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Útdráttur 

Fátækt hefur ávallt verið til staðar í íslensku samfélagi en lítið hefur farið fyrir að 

viðurkenna að slíkt þrífist hér á landi. Þannig virðist umræða um fátækt vera 

viðkvæmt mál í velferðarsamfélagi okkar tíma. Íslenskt samfélag hefur á stuttum 

tíma tekið miklum breytingum eða allt frá efnahagshruninu sem varð haustið 2008. 

Atvinnuleysi er í sögulegu hámarki og óvissa ríkir í samfélaginu. Tekjur fólks hafa 

dregist saman vegna atvinnuleysis og launalækkana á meðan afborganir af lánum 

hafa rokið upp og verðlag hækkað. Af þessum sökum eru margir sem eiga erfitt 

með að ná endum saman og búa við þungar fjárhagsáhyggjur. Markmið þessarar 

rannsóknar er að kanna hvað hefur verið rannsakað og skrifað um fátækt á Íslandi 

undanfarinn áratug og hvort að umfjöllunin hafi breyst eftir hrun. Lögð verður 

sérstök áhersla á umfjöllun um barnafjölskyldur og áhrif fátæktar á þær. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að umræðan um fátækt hafi breyst. 

Fyrir hrun var eðli umfjöllunar að stórum hluta um tilgang og hlutverk 

velferðarkerfisins, hvort fátækt væri raunverulega til staðar á Íslandi og hvaða 

hópar í samfélaginu stæðu verst. Umræðan eftir hrunið beinist áfram að þeim 

hópum sem standa höllum fæti í þjóðfélaginu en sú áherslubreyting hefur orðið að 

umfjöllunin beinist meira að áhrifum efnahagskreppunar á fjármál heimilanna. 

Afleiðingar hrunsins snerta marga ef ekki flesta og því virðist umræðan vera 

almennari eftir hrun þar sem hún beinist ekki lengur að eins afmörkuðum hóp 

samfélagsins. Umræðan hefur einnig breyst á þann hátt að hún er jákvæðari og ekki 

eins fordómafull.  

Efnisorð: fátækt, fátækt á íslandi, fátækar fjölskyldur, fátæk börn, einstæðir 

foreldrar, örorka, velferð 
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Formáli 

Rannsókn þessi er BA-ritgerð til 12 eininga í félagsráðgjöf við félagsráðgjafardeild 

Háskóla Íslands. Rannsóknin var unnin á tímabilinu janúar 2012 til apríl 2012 og er 

ætlað að veita yfirlit yfir umfjöllun á fátækt og fátækar barnafjölskyldur á Íslandi á 

árunum 2001 til 2012. Ég vil þakka leiðbeinendum mínum þeim Halldóri S. 

Guðmundssyni og Vilborgu Oddsdóttur fyrir yfirferð og góðar leiðbeiningar við 

vinnslu þessarar rannsóknar. Einnig vil ég þakka sambýlismanni mínum og dætrum 

fyrir sýndan skilning og þolinmæði á meðan á verkinu stóð. 
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1 Inngangur 

Fátækt er eitt af stærstu vandamálum heimsins í dag. Algengasta mynd fátæktar í 

hugum fólks er ef til vill mynd af sveltandi barni í Afríku eða betlandi og 

heimilislausum einstakling á götum stórborga. Fátækt á sér margar birtingarmyndir 

þó ekki séu þær allar svo dramatískar. Fátækt er staðreynd um allan heim og er 

Ísland þar engin undantekning. Fátækt hefur ávallt verið til staðar í íslensku 

samfélagi en lítið hefur farið fyrir viðurkenningu á að hún þrífist hér á landi. Þannig 

virðist umræða um fátækt vera viðkvæmt mál í velferðarsamfélagi okkar tíma. 

Íslenskt samfélag hefur á stuttum tíma tekið miklum breytingum eða allt frá 

efnahagshruninu sem varð haustið 2008. Atvinnuleysi er í sögulegu hámarki og 

óvissa ríkir í samfélaginu. Tekjur fólks hafa dregist saman vegna atvinnuleysis og 

launalækkana á meðan afborganir af lánum hafa rokið upp og verðlag hækkað. Af 

þessum sökum eru margir sem eiga erfitt með að ná endum saman og búa við 

þungar fjárhagsáhyggjur. Þar sem áþreifanleg breyting hefur orðið á íslensku 

samfélagi árin eftir hrun er forvitnilegt að skoða hvort það hafi orðið 

áherslubreyting á umfjöllun um fátækt og fátækar barnafjölskyldur á Íslandi. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða hvað hefur verið skrifað og rannsakað um 

fátækt og fátækar barnafjölskyldur á Íslandi undanfarinn áratug og hvort 

umfjöllunin hafi breyst. 

Rannsóknarspurningarnar eru: 

 Hvað hefur verið skrifað og rannsakað um fátækt og fátækar 

barnafjölskyldur á Íslandi frá árinu 2001 til 2012 ? 

 Hefur umræðan breyst milli ára ? 

 Hefur umræðan breyst eftir efnahagshrunið 2008 ? 

 Hvert er umfjöllunarefnið og hverjar eru helstu niðurstöður og tillögur? 

Fátækt barna hefur ekki verið mikið rannsökuð á á Íslandi en helst má nefna 

rannsókn Stefáns Ólafssonar og Karls Sigurðsonar: Poverty and Low Income in the 

Nordic Countries, frá árinu 2000, rannsókn Hörpu Njáls: Fátækt á Íslandi við upphaf 

nýrrar aldar frá 2003 og rannsókn Cynthiu Lisu Jeans: Child poverty in Iceland frá 
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2007. Einnig hefur Hagstofa Íslands frá árinu 2004 staðið að lífskjararannsókn sem 

er hluti af samræmdri lífskjararannsókn Evrópusambandsins (EU-SILC), þar sem 

sambærilegar rannsóknir eru framkvæmdar í öllum ríkjum innan Evrópska 

efnahagssvæðisins með það að markmiði að bera saman aðstæður og kjör milli 

landa. Rauði Kross Íslands hefur undanfarin ár staðið fyrir könnuninni: Hvar þrengir 

að? og er markmið hennar að komast að því hvaða hópar í íslensku samfélagi 

standa höllum fæti. Í kjölfar efnahagshrunsins árið 2008 hefur hinum ýmsu 

nefndum verið gert að kanna afleiðingar hrunsins á ýmsa þjóðfélagshópa og þá 

sérstaklega barnafjölskyldur. Má hér helst nefna skýrslur sem gefnar hafa verið út 

af Velferðarráðuneytinu sem er ætlað að meta aðstæður og koma með tillögur að 

úrbótum. 

Þessi rannsókn byggir á eigindlegri rannsóknaraðferð og við greiningu gagna er 

aðferð innihaldsgreiningar notuð í þeim tilgangi að skoða hvort umfjöllun um 

fátækar barnafjölskyldur á Íslandi hafi breyst milli ára. Notast er við fræðilegar 

heimildir sem eru fengnar bæði úr íslenskum rannsóknum, skýrslum, greinum, 

tímaritum, bókum og ritgerðum. Skoðuð eru gögn frá árinu 2001 til 2012. Þessari 

rannsókn er ætlað að veita yfirlit yfir umfjöllun um barnafátækt á Íslandi síðustu ár 

og gæti verið vegvísir fyrir áframhaldandi rannsóknir og umfjöllun um fátækt á 

Íslandi. 

Ritgerðinni er skipt upp í tvo þætti, annars vegar fræðilegan kafla og hins vegar 

eigindlega rannsókn. Fyrsti kaflinn er fræðileg umfjöllun um fátækt, þar sem farið 

er í skilgreingar á fátækt. Fjallað er um fátækt á Íslandi, velferðarþjónustu, 

birtingarform fátæktar, helstu orsakir og afleiðingar og að lokum hvaða hópar í 

þjóðfélaginu eru líklegir til að búa við fátækt. Í öðrum kafla er fjallað um 

framkvæmd rannsóknarinnar, rannsóknaraðferð, gagnaöflun, úrvinnslu og 

skráningu gagna. Í þriðja kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar kynntar og þær 

tengdar við rannsóknarspurningarnar. Gögn rannsóknarinnar eru listuð í töflum í 

niðurstöðukafla og er efnið flokkað eftir nokkrum meginþemum sem komu í ljós við 

innihaldsgreiningu. Í lokin er umræðukafli þar sem aðalumræðuefni er dregið 

saman og rannsóknarspurningum svarað út frá þeim niðurstöðum sem fengust. 

Gera má ráð fyrir að niðurstöður þessarar rannsóknar séu þeim takmörkunum 
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háðar að gagnaöflun teljist ekki tæmandi og þar af leiðandi má gera ráð fyrir að 

mikilvægum upplýsingum hafi ekki verið gerð skil hér. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að umræðan á Íslandi um fátækt hafi 

breyst. Fyrir hrun var eðli umfjöllunar að stórum hluta um tilgang og hlutverk 

velferðarkerfisins, hvort fátækt væri raunverulega til staðar á Íslandi og hvaða 

hópar væru þá viðkvæmastir. Áherslan í umræðunni virðist hafa verið á fólk með 

lág laun, atvinnulausa og einstæða foreldra. Umræðan eftir hrun beinist áfram að 

þeim hópum sem standa höllum fæti í þjóðfélaginu en sú áherslubreyting verður á 

umfjöllunininni að hún einkennist af áhrifum efnahagskreppunar á fjármál 

heimilanna. Umræðan verður almennari og opnari þar sem að áhrif hrunsins snerta 

marga. Umræðan eftir hrun felst að mestu leiti í skuldavanda heimilanna og hverjir 

hafa orðið kreppunni að bráð. 



  

8 

2 Fátækt 

Í þessum kafla er hugtakið fátækt skilgreint. Því næst er umfjöllun um fátækt á 

Íslandi og velferðarþjónustu. Þá er rætt um birtingarmyndir, orsakir og afleiðingar 

fátæktar og að lokum er fjallað um hvaða hópar samfélagsins eru líklegir til að lifa 

við fátækt. 

Fyrir um það bil tvö hundruð árum voru nær allir fátækir nema keisarar, konungar 

og landeigendur. Í þeim löndum sem teljast rík í dag hefur hagvöxtur aukist á 

síðustu tveimur öldum. Í kjölfarið fylgdi velmegun og fólksfjölgun ásamt aukinni 

menntun og betra heilsufari (Margrét Einarsdóttir og Pétur Waldorf, 2007). Engu að 

síður er fátækt eitt af stærstu vandamálum heims í dag og er talið að allt að 1,2 

milljarður manna búi við sára fátækt og enn fleiri við fátæktarmörk (Valgerður 

Katrín Jónsdóttir, 2007). Þar sem fátækt er svo brýnt samfélagsvandamál hafa 

alþjóðastofnanir og hinir ýmsu fræðimennum rannsakað fátækt í mörg ár og er 

stöðugt unnið að betri leiðum til að mæla fátækt (Guðný Björk Eydal, 2004).  

Birtingarmyndir fátæktar má finna í öllum samfélögum. Algengasta birtingarmynd 

fátæktar í fjölmiðlum er að öllu jöfnu mynd af sveltandi afrískum börnum. Sú mynd 

er jafnframt sú alvarlegasta en til eru fleiri birtingarmyndir fátæktar. Fátækt er 

umdeilt hugtak og það fer eftir því hver á hlut hvernig það er skilgreint. 

Einstaklingar miða stöðu sína við aðra í samfélaginu og því er ekki auðvelt að 

skilgreina eða mæla fátækt enda stöðugar breytingar á neyslu, lífskjörum og kröfum 

í hverju samfélagi. Ef fátækt er skilgreind út frá skorti á einhverju sem telst 

,,eðlilegt‘‘ í tilteknu samfélagi getur munaðarvara í einu samfélagi orðið að 

nauðsynjavöru í öðru samfélagi. Í dag er ekki eingöngu litið á fátækt sem 

efnahagslegan skort heldur er nú horft á fleiri þætti og er litið svo á að fátækt sé 

samspil margra ólíkra þátta. Félagsleg staða skiptir hér einnig máli, það er gerð 

krafa um að allir passi inn í hin félagslegu viðmið. Þeir sem ekki passa inn í þessu 

hefðbundnu viðmið samfélagsins myndu því teljast fátækir hvort sem þeir eiga 

peninga eða ekki (Margrét Einarsdóttir og Pétur Waldorf, 2007; RKÍ, 2006; 

Velferðarsvið Reykjarvíkurborgar, 2010).  
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2.1 Skilgreiningar á fátækt 

Skilgreining Sameinuðu þjóðanna á fátækt hljóðar svo: ,,Það ástand manneskju að 

búa við langvinnan eða stöðugan skort úrræða, öryggis og krafts sem er 

nauðsynlegur til að njóta á fullnægjandi hátt borgaralegra, menningarlegra, 

fjárhagslegra, stjórnmálalegra og félagslegra réttinda‘‘ (Valgerður Katrín Jónsdóttir, 

2007, bls. 17). 

Helstu yfirmenn allra stofnana Sameinuðu þjóðanna hafa komið sé saman um 

skilgreiningu sem felur í sér eftirfarandi: „Fátækt er synjun á valkostum og 

tækifærum og brot gegn mannlegri reisn. Fátækt hefur í för með sér skort á 

grunnfærni til þess að taka virkan þátt í samfélaginu. Fátækt þýðir að fjölskylda 

hefur ekki efni á að fæða sig og klæða, mennta sig eða fá aðgang að heilsugæslu, 

landi til að rækta mat, vinnu til þess að afla tekna, eða aðgang að lánsfé. Fátækt er 

óöryggi, valdleysi og útilokun einstaklinga, heimila og samfélaga“ (Unicef, 2011, bls. 

27). 

