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Útdráttur 

Fyrri rannsóknir sýna að fæðingaraldur kvenna hefur hækkað á undanförnum áratugum 

á sama tíma og fæðingartíðni hefur lækkað í mörgum löndum. Þróunin er misjöfn eftir 

því hvort ríki hafi nú þegar gengið í gegnum lýðfræðilega umbreytingu. Þessi 

umbreyting hefur áhrif á þróun lífsstefnu einstaklinga sem aftur hefur áhrif á mögulegt 

svigrúm þeirra til að takast á við ófyrirséða atburði, líkt og efnahagshrun. Annað sem 

mótar lífsstefnu er flókið ferli fjölþættrar ákvarðanatöku sem á sér stað áður en að 

barneignum kemur. Fyrri rannsóknir stuðla að seinkun barnseigna, t.d. aldur, menntun 

og fjárhagslegt öryggi. Notast var við gögn rannsóknanna Heilsa og líðan Íslendinga, 

sem framkvæmdar voru 2007, 2009 af Lýðheilsustöð og 2012 af Embætti landlæknis. 

Helstu niðurstöður eru þær að konur eru líklegri til að hafa eignast barn séu þær með 

háskólamenntun. Fyrir hrun voru konur á höfuðborgarsvæðinu ólíklegri til að hafa 

eignast barn en konur á landsbyggðinni. Það hvort konur nái endum saman er ekki 

tölfræðilega marktækt tengt ákvörðun kvenna að eignast barn, hvorki fyrir né eftir hrun. 

Karlar sem eru með háskólamenntun, hvort þeir nái endum saman og búseta á 

höfuðborgarsvæðinu hafa marktæk tengsl við barneignir hjá körlum fyrir hrun. Eftir 

hrun hafa þessir þættir ekki áhrif. 
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við gerð þessarar ritgerðar og fyrir að vera ávallt reiðubúinn til að hjálpa. Sérstakar 

þakkir fá fjölskylda mín og vinir fyrir umburðarlyndi í minn garð þegar álag námsins 

náði hámarki. Einlægar þakkir fá foreldrar mínir þrír fyrir að standa sem klettar við bak 

mér, án ykkar veit ég ekki hvernig ég hefði farið að. Einnig vil ég þakka syni mínum 

fyrir að vera minn drifkraftur í lífinu. Síðastliðin þrjú ár hafa verið afar lærdómsrík en 
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minningar sem seint munu gleymast.    
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Inngangur 

Fæðingarárgangur ársins 2009 var sá stærsti frá upphafi í mannfjöldasögu Íslendinga. 

Vangaveltur hafa verið uppi um hvort efnahagskreppan árið 2008 hafi haft áhrif á fjölda 

fæðinga án þess að þær vangaveltur hafi verið útfærðar nákvæmlega. Rannsóknir hafa 

sýnt að félagslegir og efnahagslegir þættir hafa áhrif á ákvörðun fólks að eignast börn. 

Það er því ekki úr vegi að kanna annars vegar hvort aldursbundin fæðingartíðni hafi 

breyst eftir kreppuna og hins vegar hvort tengsl fæðinga við þekkta áhrifaþætti breytist 

þegar íslenskt samfélag tekur umtalsverðum breytingum bæði félagslega og 

efnahagslega eins og gerðist haustið 2008. Mikilvægt er að kanna hvaða félags- og 

efnahagslegu þættir hafa áhrif á fæðingartíðni svo hægt sé að hafa virka fjölskyldustefnu 

í nútímasamfélagi. Með því er hægt að stuðla að bættri velferð fólksins í íslensku 

samfélagi og börnin sem inn í það fæðast. Einnig gætu rannsóknir á þessu sviði gefið 

okkur innsýn í það hvert umhverfið þarf að vera í formi stuðnings til fólks svo það sé 

líklegra til að fjölga einstaklingum inn í samfélagið en ella. Félagslegur stuðningur er 

einnig mikilvægur þar sem meginforsendur fjölskyldustefnu byggja á því að allir 

einstaklingar samfélagsins eigi jafn mikinn rétt til að þroskast sem mest og því 

hagsmunamál að þau réttindi séu sem best varin (Þingskjal 1230, 1996-1997). Hér 

verður stuðst við kenningu um þróun lífsstefnu (e. The Emergence and Development of 

Life Course Theory) og kenningar um lýðfræðilegar umbreytingar (e. Demographic 

Transition).  

Kenning um þróun lífsstefnu 

Kenningar sem varpa ljósi á hvers vegna félagslegir og efnahagslegir þættir hafa áhrif á 

þessa mikilvægu ákvörðun fólks sýna meðal annars fram á að einstaklingar þróa í 

gegnum líf sitt ákveðna lífsstefnu. Félagslegt og efnahagslegt umhverfi fólks getur þar 

af leiðandi haft áhrif á lífsstefnu þess (Elder, 1998). Einstaklingur nær að upplifa 

ákveðna lífsviðburði og í kringum þessa lífsviðburði eru væntingar sem einstaklingurinn 

hefur til sjálfs síns en einnig er líklegt að samfélagið geri væntingar til einstaklingsins. 

Elder (1998) fjallar m.a. um tvö hugtök þessu tengd í kenningu sinni. Hugtakið fjölþætt 

ákvörðunarferli (e. Multi phasic process) er ferli þar sem einstaklingur tekur meðvitaða 

ákvörðun um breytingu á lífi sínu. Svokallað svigrúm einstaklings (e. Human agency) 

vísar til þess hvernig einstaklingur mótar líf sitt innan þeirra tækifæra og takmarkana 
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sem félagslegt og sögulegt umhverfi býður uppá. Mætti þar nefna að samfélagið gerir 

kröfu um að einstaklingur ljúki grunnskóla á ákveðnum aldri, einstaklingurinn sjálfur 

gæti haft það að markmiði að halda áfram námi til að öðlast ákveðna menntun áður en 

aðrir lífsviðburðir ganga í garð. Ef til vill þarf að vera „hinn rétti tími“ til að eignast 

maka og börn. Rannsóknir hafa sýnt fram á að konur fresti barneignum þangað til að 

menntun er lokið og einnig að það að ljúka námi og að eignast barn séu ákveðnir 

vendipunktar í lífi einstaklingsins (Wu og Macneil, 2002 : Rönka, Oravala og 

Pulkkinen, 2003). 

Þróun lífsstefnu 

Fyrri hluta síðustu aldar var hrundið af stað þremur langtímarannsóknum við Háskólann 

í Kaliforníu í Bandaríkjunum. Í þessum langtímarannsóknum var fylgst með uppvexti 

og þroska barna fædd árin 1920 og 1921. Í ágúst 1929 byrjaði kreppan mikla í 

Bandaríkjunum sem náði hún hámarki árin 1932-1933. Aðstæður bötnuðu eftir það en 

erfiðleika fór að gæta aftur árið 1937 og var þá svipað atvinnuleysi og hafði verið árið 

1934 (Elder, 1998). Það er ljóst að þau börn í rannsókninni höfðu á stuttum tíma 

upplifað erfiðar félags- og efnahagslegar aðstæður.  

Lýðfræðingurinn Glen H. Elder greindi gögn úr þessum langtímarannsóknum og sá 

að þegar efnahagslegar breytingar urðu í samfélaginu olli það miklum óstöðugleika 

innan fjölskyldna þessara barna. Vakti það enn frekar athygli hans, geta þessara barna 

og fjölskyldna þeirra til að aðlaga sig að breyttum félags- og efnahagslegum aðstæðum í 

samfélaginu. Slæmt efnahagsástand hafði veruleg áhrif á atvinnu, menntun og þar af 

leiðandi fjölskyldulífið og forgangsröðun fólks. Dæmi voru um að eldri börn tækju að 

sér að hluta hlutverk foreldranna við að ala yngri systkini sín upp á meðan foreldrar 

reyndu í auknum mæli að afla tekna með því að fara út á vinnumarkað og þá sérstaklega 

mæðurnar en algengara var á þessum tíma að þær væru heima með börnin (Elder, 1998). 

Elder þróaði kenningu sína um þróun lífsstefnu hjá einstaklingum og hvernig 

uppbygging samfélagsins, bæði félagslega og menningarlega, getur haft áhrif á þá. Það 

eru misjöfn tækifæri í boði fyrir einstaklinginn eftir því hvar hann býr í heiminum en 

einnig eru takmörk fyrir því hversu mikið val einstaklingurinn hefur til að byggja upp 

það líf sem hann sjálfur óskar sér. Barn á Íslandi hefur til að mynda ekki val um 

skólagöngu sína, hér er lögbundin skólaskylda fyrir öll börn að jafnaði á aldrinum 6-16 
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ára (Lög um grunnskóla, 2008). Þegar einstaklingur lýkur grunnskóla hefur hann 

valkosti, hann getur aukið menntunarstig sitt eins lengi og hann kýs þangað til hann 

hefur náð þeim markmiðum sem hann setur sér eða farið í allt aðra átt t.d. út á 

vinnumarkaðinn. Hér er ekki endilega verið að tala um menntun til fjár heldur 

möguleikann á því að skapa tilvonandi fjölskyldu sinni ákveðin lífsgæði. Ríkjandi 

reglur og viðmið geta einnig haft mikil áhrif á lífsstefnu einstaklinga og eru þá komnir 

inn ákveðnir áhrifaþættir sem ákvarða hvaða lífsstefnu einstaklingur setur sér og geta 

allt eins farið eftir því í hvaða landi hann býr í. Þó svo að einstaklingar hafi valkosti til 

að móta líf sitt, mótast þessir valkostir að einhverju leyti einnig af félagslegum 

atburðum, umhverfi og sögulegu samhengi. Þessa valkosti nota einstaklingar til að móta 

líf sitt á hverjum tímapunkti. Elder (1998) talar um hugtakið fjölþættir valkostir en það 

er þegar einstaklingur tekur meðvitaða ákvörðun um breytingu á lífi sínu. Einstaklingur 

gæti þess vegna valið að vera í sambandi en stofna ekki til hjónabands heldur lifa frekar 

í sambúð, eignast ekki barn nema námi sé lokið og svo framvegis. Þessir fjölþættu 

valkostir hafa hver sinn tíma og í flestum tilfellum er um að ræða mikilvæga 

lífsviðburði/umbreytingu, atburði sem búið er að gera ráð fyrir. Auðvitað er það ekki 

svo að hægt sé að skipuleggja lífið allt frá upphafi til enda. En þó má ætla að 

einstaklingur notu svigrúm sitt til að móta líf sitt sjálfir velja einstaklingar og 

framkvæma ákveðna atburði sem hafa áhrif á lífsstefnu þeirra. Niðurstöður í rannsókn 

Dunham og Bengtson (1994) leiddu í ljós að menntun og frjálslynt viðhorf til 

kynbundinna hlutverka seinkaði fæðingu fyrsta barns hjá einstaklingum. Þeirra 

rannsókn gefur til kynna að í samfélögum þar sem lögð er áhersla á menntun frekar en 

að einstaklingar séu bundnir af kynbundnum hlutverkum, eins og tíðkaðist áður fyrr, séu 

menntaðar konur líklegri til að velja sér aðra lífsstefnu en að fara út í barneignir ungar 

að aldri, þetta hafa aðrar rannsóknir einnig sýnt fram á (Wu og Macneill, 2002). 

