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Barnafjölskyldur í kjölfar kreppu 

Lífskjör og foreldrahæfni 

Guðný Björk Eydal 
Ragnheiður Lára Guðrúnardóttir 

Íslensk stjórnvöld hafa lagt áherslu á að draga úr neikvæðum afleiðingum efnahags-

kreppunnar á börn með ýmsum aðgerðum. Hér er spurt hvort og þá hvernig lífskjör 

barnafjölskyldna hafi breyst í kjölfar efnahagskreppunnar sem hófst árið 2008. Hug-

takið lífskjör vísar hér til efnahagslegra lífskjara og hugtakið fjárhagsvandi til fjárhags-

erfiðleika vegna framfærslu sem og greiðslu- og skuldavanda. Þorvarður Tjörvi Ólafs-

son og Karen Áslaug Vignisdóttir (2012) gerðu viðamikla rannsókn á áhrifum efna-

hagshrunsins á íslensk heimili fyrir Seðlabanka Íslands. Niðurstöður þeirrar 

rannsóknar leiddu í ljós að sá hópur sem var í mestum vanda voru ungar barna-

fjölskyldur sem höfðu tekið húsnæðislán í uppsveiflunni og að í lok ársins 2010 hafi 

6000 börn, eða eitt af hverjum fimm, átt foreldra í greiðsluvanda. Ýmsir þættir valda 

erfiðari stöðu barnafjölskyldna. Framfærslukostnaður þeirra er hærri en hjá barn-

lausum fjölskyldum, þær þurfa stærra húsnæði og að auki hafa foreldrar, sérstaklega 

einstæðir foreldrar, minna svigrúm til að auka við sig vinnu en barnlausar fjölskyldur 

(Þorvarður Tjörvi Ólafsson og Karen Áslaug Vignisdóttir, 2012).  

Hér er spurt hvort lífskjör barnafjölskyldna hafi tekið breytingum á tímabilinu 

2008-2012?  Lífskjör barnafjölskyldna eru greind út frá ólíkum heimilisgerðum og 

tekjum, þau eru borin saman við lífskjör barnlausra og rætt er um samband milli tekna 

og lífskjara. Umfjöllunin byggir á greiningu fyrirliggjandi gagna um stöðu íslenskra 

barnafjölskyldna sem aflað var í neyslu- og lífstílskönnun Capacent Gallup, lífskjara-

rannsókn Hagstofu Íslands og könnun á heilsu og líðan Íslendinga á vegum Embættis 

landlæknis1. Kaflinn hefst á umföllun um vistfræðikenningar og þau líkön sem smíðuð 

hafa verið á grundvelli þeirra, auk þýðingu kenninganna fyrir rannsóknina. Þá er fjallað 

um aðferð, framkvæmd og gögn. Í niðurstöðukafla er fyrst gerð grein fyrir áhrifum 

efnahagskreppunnar á lífskjör barnafjölskyldna og ólíkar fjölskyldugerðir. Þá eru 

lífskjör barnafjölskyldna borin saman við lífskjör barnlausra og gerð grein fyrir tengsl-

um tekna og lífskjara. Í lokaorðum eru niðurstöður dregnar saman og ræddar.  

Áhrif umhverfis og lífskjara 

Í félagsráðgjöf er lögð áhersla á að beita heildarsýn í starfi með skjólstæðingum en í 

því felst að meta með heilstæðum hætti aðstæður einstaklinga og fjölskyldna sem og 

hvort og þá hvernig þær hafi áhrif á líðan þeirra og stöðu. Vistfræðikenningar (ecological 

theories) ganga út frá því að hægt sé að greina samfélagið í nokkur svið eða kerfi. Kerfin 

hafa áhrif hvort á annað, það er flæði á milli þeirra en þó aðeins að ákveðnum mörk-

um. Ef það reynir á þau mörk myndast oft átök. Kerfin eru ekki fastmótuð form, þau 

                                                           
1  Hér er að stórum hluta byggt á rannsókn sem Ragnheiður Lára Guðrúnardóttir (2012) vann vegna 

MA rannsóknar við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands undir handleiðslu Guðnýjar Bjarkar Eydal 
en einnig eru notuð nýrri gögn. Höfundar þakka Capacent Gallup og Embætti landlæknis fyrir aðgang 
að gögnum og veitta aðstoð. 
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breytast og þróast og einstaklingar geta haft áhrif á þau (Berk, 2007; Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2005).  

Vistfræðilíkan (ecology model) Bronfenbrenners (1977) gengur út frá því að samfélag-

inu sé skipt í fjögur megin stig eða kerfi (sjá mynd 1).  