Til eru ýmsar aðferðir til að mæla og skilgreina fátækt, en tilgangur þeirra allra er að 

meta skort (Velferðarsvið Reykjarvíkurborgar, 2010). Flestar mælingar á fátækt 

byggjast á tveimur tegundum skilgreininga. Þessar skilgreiningar kallast algild 

skilgreining (e. absolute poverty line) og afstæð skilgreining (e. relative poverty 

line). Markmið þeirra beggja er að meta umfang þeirra þjóðfélagshópa sem búa við 

óviðunandi kjör (Guðný Björk Eydal og Jeans. C. L., 2008). 

Algild fátæktarmörk er ein elsta aðferðin sem notuð hefur verið og er gjarnan 

kennd við frumkvöðulinn Seebohm Rowntree, en hann bjó til lista yfir hluti sem 

hann taldi manninum lífsnauðsynlegir. Skilgreiningin á enn við í dag og eru 

fátækramörkin miðuð við fyrirfram ákveðin gæði sem teljast nauðsynleg til 

framfærslu og verðlag á hverjum tíma fyrir sig. Þeir sem hafa ekki nægar tekjur til 

þess að veita sér þessar nauðsynjar eru taldir fátækir. Algilda skilgreiningin nýtist 

vel til að mæla stöðu fátækra út frá föstum grunnstærðum, kanna tekjur 

láglaunafólks og hvaða önnur kjör eða bætur standi þeim til boða. Algilda 

skilgreiningin hefur aðallega verið notuð í Bandaríkjunum og í fátækari ríkjum 

heims en einnig hefur Harpa Njáls notað þessa aðferð við að mæla fátækt á Íslandi 
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(Guðný Björk Eydal og Jeans. C. L., 2008; Harpa Njáls, 2003b; Stefán Ólafsson, 1999; 

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 2010). 

Á Íslandi og almennt á Vesturlöndum er algengara að notast við afstæð 

fátæktarmörk. Fátæktarmörk eru þá skilgreind út frá aðstæðum í viðkomandi 

samfélagi og byggist á mælingu á tekjudreifingu í samfélaginu á hverjum tíma þar 

sem lífskjör þeirra lægstu eru borin saman við meðallífskjör. Miðað er við að þeir 

sem hafa undir 50% af miðgildi meðaltekna séu fátækir. Þetta þýðir að þeir teljast 

fátækir sem hafa helmingi lægri tekjur en þeir sem hafa meðaltekjur (Stefán 

Ólafsson, 1999; Valgerður Katrín Jónsdóttir, 2007). Með afstæðu skilgreiningunni er 

hægt að meta umfang fátæktar í samfélögum og hvaða hópar standa verst. 

Skilgreiningin er einnig gagnleg í samanburðarrannsóknum milli landa. Galli við 

þessa aðferð er að einungis er tekið tillit til tekna en ekki hvort tekjurnar dugi fyrir 

nauðsynjavörum. (Guðný Björk Eydal, 2004; Harpa Njáls, 2003b; Stefán Ólafsson, 

1999). 

Skilgreining Evrópusambandsins á fátækt er eftirfarandi: „Þeir einstaklingar, 

fjölskyldur eða hópar teljast fátækir sem búa við svo takmarkaðar bjargir 

(efnahagslegar, menningarlegar og félagslegar) að þeir eru útilokaðir frá 

ásættanlegum lífsháttum sem tíðkast í þjóðfélagi þeirra“ (Stefán Ólafsson, 1999, 

bls. 258). 

Lífskjararannsókn Hagstofunnar er hluti af samræmdri lífskjararannsókn 

Evrópusambandsins (EU-SILC). Tilgangur lífskjararannsóknarinnar er að meta 

fjárhagslega stöðu heimilanna, að greina lágtekjuhópa og hópa sem er hætt við 

félagslegri einangrun. Í rannsókninni er bæði aflað upplýsinga um einstaklinga og 

heimili og gengið er út frá ráðstöfunartekjum heimila þegar efnahagsleg staða fólks 

er metin. Sambærilegar rannsóknir eru framkvæmdar í öllum ríkjum innan Evrópska 

efnahagssvæðisins með það að markmiði að bera saman aðstæður og kjör milli 

landa. Í Lífskjararannsókninni er notast við skilgreininguna um hlutfallslega fátækt 

við mælingar á fátækt og er talað um lágtekjumörk og lágtekjuhlutfall. Miðað er við 

að einstaklingur sé fátækur ef hann hefur tekjur sem eru lægri en 60% af miðgildi 

ráðstöfunartekna fjölskyldunnar á hvern einstakling. Efnahags- og 

framfarastofnunin OECD (e. The Organisation for Economic Co-operation and 
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Development) styðst einnig við afstæð fátæktarmörk í sínum mælingum en þar eru 

fátæktarmörk miðuð við 50% af miðgildi ráðstöfunartekna. Oftast er talað um 

ráðstöfunartekjur á neyslueiningu þegar tekið er tillit til heildarráðstöfunartekna 

heimilis. Með ráðstöfunartekjum er átt við heildartekjur heimilis eftir skatt. Með því 

að reikna tekjur á neyslueiningu er verið að taka tillit til fjölskyldustærðar og að stór 

heimili eru hagkvæmari í rekstri en lítil og að útgjöld barna eru minni en fullorðinna. 

Þegar tekið er tillit til fjölskyldustærðar er reiknað með að maki þurfi 70% af tekjum 

sambýlismanns eða -konu sinnar og börn þarfnist 50% af tekjum fullorðinnar 

manneskju (Guðný Björk Eydal, 2004; Hagstofa Íslands, e.d.; Hagstofa Íslands, 

2011b; Hagstofa Íslands, 2011c; Unicef, 2011). 

Báðar aðferðirnar hafa kosti og galla. Algilda skilgreiningin hefur þann kost að mæla 

fátækt óháð tekjudreifingu en ókosturinn er helst sá að ekki eru allir sammála um 

hvað teljist til lífsnauðsynja í hverju samfélagi fyrir sig. Kostir afstæðu 

skilgreiningarinnar eru þeir að hún sýnir fram á hvaða hópar í samfélaginu búa við 

verstu skilyrðin og auðvelt er að bera lönd saman en aftur á móti ber hún einungis 

hópa saman en segir ekki endilega til um fátækt (Stefán Ólafsson, 1999). Að mæla 

fátækt á einum tímapunkti getur haft þá vankanta í för með sér að á hverjum tíma 

getur einhver hópur í samfélaginu mælst undir fátæktarmörkum vegna 

tímabundinnar fjárhagslegrar stöðu. Þar má helst nefna námsmenn á námslánum, 

fólk í atvinnuleit sem er nýútskrifað úr skóla eða fólk sem lendir í tímabundnum 

áföllum. Mæling á fjárhagslegri stöðu á tilteknum tímapunkti getur því gefið rangar 

upplýsingar um raunverulega fátækt til lengri tíma þegar niðurstöður sýna fátækt 

meiri en hún er í raun og veru (Forsætisráðuneytið, 2007). Báðar skilgreiningarnar 

eiga það þó sameiginlegt að draga fram mynd af skorti og afleiðingum 

fátæktarinnar á stöðu einstaklinga, fjölskyldna og samfélagsins í heild (Harpa Njáls, 

2003b; Stefán Ólafsson, 1999; Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 2010). 

Samkvæmt hagfræðingnum og Nóbelsverðlaunahafanum Amartya Sen er fátækt 

skortur á valmöguleikum og getu til að breyta frekar en skortur á efnislegum 

gæðum. Samkvæmt honum eru margir aðrir þættir en peningar sem stjórna 

þátttöku einstaklingsins í samfélaginu. Þetta eru þættir á borð við búsetu, kynferði 
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og þjóðerni sem allir geta stjórnað möguleikum á þátttöku í samfélaginu (Margrét 

Einarsdóttir og Pétur Waldorf, 2007). 

2.2 Mismunandi sjónarhorn 

Ýmsum sjónarhornum hefur verið beitt við rannsóknir og umfjöllun á fátækt og 

skilgreiningar eru misjafnar. Annað sjónarhorn sem hefur fengið aukið vægi 

undanfarin ár er sjónarhorn þeirra fátæku og sjónarhorn barna á fátækt. Þá er lögð 

áhersla á að gefa fólki tækifæri til að greina frá upplifun sinni á fátækt (Guðný björk 

Eydal og Jeans, C. L., 2008). 

Samtökin European Anti Poverty Network (EAPN) hafa það að markmiði að tryggja 

öllum gott líf og útrýma fátækt. Þeirra hugmyndafræði er að til að ná settum 

markmiðum þurfi að auka lýðræði og tryggja að allir hlutar samfélagsins taki þátt. 

Með þessa stefnu að leiðarljósi hafa samtökin lagt áherslu á þátttöku fólks sem 

hefur upplifað fátækt í stefnumótandi vinnu. EAPN hefur unnið að könnunum til að 

auka stöðu þekkingar á fátækt og félagslegri einangrun og hafa 15 lönd tekið þátt. 

Gengið er út frá að þátttakendur séu sérfræðingar í eigin lífi og sýn þeirra er talin 

mikilvæg. Börn frá ýmsum löndum fá að taka þátt og segja sína sögu og frá upplifun 

sinni og koma með tillögur að úrbótum. Helstu niðurstöður kannanna EAPN voru að 

þátttaka hafði jákvæð áhrif á einstaklingana sjálfa, fordómar þeirra í garð 

félagsráðgjafa og stjórnvalda minnkaði með þessari samvinnu og jók sjálfstraust 

þeirra. Þátttakendur voru þakklátir fyrir að fá að taka þátt og fyrir að eiga 

möguleika á að hafa áhrif. Þessi aðferð hefur verið mörgum stofnunum innblástur 

og hjálpað þeim að átta sig á hvar þær standa gagnvart þessum málaflokk (EAPN, 

2012). 

Fræðimenn sem beita svokölluðu barnasjónarhorni í rannsóknum hafa bent á að 

hefðbundnar fátæktarmælingar leggja áherslu á að meta lífskjör fjölskyldunnar í 

heild og því skortir oft sjónarhorn barnsins um aðstæður og kjör þess. Með því að 

beita barnasjónarhorni eru lífskjör barna skoðuð út frá þörfum þeirra sem 

einstaklinga. Þá er lögð áhersla á upplifun barna af fátækt og áhrifa hennar á þeirra 

daglega líf í stað þess að greina afleiðingar fátæktar á framtíðarmöguleika þeirra. 

Við notkun þessa sjónarhorns í fátæktarrannsóknum hefur komið í ljós að stór hluti 

foreldra sem búa við fátækt neitar sér oft um hluti til þess að geta veitt börnum 
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sínum það sem þeir telja nauðsynlegt og ná þannig að hlífa börnum sínum við að 

líða skort og veita þeim þannig jafna möguleika á við jafnaldra þeirra. Þetta á þó 

einkum við þegar að fátækt er tímabundin (Guðný Björk Eydal og Jeans. C. L., 2008). 

2.3 Fátækt á Íslandi 

Hérlendis hafa ekki verið gerðar margar rannsóknir á fátækt. Stefán Ólafsson og 

Karl Sigurðsson tóku þátt í norrænu rannsóknarverkefni á vegum norrænu 

ráðherranefndarinnar þar sem fátækt á Norðurlöndum var mæld. Í þeirri rannsókn 

var notast við afstæða skilgreiningu á fátækt og var miðað 50% af miðgildi 

ráðstöfunartekna, eftir að tekið hafði verið tillit til fjölskyldustærðar. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að árið 1988 bjuggu tæplega 8% íslensku þjóðarinnar við 

fátækt og mældist fátæktin mest hjá eldri borgurum eða 12,4%. Tíu árum síðar var 

rannsóknin endurtekin og fengust þá aðrar niðurstöður. Þá mældist tæplega 7% 

íbúa við fátækt og aðeins 4% eldri borgara (Stefán Ólafsson, 1999; Stefán Ólafsson 

og Karl Sigurðsson, 2000). 

Í rannsókn á fátækt á Íslandi setur Harpa Njáls (2003) fram aðferð til að mæla 

fátækt. Aðferðin nefnist lágmarksframfærsluviðmið og er unnið út frá algildum 

fátæktarmörkum sem og opinberum skilgreiningum á lágmarkstekjum og 

lágmarksframfærslukostnaði. Markmið rannsóknarinnar var svo að kanna hvort 

lágmarkstekjur sem eru skilgreindar af hinu opinbera dugi fyrir lágmarksframfærslu. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að upphæðir almannatrygginga og 

framfærslustyrkja félagsþjónustu sveitarfélaga voru talsvert lægri en útreiknaður 

lágmarksframfærslukostnaður og nægðu ekki til grunnframærslu. Á þeim tíma sem 

rannsóknin var gerð mældist fátækt á Íslandi hjá um 7-10% þjóðarinnar. 

Í alþjóðlegum samanburði á fátækt kemur Ísland vel út. Samkvæmt skýrslu 

þróunaráætlunar Sameinuðu þjóðanna sem var tekin saman árið 2007, er Ísland í 

þriðja sæti yfir þau lönd þar sem lífsskilyrði eru best í heiminum (Rauði Kross 

Íslands, 2010). Í skýrslu frá forsætisráðherra um fátækt barna og hag þeirra á Íslandi 

kemur fram að Ísland sé í hópi þeirra OECD-ríkja þar sem fátækt barna mælist hvað 

minnst. Árið 2004 er talið að um 6,6% íslenskra barna hafa búið við fátækt, sem er 

um helmingi minna en meðaltal barnafátæktar í OECD ríkjunum. Þegar Ísland er 

hins vegar borið saman við hin Norðurlöndin er hlutfall barnafátæktar hæst á 
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Íslandi. Samkvæmt niðurstöðum skýrslunnar virðist sem fátækt sé tímabundið 

ástand hjá flestum og sérstök athugun leiddi í ljós að stærsti hluti þeirra sem 

töldust fátækir árið 2000 voru það ekki lengur fjórum árið síðar 

(Forsætisráðuneytið, 2007; þingskjal 613, 2006-2007). 