Í megindlegri rannsókn Rönka, Oravala et al (2003) voru þátttakendur, sem allir voru 

36 ára, látnir leggja sjálfir mat á eigin lífsreynslu, með því að tiltaka hverjir helstu 

vendipunktar hefðu verið í lífi þeirra. Niðurstöðurnar benda til þess að þættir eins og 

menntun, fjölskyldulíf, fæðing barns, hjónaband og skilnaðir hafi verið ákveðnir 

vendipunktar í lífi hjá þátttakenda. Félagslegar breytingar og þættir tengdir atvinnulífinu 

voru einnig algengir vendipunktar. Það er þó ekki svo að þessir atburðir hafi verið 

tilteknir sem vendipunktar vegna þess að þeir séu allir af jákvæðum toga. Almennt töldu 
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þátttakendur breytingar tengdar fjölskyldu, menntun, vinnu og lífsgæðum hvað 

jákvæðastar en neikvæðar breytingar voru taldir vera sérstakir lífsatburðir, eins og 

veikindi eða dauði einhvers nákomins. Í flestum tilvikum höfðu þessir einstaklingar 

sjálfir haft stjórn á atburðunum en því meiri stjórn sem einstaklingarnir höfðu því mun 

líklegri voru þeir til að vera jákvæðir þegar þeir lögðu mat á lífsreynslu sína. Það sem er 

einna athyglisverðast er að þó svo að einstaklingur hafi metið atburð neikvæðan þegar 

hann átti sér stað, þá gerðist það með tímanum að þeir fóru að líta atburðinn jákvæðari 

augum, sem bendir til þess að einstaklingar lagi sig að aðstæðum og læri eitthvað af 

þeim og séu því þakklátir reynslunni. Þessi rannsókn gefur ennfremur til kynna að 

einstaklingar reyni að móta líf sitt eftir ákveðnum markmiðum sem þeir hafa sett sér. 

Atburðir sem einstaklingar upplifa sem neikvæða geta breytt lífsstefnunni og haft áhrif á 

líf þeirra en það er þó frekar að neikvæðir atburðir sem eru tengdir einstaklingunum 

sjálfum eins og atburðir tengdir menntun eða atvinnu hafi meiri áhrif sem vendipunktar 

í lífsstefnunni heldur en veikindi eða dauði einhvers nákomins. Þessi kenning fjallar 

sem sagt um lífsstefnu fólks og þá merkilegu atburði sem verða í lífinu á ákveðnum 

aldursbilum, þar má nefna að útskrifast úr grunnskóla, byrja í framhaldsskóla og síðar, 

háskóla, finna maka og eignast börn, það er lífsviðburði einstaklingsins. 

Kenning um lýðfræðilega umbreytingu 

Kenningar um lýðfræðilega umbreytingu fjalla um einkenni þeirra landa sem hafa 

gengið í gegnum hana.  Eitt helsta einkenni um að lýðfræðileg umbreyting hafi átt sér 

stað er að bæði há dánar- og fæðingatíðni breytast úr því að vera mjög háar yfir í lágar. 

Framfarir sem orðið hafa í læknavísindum gerir fólki kleift að lifa lengur, betri næring 

er til staðar og meira framboð á mat auk betra hreinlætis og betri húsakosts. Allt þetta 

eru þættir sem hafa áhrif á lengd lífs einstaklinga í nútímaþjóðfélagi. Dánartíðnin 

lækkar á undan fæðingartíðninni. Þegar fæðingartíðnin er enn há og dánartíðnin er lág 

fjölgar fólki mikið. Eftir það næst jafnvægi í mannfjölda en svo fer fæðingatíðni að 

lækka enn frekar og er það meðal annars vegna aukinna tækifæra kvenna til menntunar 

og starfsframa og fresta þær því barneignum (Gelbard, Haub og Kent, 1999: Yaukey, 

Anderton og Lundquist, 2007). 

Einstaklingar mynda samfélög og því er ferlið sem ákvarða fæðingu barna inn í hvert 

samfélag mikilvægt viðfangsefni félagsvísinda. Samkvæmt viðmiðum Sameinuðu 
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þjóðanna þarf fæðingatíðni að vera 2,1 barn á ævi hverrar konu (United nations, 2013). 

Fjöldi barna á ævi hverrar konur (e. Total fertility rate) er reiknað á einu tímabili eða ári 

út frá aldursbundinni fæðingartíðni kvenna. Undanfarna áratugi hefur fæðingatíðni 

minnkað og er meðal annars rakin til seinkunn barneigna og hjónabanda í Evrópu, 

Norður-Ameríku og í sumum hlutum Asíu (United nations, 2013). Þegar meðalaldur 

kvenna við fæðingu fyrsta barns hækkar verður afleiðingin sú að tímarammi til frekari 

barneigna styttist verulega þar sem konur hafa takmarkaðan tíma til barneigna.  

Það er því vert að kanna félagslega áhrifaþætti fæðinga fyrir og eftir hrun hér á 

Íslandi. Breyttar aðstæður í samfélagi  eins og urðu hér á landi árið 2008 geta kollverpt 

lífsstefnu einstaklinga og því er vert að skoða áhrifin sem þannig atburður getur haft á 

líf einstaklingsins og samfélagið en rannsókn Santow og Bracher (2001) á áhrifum 

kreppunnar í Svíþjóð á níunda áratugnum (1990) sýndi fram á að þegar atvinnuleysi er 

til staðar og efnahagur í slæmum horfum lækkar fæðingatíðni.  Til marks um almenna 

umræðu á krepputíma hér á Íslandi talar Karen D. Kjartansdóttir (2008) um tímana 

tvenna í barneignum. Þegar frumburðurinn fæddist var góðæri ríkjandi í íslensku 

samfélagi og upplifði sonur hennar því margskonar efnisleg gæði. Því er heldur öðruvísi 

farið með næsta barn höfundar sem fæðist inn í samfélagið á krepputíma í íslensku 

samfélagi og mun því ekki upplifa sömu efnislegu gæði og bróðir hennar gerði, heldur 

verða þau skorin við nögl. Er þetta til marks um það ástand sem ríkti hér á Íslandi en 

baráttuvilji til að laga sig að aðstæðum er auðvitað góðs viti en oftast kemur það af þörf 

því félagslegt og efnahagslegt umhverfi býður ekki upp á marga aðra valkosti.  

Lýðfræðileg umbreyting 

Lýðfræðileg umbreyting er hugtak sem lýsir breytingunni sem hefur orðið á fæðingar- 

og dánartíðni. Í stað þess að fæðingar- og dánartíðni séu háar eru þær báðar orðnar 

lágar, breytingar sem þessar þróast á misjafnan hátt í löndum heimsins. Evrópa og 

Bandaríkin eru meðal þeirra landa þar sem finna má augljós merki um þessar breytingar. 

Berkman (2012) fjallar um lýðfræðilegrar umbreytingar en fyrsta merki hennar er að 

dánartíðni lækkar.  Gelbard og félagar (1999) greina frá því að á aðeins 100 árum ( 

1700-1800) hafi mannfjöldinn í heiminum tvöfaldast og þessi aukning á mannfjölda átti 

sér aðallega stað í meira þróuðum og iðnvæddum rikjum. Með meira þróuðum ríkjum er 

átt við þau ríki sem eru með þróað hagkerfi og mun tæknivæddari innviði samfélagsins 



  

11 

miðað við önnur minna þróuð ríki. Í kjölfar iðnbyltingarinnar áttu sér stað ýmsar 

tæknilegar framfarir sem færðu fólki m.a. bætt matarræði og betri aðbúnað heima og á 

vinnustað. Þessi þróun hefur líka leitt af sér framfarir í læknavísindum sem nú stuðla að 

því að fólk lifir allajafna lengur en það gerði.  

Lýðfræðileg umbreyting er því sú breyting á mannfjöldanum þegar há dánar- og 

fæðingatíðni breyttist í lága dánar- og fæðingatíðni. Lága fæðingartíðni má meðal 

annars rekja til breytinga á hlutverkum kvenna. Í þróaðri löndum hefur sú breyting orðið 

til þess að þær hafa fjölþættari valkosti og geta mótað líf sitt að miklu leyti sjálfar með 

þeim tækifærum sem þeim bjóðast í félagslegu og sögulegu umhverfi og fellur því undir 

skilgreiningu Elder um svigrúm einstaklingsins til breytinga á lífi sínu (1998). 

Ríki Evrópu og Bandaríkin voru fyrstu löndin til að fara í gegnum lýðfræðilega 

umbreytingu. Minna þróuð lönd eru farin að sýna merki um sömu þróun. Eggleston and 

Fuchs (2012) benda á að árið 1980 hafi 70% karla lifað til 45 ára aldurs en tæplega 30 

árum seinna (2007) hafði það hlutfall hækkað í 90%. Ýmsar lýðfræðilegar umbreytingar 

sem nú eiga sér stað í minna þróuðum löndum (t.d. Víetnam, Brasilíu og Bangladesh) 

áttu sér stað fyrir hartnær öld í hinum meira þróuðu löndum. Misjöfn skilyrði eru til 

lýðfræðilegra umbreytinga og einnig má benda á að þrátt fyrir að lýðfræðingar geri 

almennt flestir ráð fyrir því að flest, ef ekki öll, lönd muni ganga í gegnum þær, á tíminn 

einn eftir að leiða það í ljós. Ófyrirséðir atburðir í heiminum geta tafið eða hamlað því 

að breytingar geti átt sér stað.  

Sagan hefur sýnt okkur að lýðfræðilegar umbreytingar hafa áhrif á hegðun fólks í 

samfélaginu. Rannsóknir hafa sýnt að á meðan seinni heimsstyrjöldin stóð yfir var 

minna um barneignir þar sem bágar aðstæður einstaklinga voru ekki álitar vænlegar, 

meðal annars vegna þess að neyðarástand ríkti meðal fólks hvað varðaði fæði, húsakjól 

og atvinnu. Það merkilega gerðist þó að þegar horfurnar fóru að batna, þ.e. atvinna jókst 

og matur var ekki lengur vandamál fór barneignum að fjölga aftur. Þær jákvæðu horfur 

sem nú voru komnar til í samfélaginu höfðu bein áhrif á líf fólks. Þetta hefur verið nefnt 

sem ”babyboom” eða barnasprengja til að lýsa þeim óvenju stóru árgangum af börnum 

sem fæddust í kjölfar seinni heimsstyrjaldarinnar. Áhrifa þess að svona stórir árgangar 

hafi fæðst gætir ennþá í Bandaríkjunum, þar sem þessir stóru árgangar eru farnir að 

hætta á vinnumarkaði og treysta því á yngri kynslóðir sem eru á vinnumarkaðinum til að 
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halda samfélaginu gangandi. Þessir stóru árgangar eiga það meðal annars sameiginlegt 

að eiga miklu betri lífslíkur en foreldrar þeirra áttu.  

Fólk hefur væntingar til lífs síns og umbreytingar í lífinu eru þó nokkrar. Að verða 

fullorðinn getur táknað að styttra sé í ákveðnar breytingar s.s. að klára menntun og að 

verða foreldri. Þegar samfélagið verður fyrir röskun getur verið erfitt fyrir 

einstaklinginn að fóta sig. Umhverfið sem hann þekkir breytist að einhverju leyti og 

fyrri viðhorf og gildi raskast í kjölfarið og eiga ef til vill ekki eins vel vi og áður. Það 

sem hann sjálfur hefur ekki stjórn á getur orðið til að breyta settri lífsstefnu hans. 

Ákvarðanataka hans getur því orðið flókin á meðan hann reynir að aðlagast sínu nýja 

umhverfi, hann verður að aðlagast. Hegðun einstaklings er mörgum þáttum háð og erfitt 

er að kortleggja hvernig einstaklingur muni hegða sér við aðstæður sem raska hans 

nánasta umhverfi og til hvaða ráða hann grípi.  