 

 

Mynd 1. Vistfræðilíkan Bronfenbrenner (Hervör Alma Árnadóttir og Ægir Örn Sigur-

geirsson, 2010) 

 

Samkvæmt kenningunni hafa kerfin víxlverkandi áhrif á líðan og samskipti einstakl-

ingsins. Þegar unnið er með skjólstæðingum þarf því að líta til allra sviða (Berk, 2007; 

Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005). Sem dæmi má nefna að á grundvelli vistfræði-

kenningarinnar gæti það borið takmarkaðan árangur að hlúa eingöngu að nemanda í 

leik- eða grunnskóla. Það þyrfti að huga að öllum kerfum sem varða líf hans, þar með 

talið fjárhagsaðstæðum foreldra. Jay Belsky (1980) smíðaði sérstakt líkan til að meta 

áhættuþætti og verndandi þætti varðandi aðbúnað barna. Líkanið tekur, í samræmi við 

vistfræðikenninguna, tillit til einstaklingsþátta, fjölskylduþátta, samfélags- og 

menningarþátta (Belsky, 1984; Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005). Áhættuþættirnir 

auka líkur á misbresti í uppeldi og aðbúnaði barna á meðan verndandi þættirnir draga 

úr líkunum. Meðal áhættuþátta sem Belsky greindi voru fátækt, atvinnuleysi, félagsleg 

einangrun, félagsleg streita, skortur á félagslegum stuðningi, tíðir flutningar og fleira 

þess háttar. Í kjölfar efnahagskreppu aukast líkur á fjárhagserfiðleikum sem geta valdið 

því að tíðni ofantaldra áhættuþátta eykst.  

Í rannsókn á samþættingu vinnu og einkalífs árin 2005 og 2010 komu fram 

vísbendingar í síðara  mælingunni um að svarendur ættu erfiðara með að einbeita sér í 

vinnu vegna fjölskyldunnar borið saman við  fyrri mælinguna. Þá höfðu árekstrar 

heima fyrir vegna skiptingu heimilisstarfa aukist á árunum 2005 til 2010. Höfundar 

telja að þá aukningu megi rekja til efnahagskreppunnar, að þrengri fjárhagur heimilis-

ins birtist m.a. í auknum ágreiningi um heimilisstörf (Kolbeinn Stefánsson og Þóra 

Kristín Þórsdóttir, 2010; Þóra Kristín Þórsdóttir, 2012).  
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Hérlendis hafa áhrif fjárhagsvanda á foreldrahæfni ekki verið rannsökuð en ætla má 

að erlendar rannsóknir hafa talsvert leiðsagnargildi um hugsanlegar afleiðingar. Þær 

rannsóknir benda til aukinnar hættu á skertri foreldrahæfni í kjölfar efnahagskreppu. Á 

árunum 1989 og 1994 var gerð viðamikil rannsókn á áhrifum efnahagsþrenginga á 

aðstæður foreldra í Finnlandi (Leinonen, Punamaki og Solantaus, 2002). Gagna var 

aflað árin 1989–1990 frá 1.320 7 og 8 ára börnum í Suður-Finnlandi með það að 

markmiði að kanna andlega heilsu barnanna og hvort samband væri á milli kvíða og 

félagslegar vanvirkni. Bakgrunnsupplýsinga um félagslega stöðu foreldra var einnig 

aflað. Þá var send út spurningakönnun til foreldra árið 1994 þegar börnin voru orðin 

11–12 ára. Spurningarnar snéru að andlegri heilsu foreldra, gæðum samskipta í hjóna-

bandinu og gæðum uppeldisins.  

Rannsóknin varpaði ljósi á varnarleysi foreldra gagnvart utanaðkomandi álagi og 

sýndi að foreldrahæfni er háð bjargráðum fjölskyldunnar og aðstæðum, þar með talið 

efnahagslegum. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu einnig fram á að háar tekjur og 

góð félagsleg staða kæmi ekki endilega í veg fyrir erfiðleika í foreldrahlutverkinu þegar 

efnahagsástand landsins væri slæmt (Leinonen o.fl., 2002). Niðurstöður leiddu í ljós 

nokkurn mun á milli kynja að því leyti að mæður höfðu frekar áhyggjur af daglegum 

þörfum, að þær gætu klætt og fætt börn á ódýrari máta á meðan feður höfðu áhyggjur 

af því  hvernig fjölskyldan ætti að halda velli og láta enda ná saman. Þá voru mæður 

líklegri til að upplifa vonleysi og sjálfsvígshugsanir. Feður brugðust frekar við með 

félagslegri óvirkni og áttu í erfiðleikum með félagslega ábyrgð. Báðir foreldrar upplifðu 

kvíða sem reyndist hafa mikil áhrif á fjölskylduna og kvíðaeinkenni virtust hafa meiri 