Samkvæmt Hagstofu Íslands mældust um 31.700 einstaklingar undir 

lágtekjumörkum árið 2009. Frá árinu 2004 hafa um 10-11% barna verið að mælast 

undir lágtekjumörkum. Árið 2010 er talið er að um 10% barna á Íslandi búi á 

heimilum sem eru undir lágtekjumörkum og gerir það um 7.800 börn (Hagstofa 

Íslands, 2011b). 

2.4 Velferðarþjónusta á Íslandi 

Hlutverk velferðarkerfis er að auka jöfnuð og minnka fátækt og tryggja öllum 

viðunandi lífsskilyrði með almannatryggingakerfi fyrir þá sem ekki geta stundað 

vinnu vegna aldurs, atvinnumissis, örorku, veikinda, barneigna eða veikinda barna. 

Einnig er hlutverk velferðarkerfis að minnka ójöfnuð með því að veita öllum aðgang 

að menntun, heilsugæslu og félagsþjónustu óháð efnahag. Með því að standa vörð 

um þessi hlutverk velferðarkerfisins má minnka fátækt, minnka stéttaskiptingu og 

ójöfnuð í samfélaginu ásamt því að hlúa að betra og stöðugra samfélagi (Stefán 

Ólafsson, 2005). 

Ísland er fullgildur aðili Sameinuðu þjóðanna og hefur skuldbundið sig til að fara 

eftir samningi um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi. Með aðild 

skuldbindur íslenska ríkið sig til að tryggja borgurum sínum viðunandi lífsskilyrði 

(Unicef, 2011). Sameinuðu þjóðirnar hafa samþykkt samning um réttindi barnsins 

sem Ísland fullgilti árið 1992. Samkvæmt þeim eiga aðildarríki að viðurkenna rétt 

barns til lífsafkomu sem tryggir líkamlegan, sálrænan, andlegan og félagslegan 

þroska. Einnig skulu aðildarríki viðurkenna rétt barns til félagslegrar þjónustu á 

borð við almannatryggingar (Harpa Njáls, 2003a). Einnig eru á Íslandi gildandi lög 

um velferð og þjónustu við íbúa. Lög um almannatryggingar segja til um að hér á 

landi skuli vera velferðarkerfi sem styðja skuli við þá sem geta ekki framfleytt 

sjálfum sér og fjölskyldum sínum, á þetta við um fólk sem getur ekki sinnt atvinnu 

vegna: aldurs, veikinda, örorku eða atvinnuleysis (Lög um almannatryggingar nr. 

100/2007). Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga eiga að tryggja íbúum þjónustu og 
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aðstoð. Félagsþjónusta felur í sér þjónustu við ýmsa hópa, félagslega ráðgjöf ásamt 

fjárstuðningi. Sveitarfélögin sjá um að veita þessa aðstoð (Lög um félagsþjónustu 

sveitarfélaga nr. 40/1991). Helsta markmið félagslegrar velferðarþjónustu og 

almannatryggingakerfis er að tryggja fjárhagslegt og félagslegt öryggi, draga úr 

fátækt og stuðla að velferð. Skal það gert með því að bæta lífskjör þeirra sem 

standa höllum fæti. Með framfærslu og félagslegum stuðningi er stuðlað að því að 

einstaklingarnir geti verið þátttakendur í samfélaginu (Guðný Björk Eydal, 2004; Lög 

um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991; Stefán Ólafsson, 1999). 

Hluti af þjónustu sveitarfélaganna er fjárhagsaðstoð sem er ætlað að koma til móts 

við tímabundna erfiðleika. Fjárhagsaðstoð félagsþjónustu sveitarfélaga er svokölluð 

neyðaraðstoð og er síðasti hlekkurinn í öryggisneti velferðarkerfisins sem nýtist ef 

fólk lendir í erfiðleikum og getur ekki tryggt sér framfærslu. Í flestum tilvikum er 

fjárhagsaðstoð veitt í þrjá mánuði eða minna til einstaklings á hverju ári sem bendir 

til að um tímabundið vandamál sé að ræða (Forsætisráðuneytið, 2007; Harpa Njáls, 

2003). Fjárhagsaðstoð er óháð barnafjölda þar sem gert er ráð fyrir að barnabætur, 

meðlög og barnalífeyrir mæti kostnaði vegna barna. Hægt er að sækja um 

húsaleigubætur vegna leigu á húsnæði og einnig er hægt að sækja um aðstoð vegna 

sérstakra aðstæðna. Rétt á fjárhagsaðstoð eiga þeir sem hafa tekjur og eignir undir 

ákveðnum mörkum (Reykjavik, e.d.). 

Fjárstuðningur til foreldra vegna framfærslu barna er í fyrsta lagi í gegnum 

barnabótakerfið. Allir foreldrar eiga rétt á barnabótum vegna barna undir 18 ára 

aldri. Barnabætur eru tekjutengdar og eru þær hærri fyrir einstæða foreldra heldur 

en hjón og sambúðarfólk. Við vissar aðstæður er heimilt að veita foreldrum 

viðbótargreiðslur. Einstæðir foreldrar með tvö börn eða fleiri eiga rétt á mæðra- og 

feðralaunum frá almannatryggingum. Í janúar 2012 er upphæð launanna 7.014 

krónur á mánuði ef foreldri hefur tvö börn á framfæri og 18.237 krónur á mánuði ef 

börnin eru þrjú eða fleiri. Árið 2007 fengu 3.132 foreldrar greidd mæðra- og 

feðralaun. Barnalífeyrir er greiddur með börnum yngri en 18 ára ef annað foreldrið 

er látið eða er örorkulífeyrisþegi. Fjárhæð barnalífeyris árið 2012 er 24.230 krónur á 

mánuði og er ekki tekjutengdur. Árið 2007 fengu 5.600 foreldrar greiddan 

barnalífeyri. Langflestir fengu barnalífeyri vegna örorku. Atvinnuleysistryggingar 
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tryggja launafólki tímabundna fjárhagsaðstoð á meðan það er í atvinnuleit. 

Einstaklingar í atvinnuleit með börn yngri en 18 ára á framfæri eiga rétt á 6.687 

krónum á mánuði aukalega í atvinnuleysisbætur fyrir hvert barn árið 2012 (Félags- 

og tryggingamálaráðuneytið, 2009a; Tryggingastofnun, e.d.a; Tryggingastofnun, 

e.d.b; Vinnumálastofnun e.d.a). 

Í sambanburði við bandaríska og skandinavíska velferðarkerfið er það íslenska 

nokkurn veginn mitt á milli. Bandaríkin leggja litla áherslu á opinberan stuðning og 

hefur frekar hátt hlutfall barnafátæktar. Skandinavísku þjóðirnar leggja mikið upp 

úr velferð og eyða meira í velferð og þar er barnafátækt minni, stéttaskipting minni 

og færri félagslega vandamál. Þar er öllum tryggð góð lágmarkslífskjör og góð 

þjónusta á borð við heilsugæslu, menntun og félagsþjónustu við börn, aldraða, 

öryrkja og atvinnulausa. Samkvæmt fjölda rannsókna hefur skandinavíska 

velferðarleiðin skilað mestum árangri gegn fátækt og ójöfnuði (Stefán Ólafsson, 

1999; Stefán Ólafsson, 2005). Árangur velferðarkerfisins á Norðurlöndunum felst í 

stuðningi við tekjulitlar fjölskyldur ásamt virkri atvinnustefnu og stuðningi við 

vinnandi foreldra (Guðný Björk Eydal og Jeans . C. L., 2008). Íslenska leiðin er 

nokkuð áþekk þeirri skandinavísku hvað varðar velferðarþjónustu. Á Íslandi er 

nokkuð öflug heilbrigðisþjónusta, menntakerfi, félagsþjónusta og þjónusta við börn 

og aldraða. En tryggingakerfið er mun líkara því bandaríska og má segja að íslenska 

kerfið einkennist af lágum upphæðum bóta, lágum frítekjumörkum og miklum 

skerðingum. Íslenska þjóðin ver minnstu hlutfalli af landsframleiðslu til 

velferðarútgjalda miðað við aðrar Norðurlandaþjóðir og það virðist ríkja meiri 

ójöfnuður á Íslandi en á hinum Norðurlöndunum (Stefán Ólafsson, 1999; Stefán 

Ólafsson, 2005). 

2.5 Birtingarform fátæktar 

Fátækt á sér fjölmargar birtingarmyndir. Þær sem eru mest sýnilegar eru þegar fólk 

getur illa séð sjálfu sér og fjölskyldu fyrir helstu nauðsynjum á borð við húsnæði, 

fæði og klæðum. Það hefur svo lágar tekjur að það á erfitt með að ná endum 

saman. Bjargráð eru lítil og skuldir safnast upp. Fátækt leiðir gjarnan til félagslegrar 

einangrunar þar sem að fólk sem lifir við fátækt á erfitt með að mæta þeim 

kostnaði sem fylgir tómstundar- og félagslífi. Svigrúm fólks til að mæta óvæntum 
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útgjöldum er lítið sem ekkert og því má lítið út af bera til að fjárhagurinn fari á 

annan endann. Sumir hafa jafnvel ekki ráð á að veita börnum sínum þátttöku í 

tómstundum. Fólk sem býr við þröngan kost þarf jafnvel að neita sér um nauðsynjar 

á borð við lyf og mat. Ástand hjá sumum er svo slæmt að það þarf að leita aðstoðar 

til hjálparsamtaka til að sefa sárasta hungrið (Stefán Ólafsson, 1999; Harpa 

Njálsdóttir, 2003b; RKÍ, 2010). 

Það er vert að taka fram að það upplifa ekki öll börn sig fátæk sem alast upp á 

heimili sem er við fátæktarmörk. Sum börn líða ekki skort þar sem að foreldrar 

þeirra veita þeim þær nauðsynjar sem þeir telja barni sínu mikilvægar þrátt fyrir 

lágar tekjur (Velferðarráðuneytið, 2011). 

2.6 Helstu orsakir fátæktar 

Þegar ástæður fátæktar eru skoðaðar kemur skortur á menntun helst í ljós 

(Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 2010). Aðrir áhrifaþættir eru aldur foreldra, 

hjúskaparstaða, breytingar á tekjum, þjónustu eða bótum og fjölskyldugerð. Börn 

einstæðra foreldra, barnmargra foreldra og börn sem búa á heimili þar sem eru 

langveikir eða fatlaðir fjölskyldumeðlimir eru líklegri til að búa við fátækt. 

Hlutfallslega mælist fátækt mest hjá einstæðum foreldrum sem eru innan við 

tvítugt (Forsætisráðuneytið, 2007; Jeans C.L. og Guðný 2005a; Þingskjal 613, 2006-

2007). Börn öryrkja búa oft við fátækt og erfiðar aðstæður, sérstaklega þau sem 

alast upp hjá einstæðum mæðrum sem eru öryrkjar (Elsa S. Þorvaldsdóttir, 2010). 

2.7 Helstu afleiðingar fátæktar og áhrif hennar á barnafjölskyldur 

Að búa við fátækt hefur ýmsar afleiðingar. Fólk með lítið á milli handanna býr 

jafnan við verri kost en aðrir, það hefur minni möguleika á að taka þátt í 

samfélaginu og takmarkaðri aðgang að ýmsum gæðum og þjónustu samfélagsins og 

þurfa jafnvel að neita sér um nauðsynlega þjónustu, tómstundir og hollara 

matarræði (Valgerður Katrín Jónsdóttir, 2007). Langvarandi fátækt getur haft áhrif á 

börn langt fram á fullorðinsár. Fátækt getur haft áhrif á þátttöku barna í 

tómstundum og skemmtunum þar sem foreldrar þeirra hafa ekki efni á að greiða 

þátttökugjald. Það getur svo leitt til þess að barnið einangrist félagslega þar sem 

það getur ekki tekið þátt í þeim tómstundum og skemmtunum sem jafnaldrar 

þeirra stunda (RKÍ, 2010). 
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Harpa Njáls (2003) bendir á að það hafi slæmar afleiðingar fyrir börn að alast upp 

við fátækt. Börn sem alast upp við skort hafa minni möguleika til þátttöku í félagslífi 

og missa því af ýmsu sem jafnaldrar þeirra fá að upplifa, slíkt getur haft áhrif til 

frambúðar á líf einstaklings. 

Það sem oft einkennir börn sem búa við fátækt er uppgjöf og vonleysi. Börnin 

upplifa vonleysi sem fylgir því að eiga ekki möguleika til að standa til jafns á við þá 

sem hafa meira fjárráð og gefast hreinleg upp á því að reyna að taka þátt í 

samfélaginu. Þessi börn er gjarnan kraftlaus og utanveltu og sætta sig við að sitja 

hjá (Vilborg Katrín Jónsdóttir, 2007). 

Erlendar rannsóknir hafa sýnt að börn sem búa við fátækt og streitu eru allt að tólf 

sinnum líklegri til að verða fyrir ofbeldi og vanrækslu miðað við önnur börn. Einnig 

kemur fram að líkurnar eru mestar eftir því sem fjölskyldan býr við meiri fátækt 

(Vilborg Katrín Jónsdóttir, 2007). 