Skilyrðin fyrir því að ná að uppfylla markmið sín á ákveðnum tímapunkti hefur í för 

með sér að einstaklingar þurfa að finna „rétta tímann“ til þess og er það háð hverjum og 

einum einstaklingi, hans lífi og þeim aðstæðum sem hann er í og veltur því ef til vill stór 

hluti á lífinu sjálfu sem getur jú verið ansi óútreiknanlegt. Því getur einstaklingur verið 

búinn að setja sér ákveðin markmið fyrir líf sitt og jafnvel uppfylla einhver þeirra en 

þau svo breyst vegna annara áhrifaþátta. Hann getur verið búinn að mennta sig og verið 

á leið út á vinnumarkaðinn þegar eitthvað gerist sem ekki hafði verið gert ráð fyrir í 

langtímaplönum einstaklingsins, s.s. efnahagskreppa sem kollvarpar öllum aðstæðum í 

kringum hann. Þá eru til dæmis tækifæri til atvinnu allt í einu orðin minni og 

einstaklingurinn þarf að endurskipuleggja líf sitt í samræmi við það, jafnvel í einni 

svipan.  

 

Hrunið 2008 

Árið 2007 var farið að hægja á uppgangi sem hafði einkennt fjármálakerfið hérlendis 

sem og erlendis undanfarin ár. Útlánstap á fasteignamörkuðum erlendis var þar talin 

vera helsta ástæðan og gert var ráð fyrir nokkrum óróleika á alþjóðlegum sem og 

innlendum fjármálamörkuðum (Vefrit Fjármálaráðuneytis, 2008).  

Fjárfestar fóru sem sagt að hafa hægt um sig og erfiðara varð að fá ódýrt lánsfé. Þetta 

leiddi að lokum til þess að alþjóða fjármálamarkaðir lokuðust og erfitt varð fyrir 
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viðskiptabanka að fá ódýrt lánsfé langt eins og hafði verið gert, langt um efni fram til að 

geta staðið skil á skuldbindingum sínum. Ennfremur kemur fram að fjármálakerfið á 

Íslandi hafi í grunninn verið talið traust sem og ríkissjóður, atvinnustig í landinu hátt og 

að starfssemi fyrirtækja væri mikil. Annað átti eftir að koma í ljós, en í skýrslu 

Rannsóknarnefndar Alþingis kemur fram að í lok árs 2007 hafi skammtímaskuldir 

þjóðarinnar orðnar miklar, eða fimmtánfaldur gjaldeyrisforði Seðlabanka Íslands. 

Eftir á að hyggja grunaði líklega fáa hversu langt stjórnvöld þurftu að ganga til að 

tryggja framvindu fjármálamarkaðarins og halda lífi í Íslenska efnahagskerfinu. Skýrsla 

Fjármálaráðuneytisins og skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis (2010) er ef til vill til 

marks um hve ókunnugt þessum stofnunum var um hið raunverulega ástand sem sem 

áttu að hafa eftirlit og aðhald með fjármálamarkaðinum (ríkisstjórn, seðlabanki og 

fjármálaeftirlitið). Gjaldþrot þriggja stærstu viðskiptabankanna á Íslandi varð að 

veruleika og mikil óvissa skapaðist um framtíðina. Fór svo að Íslenska ríkið, sem 

nokkrum árum áður hafði samþykkt einkavæðingu þeirra tók yfir stjórn bankanna og 

forðaði þeim frá falli. Þessi óvissa hafði ekki góð áhrif á efnahaginn og félagslegar 

aðstæður einstaklinga. Þeir misstu fjármagn, fyrirtæki þurftu að minnka við sig og 

atvinnuleysi jókst og verðbólga einnig. Í kjölfarið var um að ræða gjörbreyttar aðstæður 

í íslensku samfélagi. 

 

Breytt samfélag í kjölfar hrunsins 2008 

Hrun bankanna árið 2008 hefur haft margvísleg áhrif á íslenska samfélagið. 

Atvinnuframboð minnkaði og jókst atvinnuleysi gríðarlega. Þetta sýna skjöl frá 

Datamarket (2014) en í þeim kemur meðal annars fram að atvinnuleysi mældist 1,3% í 

janúar 2007 , á sama tíma ári seinna mældist atvinnuleysi 1%. Árið 2008 má segja að 

atvinnuleysi hafi aukist svo um munaði en í október 2008 mældist atvinnuleysi 1,9% en 

aðeins tveimur mánuðum síðar var það komið upp í 4,8% og í janúar 2009 mældist það 

6,6%. Aukið  atvinnuleysi hefur tvímælalaust áhrif á líf og aðstæður einstaklinga í 

samfélaginu því þá verður minna um atvinnutækifæri í samfélaginu þar sem fyrirtæki og 

stofnanir minnka við sig til að halda sér á floti og um leið eiga einstaklingar erfiðara 

með að lifa. Hrun bankanna hafði ekki einungis áhrif á atvinnumarkaðinn og tækifæri 

þar heldur hafði það einnig margvísleg önnur áhrif á samfélagið í heildina. Verðbólga 
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jókst og kaupmáttur minnkaði en verðlag hækkaði ásamt því að einstaklingar áttu og 

eiga enn í erfiðleikum með að borga af húsnæðislánum sínum og ná endum saman. Í 

skýrslu þjóðmálastofnunar kemur fram að verðtrygging á húsnæðislánum sé ein helsta 

orsök þess að fólk hafi átt erfitt með að ná endum saman, þ.e. skuldaburði jókst af 

húsnæðislánum hækkaði það mikið að fólk átti ekki mikið eftir til að lifa af (Stefán 

Ólafsson og Arnald Sölvi Kristjánsson, 2012). Þetta eru allt frekar neikvæð áhrif 

hrunsins sem hafa áhrif á margvíslega félagslega þætti einstaklinga. Margir Íslendingar 

hafa til dæmis flutt af landi brott í leit að betra lífi og betri kjörum en var hér að finna 

eftir hrunið. Í gögnum frá Hagstofu má sjá að brottfluttum íslendingum fjölgaði töluvert 

eftir hrun og árið 2009 höfðu brottfluttum Íslendingum fjölgað um 1557  og er það ekki 

fyrr en árið 2013 að brottfluttir Íslendingar eru færri en þeir voru árið 2008. Frá árinu 

2003 fjölgaði erlendum aðfluttum ríkisborgurum og nær hámarki árið 2007 en þá voru 

þeir eru orðnir (9318 laga töluna) en eftir hrun hríðfellur fjöldi erlendra ríkisbogara sem 

eru aðfluttir og árið 2009 eru þeir einungis 3392. Útfrá þessum gögnum má vel ætla að 

Íslendingar sem og erlendir ríkisborgarar hafi drifið sig í burtu eftir hrunið vegna lítils 

atvinnuframboðs og erfiðleika við að lifa af hér á landi. Gefur það einnig til kynna 

hvernig aðstæðurnar voru hér á landi og erfitt fyrir fólk að fóta sig hér á landi 

(hagsstofa.is, 2014). Í skýrslu Hagtíðinda (2013) kemur fram að sá aldurshópur sem 

skuldaði mest í lok ársins 2011 eru fjölskyldufólk á aldrinum 35-49, en 53% þeirra voru 

fjölskyldur með börn. Árin 2007-2011 voru skuldir sem hlutfall af eignum 49% að 

meðaltali en árin 1997-2006 voru þær 39-40%, skuldir sem hlutfall af eignum höfðu því 

aukist um 9% að meðaltali. Ennfremur kemur fram að eiginfjár í hlutfalli við eignir 

lækkaði árin 2007-2011 niður í 51% að meðaltali en hafði verið um 60% í áratug þar á 

undan. 

 

Rannsóknir um stöðu kynjanna  

Á Vesturlöndum og í Evrópu hafa kynbundin hlutverk kynjanna breyst mikið á 

undanförnum áratugum. Orðið kyn vísar til líffræðilegs munar kvenkyns- og karlkyns 

einstaklinga. Þessi munur hefur áhrif á hvort kynið fyrir sig en þó á gjörólíkan máta. 

Konur eru þær einu sem geta gengið með börn og er tími þeirra til barneigna (frjósemi) 

fremur stuttur miðað við karla. Oftast er miðað við að konur séu frjósamar til barneigna 
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á aldrinum 15-49 ára en aldur hefur minni áhrif á frjósemi karla (Yaukey o.fl, 2007: 

Paulson, Milligan and Sokol, 2001).  

Hjá konum byrjar náttúruleg frjósemi að minnka strax við 27 ára aldur og eftir 

þrítugt og 35 ára aldur minnkar hún enn hraðar. Frjósamasti tími fyrir konur er því upp 

úr tvítugsaldrinum. En það er einmitt sá tími sem flestar konur nýta nú til að mennta sig 

eða vinna. Því má segja að til dæmis sé aldursskeið sem fari í menntun, annað í að verða 

sér úti um starfsreynslu eftir menntun, finna maka, eignast börn og koma sér upp því lífi 

sem einstaklingur stefndi að. Þó er ljóst að ekki er hægt að alhæfa um að allir eigi sér 

þessi sömu markmið. Áhrif sem breytingar geta haft á lífstefnu þeirra geta verið til 

staðar aðeins hjá hverjum og einum einstaklingi en einnig getur um verið að ræða 

sameiginlegan áhrifavald sem hefur ótvíræð áhrif á flestalla í samfélaginu og þá yfir 

langan tímaott dæmi um slíkt er hrunið hér á landi árið 2008. 

 

Rannsóknir um áhrif aldurs og menntunar á barneignir 

Meðalaldur kvenna við fæðingu fyrsta barns frá árinu 1961-2010 hefur farið hækkandi. 

Árin 1961-1980 var meðalaldur kvenna við fæðingu fyrsta barns 21,3-21,9 ára. Frá 

1981-1985 var meðaldur kvenna við fæðingu fyrsta barns kominn í 22,6 ár og við lok 

þess tímabils sem skoðað var, árin 2006-2010, var meðalaldurinn kominn upp í 26,6 ár. 

Svipuð þróun hefur átt sér stað hjá körlum á Íslandi. Skráningin nær þó ekki lengra aftur 

en til ársins 1981 en á árunum 1981-1985 var meðalaldur við fæðingu fyrsta barns 

þeirra 25,1 ár. Stöðug hækkun hefur orðið á meðalaldri karla við fæðingu fyrsta barns 

þeirra eins og hjá konunum. Í lok tímabils eða árin 2006-2010 hefur meðalaldur þeirra 

hækkað í 29,4 ár (Hagstofa.is) Konur voru hér áður, almennt yngri þegar þær hófu 

barneignir en þær eru í dag, eins og sjá má á myndum 1-6 í niðurstöðum. 