áhrif á hjónabandið en þunglyndiseinkenni. Kvíðinn jók á fjandskap eiginmanna gagn-

vart eiginkonum og dró úr hæfni eiginkvenna til að veita eiginmönnum sínum stuðn-

ing. Þessi aukni fjandskapur feðra og minnkandi stuðningur mæðra hafði síðan áhrif á 

foreldrahæfni þeirra og þau voru líklegari til að beita refsingum og fjandsamlegum 

aðferðum í uppeldi. Að auki brugðust báðir foreldrar við kvíðanum með því að sýna 

börnum sínum minni athygli og eftirlit (Leinonen o.fl., 2002). Niðurstöður rann-

sóknarinnar gáfu því sterklega til kynna að fjárhagserfiðleikar hafa neikvæð áhrif á 

foreldrahæfni og renndu stoðum undir svokallað fjölskyldulíkan Conger og Elder 

(1994a, 1994b). Líkanið gerir ráð fyrir að fjárhagsvandi auki líkur á þunglyndi og 

togstreitu milli maka og hafi neikvæð áhrif á foreldrahæfni. Aðrar rannsóknir hafa 

einnig sýnt fram á að fjárhagsvandi hafi neikvæð áhrif á foreldrahæfni. Davis og 

Mantler (2004) unnu yfirlit yfir rannsóknir um áhrif fjárhagsvanda á einstaklinga, 

fjölskyldur og samfélög. Niðurstöður þeirra gefa til kynna að foreldrar í fjárhagsvanda 

beita í auknum mæli tilviljunarkenndum refsingum (einkum feður) og minna samræmi 

milli foreldra verður í uppeldinu. Í alvarlegustu tilvikum er um ofbeldi gegn börnum 

að ræða. 

Niðurstöður Leinonen og félaga (2002) benda ennfremur til að hjónaband sem 

einkennist af hlýju og stuðningi, svokallaðir verndandi þættir, geti að einhverju leyti 

verndað fjölskylduna gegn áhrifum efnahagskreppu. Það á sérstaklega við um refsingar 

í uppeldi en þeim fjölgaði ekki í samræmi við fjárhagsþrengingarnar ef hjónabandið 

einkenndist af samhug og hlýju (Leinonen o.fl., 2002). Gæði hjónabands (samband 

foreldra) og stuðningur sem foreldrar hafa aðgang að hafa mikið að segja um áhrif 

fjárhagsvanda á sambönd (Duncan, Brooks-Gunn og Klebanov, 1994; Simons, Lorenz, 

Conger og Wu, 1992). Slíkar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður rannsóknar 

Sigrúnar Júlíusdóttur (2001) sem vörpuðu ljósi á lífsskilyrði og bjargráð íslenskra 

foreldra. Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar skipti Sigrún fjölskyldum í veikar eða 

sterkar fjölskyldur. Sterkar fjölskyldur hafa öflugri varnir gagnvart utanaðkomandi áreiti 

og ákveðið álag getur jafnvel styrkt þær fremur en veikt. Veikar fjölskyldur búa við 

lítið stuðningsnet. Lífsmunstur þessara fjölskyldna einkennist oft af mikilli vinnu 

foreldra. Foreldrar í slíkri aðstöðu fá lítinn tíma til að rækta sjálfa sig og sambandið. 

Oft er því þróunin sú að spennan í sambandinu fer vaxandi og foreldrarnir kenna 
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hvort öðru um það sem illa fer í uppeldinu, hjónabandinu, heimilislífinu og svo 

framvegis. Slíkur ágreiningur getur skapað ákveðin vítahring (Sigrún Júlíusdóttir, 2001).   

Mikilvægt er að hafa í huga að rannsóknir bæði frá Finnlandi (Forssén, 2009) og 

Bandríkjunum (Sell, Zlotnick, Noonan og Rubin, 2010) benda til þess að merki um 

aukna vanrækslu og ofbeldi gegn börnum mælist nokkru eftir fjármálakreppu. Sem 

dæmi um þetta benda Sell og félagar (2010) á að afleiðingar efnahagsþrenginga sem 

urðu í Bandaríkjunum á árunum 1990-91 og 2001 hafi mælst nokkru eftir að 

efnhagsbati hófst aftur.  