2.8 Hópar sem eru líklegir til að búa við fátækt 

Undanfarin ár hefur Rauði Kross Íslands staðið fyrir könnun sem ber heitið Hvar 

þrengir að ? og er tilgangur hennar að kanna hvaða hópar í íslensku samfélagi 

teljast berskjaldaðir. Skilgreining Rauða Kross Íslands á því að vera berskjaldur er: 

,,Einstaklingar sem geta ekki verið fullgildir þátttakendur í samfélaginu og notið 

þeirra lífsskilyrða og þæginda sem teljast eðlileg á hverjum tíma. Hverjar sem 

ástæður þess kunna að vera‘‘ (Rauði Kross Íslands, 2010, bls. 7). Þeir hópar sem 

hafa verið nefndir eru: einstæðar mæður, ákveðinn hópur barna og unglinga, 

geðfatlaðir, lágtekjufólk, styrkþegar, karlar sem eru einstæðingar, öryrkjar, 

innflytjendur, aldraðir og börn sem búa við erfiðar aðstæður (Velferðarsvið 

Reykjavíkurborgar, 2010). Í nýjustu skýrslu Rauða Kross Íslands frá árinu 2010 

kemur fram að þeir hópar í íslensku samfélagi sem teljast berskjaldaðir og líklegir til 

að búa við erfiðar fjárhagslegar aðstæður eru:  atninnuleitendur með litla menntun, 

barnafjölskyldur og einstæðir foreldrar með lágar tekjur eða á bótum, öryrkjar með 

börn á framfæri, innflytjendur sem tala litla sem enga íslensku, og börn og ungt fólk 

sem skortir tækifæri (RKÍ, 2010). 

Fólk sem þarf að lifa á bótum til lengri tíma býr við erfiðar fjárhagslegar aðstæður 

og oft undir fátæktarmörkum. Þessum flokki tilheyra  atninnuleitendur og þá 
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sérstaklega ungt fólk með börn á framfæri sem skortir menntun. Einnig tilheyrir 

þessum flokki öryrkjar og fólk sem fær bætur frá sveitarfélögum og hefur engar 

aðrar tekjur (RKÍ, 2010). 

Heimilum sem eru undir lágtekjumörkum hefur fjölgað á síðastliðnum áratug og 

heimili einstæðra foreldra með börn eru í áhættu gagnvart fátækt 

(Velferðarráðuneytið, 2011a). Helstu áhættuhópar fyrir fátækt hafa verið einstæðir 

foreldrar og eldri borgarar (Stefán Ólafsson, 1999). Undanfarin ár hefur áhættan á 

að lenda undir fátæktarmörkum verið að færast frá öldruðum til ungs fólks og 

sérstaklega til ungs fólks sem er á leigumarkaði (Harpa Njáls, 2003). 

Í könnun á því hvaða hópar þiggja matarúthlutanir hjálparsamtaka á Íslandi árið 

2010 kom fram að stærsti aldurshópurinn var á aldrinum 30–49 ára og fjölmennasti 

hópurinn voru einstæðir foreldrar eða um þriðjungur hópsins. Flestir voru 

atvinnulausir eða á örorku (Velferðarráðuneytið, 2011a). 
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3 Aðferð 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvað hefur verið skrifað og rannsakað um 

barnafátækt á Íslandi, bæði af fagfólki og stjórnvöldum. Við gerð rannsóknarinnar 

var notuð eigindleg rannsóknaraðferð í formi innihaldsgreiningar þar sem lesnar 

voru rannsóknir, skýrslur, greinar, erindi, og ritgerðir og gögnin svo greind eftir 

þemum og flokkuð. 

3.1 Framkvæmd 

Framkvæmd rannsóknarinnar hófst í janúar 2012 og lauk í apríl sama ár. 

Rannsóknin var framkvæmd með eigindlegri aðferð þar sem skýrslur, rannsóknir, 

greinar og ritgerðir voru valin sem viðföng. Gögnin voru flokkuð í fjóra flokka eftir 

því hvort um var að ræða skýrslur, rannsóknir, fræðigreinar eða ritgerðir. Fyrst voru 

gögnin lesin til að kanna eðli umfjöllunar og síðar þegar ákveðin mynd var komin á 

helstu umfjöllunarefni voru gögnin flokkuð eftir umfjöllunarefni þar sem komu í ljós 

átta meginþemu. 

3.2 Gagnaöflun 

Gagna var aflað með markvissu úrtaki sem felur í sér að gagna er aflað út frá 

ákveðnum skilyrðum sem rannsakandi setur í upphafi. Skilyrðin fyrir þessa rannsókn 

voru að gögnin þurftu að vera skrifuð á árunum 2001 til 2012 og fjalla um fátækt á 

Íslandi og áhrif fátæktar á barnafjölskyldur. Gögnin þurftu að vera skrifuð af 

fræðimönnum eða stjórnvöldum og máttu vera í formi rannsókna, skýrslna, 

fræðigreina, erinda, ritgerða eða jafnvel í öðru formi ef það væri metið sem 

fræðileg umfjöllun. Gögn voru fundin út frá heimildaleit á Google, Gegni og 

Skemmunni eftir ákveðnun leitarorðum sem tengjast fátækt, þau voru: fátækt, 

fátækt á Íslandi, fátækar barnafjölskyldur á Íslandi, börn og fátækt og barnafátækt. 

Síðar í ferlinu þegar greinilegri mynd var komin á hvaða þættir tengjast fátækt, voru 

fleiri orð valin og voru það: velferð, atvinnuleysi, örorka, fjárhagur, efnahagshrunið 

og fátækt og heilsa. Þegar ein heimild fannst var farið yfir heimildalista hennar sem 

leiddi af sér fleiri gögn, þessi leit var endurtekin þar til mettun var náð. Með þessari 

aðferð fundust rúmlega 50 gögn sem tengjast umfjöllunarefni um fátækt á Íslandi á 

einhvern hátt. 
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3.3 Úrvinnsla gagna og greining 

Gögnin voru lesin yfir með það að markmiði að svara rannsóknarspurningunum: 

Hvað hefur verið skrifað um fátækar barnafjölskyldur á Íslandi á árunum 2001 til 

2012? Hver er umfjöllunin? Hefur hún breyst? Með rannsóknarspurningarnar að 

leiðarljósi fundust átta þemu: Áhrif fátæktar á börn og barnafjölskyldur, áhrif 

fátæktar á einstæða foreldra, áhrif atvinnuleysis á efnahag barnafjölskyldna, áhrif 

örorku á efnahag barnafjölskyldna, tengsl menntunar og fátæktar, tengsl fátæktar á 

heilsu, áhrif efnahagshrunsins 2008 á barnafjölskyldur og fjárhagur heimilanna í 

kjölfar hrunsins. 
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4 Niðurstöður 

Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða hvað fræðimenn hafa rannsakað og skrifað 

um fátækt og afleiðingar hennar á barnafjölskyldur á Íslandi. Við greiningu 

gagnanna komu í ljós nokkur þemu í umfjöllun um fátækt á Íslandi og verður fjallað 

um þau í þessum kafla. Fyrst er fjallað um áhrif fátæktar á börn, barnafjölskyldur og 

einstæða foreldra. Þá eru tekin fyrir tengsl atvinnuleysis og fátæktar. Einnig er rætt 

um tengsl milli örorku og fátæktar. Skoðuð eru tengsl menntunar og fátæktar og 

áhrif fátæktar á heilsu. Farið er yfir helstu afleiðingar efnahashrunsins árið 2008 á 

barnafjölskyldur og fjárhag heimilanna. Í lok kaflans eru yfirlitstöflur sem sýna 

innihald gagnanna eftir þeim þemum sem komu í ljós. 

4.1 Áhrif fátæktar á börn og barnafjölskyldur 

Í skýrslu forsætisráðherra um fátækt barna og hag þeirra (2006) kemur fram að 

Ísland er í hópi þeirra OECD-ríkja þar sem fátækt mælist hvað minnst. Helstu 

skýringarþættir fátæktar barna eru aldur foreldra, hjúskaparstaða og tímabundnar 

ástæður á borð við atvinnumissi og veikindi. Einnig kemur fram að hlutfallslega 

mælist fátækt mest hjá einstæðum foreldrum innan við tvítugt. 

Í skýrslu Unicef um Stöðu barna á Íslandi (2011) kemur fram að barnafátækt á 

Íslandi mælist hærri en heildarfátækt árið 2008, eða rétt undir 10%. Þegar tengsl 

fátæktar og fjölskyldugerðar er skoðuð kemur í ljós að par með barn er við meðaltal 

en einstæðir foreldrar eru fátækari. Atvinnuleysi er stór áhrifaþáttur en um 23% 

einstæðra foreldra án atvinnu búa við fátækt. Einnig kemur fram að langvarandi 

fátækt getur haft margvíslegar afleiðingar fyrir börn. Slíkar aðstæður hafa áhrif á 

heilsu barna, þroska þeirra, námsárangur, væntingar þeirra til framtíðar, 

sjálfsmynd, sambönd og áhættuhegðun. 

Í skýrslu Rauða Kross Íslands (2010) Hvar þrengir að ? Kemur fram að 

barnafjölskyldur eiga erfitt með að ná endum saman og búa oft við fátækt. Bent er 

á að helsta ástæða þess að þessi hópur stendur höllum fæti fjárhagslega sé vegna 

þess að kostnaður við framfærslu hefur hækkað eftir hrun en lægstu laun og bætur 

hafa ekki hækkað í samræmi við framfærsluna. 
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Einn af áhættuhópum fátæktar teljast börn bótaþega og láglaunafólks. Þau búa 

gjarnan við verri fjárhagslega og félagslega stöðu og njóta ekki sömu tækifæra og 

börn sem búa við betri fjárhag. Börn eru berskjaldaðri gagnvart fátækt heldur en 

fullorðnir, þar sem þau hafa ekki sömu tækifæri og fullorðnir til að verjast sjálf gegn 

henni. Mörg börn sem búa við fátækt bera stöðu sína utan á sér bæði í hegðun og 

klæðaburði og eiga frekar á hættu að vera lögð í einelti en önnur börn. Þau börn 

sem alast upp við fátækt og skort eiga einnig í hættu á að lenda í fátæktargildru 

sem varir allt þeirra líf. Til þess að brjóta upp þennan vítahring fátæktar er 

mikilvægt að tryggja jöfnuð og veita börnum möguleika á að stunda tómstundastarf 

og íþróttir óháð fjárhagslegri stöðu foreldra þeirra (RKÍ, 2006; Þingskjal 613, 2006). 

Harpa Njáls (2003) tekur fram í rannsókn sinni Fátækt á Íslandi að börn og unglingar 

sem búa við skort og fátækt hafa ekki sömu tækifæri til félagslegrar þátttöku og 

önnur börn. Þau geta ekki tekið þátt í tómstundum og geta ekki fylgt hinum 

börnunum eftir í kaupum á þeim tískufatnaði sem er krafist innan þeirra samfélags. 

Hún nefnir að ýmsar rannsóknir sýna að börn sem búa við fátækt eru mörg mjög illa 

sett. Þau búa að jafnaði við verra heilsufar bæði andlegt og líkamlegt. Þau 

einangrast vegna þess að þau hafa ekki tækifæri til félagslegrar þátttöku og skortir 

sjálfstraust. Harpa telur ljóst að afleiðingar fátæktar hafa margvísleg áhrif á börn og 

að hætta sé á að þessi börn fari út í lífið með brotna sjálfsmynd og upplifi sig sem 

annars flokks. Hún telur brýnt að styðja sérstaklega við bakið á barnafjölskyldum. 

Harpa telur að velferðarkerfið á Íslandi styðji mun minna við barnafólk en 

velferðarkerfin á hinum Norðurlöndunum og nefnir að barnabætur þar séu ekki 

tekjutengdar líkt og á Íslandi. 

Börn hafa sína eigin neytendamenningu og getur skortur á getu til þátttöku valdið 

félagslegri einangrun. Það getur verið mikilvægt fyrir börn að taka þátt í félagsstarfi 

og að geta haft aðgang að því neytendasamfélagi sem þau eru hluti af. Það að geta 

boðið félögum í afmæli, gefið afmælisgjafir og fengið að mæta í afmæli ásamt því 

að eignast tiltekna hluti sem eru skilgreindir af jafningjasamfélaginu sem 

mikilvægir, er mikilvægt fyrir börnin til þess að þau upplifi sig sem hluta af sínu 

jafningjasamfélagi en ekki utan þess. Þau börn sem hafa ekki tækifæri til þess að 
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taka þátt eru líklegri til þess að upplifa höfnun og félagslega einangrun (Jeans. C. L. 

og Guðný Björk Eydal, 2005b). 

Í íslenskri rannsókn á tengslum efnahagslegra erfiðleika og frávikshegðunar 

unglinga er unnið út frá kenningu um afstæðan skort sem felur í sér að fólk ber 

efnahagslegar aðstæður sínar saman við aðstæður annarra hópa og einstaklinga. 

Samkvæmt kenningunni upplifir fólk reiði og vanmáttakend ef það telur sig hafa 

það verra en aðrir sem þeir bera sig saman við. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna 

að unglingar sem upplifa efnahagslegan skort eru að jafnaði reiðari, sýna veikari 

hollustu við félagsleg gildi og sýna frekar frávikshegðun heldur en þeir unglingar 

sem upplifa síður efnahagslegan skort. Áhrif fátæktar á þessa þætti eru háð 

efnahagsstöðu jafnaldra í skólahverfinu. Áhrifin eru sterkari í þeim skólahverfum 

þar sem fátækt er minni vegna þess að í þeim hverfum skera þeir unglingar sig 

frekar úr hópnum sem upplifa sig fátæka (Jón Gunnar Bernburg, Þórólfur 

Þórlindsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2007). 