Rannsókn Frejka og Sobotka (2008) á mynstri frjósemis í Evrópu virðist benda til 

þess að þrátt fyrir seinkun barneigna hjá konum í Vestur og Norður Evrópu þá benda 

gögn til þess að þær nái samt sem áður að eignast þann fjölda barna sem þær hefðu 

annars átt hefðu þær byrjað að eignast börn fyrr, þ.e.a.s. þær eignast fleiri börn á 

skemmri tíma og þetta á við um konur sem eru að eignast börn seint á þrítugsaldri og 

fertugsaldri. Niðurstöður rannsóknar Aassve og Lappegård (2009) sem gerð var í Noregi 

bendir til þess sama, þ.e.a.s. allajafna virðist vera styttra á milli barna þeirra kvenna sem 
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hefja barneignir seinna. Í sömu rannsókn var frjósemis og tímasetning barneigna könnuð 

með tilliti til fjölskyldustefnu í Noregi þar sem fólki er gefinn kostur á því að þiggja 

bætur í stað þess að láta annan umönnunaraðila sjá um barnið. Í tilfellum þar sem 

mæður voru með litla menntun og lágar tekjur kom í ljós að  þær voru líklegri til að 

þiggja þennan styrk til þess að vera heima með börnunum. Það er þá ljóst að hjá hópum 

þar sem tekjur eru lágar að efnahagur skiptir máli og einnig virðist rannsóknin benda til 

þess að þessi hópur sé líkegri til þess að eignast barn númer tvö innan tveggja ára frá 

fæðingu frumburðarins. Það má velta upp þeirri spurningu að ef ríkið styður við 

nýbakaða foreldra á þennan hátt hvort að vitneskja um þennan stuðning hafi áhrif á 

ákvörðun lágtekjuhópa að hefja barneignir þar sem mæður með hærri menntun eru 

ólíklegri til að þiggja þennan styrk. Í þeim tilfellum má ætla að peningar hafi ekki eins 

mikið að segja um hvort ákvörðun sé tekin um að eignast barn þar sem líklegt er að 

konur með hærri menntun séu fjárhagslega betur staddar heldur en þær sem eru með 

lægra menntunarstig og því skipti þess styrkur minna máli þegar tekin er ákvörðun um 

að hefja barneignir.  

Skirbekk (2008) rannsakaði hvaða áhrif félagsleg staða einstaklinga hefði á frjósemi. 

Frjósemin var könnuð eftir svæðum í heiminum, skoðuð var þróun í  gegnum aldirnar 

og eftir stöðu einstaklinga. Í ljós kom að menntun hefur neikvæð marktæk áhrif á 

frjósemi kvenna , hún minnkar að meðaltali um 26.5% þegar horft var ofangreindra 

þátta. Rannsóknin leiddi einnig í ljós sterkan mun á milli kvenna og karla hvað varðar 

menntun á frjósemi í heiminum en á tímabilinu 1990-2006 áttu meira menntaðar konur 

29,9% færri börn miðað við konur sem höfðu minni menntunarstig. Þegar frjósemi karla 

var skoðuð kom í ljós að meira menntaðir karlar eiga 11,6% færri börn en karlar á lægra 

menntunarstigi. Löndin þar sem þessara áhrifa gætti á frjósemi karla og kvenna eru 

meðal annars í Evrópu, Norður-Ameríku, Suður-Ameríku, Asíu og í 

Miðausturlöndunum. Þessi rannsókn rennir enn sterkari stoðum undir að í löndum þar 

sem lýðfræðileg umbreyting hefur átt sér stað eru áhrif þeirra á líf einstaklinga mikil. 

Það sést líka á því að þau lönd sem fóru seinna í gegnum lýðfræðilegar breytingar eru að 

upplifa samskonar breytingar á frjósemi. 
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Rannsóknir um fjárhagslegt öryggi 

Gögn Santow og Bracher (2001) benda til þess að þegar þjóðartekjur minnka á hvern 

einstakling þá hafi það neikvæð áhrif á fæðingartíðni, það er eftir því sem hagsælda 

þjóðar eykst því færri börn eignast hver kona að jafnaði. Árið 1990 var efnahagskreppa í 

Svíþjóð, hún hafði þau áhrif að atvinnuleysi jókst og slæmt efnahagsástand ríkti. Fram 

að kreppu hafði fæðingartíðni hækkað í Svíþjóð en augljós áhrif hennar á fæðingartíðni 

komu í ljós og fór fæðingartíðni minnkandi í kjölfar kreppunnar þar. Barneignir eru oft 

skipulagðar á þann veg að einstaklingar vilja vera komnir í rétta félagslega stöðu og 

upplifa nægjanlega öryggi til að geta sinnt þessu mikilvæga hlutverki vel. Ákveðin gildi 

og viðmið eru í samfélaginu um það hvenær best sé að hefja sambúð og eignast börn. 

Um er að ræða einhvers konar huglægt mat einstaklinga sem mótast að miklu leyti af 

samfélaginu og þær væntingar sem gerðar eru til þeirra (Elder, 1998). Miðað við þá 

þróun sem hefur átt sér stað, stofnar fólk jafnan ekki til fjölskyldu fyrr en eftir 25 ára 

aldurinn. Þetta eru allt utanaðkomandi þættir sem hafa áhrif á ákvarðanatöku 

einstaklinga þegar kemur að því hvenær best sé að hefja barneignir.  

Tengslin milli barneigna og atvinnuþátttöku kvenna hafa verið efni fjölmargra 

rannsókna. Niðurstöður rannsóknar Ranjan (1999) eru á þann veg því að tekjur og 

lífsgæði hafi áhrif á þessa mikilvægu ákvörðun. Þegar Ranjan hann rannsakaði áhrif 

óstöðugra tekna á barneignir kom í ljós að þeir einstaklingar sem eru í ákveðinni óvissu 

með framtíðartekjur fresta frekar barneignum þangað til að þeir sjá fram á bjartari tíma 

en þeir sem ekki búa við slíka óvissu. Þeir einstaklingar sem eru með hærri og stöðugri 

tekjur hafa minni áhyggjur af því að þær aðstæður muni breytast fresta því síður 

barneignum. Þessar niðurstöður eiga við fyrrum Sovétríkin og Austur-Evrópu þar sem 

lýðfræðileg umbreyting er enn í gangi. Áhrif umbreytingarinnar er sú að aukinn 

óstöðugleiki verður á tekjum fólks og verður því ákveðinn þröskuldur sem þarf að ná til 

að þeim óstöðugleika verði eytt sem verður til þess að auka líkur á að fólk fresti 

barneignum þar sem fólk verður frekar af tekjum og er þá komin ákveðin hópur af fólki 

sem er í þessum aðstæðum. Þetta verður til þess að fæðingatíðni lækkar svo um munar. 

Rannsókn Santow og Bracher (2001) sýnir svipaða niðurstöðu en þó svo konur fresti 

barneignum til að auka menntun sína þá bendir allt til þess að markmið einstaklingsins 

að vera í góðri stöðu þegar að barneignum komi sé raunverulegur áhrifaþáttur. Þannig 
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voru einstaklingar liklegri til þess að vilja vera úti á vinnumarkaðnum í a.m.k 2 ár áður 

en til barneigna kæmi. Má þá ætla að einstaklingur sé að uppfylla eigin markmið og 

mjög líklega koma sér í góða stöðu áður en ábyrgð foreldrahlutverksins verður að 

raunveruleika. 

Niðurstöður rannsóknar Goldstein, Kreyenfeld o.fl. (2013) á því hvaða áhrif 

atvinnuleysi hefur á barneignir leiddu í ljós að fólk 30 ára og eldra endurskoðar áform 

um barneignir þegar atvinnuleysi eykst, en einungis þegar verið að tala um þá ákvörðun 

fólks að eignast barn númer tvö. Ennfremur leiddi rannsókn þeirra félaga í ljós að 

efnahagskreppan sem byrjaði árið 2007 hafi haft áhrif á mynstur fæðingartíðni í Evrópu, 

þ.e. atvinnuleysi í samfélögum hefur áhrif á ákvarðanatöku og skipulagningu barneigna. 

Ekki virðist atvinnuleysi hafa eins mikil áhrif á barneignarplön ungs fólks og telja þeir 

félagar helstu ástæðuna vera þá að yngra fólk hafi rýmri tíma til barneigna.  Schoen, 

Constance, Nathanson, Fields og Astone (1997) komast að því að 76-92% fólks sem 

eiga engin börn hafa áætlanir um að eignast barn, þessar líkur minnka niður í 26-58% ef 

fólk á 2 eða fleiri börn. Í tilfelli þeirra sem áttu eitt barn eru líkurnar 57-86% á því að 

eignast fleiri börn. Kostnaður við það að eiga barn virðist hafa lítil sem engin áhrif á 

hegðun fólks til barneigna, þó aðeins ef viðkomandi á tvö börn eða fleiri. Þegar horft 

var til starfsframa voru konur ólíklegri til að hafa áætlanir um að eignast barn en 

starfsframi virðist ekki vera áhrifaþáttur fyrir þær konur sem eiga fleiri en eitt barn. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa sterklega til kynna að þeir sem eignast eitt barn 

séu líklegri til að eignast annað barn og að þá líti fólk ekki sérstaklega til þess kostnaðar 

sem fylgir því að eiga barn og hefur þar með ekki mikil áhrif á þá ákvörðun að eignast 

barn þegar fólk hefur á annað borð eignast barn. 

Shapiro (1997) fjallar um að þó svo að félagslegir þættir hafi einna mest áhrif á 

ákvörðun fólks að eignast barn eru líka aðrir þættir sem skipta máli. Kostnaður við barn 

er ekki einungis fjárhagslegur, það er tími sem foreldrið þarf að verja með barninu, þ.e. 

foreldrahlutverkið er vinna og krefst tíma. Ef félagslegir þættir eins og fæðingarorlof og 

góð úrræði til dagvistunar eru til staðar er kona til dæmis líklegri til að eignast barn. Þá 

er sá tími sem varið er með barninu ekki að hafa áhrif á fjárhaginn eða getu hennar til 

þátttöku á vinnumarkaðinum og kostnaðurinn við það að eiga barn verður því minni. 

Þetta kemur heim og saman við niðurstöður Del Boca (2002) sem sýna fram á að 

samband sé á milli atvinnuþátttöku kvenna og úrræða við dagvistun barna.  Draga má þá 
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ályktun að virk fjölskyldustefna sem og stefna stjórnvalda um fæðingarorlof geti dregið 

úr minnkandi frjósemi sem og stuðningur vinnuveitanda til innleiða fjölskylduvænt 

vinnuumhverfi svo fólk þurfi ekki að velja á milli þess að sinna vinnu sinni eða börnum. 

Rannsóknir um félags- og efnahagsleg skilyrði til barneigna 

Caputo, Nicotra and Gloria-Bottini (2008) benda á að frá árinu 1964 á Ítalíu hafi 

fæðingatíðni farið lækkandi en fram að þeim tíma hafði hún risið og náði hún toppi 

þetta ár. Vilja þeir meina að vegna sívaxandi áhuga kvenna til að fara út á 

vinnumarkaðinn og einnig að ef konur vilja eignast börn þurfi þær tæknilega séð ekki 

endilega að vera í sambandi við karl til að barn geti fæðst. Þó hefur verið sýnt fram á að 

líklegast er að fæðing frumburðar verði innan hjónabands og væntanlega kemur það 

engum á óvart að ólíklegast er að konur sem ekki eru í sambúð eða sambandi eignist 

sinn frumburð (Santow og Bracher 2001).  

Del Boca (2002) kemst að því að atvinnuþátttaka giftra kvenna sé ekki helsti 

áhrifaþáttur á lágrar frjósemi á Ítalíu og niðurstaða hans er að aukinn skortur á 

fullnægjandi úrræðum um dagvistun barna svo móðirin geti farið út á vinnumarkaðinn 

er talin vera ein meginástæðan fyrir þessari lágu frjósemi á Ítalíu. Auk þess eru tækifæri 

fyrir mæður úti á vinnumarkaðinum af skornum skammti. Þetta virðist draga úr frjósemi 

kvenna þar sem það er dýrt að hafa barn á framfæri sínu og borga utanaðkomandi aðila 

fyrir að sjá um barnið meðan móðirinn stundar vinnu. Ef utanaðkomandi stuðningur er 

til staðar, t.d. afar og ömmur sem hjálpa til við að sjá um barnið, hafi það jákvæð áhrif á 

ákvörðun kvennanna um að eignast barn og einnig fara út á vinnumarkaðinn. Þá má ætla 

að búseta skipti máli til að geta notið aðstoðar afa og ömmu eða annarar nánustu 

fjölskyldu þegar horft er til ákvörðunar að eignast barn.  