Ofangreindar rannsóknir gefa sterklega til kynna að mikilvægt sé að leggja 

heildrænt mat á lífskjör barnafjölskyldna og að unnið sé að því að styrkja verndandi 

þætti. Á það ekki síst við hjá þeim fjölskyldum sem teljast í sérstakri áhættu í kjölfar 

efnahagskreppu til að mögulegt sé að vinna með þeim að því að koma í veg fyrir 

og/eða draga úr neikvæðum afleiðingum fjárhagsvanda á fjölskyldulíf og foreldrahæfni. 

Mikilvægur hluti slíkrar greiningar er mat á þróun lífskjara og fjárhagsstöðu fjölskyldna.  

Aðferð og gögn 

Rannsóknin byggir á greiningu fyrirliggjandi gagna (secondary analysis) frá Capacent 

Gallup, Landlækni og Hagstofu Íslands. Kostir þess að greina fyrirliggjandi gögn eru 

meðal annars þeir að rannsakanda gefst tækifæri til að vinna með öflug gagnasöfn sem 

lúta ströngum aðferðafræðilegum kröfum. Mælingarnar hafa verið endurteknar, í 

flestum tilvikum árlega. Notkun fjölbreyttra gangasafna sem öll lúta að mælingum á 

lífskjörum skapa möguleika á að sannreyna niðurstöður. Helsti galli aðferðarinnar er 

að fyrirliggjandi gögn takmarka hvað hægt er að skoða og rannsakandi getur ekki haft 

áhrif á hvaða gagna er aflað (Gilbert, 2008).  

Capacent Gallup og Embætti Landlæknis hafa aflað gagna í endurteknum rann-

sóknum á lífskjörum og líðan í kjölfar efnahagskreppunnar sem hófst haustið 2008. 

Einnig voru notuð viðamikil gögn frá Hagstofu Íslands úr lífskjararannsókn Evrópu-

sambandsins (EU-SILC) sem framkvæmd er árlega. Í þessari rannsókn eru notuð gögn 

frá árunum 2007 til 2012 sem mæla ýmsa þætti tengdum efnahagslegum lífskjörum, s.s. 

mat einstaklinga á eigin aðstæðum og kjörum, þar með talið skulda- og greiðslu-

erfiðleikum. Öll gagnasöfnin byggja á stórum úrtökum. Í rannsóknum Hagstofu 

Íslands og Embætti landlæknis voru notuð 4000 manna úrtök og 2000 manna úrtaki í 

rannsókn Capacent Gallup. Gagnasöfn Capacent Gallup og Embættis landlæknis ná 

einnig til þátta eins og mælinga á líðan, lífsgæða og hamingju.  

Niðurstöður: Lífskjör og lífsgæði íslenskra barnafjölskyldna í  
kjölfar kreppu  

Hægt er að nota ýmsa mælikvarða til að leggja mat á lífskjör heimila. Hagstofa Íslands 

mælir t.d. árlega hlutfall heimila undir lágtekjumörkum en þau eru skilgreind sem 60% 

af miðgildi tekna (Hagstofa Íslands, 2011). Slíkar mælingar eru mikilvægar en þær segja 

eingöngu hluta sögunnar því tekjur yfir ákveðnum mörkum duga ekki til framfærslu ef 

heimilin ná ekki að afla tekna sem duga bæði til framfærslu og greiðslu skulda. 

Seðlabanki Íslands greinir á milli á greiðslu- og skuldavanda. Um greiðsluvanda er að ræða 

ef ráðstöfunartekjur heimilis „duga ekki til að standa undir bæði greiðslubyrði lána og 

lágmarks framfærslu“ (Þorvarður Tjörvi Ólafsson og Karen Áslaug Vignisdóttir, 2012, 

bls. 15). Mikilvægt er að hafa í huga að greiðsluvandi þarf ekki að haldast í hendur við 

tekjur þó að í flestum tilvikum séu það tekjulágir einstaklingar sem eiga í þess konar 

vanda. Tekjuháir einstaklingar geta einnig átt í greiðsluvanda ef afborganir lána eru 

háar. Skuldavandi vísar til þess þegar að skuldir einstaklings eða heimilis eru það 
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miklar að viðkomandi sér ekki fram á að greiða þær niður miðað við núverandi- og 

framtíðartekjur. Í kjölfar kreppunnar voru þau heimili sem voru með neikvæða 

eignarfjárstöðu í húsnæði (húsnæðislán hærra en verðmat húsnæðis) talin vera í 

skuldavanda. Þeir sem eru hvað verst settir fjárhagslega í þjóðfélaginu eru þeir sem eru 

bæði í greiðslu- og skuldavanda (Þorvarður Tjörvi Ólafsson og Karen Áslaug 

Vignisdóttir, 2012).  