Í rannsókn á viðhorfi 10-12 ára íslenskra barna á fátækt er lögð áhersla á sjónarhorn 

þeirra. Niðurstöður sýna að íslensk börn þekkja til fátæktar og geta skilgreint 

hugtakið. Börnin lögðu áherslu á mikilvægi þess að eiga fjölskyldu og að eiga fyrir 

helstu nauðsynjavörum. Flest barnanna skilgreindu fátækt sem skort á mat, fötum, 

fjölskyldu og húsnæði en þeim fannst ekki eins mikilvægt að eiga bíl, sjónvarp og 

tölvu. Flest barnanna voru viss um að fátækt væri til á Íslandi og einhverjir töldu sig 

fátæka eða þekkja einhvern fátækan. Um 30% barnanna töldu sig þekkja einhvern 

fátækan og um 15% höfðu einhvern tíman upplifað sig fátæk. 10% barna höfðu 

einhvern tíman þurft að sleppa tómstundum vegna fjárhag foreldra og 2% 

barnanna sögðust stundum ekki hafa efni á mat. Langflest börnin höfðu ekki 

áhyggjur af fjárhag fjölskyldunnar, fjórðungur taldi fjölskylduna stundum vanta 

pening. Í rannsókninni kom fram að niðurstöður hennar gæfu ekki endilega mynd af 

fátækt heldur frekar skýrari mynd af lífi barnanna og aðstæðum þeirra (Jeans C. L. 

og Guðný Björk Eydal, 2005b). 

Í tillögu forsætisráðuneytisins (2005) að málefnum barna og ungmenna er lögð 

áhersla á að öll börn hafi aðgang að heilsugæslu, að bótagreiðslur til 
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barnafjölskyldna tryggi lágmarksafkomu og að sveitarfélögin leiti leiða til að lækka 

gjöld fyrir skólaþjónustu, tómstundastarf og leikskólavist. 

Í skýrslu Unicef (2009) Áhrif efnahagsþrenginga á börn er talið mikilvægt að fylgjast 

vel með málefnum barna og mögulega breyttum aðstæðum þeirra í kjölfar 

hrunsins. Þar kemur fram að mikilvægt sé að þeir aðilar sem koma að málefnum 

barna bæði félagsmálum, menntamálum og heilbrigðismálum, vinni nánar saman 

en áður. 

Barnafjölskyldur sem stóðu illa fyrir hrun standa enn verr í dag. Þessar fjölskyldur 

eru að kljást við að veita börnum sínum helstu nauðsynjar og eiga erfitt með að 

bjóða þeim upp tómstundastarf vegna kostnaðar. Leita þarf leiða til að bjóða 

börnum sem búa við bága fjárhagslega stöðu upp á niðurgreiddan mat í skólum og 

bjóða upp á ódýr námskeið eða jafnvel gjaldfrjáls fyrir vissa hópa (Umboðsmaður 

barna, 2010; Velferðarráðuneytið, 2009b). 

4.2 Áhrif fátæktar á einstæða foreldra  

Verulegar breytingar hafa orðið á fjölskyldugerð á síðustu áratugum. Hlutfall 

einstæðra foreldra á Íslandi er með því hæsta sem gerist á Norðurlöndunum. 

Einstæðar mæður búa frekar við fátækt heldur en hjón og sambúðarfólk. Bága 

stöðu einstæðra mæðra má að einhverju leiti skýra með takmörkuðum stuðningi 

hins opinbera í formi barnabóta, og einnig í lágum launum á vinnumarkaði (Harpa 

Njáls, 2009). Í Reykjavík hefur reyndin undanfarin 20 ár verið sú að á bilinu 20–24% 

einstæðra foreldra hafa fengið fjárhagsstuðning (Þingskjal 613, 2006). 

Í grein Hörpu Njáls (2009) Lífsskilyrði barnafjölskyldna á Íslandi kemur fram að 

einstæðar mæður búa við minni fjárráð en hjón og sambúðarfólk. Þær hafa lægri 

tekjur, búa frekar í leiguíbúð og þær eiga mjög erfitt með að ná endum saman. Þar 

kemur fram að um 30% einstæðra mæðra búa við fátækt og skort. 

Forsætisráðuneytið (2007) lét gera skýrslu um fátækt barna á Íslandi. Í þeirri skýrslu 

kemur fram að innan við 4% barna hjóna bjuggu við fátækt árið 2004. En hlutfallið 

hækkaði töluvert þegar einstæðir foreldrar áttu í hlut. 

Í skýrslu Hagstofu Íslands (2008) um tekjur og efnahag barnafjölskyldna má sjá að 

ráðstöfunartekjur sambúðarfólks eru að meðaltali hærri en hjá einstæðum 
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foreldrum og um 70% einstæðra mæðra undir þrítugu lenda í neðsta 

tekjufimmtungi, sem þýðir að þær eru í hópi tekjuminnsta hópsins í samfélaginu. 

Í skýrslu Hagstofa Íslands (2011) um fjárhag heimilanna kemur í ljós að einstæðir 

foreldrar eiga í mestum fjárhagslegum erfiðleikum. Um helmingur einstæðra 

foreldrar telja húsnæðiskostnað þunga fjárhagslega byrði og um þriðjungur telur 

afborganir lána þunga byrgði. Stærsti hluti einstæðra foreldra á erfitt með að ná 

endum saman eða tæp 80%. Einstaklingum í þessum hóp hefur fjölgað um rúm 20% 

frá árunum á undan. Árið 2011 eiga um 70% einstæðra foreldra erfitt með að mæta 

óvæntum útgjöldum að upphæð 160 þúsund krónur. 

Einstæðum foreldrum undir lágtekjumörkum hefur fjölgað eftir hrun. Helstu 

breytingar á fjárhagserfiðleikum þessa hóps er vegna aukinnar lánabyrðar og 

vanskila (Velferðarráðuneytið, 2011a). 

4.3 Áhrif atvinnuleysis á efnahag barnafjölskyldna 

Atvinnuleitendur er hópur sem á erfitt með að ná endum saman. Stærsti og 

jafnframt viðkvæmasti hópur  atninnuleitenda eru þeir sem hafa litla menntun 

umfram grunnskólapróf. Annar hópur  atninnuleitenda sem stendur ílla að vígi er 

ungt fólk með börn á framfæri. Í kjölfar efnahagshrunsins 2008 ríkir óvissa í 

þjóðfélaginu um atvinnumöguleika sem hefur áhrif á bæði andlega og líkamleg 

heilsu. Afleiðingarnar geta verið brostin sjálfsmynd, minna sjálfstraust, einangrun, 

vonleysi, kvíði, samviskubit og jafnvel þunglyndi. Líðan og sjálfsmynd þeirra sem eru 

án atvinnu er mun verri en þeirra sem stunda nám eða vinnu. Erfiðleikar og 

aðstæður  atninnuleitenda með börn á framfæri hafa áhrif á líðan barnanna. Börnin 

geta upplifað depurð og kvíða fyrir framtíðinni (RKÍ, 2010). 

Fyrir bankahrunið var atvinnuleysi með minnsta móti á Íslandi og með því minnsta 

sem gerist í Evrópu. Í skýrslu félagsmálaráðuneytisins frá árinu 2005 um 

stefnumótun í málefnum barna og ungmenna kom fram að atvinnuleysi á Íslandi 

væri yfirleitt tímabundið ástand frekar en langvinnt. Síðan þá hefur 

langtímaatvinnuleysi aukist bæði á Íslandi og í Evrópu vegna efnahagsaðstæðna. 

Fyrir hrun eða í september 2008 var fjöldi atvinnulausra 2.229 manns að meðaltali. 

Sá fjöldi var kominn upp í 14.545 manns í mars 2009, á aðeins 6 mánuðum. Fjöldinn 

hefur haldist nokkuð stöðugur til dagsins í dag, en fór þó heldur minnkandi á árinu 
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2011. Í október 2010 hafði langtímaatvinnulausum fjölgað og voru þeir um 57% 

allra á atvinnuleysisskrá þann mánuðinn. Með langtímaatvinnuleysi er átt við þá 

sem hafa verið á atvinnuleysisskrá í sex mánuði og lengur. Ástæða er til að hafa 

sérstakar áhyggjur af þessum hópi, en 54% þeirra sem eru langtímaatvinnulausir 

eru einungis með grunnskólapróf (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009a; 

Unicef, 2011; Vinnumálastofnun, e.d.b). 

Skráð atvinnuleysi í febrúar 2012 var 7,3% en að meðaltali var 11.621 atvinnulaus. 

Fjöldi lantímaatvinnulausra er nú 5.820 manns. Um það bil 10.000 börn í landinu 

eiga foreldra sem eru í atvinnuleit og um 450 þeirra eiga foreldra þar sem báðir eru 

í atvinnuleit. Fjölmennasti aldurshópur atvinnulausra er á aldrinum 25-29 ára. 

Stærsti hópur atvinnulausra er með litla menntun. Helmingur allra atvinnulausra 

hefur aðeins grunnskólapróf og enn stærri hópur yngsta aldursflokksins 16-29 ára, 

eða um 64% (Velferðarráðuneytið, 2011e; Vinnumálastofnun, 2012; Þingskjal 1359, 

2009). 

Í skýrslu Félags- og tryggingamálaráðuneytisins (2009) kemur fram að 

langtímaatvinnuleysi hefur aukist eftir hrun og að huga þurfi sérstaklega að þeim 

sem eru í þeim hópi. Lögð er áhersla á mikilvægi þess að skera ekki niður 

nauðsynlega þjónustu í því efnahagsástandi sem ríkir í kjölfar hrunsins. Vinnuhópur 

á vegum Velferðarráðuneytisins um fjárhag heimilanna telur að það þurfi sérstakan 

stuðning við börn sem eiga atvinnulausa foreldra og foreldra í fjárhagsvanda, þar 

sem álag og streita á heimilum hefur áhrif á líðan og hegðun barna og aukin hætta 

getur verið á vanrækslu og ofbeldi (Félags- og tryggingamálaráðuneyti, 2009b; 

Velferðarráðuneytið, 2011e). 

Hátt atvinnustig er forsenda þess að vel takist til við úrvinnslu þeirra erfiðleika sem 

hafa skapast eftir hrun. Mikilvægt er að stjórnvöld fari fjölbreyttar leiðir í að tryggja 

virkni fólks án atvinnu bæði með fjölbreyttum vinnumarkaðsúrræðum og 

námstilboðum fyrir ungt fólk sem skortir menntun. Efnahagsástandið má ekki bitna 

á grunnþjónustu ríkisins og sveitarfélaga (Þingskjal 714, 2010). Reynsla Finna sýnir 

að ef stjórnvöld huga ekki að börnum atvinnulausra eykst hættan á því að til verði 

önnur kynslóð atvinnulausra (Unicef, 2011). 
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4.4 Áhrif örorku á efnahag barnafjölskyldna 

Þeir öryrkjar sem lifa á óskertum bótum eiga erfitt með að ná endum saman. Bætur 

eru of lágar og duga ekki fyrir nauðsynjum. Margir þurfa á dýrum lyfjum að halda 

sem eru lítið niðurgreidd og þeir hafa ekki möguleika á að hækka tekjur sínar með 

hlutastarfi þar sem að bæturnar skerðast við það. Öryrkjar með börn á framfæri 

eiga sérstaklega erfitt með að ná endum saman og eiga mjög erfitt með að borga 

tómstundarstarf fyrir börnin sín (RKÍ, 2006; RKÍ, 2010; Velferðarráðuneytið, 2011a). 

Guðrún Hannesdóttir (2010) kemst að þeirri niðurstöðu í rannsókn sinni Lífskjör og 

hagir öryrkja að flestir öryrkjar eru óánægðir með þá upphæð bóta sem þeir fá og 

flestir eiga í vandræðum með að ná endum saman. Þá kemur fram að fleiri konur en 

karlar eiga í greiðsluerfiðleikum og sérstaklega einstæðar mæður. Flestir öryrkjar 

búa í leiguhúsnæði og rúmlega helmingur þeirra sem búa í leiguhúsnæði leigir 

félagslega íbúð. Menntunarstig öryrkja er lægra en almennt gerist en 70% öryrkja 

hafa aðeins lokið grunnmenntun. 

Niðurstöður rannsóknar Rannveigar Traustadóttur, Kristínar Björnsdóttur, Rice, 

Knúts Birgissonar og Eiríks Karls Ólafssonar Smith. (2010) Fátækt og félagslegar 

aðstæður öryrkja sýna að öryrkjar búa við þröngan kost. Flestir eiga erfitt með að 

ná endum saman og sérstaklega öryrkjar með börn á framfæri. Þessi hópur á 

gjarnan erfitt með að eiga fyrir brýnustu nauðsynjum og neyðist því til að leita til 

hjálparstofnana eftir matargjöfum og annarri aðstoð. Þessar erfiðu fjárhagslegu 

aðstæður sköpuðu óöryggi, álag, kvíða og streitu sem höfðu neikvæð áhrif á 

andlega heilsu, fjölskylduna og börnin. Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til 

að bæta þurfi stuðning og eftirfylgd við börn öryrkja, sérstaklega þar sem um 

einstæða móður er að ræða. 

Í grein Rice og Rannveigar Traustadóttur (2010) Fátækt fötlun og velferð er fjallað 

um fjárhagsörðugleika öryrkja og baráttu þeirra við að falla ekki í fátækt. Þeir sem 

neyddust til að leita eftir matargjöfum fannst það afar niðurlægjandi og gerðu það 

af bráðri nauðsyn. Flestir áttu það sameiginlegt að búa við álag og kvíða og margir 

sem upplifðu þunglyndi röktu það til þeirra erfiðu fjárhagslegu og félagslegu 

aðstæðna sem þeir bjuggu við. Þeir öryrkjar sem höfðu börn á framfæri lögðu 

áherslu á að börn þeirra gætu tekið þátt í frístundarstarfi en áttu oft erfitt með að 
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kosta það. Sumir þátttakendur sögðust láta börnin ganga fyrir og neituðu sér í 

staðinn um nauðsynlega þjónustu á borð við tannlæknaþjónustu. Fæstir gátu leyft 

sér og börnum sínum að sækja tómstundastarf og aðrar skemmtanir nema í mjög 

takmörkuðu magni. Flestir áttu það sameiginlegt að búa við aukinn fjárhagsvanda 

og aukna streitu í kjölfar kreppunnar. 