Í rannsókn Kulu og Boyle (2009) var notast við finnsk gögn þar sem skráð hafði 

verið hjúskaparstaða, búseta og frjósemi. Ætlunin með rannsókninni var að kanna hvort 

munur væri á frjósemishegðun í þéttbýlum annars vegar og dreifbýli og úthverfum hins 

vegar. Niðurstöður leiddu í ljós að munur er á þeirri hegðan. Hjón voru líklegri til að 

hafa eignast barn ef þau bjuggu í dreifbýli eða úthverfum og þar með voru 

niðustöðurnar á þann veg að frjósemi væri hærri þar en í þéttbýli. Átti þetta einkum við 

um þá sem höfðu búið þar í einhvern tíma, þ.e. ekki nýfluttir. Út frá þessu má áætla að 

konur séu loksins komnar á þann stað sem þær vilji vera á og nú sé rétti tíminn til 
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barneigna. Fróðlegt hefði verið að fá upplýsingar um menntunarstig þeirra og maka 

þeirra svo hægt væri að kanna hvort menntuð hjón sem byggju í dreifbýli eða úthverfum 

væru líklegri til þess að eignast barn en ómenntuð hjón. 

Rannsóknarspurning og tilgátur rannsóknarinnar 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að meta þau áhrif sem hrunið haustið 2008 hafði á 

ákvörðun fólks um að eignast barn og hvaða ályktun megi draga með tilliti til aðstæðna 

fyrir hrun og eftir. Tilgáta eitt er sú að félags- og efnahagslegar aðstæður í kjölfar 

hrunsins hafi haft áhrif á þá veigamiklu ákvörðun sem fylgir því að eignast barn. Tilgáta 

tvö er sú að erfiðar félags- og efnahagslegar aðstæður hafi áhrif á mótun lífsstefnu hjá 

fólki og hegðun þeirra breytist samhliða þeim.  

Aðferðir og gögn 

Gögn þessarar rannsóknar voru fengin úr  rannsókninni Heilsa og líðan Íslendinga með 

samþykki Embætti landlæknis. Árið 2007 stóð Lýðheilsustöð fyrir spurningalistakönnun 

á heilsu, líðan og velferð Íslendinga á aldrinum 18-79 ára. Tilgangur rannsóknarinnar er 

fyrst og fremst að afla upplýsinga um heilsu, líðan, lífsgæði og sjúkdóma fólks á Íslandi 

í gegnum spurningalistakannanir. Markmiðið er ennfremur að afla upplýsinga um helstu 

áhrifaþætti heilbrigðis, þ.e. lífshætti, aðstæður og skilyrði. Spurningalistakannanir voru 

lagðar fyrir íslenska ríkisborgara með skráða búsetu á Íslandi á aldrinum 18-79 ára. 

Svarhlutfall árið 2007 var 60,3%, 2009 var svarhlutfall 77,3% (sama fólk og svaraði 

2007) og 66,7% árið 2012. Árið 2007 svöruðu 5908 einstaklingar könnuninni en árið 

2012 svöruðu 6804 einstaklingar, alls 12712. 

Könnunin var fyrst framkvæmd árið 2007 í samstarfi við fjölmargar stofnanir,  

Embætti landlæknis, Vinnueftirlitið, Krabbameinsfélag Íslands auk sérfræðinga frá 

Kennaraháskóla Íslands, Landbúnaðarháskóla Íslands, Háskóla Íslands, Háskólanum í 

Reykjavík og Háskólanum á Akureyri. Notað var tilviljunarúrtak og voru 

spurningalistar sendir út til alls 9.807 einstaklinga, svarhlutfall var 60,3%. Í kjölfar 

efnahagshrunsins árið 2008 var ákveðið að gera framhaldsrannsókn fyrr en áætlað var 

eða strax árið 2009. Í könnuninni árið 2009 var endanlegt úrtak 5.294 einstaklingar, sem 

allir höfðu samþykkt að taka þátt í framhaldsrannsókn þegar fyrsta rannsóknin var gerð 

árið 2007.  Í október 2012 var ákveðið að fara aftur af stað með rannsóknina. Í þeirri 
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rannsókn voru spurningalistar alls sendir út til 3.000 einstaklinga sem höfðu í fyrra 

rannsóknunum samþykkt  áframhaldandi þátttöku í rannsókninni , eftir þá sem 

framkvæmd var árið 2009. Einnig var ákveðið að senda út sama spurningalista og 

notaður hafði verið í fyrri rannsóknum (árin 2007 og 2009) til nýs tilviljunarúrtaks að 

stærð 6.500 og voru þeir allir íslenskir ríkisborgarar á aldrinum 18-79 ára, með skráða 

búsetu á Íslandi. Endanlegur heildarfjöldi úrtakanna tveggja (2007 og 2012) sem notast 

er við í þessari rannsókn er 12.413 einstaklingar.  

Framkvæmd 

Til þess að afmarka þá þætti sem mestu máli skipta um félagslega áhrifaþætti fæðinga 

fyrir og eftir hrunið 2008 var einungis notast við gögn úr rannsóknum árin 2007 og 

2012, gögn rannsóknarinnar 2009 voru því ekki notuð. Búin var til ný breyta fyrir árin 

2007 og 2012 þar sem könnunin árið 2007 fékk gildið 0 og könnunin árið 2012 fékk 

gildið 1.  

Í gögnum rannsóknanna var mæling fyrir kyn samkvæmt hefð, karlar með gildið 1 en 

konur með gildið 2, ógild svör voru 68. Til að sjá sérstaklega hvaða félagslegu 

áhrifaþættir hafa áhrif á ákvarðanatöku kvenna um barneignir var búin til ný mæling, 

karlar fengu gildið 0 en konur fengu gildið 1.  Mæling aldurs var settur í annað veldi, 0 

– 30 ára, en einnig var búin til sér breyta fyrir alla þá sem voru 30 ára þegar rannsóknin 

var framkvæmd. Búin var til ný mæling á menntun og fengu allir þeir sem voru með 

háskólapróf gildið 1 en þeir sem voru ekki með háskólapróf fengu gildið 0. Til að mæla 

búsetu var einnig búin til ný mæling þar sem allir þeir sem bjuggu á 

höfuðborgarsvæðinu fengu gildið 1 en allir utan þess (landsbyggðin) fengu gildið 0. 

Mæling fæðinga barna var fengin með því að fá fram fjölda fæðinga úr rannsókninni 

Heilsa og liðan árið 2007, þ.e. fæðingarár yngsta barns, árin 2005, 2006 og 2007.  Hið 

sama var gert með fæðingarár yngsta barns úr rannsókninni árið 2012, og þá tekinn 

saman fjöldi fæðinga þar sem fólk eignaðist sitt yngsta barn á árunum 2010, 2011 og 

2012. Í tilfelli beggja breytanna fengu allar þær konur sem höfðu átt börn á 

ofangreindum árum gildið 1 en allar konur sem ekki höfðu átt eignast barn á hvorugu 

þessara árabila fengu  gildið 0. Til að mæla mögulegan mun milli kynja var gert hið 

sama við karla. Til að mæla efnahagsleg áhrif var notast við breytu upprunalegu 

rannsóknarinnar þar sem spurt var: „Hversu auðvelt eða erfitt hefur það verið fyrir þig 



  

22 

og fjölskyldu þína (ef við á) að ná endum saman fjárhagslega undanfarna 12 mánuði?”. 

Notuð var tvíkosta aðhvarfsgreining til að greina hvaða þættir tengjast því að hafa 

eignast barn þremur árum fyrir þátttöku í könnun.  

Einni spurningu var bætt við spurningalistakönnunina árið 2012, sem mögulega hefði 

gefið enn betri mynd af huglægu mati einstaklinga á fjárhagsstöðu sinni. Þetta var 

spurningin: „Hversu vel eða illa fjárhagslega stæð telur þú að fjölskylda þín sé miðað 

við aðrar fjölskyldur á Íslandi?”. Þar sem þessi spurning var ekki með árið 2007 þá var 

hún útilokuð frá báðum módelum tvíkosta aðhvarfsgreiningarinnar. Ekki var horft eftir 

því að greina aldur sérstaklega í þessari rannsókn þó svo að tekið verði mið af honum 

við greiningu gagna. Til að framkvæma tvíkosta aðhvarfgreiningu (e. Binary Logistic 

Regression) var tölfræðiforritið SPSS notað. 

 

Niðurstöður 

Í töflu 1 sjást lýsandi niðurstöður þeirra breyta sem notaðar voru við gerð tvíkosta 

aðhvarfsgreiningar. Dreifing breytanna er góð sem sést á því að staðalfrávikin eru öll 

0,5 eða yfir, fyrir utan breytuna háskóli. 

Tafla 1. Lýsandi niðurstöður 

Breytur Meðaltal Staðalfrávik Hæsta gildi Lægsta gildi 

Kyn 0,53 0,5 1 0 

Aldur í öðru veldi 831,13 766,48 2916 0 

Aldur miðjaður -23,33 16,93 12 -54 

Háskóli 0,22 0,41 1 0 

Ná endum saman 2,52 1,14 5 1 

Höfuðborgarsvæði 0,48 0,5 1 0 
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*Tafla 2. Tvíkosta aðhvarfsgreining. Líkur þess að hafa eignast barn 3 ár fyrir 

könnun – konur. 

 2007 2012 

Breytur (samanburðarhópur) B SE Líkindahlutfall B SE Líkindahlutfall 

Aldur í öðru veldi -0,017 0,00 .98** -0,02 0,00 0,99** 

Aldur, miðjaður 0,017 0,01 1,02 -0,03 0,02 0,97 

Háskóli (önnur menntun) 0,32 0,16 1.37* 0,6 0,16 1,82** 

Ná endum saman 0,77 0,07 1,01 0,09 0,07 1,01 

Höfuðb.svæði (landsbyggð). -0,32 0,15 0,72* 0,04 0,15 1,04 

Fasti 0,53 0,24 0,59* -1,03 0,26 0,36** 

*p<0,05 **p<0,01 

       

Tvíkosta aðhvarfgreining var framkvæmd til að kanna hvort eftirfarandi breytur, 

aldur í öðru veldi til að ná þekktum sveiglínutengslum aldurs og fæðinga, aldur 

miðjaður við 30 ár, háskólamenntun, hversu auðvelt eða erfitt einstaklingum fannst að 

ná endum saman og búseta á höfuðborgarsvæðinu spáðu fyrir hversu líklegar eða 

ólíklegar konur væru til þess að hafa eignast barn þremur árum fyrir hrun. Helstu 

niðurstöður um samband á milli breyta er eftirfarandi: Marktækt samband er að finna í 

þremur af fimm breytum, misjafnt er þó í hvaða átt sambandið er.  

Eins og sést á töflu 2 er marktækt neikvætt samband fyrir allar konur á aldrinum 0-30 

ára sem eignuðust börn á árunum 2005, 2006 og 2007 eða á síðustu 3 árum fyrir hrun. 