Breytingar á lífskjörum foreldra í kjölfar efnahagshruns 

Hvernig hafa lífskjör barnafjölskyldna breyst í kjölfar efnahagskreppunnar? Í lífskjara-

rannsókn Hagstofu Íslands (e.d.) var spurt um fjárhagsstöðu en á árunum 2007 til 

2011 jókst hlutfall barnafjölskyldna sem þótti húsnæðiskostnaður eða -leiga vera þung 

byrði um 104%. Árið 2012 sögðust 58% barnafjölskyldna eiga í erfiðleikum með að ná 

endum saman og 40% ekki geta mætt óvæntum útgjöldum. Nærri fjórðungur foreldra 

eða 22,5% sögðu byrðina vegna húsnæðiskostnaðar eða -leigu vera þunga árið 2011. 

Árið 2012 höfðu 13,5% barnafjölskyldna lent í vanskilum með húsnæðislán eða -leigu 

en 14% lent í vanskilum með önnur lán. Það bendir til að barnafjölskyldur leitist eftir 

fremsta megni við að standa undir greiðslubyrði húsnæðislána og láti frekar önnur lán 

sitja á hakanum. Eins og mynd 2 sýnir þá hefur hlutfall barnafjölskyldna í fjárhags-

vanda farið vaxandi allt rannsóknartímabilið.  
 

 

Mynd 2. Fjárhagsstaða heimila með börn 2007 – 20122 (Hagstofa Íslands, e.d.) 

 

Niðurstöður greininga gagna frá Hagstofu Íslands (e.d.) sýna einnig að barnafjöldi og 

fjölskyldugerð hefur áhrif á fjárhagsvanda (sjá mynd 3).  

 

 

 

 
 

                                                           
2
  Árið 2010 var spurningu um húsnæðiskostnað breytt af Eurostat. Nú eru taldir upp allir liðir hús-

næðiskostnaðar en engin slík upptalning var í eldri spurningu. Árið 2011 svöruðu 19.2% eldri 
spurningunni játandi borið saman við 38,6% sem játuðu nýju spurningunni árið 2011 og 33,5% 2012. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vanskil húsnæðislána
eða leigu

7 6,2 9,5 14 13,1 13,5

Húsnæðiskostnaður er
þung byrði

11 12,8 17,8 21,4 22,5 x

Vanskil annarra lána 12,2 7,1 12,4 18,6 18 14,5

Önnur lán þung byrði 14,3 13 19,9 25,3 21 18,1

Getur ekki mætt
óvæntum útgjöldum

28,6 27,3 29,9 37,4 41,1 40

Erfitt að ná endum
saman

29,2 34,1 44,6 57,5 60,1 58
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Mynd 3. Hlutfall heimila með börn sem töldu að það væri nokkuð erfitt, erfitt eða 

mjög erfitt að ná endum saman (Hagstofa Íslands, e.d.) 

 

Pör með þrjú eða fleiri börn eru frekar í vanskilum með önnur lán en húsnæðislán 

en einstæðir foreldrar standa fjárhagslega verst í samanburði við aðrar heimilisgerðir 

bæði fyrir og eftir hrun. Árið 2012 áttu 68,1% einstæðra foreldra í erfiðleikum með að 

mæta óvæntum útgjöldum og 73,4% áttu í erfiðleikum með að ná endum saman. 

Þegar staða einstæðra foreldra var skoðuð kom í ljós að borið saman við aðrar 

heimilisgerðir var hærra hlutfall þeirra í vanskilum með húsnæðislán eða -leigu, þótti 

húsnæðiskostnaður eða önnur lán vera þung byrði, gat ekki mætt óvæntum útgjöldum 

og átti oftar í erfiðleikum með að ná endum saman. Þetta átti við bæði fyrir og eftir 

hrun, þ.e. staða einstæðra foreldra var verri en annarra heimilisgerða allt tímabili sem 

var til skoðunar. Þrátt fyrir erfiða stöðu einstæðra foreldra þá hækkaði hlutfall þeirra 

sem áttu í erfiðleikum á rannsóknartímabilinu minna en annarra fjölskyldugerða 

(Hagstofa Íslands, e.d). Það má túlka sem vísbendinu um að stjórnvöldum hafi að 

einhverju leyti tekist að vernda þann hóp fyrir áhrifum kreppunnar. 