Í grein Elsu Sigríðar Þorvaldsdóttur, Hermanns Óskarssonar og Sigríðar 

Halldórsdóttur (2010) Það vissi aldrei neinn neitt, er greint frá niðurstöðum 

könnunar á líðan ungs fólks sem ólst upp hjá einstæðri móður sem var öryrki. 

Niðurstöður sýndu að börn öryrkja bjuggu gjarnan við erfiðari aðstæður en gengur 

og gerist og sérstaklega þau sem ólust upp hjá einstæðri móður. Ungmennin 

upplifðu flest skort á stuðningi, öryggi og fjármagni. Sumir höfðu þurft að flytja oft 

og fæstir höfðu fengið tækifæri til að taka þátt í tómstundum. Ungmennin töldu 

bæði flutninga og skort á þátttöku í tómstundum hafa haft áhrif á möguleika þeirra 

til að eignast vini. Þau upplifðu skort á stuðningi frá opinberum stofnunum á borð 

við skóla, heilsugæslu og félagsþjónustu og flest voru þau sammála um að þau 

hefðu viljað meiri afskipti og stuðning. 

Í meistararitgerð Elsu Sigríðar Þorvaldsdóttur (2010) Nauðsynlegt að fá að vera 

barn á meðan maður er barn kemur fram að það þurfi að auka stuðning og 

eftirfylgd við fjölskyldur barna sem eiga foreldra sem eru öryrkjar. Tekið er fram að 

þjónustukerfin þurfi að vinna saman og mikilvægt sé að hafa heildarsýn að 

leiðarljósi þar sem að margir þættir hafa áhrif á börn og fjölskyldur öryrkja. 

Öryrkjar eru viðkvæmur hópur og stór hluti þeirra sem eru á örorkubótum stóð 

höllum fæti fyrir kreppu. Fjárhagslegar aðstæður þessa hóps hefur versnað eftir 

hrun og þá fyrst og fremst vegna hækkandi vöruverðs, lyfja- og lækniskostnaðar. 

Ein af afleiðingum hrunsins er sú að stór hluti öryrkja hefur þurft að leita á náðir 

hjálparstofnanna eftir matargjöfum (Velferðarráðuneytið, 2009b). 

4.5 Tengsl menntunar og fátæktar 

Skortur á menntun er einn helsti orsakaþáttur fátæktar, einnig bendir ýmislegt til 

að börn foreldra með litla menntun og lítil fjárráð búi við verri heilsu og líðan en 

börn efnameiri foreldra (Valgerður Katrín Jónsdóttir, 2007). 
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Líklegra er að fólk sem skortir menntun upplifi atvinnuleysi og fátækt en þeir sem 

mennta sig. Ungt fólk sem skortir hvatningu og stuðning til að mennta sig á í meiri 

hættu á að búa við fjárhagslegt óöryggi og minni velferð í framtíðinni en þeir sem 

mennta sig. Stór hópur þeirra ungmenna sem er skráður atvinnulaus í dag er aðeins 

með grunnskólapróf. Ef þessi hópur venst þeirri aðstöðu að vera án atvinnu er 

hætta á að þau verði ekki virkir samfélagsþegnar og að upp vaxi kynslóð sem aldrei 

hefur stundað vinnu (RKÍ, 2010; Unicef, 2011). 

Í skýrslu Unicef (2011) Staða barna á Íslandi kemur fram að helstu ástæður þess að 

ungt fólk á aldrinum 16-20 ára flosnar úr námi megi oftast rekja til 

heimilisaðstæðna. Flestir sem hætta í námi á þessum árum skortir stuðning til þess 

að getað farið í frekara nám, langflestir hætta vegna þess að þeir þurfa að vinna til 

að framfleyta sjálfum sér en aðrir þurfa að hætta vegna þess að þeir þurfa annað 

hvort að greiða húsaleigu eða hjálpa fjölskyldu sinni fjárhagslega. 

Samkvæmt Umboðsmanni barna (2010) líður ungu fólki sem er ekki í skóla mun 

verr en þeim sem eru í námi. Einnig kemur fram að reynsla annarra þjóða bendir til 

þess að þessi hópur sé mun líklegri til að eiga við vandamál að stríða í framtíðinni. 

Samkvæmt upplýsingum Hagstofu Íslands (2012) um hversu margir ljúka 

framhaldsnámi á réttum tíma er Ísland í neðsta sæti af 11 OECD ríkjum. Árið 2003 

höfðu 44% nýnema á framhaldsskólastigi útskrifast á réttum tíma, eða innan 

fjögurra ára, miðað við 68% að meðaltali í hinum OECD löndunum. Tveimur árum 

eftir að námi átti að vera lokið hafði hlutfall brautskráðra á Íslandi hækkað í 58% 

miðað við 81% á hinum löndunum. Þá eru nemendur á Íslandi eldri en í flestum 

öðrum OECD-löndum þegar þeir ljúka framhaldsskóla. 

Skólasókn á framhaldsskólastigi hefur aukist undanfarin ár. Frá árinu 2001 til 2008 

fjölgaði skráðum nemendum á bilinu eitt til tvö þúsund. Eftir hrun hefur þessi fjöldi 

haldið áfram að aukast (Menntasvið Reykjavíkurborgar og Leikskólasvið 

Reykjavíkurborgar, 2011). 

Möguleiki ungs fólks til að stunda nám fer eftir möguleika til tekjuöflunar. Ungt fólk 

í framhaldsskóla þarf að treysta á vinnu með skóla. Eldra fólk sem er komið í 

háskóla á möguleika á námslánum til þess að sjá fyrir sér og fjölskyldu sinni. Fyrir 
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hrun gátu námsmenn séð fyrir sér og fjölskyldum sínum með því að vinna með 

námi. Eftir hrun er aukið atvinnuleysi og því er sá möguleiki ekki til staðar fyrir alla. 

Þeir einstaklingar sem hafa ekki þann möguleika að vinna með skóla eiga því erfitt 

með að ná endum saman. Umsóknir námsmanna hjá félagsþjónustu 

sveitarfélaganna og hjálparstofnunum hefur fjölgað eftir hrun. Lagt er til að auka 

fjölbreytni fyrir ungt fólk í námi og auka sveigjanleika til að gera einstaklingum á 

atvinnuleysisbótum kleift að mennta sig (Velferðarráðuneytið, 2009a; Velferðar-

ráðuneytið, 2009b). 

4.6 Áhrif fátæktar á heilsu 

Tengsl eru milli heilsufars og efnahags og getur fátækt leitt til varanlegs 

heilsubrests og þunglyndis (Þingskjal 714, 2009-2010). Erlendar rannsóknir hafa 

margoft sýnt tengsl milli fjárhagslegrar stöðu og heilsu. Þeir sem eru efnahagslega 

og félagslega illa staddir, hafa lág laun, litla menntun, gegna láglaunastörfum, eru 

atvinnulausir eða á bótum, búa við verri heilsu. Fólk með fjárhagsáhyggjur upplifir 

streitu sem hefur slæm áhrif á heilsu þess. Það eru meiri líkur á að þetta fólk sé 

þunglynt, kvíðið, reyki, sé í ofþyngd, borði næringarminni mat og hreyfi sig minna 

(Hólmfríður K. Gunnarsdóttir, 2005; RKÍ, 2006). Langvarandi fátækt getur dregið úr 

lífsánægjunni og aukið notkun geðlyfja (Valgerður Katrín Jónsdóttir, 2004). Í grein 

Hólmfríðar K. Gunnarsdóttur (2005) í Tímariti hjúkrunarfræðinga, kemur fram að 

niðurstaða rannsóknar á geðlyfjanotkun var mest hjá þeim sem stóðu illa félagslega 

og fjárhagslega, höfða litla menntun, lágar tekjur og þeir sem voru ekki á almennum 

vinnumarkaði. 

Þegar fátækur einstaklingur veikist eða slasast verður tekjumissir og aukinn 

kostnaður vegna heilbrigðisþjónustu til þess að auka á fátæktina sem getur svo 

valdið ákveðinni hringrás (Valgerður Katrín Jónsdóttir, 2004). Harpa Njáls (2003) 

nefnir að heilsubrestur geti leitt til fátæktar á þann hátt að fólk sem lendir í slysi er 

kippt út úr samfélaginu án nokkurs fyrirvara sem hefur að öllu jöfnu gríðarleg áhrif 

á fjármálin til hins verra og gæti leitt til fátæktar. 

Í rannsókn sinni greinir Harpa Njáls (2003) nokkra sameiginlega þætti viðmælenda 

sinna vegna langvarandi fjárhagerfiðleika. Viðmælendur hennar upplifa allir verri 

heilsu, minni vinnugetu, félagslega einangrun, aukið álag og lélegt matarræði. 
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Flestir finna fyrir þunglyndi, kvíða, þreytu og sorg. Einnig minnast nokkrir á að 

börnin þeirra þjáist af sjúkdómum. Í annarri rannsókn sem var gerð á félagslegri 

þátttöku unglinga í 9. og 10. bekk árið 2000, sýna niðurstöður að þeir unglingar sem 

bjuggu við fátækt höfðu lakari heilsu bæði andlega og líkamlega heldur en 

jafnaldrar sem bjuggu við betri aðstæður. 

Niðurstöður rannsóknar á vegum Lýðheilsustöðvar (2006) um fjárhagslega stöðu 

barna og heilsusamlega lifnaðarhættir benda til þess að börn sem búa við fátækt 

hreyfi sig minna en önnur börn, borði sjaldnar hollan mat og fari sjaldnar til 

tannlæknis en börn úr efnameiri fjölskyldum. 

Hildur Dís Kristjánsdóttir og Ingibjörg Ýr Óskarsdóttir (2009) könnuðu áhrif slæmrar 

fjárhagsstöðu fjölskyldna á líkamlega heilsu nemenda í 10. bekk grunnskóla á 

Íslandi. Þær komust að þeirri niðurstöðu að hægt væri að tengja slæmar venjur 

nemenda eins og neyslu óholls fæðis, reykingar, hreyfingarleysi og verri tannheilsu 

við þá nemendur sem sögðu fjárhagsstöðu foreldra sinna vera slæma. 

Í skýrslu félags- og tryggingamálaráðherra um stöðu barna og ungmenna (2009-

2010) Kemur fram að þeir sem eru atvinnulausir og eiga í fjárhagserfiðleikum þjást 

af mun fleiri líkamlegum og andlegum kvillum en aðrir. Þeir finna fyrir meiri kvíða, 

þunglyndi og hafa lægra sjálfsálit en aðrir. 

Í rannsókn á vegum Háskólans á Akureyri á heilsu og lífskjörum skólanema í 6., 8. og 

10. bekk kom fram að almennt var lífsánægja nemendanna góð. Þegar lífsánægjan 

var greind eftir atvinnustöðu foreldra kom í ljós að hún var minnst hjá börnum sem 

áttu foreldra sem voru báðir atvinnulausir en mest hjá börnum sem áttu foreldra 

sem báðir höfðu vinnu (Þingskjal 1359, 2009-2010). 

í rannsókn sem unnin var af Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands fyrir Velferðarsvið 

Reykjavíkur (2010) um fátækt í Reykjavík kemur fram að þeir sem lifa á 

fjárhagsstyrk frá Reykjavík gengur illa að framfleyta sér. Þegar skoðuð voru tengsl 

fjárhagsstöðu og andlegrar líðan kom í ljós að almenningur í Reykjavík var að 

meðaltali með hærra gildi á kvarða yfir líðan en fólk á fjárhagsaðstoð. Sumir 

upplifðu sig sem annars flokks þegna samfélagsins og voru félagslega einangraðir. 
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Hjálparstarf kirkjunnar gerði könnun á líðan þeirra sem sóttu aðstoð árið 2009 og 

2010 og kom þá í ljós að þeir sem þurftu að leita aðstoðar fundu fyrir auknu 

þunglyndi, svefnleysi og höfðu áhyggjur af framtíð sinni og barna 

(Velferðarráðuneytið, 2011b). 

4.7 Áhrif efnahagshrunsins 2008 á barnafjölskyldur  

Afleiðingar efnahagshrunsins árið 2008 eru aukin verðbólga, aukið atvinnuleysi, 

hækkun lána og minnkuð kaupgeta fólks (RKÍ, 2010). Sá hópur sem stóð höllum fæti 

fyrir hrun stendur enn verr eftir hrun bæði fjárhagslega, félagslega og andlega. 

(Velferðarráðuneytið, 2009b; Velferðarráðuneytið, 2011a). 

Langtímaatvinnuleysi hefur aukist eftir hrun. Ungt fólk virðist missa vinnuna fyrr en 

þeir sem eldri eru og atvinnuleysi meðal ungs fólks á sumrin er mikið. Námsmenn 

hafa minni möguleikar á vinnu með námi sem gerir mörgum illa kleift að hefja nám 

eða jafnvel halda áfram námi í framhaldsskóla eða háskóla. Umsóknum frá 

námsmönnum um fjárhagsstuðning hjá félagsþjónustu sveitarfélaga hefur aukist. 

Einstæðir foreldrar og öryrkjar eiga erfitt með að láta enda ná saman. Stór hluti 

þeirra sem eru á örorkubótum hefur þurft að leita mataraðstoðar hjá 

hjálparstofnunum (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009b; Velferðar-

ráðuneytið, 2009b). Samkvæmt upplýsingum frá Hjálparstarfi kirkjunnar varð 152% 

aukning í úthlutun á matargjöfum hjá Hjálparstarfi Kirkjunnar árið eftir hrun 

(Hjálparstarf Kirkjunnar: Munnleg heimild, 2009).  