Líkurnar að eignast barn minnka um 1,6% að teknu tilliti til aldurs miðjaður, háskóla og 

að búa á höfuðborgarsvæðinu. Jákvætt marktækt samband er á milli kvenna og háskóla 

en þær konur sem eru með háskólamenntun voru 37% líklegri til að eignast barn þremur 

árum fyrir hrun að teknu tilliti til aldurs í öðru veldi, aldur miðjaður, hversu auðvelt eða 

erfitt þeim fannst að ná endum saman og að búa á höfuðborgarsvæðinu. Marktækt 

neikvætt samband er á milli kvenna og búsetu, þ.e. þær konur sem bjuggu á 

höfuðborgarsvæðinu voru 28% ólíklegri að hafa eignast barn þremur árum fyrir hrun að 

teknu tilliti til aldurs í öðru veldi, aldur miðjaður, háskólamenntunar og hversu auðvelt 
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eða erfitt þeim fannst að ná endum saman. Tvær breytur mældust ómarktækar, aldur 

miðjaður og hversu auðvelt eða erfitt þeim fannst að ná endum saman. Fasti jöfnu er 

marktækur með neikvæðu sambandi þannig að kona sem er á aldursbilinu 0-30 ára, er 

30 ára, með háskólamenntun, telur sig auðvelt að ná endum saman fjárhagslega og býr á 

höfuðborgarsvæðinu er 41% ólíklegri að hafa eignast barn þremur árum fyrir hrun.  

Það sem er einna helst áhugavert við þessa niðurstöðu er að konur sem eru á 

aldursbilinu 0-30 ára eru 1,6% ólíklegri til að hafa eignast barn. Um marktækt neikvætt 

samband er að ræða og gefur til kynna að fyrir 30 ára aldurinn séu líklegri til að vera að 

gera eitthvað annað en að eignast barn, t.d. mennta sig. Það að konur sem eru með 

háskólamenntun séu 37% líklegri til að hafa eignast barn, styrkir þá kenningu að konur 

séu tilbúnar að seinka barnseignum vegna náms en ekki fórna þeim alveg. Einnig virðist 

búseta hafa mikil áhrif, en búseta á höfuðborgarsvæðinu dregur úr líkum þess að kona 

eignist barn um 41% miðað við konur sem búa á landsbyggðinni.  

Tvíkosta aðhvarfsgreining var einnig framkvæmd fyrir allar konur sem eignuðust 

barn á árunum 2010, 2011 og 2012, á þriggja ára tímabilum eftir hrun til að kanna hvort 

munur væri fyrir og eftir hrun. Sömu breytur voru notaðar og fyrir árabilin fyrir og eftir 

hrun, aldur í öðru veldi, aldur miðjaður, háskólamenntun, hversu auðvelt eða erfitt þeim 

fannst að ná endum saman og búseta á höfuðborgarsvæðinu. Tvær af þeim fimm 

breytum sem notaðar voru reyndust hafa marktæk tengsl við líkur þess að hafa eignast 

barn.   

Marktækt sambands aldurs í öðru veldi endurspeglar eðillega aldursbundna 

fæðingartíðni sem er lág hjá ungum konum, hækkar með aldrinum og nær hámarki um 

30 ára aldur áður en fæðingartíðnin lækkar aftur. Konur með háskólamenntun eru 

líklegri til að hafa fætt barn nýlega eða 82% líklegri til að eignast barn eftir hrun miðað 

við þær konur sem ekki eru með háskólamenntun, að teknu tilliti til aldurs, hversu 

auðvelt eða erfitt þeim fannst að ná endum saman og búsetu. Breyturnar aldur miðjaður, 

hversu auðvelt eða erfitt þeim fannst að ná endum saman og  búseta á höfuðborgarsvæði 

reyndust ómarktækar. Fasti er marktækur og eru allar konur á aldrinum 0-30 ára, konur 

sem eru 30 ára, með háskólamenntun, finnst auðvelt að ná endum saman og búa á 

höfuðborgarsvæðinu 64% ólíklegri til að eignast barn eftir hrun. 

Athyglisverðast við þessa niðurstöðu er að konur á aldrinum 0-30 ára eru aftur 

ólíklegri til þess að eignast barn en þó er breytingin fyrir og eftir hrun ekki mikil eða 
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0,6%. Konur sem eru með háskólamenntun eru 82% líklegri til að eignast barn eftir hrun 

miðað við þær konur sem ekki eru með háskólamenntun. Munurinn fyrir og eftir hrun er 

talsverður eða 45%. Þetta gefur til kynna sterka vísbendingu um að konur fresti 

barneignum þegar óstöðugt ástand er í samfélaginu, þ.e. þangað til þær hafa náð sér í 

háskólamenntun. Einnig er athyglisvert að einu ári fyrir hrun var marktækt neikvætt 

samband á milli kvenna sem eignuðust barn og bjuggu á höfuðborgarsvæðinu en konur 

á landsbyggðinni eru 1,4 sinnum líklegri til að eignast börn að teknu tilliti til menntunar 

og aldurs. Ómarktækt samband er á milli kvenna og búsetu eftir hrun sem gefur 

mögulega til kynna meiri stöðugleika í samfélaginu og/eða að aðrir hlutir en búseta 

skipti máli eftir eins áhrifamikinn atburð og hrunið var. 

 

*Tafla 3. Tvíkosta aðhvarfsgreining. Líkur þess að hafa eignast barn 3 ár fyrir 

könnun – karlar. 

 

 2007 2012 

Breytur 

(samanburðarhópur) 
B SE Líkindahlutfall B SE Líkindahlutfall 

Aldur í öðru veldi -0,01 0 0,99** -0,01 0 0,99** 

Aldur, miðjaður -0,07 0,02 0,93** -0,04 0,02 0,96 

Háskóli (önnur menntun) 0,5 0,2 1.60* -0,02 0,2 0,98 

Ná endum saman 0,22 0,08 1,30** 0,1 0,07 1,11 

Höfuðb.svæði  

     (landsbyggð). 
-0,43 0,2 0,65* -0,3 0,17 0,75 

Fasti -1,4 0,25 0,25** -0,9 0,26 0,41 

*p<0,05 **p<0,01 

        

Til að kanna hvort og þá hver munurinn er hjá körlum fyrir og eftir hrun var einnig 

framkvæmd tvíkosta aðhvarfsgreining fyrir þá með sömu breytum og fyrir konurnar, 

aldur í öðru veldi, aldur miðjaður, háskólamenntun, hversu auðvelt eða erfitt þeim 

fannst að ná endum saman og búseta á höfuðborgarsvæðinu spáðu fyrir um hversu 

líklegir eða ólíklegir karlar væru til þess að eignast barn þremur árum fyrir hrun. 
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Marktækt samband er að finna í öllum fimm breytum, misjafnt er þó í hvaða átt 

sambandið er.  

Eins og sést á töflu 3 er marktækt neikvætt samband fyrir alla karla á aldrinum 0-30 

ára sem eignuðust börn á árunum 2005, 2006 og 2007 eða á þriggja ára bili fyrir hrun. 

Líkurnar á að eignast barn minnka um 1,2% að teknu tilliti til aldurs 30, 

háskólamenntunar, hversu auðvelt eða erfitt þeim fannst að ná endum saman og þess að 

búa á höfuðborgarsvæðinu. Neikvætt marktækt samband er á milli karla sem eru 30 ára 

og karla sem hafa eignast barn. Karlar sem eru 30 ára eru 6,9% ólíklegri til að hafa 

eignast barn þremur árum fyrir hrun að teknu tilliti til aldurs í öðru veldi, 

háskólamenntunar, hversu auðvelt eða erfitt þeim fannst að ná endum saman og að búa 

á höfuðborgarsvæðinu. Marktækt jákvætt samband er á milli karla og 

háskólamenntunar, þ.e. þeir karlar sem eru háskólamenntaðir eru 58,4% líklegri að hafa 

eignast barn 3 árum fyrir hrun að teknu tilliti til aldurs í öðru veldi, aldurs miðjaður, 

hversu auðvelt eða erfitt þeim fannst að ná endum saman og að búa á 

höfuðborgarsvæðinu. Jákvætt marktækt samband var einnig að finna milli karla og 

hversu auðvelt eða erfitt þeim fannst að ná endum saman, þegar sú breyta (tölugildi) 

hækkar um 1 þá aukast líkurnar að eignast barn um 25% að teknu tilliti til aldurs í öðru 

veldi, aldur miðjaður, háskólamenntunar og að búa á höfuðborgarsvæðinu. Neikvætt 

marktækt samband var að finna milli karla og búsetu á höfuðborgarsvæðinu þremur 

árum fyrir hrun. Þeir karlar sem búa á höfuðborgarsvæðinu miðað við þá sem búa á 

landsbyggðinni eru 38,4% ólíklegri til að eignast barn að teknu tilliti til aldurs í öðru 

veldi, aldur miðjaður, háskólamenntunar og hversu auðvelt eða erfitt þeim fannst að ná 

endum saman.  

Fasti jöfnu er marktækur með neikvæðu sambandi þannig að karl sem er á aldrinum 

0-30ára, 30 ára, með háskólamenntun, telur sig vel stæða fjárhagslega og býr á 

höfuðborgarsvæðinu er 75% ólíklegri að hafa eignast barn á þriggja ára tímabili fyrir 

hrun.  

Það sem er einna helst áhugavert við þessa niðurstöðu er að karlar mælast með 

marktækan mun á öllum þeim breytum sem voru skoðaðar. Karlar á aldursbilinu 0-30 

ára eru 1,2% ólíklegri til að hafa eignast barn þremur árum fyrir hrun sem er svipað og 

hjá konum á sama aldursbili á sama tíma en í þeirra tilfelli voru þær voru 1,6% ólíklegri 

til að hafa eignast barn.  Karlar eru 6,9% ólíklegri til að hafa eignast barn þegar þeir eru 
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30 ára. Ekki var um marktækt samband að ræða hjá konum þremur árum fyrir hrun. 

Karlar sem eru með háskólamenntun og finnst auðvelt að ná endum saman eru líklegri 

til þess að eignast barn 3 árum fyrir hrun. Í tilfelli kvennanna kemur í ljós að aðeins var 

marktækt samband á milli þess að þær eignuðust barn og að vera með háskólamenntun, 

ekki var marktækur munur á milli kvenna sem eignuðust barn og það að finnast auðvelt 

að ná endum saman. Þetta gefur til kynna að fyrir hrun hafi það skipt karla meira máli 

þegar kom að því að eignast barn að vera eða finnast hann vera vel stæður en hvað 

konurnar varðar virðist það að vera vel menntaður skipta meira máli en að vera eða 

finnast þær vera vel stæðar þegar þær eignast barn.  

Þegar búseta var skoðuð kom í ljós að hjá báðum kynjum er um neikvætt marktækt 

samband að ræða, karlar búsettir á höfuðborgarsvæðinu voru 34,8% ólíklegri til að 

eignast barn en karlar á landsbyggðinni en konur á höfuðborgarsvæðinu voru 27,6% 

ólíklegri til hins sama en konur á landsbyggðinni.  

Tvíkosta aðhvarfsgreining var framkvæmd til að skoða tengsl sömu breyta hjá 

körlum og áður til að kanna hvort og hver munur væri hjá körlum eftir hrun miðað við 

fyrir hrun. Aldur í öðru veldi, aldur miðjaður, háskólamenntun, hversu auðvelt eða erfitt 

þeim fannst að ná endum saman og búseta á höfuðborgarsvæðinu spáðu fyrir um hversu 

líklegir eða ólíklegir karlar væru til þess að eignast barn eftir hrun. Í töflu 2 má sjá 

niðurstöður tvíkosta aðhvarfsgreiningarinnar úr könnunninni árið 2012. Helsta samband 

á milli breyta er eftirfarandi: Marktækt samband er að finna í þremur af fimm breytum, 

misjafnt er þó í hvaða átt sambandið er.  