Þegar fjölskyldugerðirnar voru bornar saman kom í ljós að þeim sem töldu sig eiga 

í fjárhagserfiðleikum fjölgaði hlutfallslega mest í hópi para með tvö börn eða fleiri á 

tímabilinu 2007-2011. Þannig jókst hlutfall para með tvö börn sem þótti önnur lán en 

húsnæðislán og leiga vera þung byrði um 96%, hlutfall þeirra sem ekki gátu mætt 

óvæntum útgjöldum um 59% og um 151% varðandi það að eiga í erfiðleikum með að 

láta enda ná saman (sjá mynd 3).  

Í rannsókn Capacent Gallup voru viðmælendur m.a. spurðir hvort þeir gætu safnað 

sparifé og hvort þeir næðu endum saman. Á mynd 4 má sjá hlutfall foreldra á aldr-

inum 25-39 ára sem segjast geta safnað talsverðu eða svolitlu sparifé borið saman við 

þá sem segja enda ná saman með naumindum, að þeir noti sparifé til að ná endum 

saman eða að þeir safni skuldum. Niðurstöður sýna að hlutfall foreldra í neikvæðri 

stöðu jókst um 50% milli árana 2007 og 2012 (Capacent Gallup, e.d.).  

 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Hlutfall, %

Einn fullorðinn með
barn eða börn

57,6 58 56,2 76,2 78,3 73,4

Tveir fullorðnir, eitt barn 24,2 26,5 38,5 47,1 50,7 46,5

Tveir fullorðnir, tvö
börn

23,4 31,2 45,3 51,1 58,8 58,1

Tveir fullorðnir, fleiri
börn

27,3 36 45 65,6 60,6 60,3

Fleiri en einn fullorðinn
með börn

23,8 29,6 42,2 52,9 55,5 53,9
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Mynd 4. Fjárhagstaða 25–39 ára foreldrar 2007–2012 (Capacent Gallup, e.d.) 

 

Í heild staðfesta niðurstöður gagnanna frá Hagstofu og Capacent Gallup að hátt 

hlutfall barnafjölskyldna glímir við lífskjaravanda í kjölfar efnahagskreppunnar. Þessar 

niðurstöður eru í samræmi við fyrri rannsóknir (Þorvarður Tjövi Ólafsson og Karen 

Áslaug Vignisdóttir, 2012; Stefán Ólafsson og Arnaldur Sölvi Kristjánsson, 2012). 

Rannsókn Alþýðusambands Íslands (2013) styður einnig þessar niðurstöður. Nokkrar 

vísbendingar eru um að ákveðinn bati hafi orðið milli áranna 2010 og 2011 en aðrar 

mælingar benda til að erfiðleikar séu enn að aukast.  

Tengsl tekna og lífskjara 

Þegar mat er lagt á fjárhagsvanda er mikilvægt að horfa til fleiri þátta en tekna. 

Samkvæmt niðurstöðum Seðlabanka Íslands voru tekjur heimilis þó helsti 

áhrifaþátturinn hvað varðar greiðsluvanda en neikvæð eignarfjárstaða var algengari hjá 

hátekjuheimilunum en lágtekjuheimilum. Þó sýndu niðurstöður Seðlabanka Íslands 

fram á það að tekjulág heimili væru líklegust til að vera bæði í greiðslu- og skuldavanda. 

Í desember árið 2010 voru flestir þeirra sem bæði voru í greiðslu- og skuldavanda úr 

miðtekjuhópnum (ráðstöfunartekjur 263.000–375.000 á mánuði) og næstflestir í tekju-

lægsta hópnum (ráðstöfunartekjur 175.000–263.000 á mánuði) (Þorvarður Tjörvi 

Ólafsson og Karen Áslaug Vignisdóttir, 2012).  

Greining gagna frá Capacent Gallup sýnir að tekjulægsti hópurinn var ekki sá eini 

sem safnaði skuldum eða átti í erfiðleikum með að ná endum saman.  
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Mynd 5. Fjárhagstaða barnafjölskyldna eftir tekjum 2012 (Capacent Gallup, e.d.) 