Í könnun á afleiðingum efnahagskreppunnar á starf félagsþjónustu sveitarfélaganna 

árið 2009 kom í ljós að nánast allar félagsþjónusturnar höfðu fundið fyrir fjölgun á 

umsóknum um fjárhagsaðstoð og beiðnum um félagslega ráðgjöf. Þá kom fram að 

fjölgun var á nýjum umsækjendum, málin orðin þyngri en áður og þeir sem stóðu 

höllum fæti fyrir kreppu stóðu enn verr eftir hrun. Einnig kom fram að þeir sem 

stóðu verst í þjóðfélaginu og virtust viðkvæmastir fyrir afleiðingum kreppunar voru 

ungar barnafjölskyldur, einstæðir foreldrar, lágtekjufólk, lífeyrisþegar og 

langtímaatvinnulausir (Þingskjal 714, 2009-2010). 

Umboðsmaður barna (2010) hefur áhyggjur af þeim niðurskurði sem börn hafa 

orðið fyrir í kjölfar hrunsins. Sérstaklega nefnir hann áhrif á þau börn sem voru illa 
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stödd fyrir efnahagshrunið, þar sem margt bendir til þess að aðstæður þeirra hafi 

versnað til muna eftir að það skall á. 

Í skýrslu Velferðarráðuneytisins (2011) um áhrif efnahagskreppu á stöðu barna á 

Íslandi kemur fram að margt bendi til þess að það gangi vel að veita börnum og 

ungmennum lögbundna þjónustu og viðunandi úrræði og að almennt hafi 

efnahagshrunið ekki haft umtalsverð áhrif. Vinnuhópurinn sem stóð að skýrslunni 

telur mikilvægt að fylgjast vel með þróun mála hér á landi og ekki síður 

langtímaafleiðingum skammtímahagræðingaaðgerða. 

Samkvæmt Áfangaskýrslu velferðarvaktarinnar (2011) virðast afleiðingar 

efnahagshrunsins ekki hafa haft mikil áhrif á börn. Almennt virðist þeim líða vel. 

Þau hafa raunhæft viðhorf til peninga og finnst umræða um kreppu og peninga 

frekar neikvæð. 

Þegar litið er til reynslu Finna er ljóst að efnahagsþrengingar hafa áhrif á börn með 

ýmsum hætti en jafnframt að áhrifin koma ekki í ljós fyrr en fram líða stundir. Því er 

mikilvægt að á þessum viðkvæmu tímum þeim sem Íslendingar ganga nú í gegnum 

að skerða ekki félagsþjónustu við börn og fjölskyldur þeirra, sérstaklega ekki þau 

börn sem standa höllum fæti. Reynsla Finna sýnir að niðurskurður á þjónustu við 

börn og barnafólk getur skilað sér í meiri kostnaði og vandamálum þegar fram líða 

stundir (Unicef, 2009). 

4.8 Fjárhagur heimilanna í kjölfar hrunsins 

Skuldir íslenskra heimila hafa aukist verulega á síðasta áratug og eru meðal þeirra 

skuldsettustu í Evrópu. Þessa skuldaaukningu má rekja til aukins kaupmáttar og 

auknu aðgengi heimilanna að lánsfjármagni á uppsveifluárunum fyrir hrun. Við hrun 

bankanna árið 2008 féll gengi krónunnar og verðbólga jókst gífurlega. Í kjölfarið 

jókst einnig atvinnuleysi og efnahagslífið beið umtalsverðan skaða. Margt bendir til 

að skuldastaða íslenskra heimila sé að meðaltali töluvert þyngri en hjá flestum ef 

ekki öllum þeim þjóðum sem við berum okkur saman við. Víða erlendis dreifast 

skuldir heimilanna að mestu leyti á þá efnameiri en á Íslandi er þessu eiginlega 

öfugt farið þar sem að tekjulægstu heimilin eiga um helming af heildarskuldum 

heimilanna (Kjartann Broddi Bragason, 2010). 
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Skuldir heimilanna hafa verið að hækka jafnt og þétt frá árinu 2004 en taka 

augljósan kipp árið 2008. Meðalafborgun fasteignalána af ráðstöfunartekjum 

heimila hækkar á milli áranna 2006 og 2010. Árin 2006-2008 eru að meðaltali um 

16 þúsund einstaklingar í alvarlegum vanskilum en árið 2010 er sá fjöldi kominn 

upp í 22 þúsund einstaklinga. Fjöldi þeirra sem telja sig eiga við fjárhagsvanda eykst 

árin eftir hrun. Fleiri telja húsnæðiskostnað og afborgun lána þunga byrgði og sífellt 

fleiri eiga erfitt með að ná endum saman. Heimili með börn virðast eiga erfiðara 

með að ná endum saman en barnlaus heimili og einstæðir foreldra virðast standa 

verst í þessum samanburði (Félagsvísar, 2012). 

Seðlabankinn hefur unnið greiningu á skuldastöðu, ráðstöfunartekjum og 

greiðslugetu heimila landsins eftir hrun bankanna haustið 2008. Þar kemur fram að 

fjöldi íslenskra heimila í greiðsluvanda byrjaði að fjölga hratt frá ársbyrjun 2007 og 

fram að hruni. Um haustið 2009 mældist greiðsluvandi mestur þegar hlutfall 

heimila í greiðsluvanda fór upp í 30%. Fjöldi heimila sem voru í vanda í lok árs 2010 

voru um 21 þúsund talsins sem gerir um 47.700 einstaklinga eða 15% allra 

landsmanna. Greiðsluvandinn er útbreiddastur meðal barnafjölskyldna með 

miðlungstekjur og tekjulágra einhleypinga og er vandinn mestur hjá ungum 

barnafjölskyldum sem tóku húsnæðislán seint í uppsveiflunni. Í lok árs 2010 voru 

um 10.250 fjölskyldur með 17.100 börn í vanda og samsvarar það því að eitt af 

hverjum fimm börnum á landinu hafi átt foreldra í greiðsluvanda á þessum tíma 

(Kjartann Broddi Bragason, 2010; Þorvarður Tjörvi Ólafsson og Karen Á. 

Vignisdóttir, 2012). 

Samkvæmt lífskjararannsókn Hagstofu Íslands hefur heimilum sem eiga í 

fjárhagsvanda fjölgað eftir hrun. Lánabyrgði hefur aukist mikið og fleiri eiga í 

alvarlegum vanskilum. Hlutfall einstaklinga með tekjur undir lágtekjumörkum 

hækkaði árin eftir hrun. Árið 2009 voru um 10% einstaklinga með tekjur undir 

mörkum eða um 22.300 manns. Heimilum í fjárhagsvanda fjölgaði á milli áranna 

2010 og 2011 og þau virðast eiga erfiðara með að ná endum saman og takast á við 

óvænt útgjöld en árin á undan. Um helmingur heimila áttu erfitt með að ná endum 

saman árið 2011 og 2010 miðað við rúm 27% heimila árið 2008. Tæp 40% heimila 

áttu erfitt með að mæta óvæntum útgjöldum að upphæð 160 þúsund krónur árið 
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2011 samanborið við 27% árið 2008 (Hagstofa Íslands, 2011b; Hagstofa Íslands, 

2011c; Velferðarráðuneytið, 2011b; Velferðarráðuneytið, 2011c; Velferðar-

ráðuneytið, 2012). 

Neysla heimilanna hefur dregist gífurlega saman eftir hrun. Heimilin hafa lítið sem 

ekkert fjárfest í stærri og dýrari varningi og dagleg neysla hefur einnig breyst í þá 

átt að ódýrari kostur er valinn sé hann fyrir hendi (Kjartann Broddi Bragason, 2010). 

Samkvæmt skýrslu Hagstofu Íslands um lágtekjumörk og tekjudreifingu 2011 kemur 

fram að tekjur Íslendinga dreifðust jafnar árið 2011 en þær hafa gert og bilið milli 

tekjuhópa hefur minnkað verulega eftir hrun. Árið 2011 voru 13,6% Íslendinga 

undir lágtekjumörkum eða í hættu á félagslegri einangrun (Hagstofa Íslands, 

2011c). 

Viðtakendum fjárhagsaðstoðar hefur fjölgað frá hruni. Árið 2010 fengu 6.910 

heimili fjárhagsaðstoð sveitarfélaga og hefur heimilum sem þiggja slíkar greiðslur 

fjölgað um 37% frá hruni. Fjölmennasti hópurinn sem þiggur fjárhagsaðstoð eru 

einstæðir barnlausir karlmenn og einstæðar mæður. Sú breyting sem hefur orðið í 

kjölfar kreppunar er að þeir sem sækja um fjárhagsaðstoð eru yngri og án 

bótaréttar og þeim hefur farið fjölgandi sem eru lengur á framfærslu. Greiðslur 

sveitarfélaganna vegna húsaleigubóta hafa einnig aukist eða um 64% frá árinu 

2008. Þá hefur fjölgað í hópi þeirra sem þiggur mataraðstoð, lyfjaaðstoð og aðstoð 

vegna barna hjá öllum hjálparsamtökum (Hagstofa Íslands, 2011a; Velferðar-

ráðuneytið, 2011a; Velferðarráðuneytið, 2011b). 

Velferðarráðuneytið lét gera skýrslu um íslensk neysluviðmið sem gefin var út í 

upphafi árs 2011. Skýrslan er byggð á gögnum frá Hagstofu Íslands og er tilgangur 

skýrslunnar að veita íslenskum heimilum viðmið um útgjöld heimilanna á mánuði 

eftir stærð og gerð (Jón Þór Sturluson, Guðný Björk Eydal, Andrés Júlíus Ólafsson, 

2011). Dæmigert viðmið á að gefa mynd af dæmigerðum útgjöldum íslenskra 

heimila og er því ætlað að gefa mynd miðað við hóflega neyslu. Dæmigert viðmið 

fyrir útgjöld einstaklings sem býr á höfuðborgarsvæðinu í eigin húsnæði er 291.932 

kr. Útgjöld hjóna með tvö börn á höfuðborgarsvæðinu í eigin húsnæði er að 

meðaltali 617.610 kr. Einnig er gert ráð fyrir skammtímaviðmið þar sem gert er ráð 

fyrir að fólk geti dregið úr neyslu og frestað ákveðnum útgjaldaliðum í allt að níu 
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mánuði. Skammtímaviðmið fyrir útgjöld einstaklings á höfuðborgarsvæðinu í eigin 

húsnæði er 201.132 kr. og skammtímaviðmið fyrir hjón með tvö börn á 

höfuðborgarsvæðinu í eigin húsnæði er 447.544 kr. (Velferðarráðuneyti, 2011d). 

Til samanburðar við þetta neysluviðmið er nauðsynlegt að skoða meðallaun í 

landinu, upphæð atvinnuleysisbóta og upphæð fjárhagsstyrks sveitarfélaganna. 

Samkvæmt Hagstofu Íslands eru laun á íslenskum vinnumarkaði 365 þúsund krónur 

að meðaltali árið 2011. Algengustu launin eru á bilinu 200–250 þúsund krónur hjá 

25 % launamanna og rúmlega 60% launamanna eru með laun undir 350 þúsund 

krónum á mánuði. Stjórnendur eru með hæstu laun allra starfsstétta og eru laun 

þeirra að meðaltali um 761 þúsund krónur á mánuði. Til samanburðar eru lægstu 

launin að jafnaði hjá verkafólki um 265 þúsund krónur á mánuði (Hagstofa Íslands, 

2012b). Einnig má geta þess að upphæð fjárhagsstyrks félagsþjónustu 

sveitarfélaganna til einstaklings árið 2011 getur hæst verið 157.493 krónur á 

mánuði og 236.240 krónur á mánuði fyrir hjón eða fólk í sambúð (Reykjavík, e.d.) 

Upphæð grunnatvinnuleysisbóta fyrir einstakling með fullan bótarétt er 167.176 

krónur í janúar árið 2012 (Vinnumálastofnun, e.d.a). 

Harpa Njáls (2003) kemst að þeirri niðurstöðu í rannsókn sinni Fátækt á Íslandi við 

upphaf nýrrar aldar að fátækt á Íslandi sé tilkomin vegna brotalama í 

velferðarkerfinu. Eftir að hafa borið lágmarksframfærslu saman við lágmarkslaun og 

bætur sem eru skilgreindar af hinu opinbera, kemst Harpa að þeirri niðurstöðu að 

þær duga ekki fyrir lágmarksframfærslu. 