Eins og sést á töflu 3 er marktækt neikvætt samband fyrir alla karla á aldrinum 0-30 

ára sem eignuðust börn á árunum 2010, 2011, 2012 eða eftir hrun. Líkurnar á að karlar 

eignist barn minnka um 0,9% að teknu tilliti til aldurs miðjaður, háskólamenntunar, 

hversu auðvelt eða erfitt þeim fannst að ná endum saman og að búa á 

höfuðborgarsvæðinu. Neikvætt marktækt samband er á milli karla sem eignast barn og 

að vera 30 ára en þeir karlar eru 3,9% ólíklegri til að eignast barn eftir hrun að teknu 

tilliti til aldurs í öðru veldi, háskólamenntunar, hversu auðvelt eða erfitt þeim fannst að 

ná endum saman og að búa á höfuðborgarsvæðinu. Aðrar breytur mældust ekki með 

marktækt samband.  

Fasti jöfnu er marktækur með neikvæðu sambandi þannig að karl sem er á aldrinum 

0-30ára, 30 ára, með háskólamenntun, telur sig vel stæðan fjárhagslega og býr á 
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höfuðborgarsvæðinu er 75% ólíklegri að hafa eignast barn árin 2010, 2011 og 2012 þ.e. 

eftir hrun.  

Það sem er einna helst áhugavert við þessa niðurstöðu er að karlar mælast með 

marktækan mun á öllum þeim breytum sem voru skoðaðar þremur árum fyrir hrun. Eftir 

hrun mælast aðeins tvær breytur með marktækan mun eða allir karlar á aldrinum 0-30 

ára og allir 30 ára karlar. Þessar niðurstöður gefa til kynna að eftir hrun skipti 

háskólamenntun, það að telja sig vera vel stæðan fjárhagslega eða búa á 

höfuðborgarsvæðinu, minna máli en fyrir hrun. 

 

Kynjamunur 

Athyglisvert er að munurinn á milli kvenna og karla eftir hrun má einna helst sjá í því 

að menntun virðist vera meiri áhrifaþáttur hjá konum eftir hrun en hjá körlum. Munur 

milli kynja fyrir og eftir hrun er helst sá að það virðast vera fleiri þættir sem hafa áhrif á 

karla þegar þeir hafa eignast börn. Þó er athyglisvert að sjá að þeim áhrifaþáttum fækkar 

eftir hrun og eftir hrun virðist aðeins aldurinn hafa marktæk áhrif.  

Hjá konum er um að ræða færri áhrifaþætti þegar þær hafa eignast barn. Fyrir hrun 

skipti aldur, háskólamenntun og búseta á höfuðborgarsvæðinu máli en eftir hrun eru 

helstu áhrifaþættir til að hafa eignast barn þeir að vera á aldrinum 0-30 ára og að vera 

með háskólamenntun. Hjá konum er aldur einnig áhrifaþáttur fyrir og eftir hrun og því 

má ætla að aldur sé alltaf áhrifaþáttur þegar kemur að barneignum eins og áður var 

vitað. Athyglisvert er þó að fyrir hrun er búseta áhrifaþáttur þegar kemur að því að hafa 

eignast barn en þá voru konur á höfuðborgarsvæðinu 27,6% ólíklegri til að eignast barn 

en konur á landsbyggðinni. Eftir hrun er ekki að finna marktæk áhrif um búsetu, sem er 

einkar áhugavert.  

Menntun virðist vera veigamikill áhrifaþáttur hjá konum þegar kemur að barneignum  

bæði fyrir og eftir hrun en þær eru alltaf líklegri til að eignast barn þegar þær hafa aflað 

sér háskólamenntunar. Hjá körlum virðist menntun aðeins vera áhrifaþáttur fyrir hrun. 

Þessu tengt mætti velta upp þeirri spurningu hvort karlmennirnir séu líklegri til að setja 

nám á bið og fara út á vinnumarkaðinn þegar óstöðugleiki er í samfélaginu eins og varð 

hér eftir hrun. 
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 Mynd 1. Fjölda lifandi fæddra barna á Íslandi frá 2000-2012. Heimild: Hagstofa.is 

 

Á mynd 1 má sjá að fjöldi fæddra lifandi barna á Íslandi jókst töluvert árið 2009 frá 

fyrri árum. Í upphafi þess tímabils sem skoðað var, árið 2000 er fjöldi lifandi fæddra 

barna 4.315 börn en í lok þess, árið 2012 alls 4533 börn. Eftir árið 2000 lækkaði fjöldi 

lifandi fæddra barna og er það ekki fyrr en árið 2003 sem fer að örla á fjölgun lifandi 

fæddra barna. Þessi þróun helst allt til ársins 2009 en þá nær fjöldi lifandi fæddra barna 

hámarki og eru alls 5.026 það ár. Árið 2010 fækkar fjöldi lifandi fæddra barna og árið 

2012 er sá fjöldi alls 4.533. Athygli vekur að fjöldi lifandi fæddra barna er hærri árin 

2011 og 2012 eða  4.492 og 4.533 en árin 2000 og 2001 er sá fjöldi 4.315 og 4.091. Á 

árunum frá hruni hefur fæðingatíðni hækkað.  
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Mynd 2. Aldursbundin fæðingartíðni árin 2000-2012. 

 

Á mynd 2 má sjá hvernig aldursbundin fæðingartíðni hækkaði árin 2000 til 2012. 

Fæðingartíðni árið 2000 var rétt undir 2,1 en árið 2009 hafði hún hækkað og var um 2,2 

fædd börn á ævi hverrar konu. Frá árinu 2009 hefur fæðingartíðnin lækkað og er rétt um 

2,0 börn á ævi hverrar konu árið 2012. Út frá mynd 2 er hægt að sjá að lifandi fædd 

börn á ævi hverrar konu eru færri árið 2012 en árið 2000 þrátt fyrir fjölgun lifandi 

fæddra barna frá hruni. 
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Mynd 3. Aldursbundin fæðingartíðni fæddra barna á ævi hverrar konu árin 2000-

2012. Heimild: Hagstofa.is 

 

 Á mynd 3 má sjá að hjá konum á aldursbilinu 15-19 ára voru flest börn fædd árið 

2000 eða 22,8 en árið 2012 eru fæst börn fædd af konum á þessu aldursbili eða 11 börn. 

Munurinn er mestur á fjölda barna fæddum af konum á aldursbilinu 20-24 ára milli 

áranna 2000 og 2012 eða 88,4 börn á hverjar 1000 konur árið 2000 og 63 börn á hverjar 

1000 konur árið 2012. Hjá konum á aldursbilinu 25-29 ára eru fæst börn fædd árið 2011 

en flest fædd árið 2010. Þegar aldursbilkvenna 30-34 ára er skoðað kemur í ljós að fæst 

börn voru fædd árið 2005 en flest árið 2009. Á aldursbili  kvenna 35-39 ára voru fæst 

börn fædd árið 2003 en flest árið 2010. Fyrir aldursbilið 40-44 ára voru fæst börn fædd 

árið 2001 en flest árin 2009 og 2012. hjá konum á aldursbilinu 45-49 ára eru fæst börn 

fædd árið 2001 og 2003, en árin 2007, 2008 og 2011 er tíðnin í kringum 1 barn á hverjar 

1000 konur. Aldursbundin fæðingartíðni hjá konum er hærri árin 2009 og 2010 en hún 

er árin 2006, 2007 og 2008. Aldursbundin fæðingartíðni hefur þó farið lækkandi aftur 

eftir hækkun til ársins 2009. Árið 2012 var tíðnin örlítið lægri eða 2,07 lifandi fædd 

börn á ævi hverrar konu en hún var í upphafi þess tímabils sem skoðað er, árið 2000, þá 

var hún 2,08 lifandi fædd börn á hverja konu að meðaltali. 
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Mynd 4. Aldursbundin fæðingartíðni árin 2007 og 2012. Heimild: Hagstofa.is 

 

Mynd 4 sýnir samanburð á aldursbundinni fæðingartíðni árin 2007 og 2012. 

Samanborið við árið 2007 þá hefur aldursbundin fæðingartíðni árið 2012 lækkað á 

aldursbilunum 15-19, 20-24, 30-34 og 45-49 ára. Hún stendur í stað á aldursbilunum 

25-29 ára en eykst um 6,1% á aldursbilinu 35-39 ára, einnig eykst hún fyrir aldursbilið 

40-44 ára. Aldursbundin fæðingartíðni eykst á aldursbilunum 35-39 ára og 40-44 ára. 

Má ætla að konur sem eru búnar að mennta sig, búnar að vera á vinnumarkaði í 

einhvern tíma og eru vel stæðar fjárhagslega hafi ákveðið að eignast barn eftir kreppuna. 

Hægt er að velta því fyrir sér hvort þessi aukning sé tilkomin vegna atvinnumissis eða 

fárra tækifæra úti á vinnumarkaðnum.  
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Mynd 5. Lifandi fædd börn á ævi hverrar konu 1951-2010. Heimild: Hagstofa.is 

 

Á mynd 5 má sjá heildarfjölda lifandi fæddra barna sem hver kona eignast yfir ævi 

sína á barnsburðaraldri. Í upphafi þess tímabils sem skoðað er má sjá að á árunum 1951-

1955 gat kona á barnsburðaraldri vænst þess að eignast að meðaltali 3,9 börn en á 

árunum 2006-2010 gat hún vænst að eignast 2,1 barn að meðaltali á ævi sinni. Árin 

1956-1960 var heildarfæðingartíðnin 4,2 börn að meðaltali á hverja konu á þessu 

tímabili en síðan hefur fjöldi lifandi fæddra barna sem hver kona getur eignast á ævi 

sinni lækkað niður í 2,0 árin 2001-2005. Athyglisvert er að á árum þegar ekki var eins 

algengt og nú er að konur gengu í skóla eða væru úti á vinnumarkaði var 

heildarfæðingartíðni mjög há og langt yfir þeim mörkum sem þurfa að vera til að 

viðhalda fjölda fólks í samfélaginu. Árin 2001-2005 var hún undir þeim mörkum eða 

2,0 en athyglisvert er að 2 árum eftir hrun hefur hún hækkað aftur. 
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Mynd 6. Tíðasti aldur kvenna og karla við fæðingu frumburðar. Heimild: Hagstofa.is 

 

Á mynd 6 má sjá hvernig aldur kvenna og karla við fæðingu frumburðar hefur hækkað 

síðastliðin tæp 50 ár. Mælingar fyrir karlana hófust þó ekki fyrr en árið 1981. Eins og 

sést hefur tíðasti aldur kvenna jafnt og karla hækkað við fæðingu frumburðar. Karlar 

virðast þó yfirleitt vera eldri en konurnar við fæðingu frumburðar. Hjá konum var tíðasti 

aldur við fæðingu frumburðar árin 1961-1965 18 ár en árin 2006-2010 hafði hann 

hækkað upp í 26 ár. Hjá körlunum var tíðasti aldur við fæðingu frumburðar árin 1981-

1985 22 ár en árin 2006-2010 hafði hann hækkað upp í 27 ár. Það er augljóst að hér er 

um að ræða ákveðna þróun um tíðasta aldur bæði hjá konum og körlum þegar þau 

eignast frumburð sinn. Má ætla að meðal annars breyting á kynbundnum hlutverkum 
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sem og auknum tækifærum til menntunar og atvinnu eigi sinn þátt í þessari þróun hjá 

báðum kynjunum. Breytingin er þó meiri hjá konunum en körlum. 