 

Mynd 5 sýnir að  hlutfall barnafjölskyldna með lægstu heimilistekjurnar (0 – 

299.000 krónur) sem segir enda ná saman með naumindum er lægra (27,3%) en hjá 

hópnum með hæstu heimilistekjurnar 600.000 krónur og meira (29,8%).  Hlutfallið 

hækkar í samræmi við hækkandi tekjur fyrir aðra tekjuhópa. Því eru vísbendingar um 

að ákveðinn hópur barnafjölskyldna eigi í töluverðum fjárhagsvanda þrátt fyrir að vera 

með góðar tekjur. Þessar niðurstöður varpa ljósi á hversu flókin staða barnafjölskyldna 

getur verið, tekjur og eignir eru ekki nauðsynlega góður mælikvarði á lífskjör. Rann-

sóknir á barnafátækt hafa undanfarna áratugi bent til svipaðra niðurstaða varðandi 

fátækt barna. Fátækir foreldrar leggi of mikla áherslu á að barn búi ekki við skort og að 

slík forgangsröðun sé möguleg í ákveðinn tíma. Að sama skapi geti börn foreldra sem 

ekki búa við fátækt liðið skort sé t.d. neyslu foreldranna forgangsraðað þannig. Rann-

sakendur hafa því lagt áherslu á mikilvægi þess að lífskjör foreldra endurspegli ekki 

nauðsynlega kjör barna (Stefán Ólafsson og Guðný Björk Eydal, 2012).  

Áhrif lífskjara á lífsgæði barnafjölskyldna 

En hvert er samband lífskjara og lífsgæða? Í rannsókninni Heilsa og líðan Íslendinga 

(2009) sem unnin var af Embætti landlæknis var notast við svokallaðan hamingjuskala 

þar sem svarendur voru beðnir um að meta hamingju sína (Þegar á heildina er litið, 

hversu hamingjusama/n telur þú þig vera? á skalanum 1–10 þar sem 1 er mjög 

óhamingjusöm/samur og 10 mjög hamingjusöm/samur). Sú spurning var svo keyrð 

saman við aðrar breytur sem mæla ýmsa þætti lífskjara: hvernig foreldrar telja 

fjölskyldu sína standa fjárhagslega miðað við aðrar, hvernig þeim hefur gengið að láta 

enda ná saman og lífskjör þeirra í dag borin saman við lífskjör fyrir bankahrun 

(Embætti landlæknis, 2009).  

Niðurstöðurnar sýna að nokkuð gott samræmi er milli góðra tekna og hamingju en 

jafnframt að tekjur spá ekki nauðsynlega fyrir um hamingju. Líkt og sjá má á mynd 6 

fengu þeir færri stig á hamingjuskalanum sem sögðu fjölskyldu sína standa miklu betur 

fjárhagslega (7,54) en þeir sem sögðu hana vera töluvert betur stæða (8,33). Meðltalið var 

svipað hjá þeim sem töldu fjölskylduna miklu betur stæða (7,54) og þeirra sem sögðu 

hana vera svolítið verr stæða (7,45) fjárhagslega. Óhamingjusamastir voru þó þeir sem 

sögðu fjölskyldu sína vera töluvert verr stæða (6,04) og miklu verr stæða (6,08).  
 

0 - 299
300 -
399

400 -
499

500 -
599

600 +

Við getum safnað
talsverðu sparifé

0 0 0 0 18

Við getum safnað
svolitlu sparifé

28,1 15,5 31,2 13,5 34,1

Endar ná saman með
naumindum

27,3 57,1 38,5 64,9 29,8

Við notum sparifé til að
ná endum saman

23,2 20,2 13,3 13,3 8,8

Við söfnum skuldum 21,5 7,2 17,1 8,4 9,3



Barnafjölskyldur í kjölfar kreppu  
 

9 
 

 

Mynd 6. Eigið mat á hamingju eftir því hversu vel eða illa fjárhagslega stæða fólk telur 

fjölskyldu sína vera miða við aðrar fjölskyldur á Íslandi (Embætti landlæknis, 2009) 

 

Þessar niðurstöður eru í samræmi við kenningar um að auknar tekjur einstaklinga 

merki ekki að hamingja þeirra aukist að sama skapi. Auknar tekjur auki hamingju upp 

að ákveðnu marki en þegar grunnþörfum hafi verið mætt dragi verulega úr fylgni milli 

tekna og hamingju (Ragna Benedikta Garðarsdóttir og Helga Dittmar, 2012; Veen-

hoven, 1991).  

Þegar svör við spurningu um hamingju var skoðuð í ljósi þess hvernig barnafjöl-

skyldum gekk að láta enda ná saman var niðurstaðan sú að hamingja var mest hjá 

foreldrum sem áttu mjög auðvelt með að ná endum saman (8,46) en lægst hjá þeim 

sem áttu mjög erfitt með það (6,68) sjá mynd 7.  
 