Upplýsingar um gögnin er að finna í eftirfarandi töflum sem sýna umfjöllunarefni 

gagnanna. Innihald gagnanna hefur verið greint eftir þeim þemum sem fundust við 

greiningu þeirra og eru eftirfarandi: Barnafjölskyldur, einstæðir foreldrar, 

atvinnuleysi, örorka, menntun, heilsa, efnahagshrunið og fjármál heimilanna. Tafla 

1 sýnir umfjöllunarefni skýslna, tafla 2 sýnir umfjöllunarefni rannsókna, tafla 3 sýnir 

umfjöllunarefni bóka og greina og að lokum sýnir tafla 4 umfjöllunarefni ritgerða. 
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Tafla 1. Skýrslur: Umfjöllunarefni á árunum 2001 til 2012  
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2012 Velferðarráðuneytið Félagsvísar x

2011 Velferðarráðuneytið
Áfangaskýrsla 

Velferðarvaktarinnar 2011
x x x x x x

2011 Velferðarráðuneytið

Áfangaskýrsla 

Velferðarvaktarinnar frá 

undirhópi um þá sem standa 

höllum fæti

x

2011 Velferðarráðuneytið
Áhrif efnahagskreppu á stöðu 

barna á Íslandi
x x x x x x x

2011 Velferðarráðuneytið
Stöðuskýrsla vinnuhóps um 

fjárhagsvanda heimilanna
x

2011 Unicef Staða barna á Íslandi x x x

2010 Rauði Kross Íslands Hvar þrengir að ? x x x x x x x x

2010 Velferðarráðuneytið
Áfangaskýrsla starfshóps um 

fátækt í Reykjavík
x x x

2010

Guðrún 

Hannesdóttir 

(Öryrkjabandalagið)

Lífskjör og hagir öryrkja x x x x

2010 Umboðsmaður bana
Skýrsla umboðsmanns barna 

2010
x x

2010 Alþingi

Þingskjal 714: Skýrsla Árna 

Páls Árnasonar félags- og 

tryggingamálaráðherra um 

velferðarvaktina

x x x x

2009-2010 Alþingi

Þingskjal 1359: Félags- og 

tryggingamálaráðherra um 

stöðu barna og ungmenna

x x x

2009 Unicef
Áhrif efnahagsþrenginga á 

börn
x x x x

2009

Félags-og 

tryggingamálaráðun

eytið

Stöðuskýrsla stýrihóps x x x x x x

2009 Velferðarráðuneytið
Skýrsla vinnuhóps um þá sem 

standa höllum fæti
x

2008 Hagstofa Íslands
Tekjur og efnahagur 

barnafjölskyldna 2007
x x x

2006 Alþingi

Þingskjal 613: Skýrsla 

forsætisráðherra um fátækt 

barna og hag þeirra

x x

2006 Rauði Kross Íslands Hvar þrengir að ? x x x x x x

2005 Forsætisráðuneytið
Tillga að  stefnu í málefnum 

barna og ungmenna
x x x x x x
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Tafla 2. Rannsóknir: Umfjöllunarefni á árunum 2001 til 2012 
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2012 Hagstofa Íslands

Hagtíðindi: Laun á 

almennum 

vinnumarkaði

x

2011 Hagstofa Íslands

Hagtíðindi: 

Fjárhagsstaða 

heimilanna 2011

x

2011 Hagstofa Íslands

Hagtíðindi: 

Félagsþjónusta 

sveitarfélaga 2008-2010

x

2011 Hagstofa Íslands

Hagtíðindi: 

Lágtekjumörk og 

tekjudreifing 2011

x

2010

Rannveig 

Traustadóttir, 

Kristín Björnsdóttir, 

James Rice, Knútur 

Birgisson, Eiríkur 

Smith

Fátækt og félagslegar 

aðstæður öryrkja
x x x x x

2008 Hagstofa Íslands
Tekjur og efnahagur 

barnafjölskyldna 2007
x

2006 Lýðheilsustöð

Fjárhagsleg staða barna 

og heilsusamlegir 

lífshættir

x x

2003 Harpa Njáls
Fátækt á Íslandi við 

upphaf nýrrar aldar
x x x x x x
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Tafla 3. Bækur og Greinar: Umfjöllunarefni á árunum 2001 til 2012  
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Tafla 4. Ritgerðir: Umfjöllunarefni á árunum 2001-2012 

 



  

42 

5 Umræða og lokaorð 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna hvað hefur verið skrifað og rannsakað 

um fátækt á Íslandi á árunum 2001 til 2012, með sérstaka áherslu á börn og 

barnafjölskyldur. Það hafa ekki verið gerðar margar rannsóknir á fátækt á Íslandi en 

töluvert hefur verið skrifað og fundust alls 47 fræðileg gögn sem eiga vel við efni 

þessarar rannsóknar. Gögnin skiptast í 23 skýrslur, 13 fræðigreinar, 8 rannsóknir og 

3 ritgerðir. Algengasta umfjöllunarefni þessara gagna er um barnafjölskyldur, 

atvinnuleysi og fjármál. 

Þær rannsóknir sem hafa verið gerðar á Íslandi eru rannsókn Stefáns Ólafssonar og 

Karls Sigurðsonar frá árinu 2000, rannsókn Hörpu Njáls frá 2003 og rannsókn 

Cynthiu Lisu Jeans frá 2007. Hagstofa Íslands hefur frá árinu 2004 staðið að 

lífskjararannsókn sem er hluti af samræmdri lífskjararannsókn Evrópusambandsins, 

Rauði Kross Íslands hefur staðið fyrir könnuninni: Hvar þrengir að ? og í kjölfar 

efnahagshrunsins árið 2008 hefur Velferðarráðuneytið staðið fyrir útgáfu skýrslna 

sem er ætlað að meta aðstæður í kjölfar hrunsins og koma með tillögur að 

úrbótum. Einnig hafa verið skrifaðar fræðigreinar í bækur og tímarit og ýmsar 

ritgerðir sem tengjast umræðunni um fátækt á einhvern hátt. 

Eðli umfjöllunar eldri gagnanna snýr helst að umræðu um tilgang og hlutverk 

velferðarkerfisins, skilgreiningar á fátækt og hvort hún sé raunverulega til staðar á 

Íslandi. Einnig er fjallað um orsakir og afleiðingar fátæktar og bent á þá hópa 

samfélagsins sem eiga á mestri hættu að lenda undir fátæktarmörkum. Niðurstöður 

eldri gagnanna eru oftast á þá leið að helstu orsakir fátæktar séu atvinnuleysi, 

menntunarskortur og veikindi. Helstu áhættuhópar sem eru nefndir eru einstæðir 

barnlausir karlmenn, lágtekjufólk, bótaþegar, ellilífeyrisþegar, barnafjölskyldur og 

ungar einstæðar mæður. Mikil áhersla er lögð á umfjöllun um barnafjölskyldur en 

einnig er töluvert fjallað um kjör öryrkja og hversu viðkvæmir þeir eru fyrir því að 

lenda undir fátæktarmörkum.  

Aukning verður á umfjöllun um fátækt í kjölfar efnahagshrunsins í september 2008, 

en fyrir þann tíma var frekar lítið fjallað um fátækt í íslensku samfélagi. Af þeim 47 

gögnum sem unnið var með í þessari rannsókn, eru aðeins 15 frá því fyrir hrun. 
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Umræðan eftir hrunið beinist áfram að þeim hópum sem standa höllum fæti í 

þjóðfélaginu en sú áherslubreyting verður á umfjöllunininni að hún einkennist af 

áhrifum efnahagskreppunnar á fjármál heimilanna.  

Niðurstöður gagnanna benda til þess að barnafjölskyldur og einstæðir foreldrar séu 

áfram viðkvæmur hópur eftir hrun og er bent á að helsta ástæða þess að þessi 

hópur stendur höllum fæti fjárhagslega sé vegna þess að kostnaður við framfærslu 

hefur hækkað eftir hrun en lægstu laun og bætur hafa ekki hækkað í samræmi við 

framfærsluna. Stór hluti umræðunnar um fátækt snýr að auknu atvinnuleysi og 

þeim vanda sem því fylgir. Í umræðunni um atvinnuleysi er tekið fram að stærsti 

hluti fólks á atvinnuleysisskrá er fólk með litla menntun. Í kjölfar hrunsins hefur 

einnig myndast nýr hópur sem á í hættu að lenda í fátækt, það er ungt ómenntað 

fólk sem á ekki bótarétt. Afleiðingarnar hafa því verið að  ungu fólki á fjárhagsstyrk 

hefur fjölgað mjög mikið eftir hrun. Samhliða auknu atvinnuleysi virðist hafa orðið 

aukning á gildi menntunar. Aukning hefur verið í aðsókn í allar helstu mennta-

stofnanir á framhalds- og háskólastigi í kjölfar hrunsins. Það virðist því hafa orðið 

ákveðin vakning um mikilvægi menntunar í samkeppni um störf, og það hlýtur að 

teljast jákvæð þróun fyrir Íslendinga. 

Áhugavert er að nefna að þegar lægstu launin í landinu, atvinnuleysisbætur og 

fjárhagsstyrkur sveitarfélaganna eru borin saman við dæmigert neysluviðmið fyrir 

einstakling kemur berlega í ljós að það vantar töluvert uppá að fólk sem tilheyrir 

þessum tekjuflokkum nái endum saman. Uppgefið neysluviðmið fyrir einstakling er 

291.932 krónur á mánuði, lægstu launin og jafnframt algengustu launin í landinu 

eru á bilinu 200 til 250 þúsund krónur, atvinnuleysisbætur eru rúmar 167 þúsund 

krónur og fjárhagsstyrkur eru rúmar 157 þúsund krónur. Sama á við þegar tekið er 

mið af skammtímaviðmiðinu sem er til viðmiðunar þegar draga á úr neyslu til 

skamms tíma, sú upphæð er 201. 132 krónur fyrir einstakling á mánuði. 

Samkvæmt niðurstöðum Hörpu Njáls frá árinu 2003 er fátækt staðreynd í íslensku 

þjóðfélagi og lægstu launin í landinu ásamt bótum duga ekki fyrir nauðsynjavörum. 

Hún tekur fram að helstu ástæður séu vegna mikilla skerðinga í 

almannatryggingakerfinu. Vert er þó að hafa í huga að rannsókn Hörpu gengur út 

frá skilgreiningunni um algilda fátækt sem miðast við þá þætti sem teljast 
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manninum lífsnauðsynlegir. Hún miðar mælingar sínar um lágmarksframfærslu við 

lágmarksbætur í landinu. Hugtakið fátækt má túlka á marga vegu og fer það eftir 

hvernig hver og einn upplifir aðstæður sínar hvernig hann túlkar hugtakið um skort. 

Því má ætla að margir sem búa við fátæktarmörk eða undir lágmarks-

framfærsluviðmiði samkvæmt Hörpu upplifi sig ekki endilega fátæka. Einnig hefur 

komið fram að ekki þurfi öll börn að upplifa sig fátæk þó þau búi við erfiðar 

efnahagslegar aðstæður þar sem foreldrum þeirra tekst að veita þeim þá hluti sem 

þeir telja barni sínu nauðsynlega. 

Þegar umræðan berst að mögulegum úrbótum til að takast á við fátæktarvandann 

er áhersla á aukið atvinnuleysi og mikilvægi þess að koma í veg fyrir að fólk festist í 

langtíma-atvinnuleysi. Þá er talið mikilvægt að styðja vel við efnalitlar 

barnafjölskyldur bæði félagslega og fjárhagslega og að standa vörð um 

grunnþjónustu sveitarfélaganna. Fjallað er um mikilvægi heilbrigðisþjónustu og 

mikilvægi þess að allir hafi aðgang að nauðsynlegri þjónustu. Tekið er fram að 

tryggja þurfi börnum efnaminni foreldra skólamáltíðir og aðgang að tómstundum 

og einnig koma upp hugmyndir um að lækka dagvistunargjöld fyrir efnaminni 

foreldra og námsmenn. Þegar umræðan berst að menntun eru tillögur á þá leið að 

koma megi til móts við ungt fólk sem er að flosna úr námi með fjölbreyttari 

námsleiðum og auknum sveigjanleika á framfærslu. Þá er einnig nefnt að hækka 

þurfi lágmarkslaun og bætur svo sá hópur fólks sem lifir á þeim fjárhæðum komist 

upp fyrir fátæktarmörk. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að Ísland kemur vel út í alþjóðlegum 

mælingum á fátækt en stendur verst í samanburði við hin Norðurlöndin. Fátækt 

hefur alltaf verið til í íslensku samfélagi og að jafnaði er ávallt um 10% þjóðarinnar 

um eða undir fátæktarmörkum. Sá hópur sem hefur verið hvað viðkvæmastur í 

gegnum tíðina eru barnafjölskyldur og einstæðir foreldrar og sérstaklega þeir sem 

eru með litla menntun, lágar tekjur, á bótum eða öryrkjar. Þetta hefur ekki breyst 

mikið síðastliðinn áratug. Niðurstöður gagnanna sýna hinsvegar að í kjölfar hrunsins 

hefur þeim fjölgað sem eiga erfitt með að ná endum saman vegna hækkunar á 

útgjöldum án þess að laun og bætur hafa hækkað í samræmi við hækkunina. 

Umræðan eftir hrun felst að mestu leiti í skuldavanda heimilanna og hverjir hafa 
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orðið kreppunni að bráð. Afleiðingar hrunsins snerta marga ef ekki flesta og því 

virðist umræðan vera almennari eftir hrun þar sem hún beinist ekki lengur að eins 

afmörkuðum hóp í samfélaginu. Umræðan um fátækt og afleiðingar hrunsins eru 

ekki alltaf neikvæðar og ýmsir þættir hafa bent til þess að kreppan hafi jafnvel sínar 

jákvæðu afleiðingar. Það sem mætti kalla jákvæða þróun er að umræðan um fátækt 

hefur aukist og breyst á þann hátt að hún er jákvæðari og ekki eins fordómafull. 

Þrátt fyrir miklar áhyggjur af aðstæðum barna og líðan í kjölfar hrunsins virðast 

kannanir sýna að börnum virðist almennt líða vel og jafnvel betur eftir hrun. Gildin 

hafa breyst í þá átt að áherslan á efnisleg gæði hafa minnkað og áherslan hefur 

hugsanlega þróast á þann veg að samvera fjölskyldunnar hefur fengið aukið vægi. 

Jákvæðu hliðarnar á atvinnuleysi gæti þannig verið aukinn tími foreldra með 

börnum sínum. Að lokum má telja það jákvæða þróun að gildi menntunar virðist 

hafa aukist og fólk er meira meðvitað um möguleika sína í samfélaginu. Af þessari 

samantekt má sjá að umræðan um fátækt á Íslandi síðastliðinn áratug hefur aukist í 

kjölfar hrunsins og einkennist af efnahagslegri umræðu.  
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