 

Mynd 7. Eigið mat á hamingju eftir því hversu auðvelt eða erfitt það hefur verið 

fyrir fólk og fjölskyldu þess að ná endum saman fjárhagslega undanfarna 12 

mánuði (Embætti landlæknis, 2009) 

 

Hvað varðar mat foreldra á lífskjörum sínum fyrir og eftir hrun fengu þeir foreldrar 

flest stig á hamingjuskalanum sem töldu lífskjör sín þau sömu nú og fyrir hrun (8,41).  
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Umræður 

Rannsóknir á lífskjörum íslenskra barnafjölskyldna sýna að nokkuð stór hópur átti í 

fjárhagsvanda fyrir efnahagshrun en staða þeirra versnaði til muna í kjölfar 

bankahrunsins árið 2008. Þó deila megi á þá sem skuldsetja sig umfram tekjur eða 

framtíðartekjur sínar er skiljanlegt að foreldrar leggi áherslu á að eignast húsnæði. Á 

Íslandi hefur sjálfseignarstefna verið ríkjandi og verið eina leiðin til að tryggja sér og 

sínum öruggt húsnæði. Ör hækkun fasteignaverðs og framboð á lánsfé sem gerði ungu 

fólki kleift að skuldsetja sig umfram það sem öruggt getur talist gerði það að verkum 

að margar barnafjölskyldur reistu sér hurðarás um öxl.  

Hér var unnið með gögn úr fjölbreyttum gagnasöfnum og allar greiningarnar sýndu 

að barnafjölskyldur hafa orðið hart úti í kreppunni og mun verr en barnlausar 

fjölskyldur. Þeir foreldrar sem áttu í miklum greiðsluvanda eða mátu fjárhagstöðu sína 

mun verri en annarra fjölskyldna fengu hvað fæst stig á hamingjuskalanum.  

Út frá Vistfræðikenningu Bronfenbrenner (1977) sem hér var lögð til grundvallar 

dugar það skammt að líta einungis til einstaklingsins og aðstoða hann. Það þarf að 

huga að einstaklingnum út frá þeim kerfum sem hafa áhrif á aðstæður hans sem og 

samspil þeirra kerfa (Berk, 2007; Bronfenbrenner, 1977). Erlendar rannsóknir hafa 

sýnt hvernig fjárahagsvandi og erfiðar félagslegar aðstæður foreldra hafa neikvæð áhrif 

á samskipti þeirra og hæfni. Hátt hlutfall foreldra í fjárhagsvanda hérlendis gefur fólki 

ástæðu til að hafa áhyggjur af áhrifum vandans á líðan foreldra og hæfni þeirra sem 

uppalenda, sérstaklega ef um er að ræða vanda sem er til staðar til lengri tíma.  

Bent var á að rannsóknir sýna að ýmsir verndandi þættir geta dregið úr áhrifum 

fjárhagsvanda á barnafjölskyldur. Þannig er fólk sem er ánægt í hjónabandi eða 

sambandi og/eða í góðum tengslum við ættingja og vini líklegra til að vera 

hamingjusamt þrátt fyrir greiðslu- og skuldavanda (Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, 

2011). Til að draga úr neikvæðum áhrifum fjárhagsvanda þarf að hlúa að slíkum 

verndandi þáttum. Mikið hefur verið rætt um leiðir til að koma til móts við skulda-

vanda heimilanna með einhverskonar efnahagslegum mótvægisaðgerðum en mjög lítið 

hefur verið rætt um mikilvægi þess að auka aðgengi að félags- og fjölskylduráðgjöf. 

Þeir sem vinna með börnum þurfa að þekkja til mögulegra áhrifa fjárhagsvanda á bæði 

foreldra og börn svo hægt sé að bjóða viðeigandi aðstoð um leið og einkenna verður 

vart hjá barni. Þó að botni efnahagskreppunnar á Íslandi sé hugsanlega náð geta áhrif 

verið langvarandi og reynsla annarra landa kennir að oft líður langur tími þar til 

félagslegar afleiðingar kreppu eru að fullu komnar fram. Höfundar telja því afar 

mikilvægt að fagfólk sem vinnur með börnum og fjölskyldum þeirra sé meðvitað um 

þá þekkingu sem skapast hefur bæði á lífskjörum barnafjölskyldna og áhrifum fjár-

hagsörðuleika á foreldrahæfni svo það geti nýtt hana í daglegum störfum. Þá er einnig 

er mikilvægt að fagfólk sé vakandi fyrir því að greiðsluvandi getur komið upp hjá 

öllum tekjuhópum og er því um mjög fjölbreyttan hóp að ræða. Æskilegt væri að 

frekari rannsóknir yrðu gerðar á högum barnafjölskyldna í greiðslu- og skuldavanda 

svo bregðast megi við áhrifum hans á líðan og lífskjör með markvissum hætti áður en 

alvarlegra afleiðinga gætir. 
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