Karlarnir eru aðeins eldri þegar þeir eignast sitt fyrsta barn en meðalaldur þeirra við 

fæðingu fyrsta barns hefur einnig hækkað. Það ber þó að hafa í huga að aðeins er um að 

ræða gögn frá árinu 1981 í tilfelli karla en samt er munurinn sá að á árunum 1981-1985 

voru konur að meðaltali 22,6 ára en karlar á sama tímabili 25,1 árs. Þróunin á aldri 

kvenna og karla við fæðingu fyrsta barns er í samræmi við þróun á Vesturlöndunum og í 

Evrópu þar sem bersýnilegur munur er á aldri kvenna við fæðingu fyrsta barns og hefur 

hann hækkað mest hlutfallslega í samanburði við karlana. Rennir þetta stoðum undir 

þær umræður að þau tækifæri sem eru í boði fyrir konur, líkt og menntun, hafi áhrif  á 

barneignir að því leyti að meðalaldur kvenna við fæðingu fyrsta barn hefur hækkað.  

 

Umræða 

Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar eru þær að þremur árum fyrir hrunið 2008 eru 

konur ólíklegri til að hafa eignast barn ef þær hafa ekki náð þrítugsaldri. Þær eru líklegri 

til að hafa eignast barn ef þær eru með háskólamenntun miðað við konur sem ekki eru 

með háskólamenntun. Búseta skiptir einnig máli og þær konur sem búa á 

höfuðborgarsvæðinu eru ólíklegri til að hafa eignast barn en þær konur sem búa á 

landsbyggðinni.  

Árin eftir hrun 2010, 2011, 2012 eru konur einnig ólíklegri að eignast barn ef þær 

hafa ekki náð 30 ára aldri. Konur með háskólamenntun eru líklegri til að hafa eignast 

barn og hafa líkurnar aukist töluvert frá árunum fyrir hrun eða um 44%. Athygli vekur 

að ekki fannst marktækt samband milli búsetu og þess að hafa eignast barn eftir hrun 

eins og fannst fyrir hrun. Því má ætla að aðrar breytur en þær sem voru notaðar í þessari 

rannsókn hafi haft meiri áhrif á árunum eftir hrun.   

Fleiri þættir virðast hafa áhrif þegar horft er til þess hvort karlar hafi eignast barn á 

árunum fyrir hrun en hjá konum. Þeir karlar sem ekki hafa náð þrjátíu ára aldri, eða eru 

þrítugir þremur árum fyrir hrun, eru ólíklegri til að hafa eignast barn rétt eins og 

konurnar. Karlar eru eins og konur líklegri til að hafa eignast barn þremur árum fyrir 

hrun ef þeir eru með háskólamenntun. Einnig eru þeir líklegri til að hafa eignast barn 

því betur sem þeir telja að þeir og fjölskylda sín hafi náð endum saman síðustu 12 
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mánuði fyrir þátttöku í rannsókninni, Heilsa og líðan Íslendinga. Þegar tölugildi við 

þeirri spurningu (Tekj4) hækkar um 1 þá aukast likurnar að hafa eignast barn um 25% 

að teknu tilliti til annara breyta sem notaðar voru. Karlar eru ólíklegri að hafa eignast 

barn ef þeir búa á höfuðborgarsvæðinu.  

Það sem vekur einna mesta athygli við niðurstöður þessarar rannsóknar er hve 

áhrifaþáttum hjá körlum sem eignast hafa barn eftir hrun fækkar. Ekki fundust fleiri 

marktæk sambönd hjá körlunum. Af öllum þeim breytum sem notaðar voru til að mæla 

þætti sem höfðu áhrif á að hafa eignast barn virðist vera sem svo að aðeins aldurinn hafi 

áhrif. Karlar eru enn ólíklegri til að hafa eignast barn ef þeir hafa ekki náð þrjátíu ára 

aldri eða eru á þrítugsaldrinum. Eftir hrun er ekki að finna marktækt samband á öðrum 

breytum.  Háskólamenntun, það hversu vel tekst að ná endum saman og búseta á 

höfuðborgarsvæðinu ekki hefur ekki áhrif á það hvort að karlmaður hafi eignast barn 

árin eftir hrun eða 2010, 2011 og 2012.  

Þegar líkön karla og kvenna eru borin saman er athyglisvert að sjá að fyrir hrun eru 

bæði konur og karlar ólíklegri að hafa eignast barn ef þau hafa ekki náð þrjátíu ára aldri. 

Menntun skiptir máli og eru bæði karlar og konur líklegri til að hafa eignast barn ef þau 

eru með háskólamenntun. Háskólamenntun virðist þó vega aðeins meira hjá körlum en 

konum fyrir hrun og er munurinn 21% á milli kynjanna. Fyrir bæði kynin er búseta 

áhrifaþáttur og eru bæði kynin ólíklegri til að hafa eignast barn ef búseta þeirra er á 

höfuðborgarsvæðinu þremur árum fyrir hrun en ekki á árunum eftir hrun, 2010, 2011 og 

2012.  

Það er ljóst að nokkur munur er á kynjunum þegar horft er til þeirra þátta sem áhrif 

hafa á hvort einstaklingur hafi eignast barn bæði fyrir hrun og eftir. Ein breytan sem 

notuð var mældist ekki marktæk hjá konunum en það er breyta sem ætluð er að mæla 

það hversu vel viðkomandi einstaklingi finnist hann og fjölskylda sín hafa náð endum 

saman 12 mánuðum áður en hann tók þátt í rannsókninni, Heilsa og líðan Íslendinga. 

Eflaust hefði breytan ”hversu vel eða illa fjárhagslega stæð telur þú að fjölskylda þín sé 

miðað við aðrar fjölskyldur á Íslandi?” getað veitt meira innsæi á huglægt mat 

þátttakenda af báðum kynjum en sú breyta var ekki notuð í þessari rannsókn þar sem 

hún var aðeins notuð í rannsókninni Heilsa og líðan árið 2012 og því ekki til 

samanburðar við árið 2007. 
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Kenning um þróun lífsstefnu fjallar um hvernig uppbygging samfélagsins, félags- og 

menningarlega séð getur haft áhrif á einstaklinginn. Hann hefur ákveðið svigrúm sjálfur 

til þess að móta líf sitt en lífstefna hans er að einhverju leyti háð félagslegum atburðum í 

umhverfi hans og sögulegu samhengi þeirra. Einstaklingar vega og meta kosti og galla á 

hverjum tímapunkti og teka meðvitaðar ákvarðanir um breytingar á lífi sínu, t.d. að vera 

í sambandi eða ekki eða vera frekar í sambúð en að gifta sig. Ferlið sem einstaklingur 

gengur í gegnum þegar hann tekur meðvitaða ákvörðun um breytingu á lífi sínu nefndi 

Elder (1998) fjölþætt ákvörðunarferli. Flestir einstaklingar hafa að einhverju leyti gert 

ráð fyrir ákveðnum lífsviðburðum sem breyta lífsstefnunni og hafa fjölmargar 

rannsóknir sýnt fram á að sumir kjósa að mennta sig, byggja upp starfsframa og vera 

orðnir tiltölulega vel fjárhagslega stæðir áður en til barneigna kemur (Rönka o.fl, 2003; 

Wu og Macneil, 2002). Óstöðugar tekjur og atvinnuleysi hafa einnig áhrif á ákvörðun 

fólks varðandi það að eignast barn. Rannsókn Ranja (1999) sýndi fram á að þegar fólk 

sér fram á óstöðugar tekjur fresti það frekar barneignum þangað til horfurnar eru betri. 

Rannsókn Goldstein og Kreyenfeld (2013) sýnir fram á að þegar atvinnuleysi eykst hafi 

það áhrif á ákvarðanatöku fólks 30 ára og eldri. Jafnframt hafði kreppan sem byrjaði 

árið 2007 haft áhrif á mynstur fæðingartíðni í Evrópu. Atvinnuleysi virtist þó ekki hafa 

áhrif á fólk undir 30 ára og telja þeir ástæðuna vera að fólk á þeim aldri hefur rýmri tíma 

til barneigna. Ætla má einnig að stór hluti þess hóps sé enn að mennta sig og því hafi 

atvinnuleysi ekki áhrif.  

Elder fjallaði einnig um ”human agency” en það hugtak vísar til þess hvernig 

einstaklingar geti mótað líf sitt sjálfir innan þeirra tækifæra og takmarkana sem félags- 

og sögulegt umhverfi þeirra býður upp á. Rannsókn Dunham og Bengtson (1994) sýndi 

fram á að núverandi gildi í samfélagi hafi áhrif á lífsstefnu einstaklinga, en í þeim 

samfélögum þar sem áhersla er lögð á jafnrétti til menntunar óháð kyni þá eru konur 

líklegri til að taka þá lífsstefnu að mennta sig frekar en að fara út í barneignir tiltölulega 

ungar að aldri. Þær taka meðvitaða ákvörðun um að fresta þeim lífsviðburði sem það að 

eignast barn er, uns þær hafa menntað sig.  

Menntun og barneignir eru aðeins brot af lífsviðburðum sem hafa áhrif á lífsstefnu 

einstaklinga og í rannsókn Rönka o.fl. (2003) kom í ljós að helstu vendipunktar í lífi 

þátttakenda voru menntun, fjölskyldulíf, fæðing barna, hjónaband og skilnaðir. Þetta eru 

allt jákvæðir lífsviðburðir að mati þátttakenda og því meiri stjórn sem þátttakendurnir 
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höfðu sjálfir á lífsviðburðunum því jákvæðari augum litu þeir þá. Einstaklingar virðast 

geta aðlagað sig ákveðnum lífsviðburðum sem eru ekki eins jákvæðir og taka þá 

ákvarðanir innan þeirra tækifæra og takmarkana sem umhverfi þeirra býður upp á.  

Lýðfræðilegar umbreytingar lýsa þeirri þróun sem átt hefur sér stað þegar samfélög 

fara frá því að upplifa háa dánar- og fæðingartíðni í það að upplifa lága dánar- og 

fæðingatíðni. Í kjölfar iðnbyltingarinnar áttu sér stað margar breytingar á lífi fólks, 

lífsskilyrði fólks breyttist oft til hins betra og einstaklingar fóru að lifa lengur meðal 

annars vegna framfara í læknavísindum (Gelbard, 1999). Eitt skýrasta dæmi um hvernig 

röskun á samfélagi getur haft áhrif á ákvarðanir fólks og þeirra lífsstefnu er að þegar 

seinni heimsstyrjöldin stóð yfir lækkaði fæðingartíðnin í Bandaríkjunum. Má ætla að 

vegna slæmra aðstæðna í samfélaginu hafi einstaklingum þótt minna eftirsóknarvert að 

eignast barn undir þeim kringumstæðum en um leið og horfur fóru að batna hækkaði 

fæðingatíðnin svo um munaði. Má þá ætla að fólk sem hafi tekið ákvarðanir um að 

fresta barneignum á tímum stríðsins hafi ekki þurft að hugsa sig tvisvar um þegar 

aðstæður urðu jákvæðari í samfélaginu. Í kjölfar þessa fæddust óvenju stórir árgangar 

inn í bandarískt samfélag og þeirra áhrifa gætir enn þar sem þessir stóru árgangar lifa 

töluvert lengur en foreldrar þeirra þar sem lífsskilyrðin eru orðin það góð að fólk sem 

tilheyrir þessum árgögnum getur vænst þess að lifa í allnokkuð mörg ár eftir að 

vinnuskyldu lýkur. Kreppan í Bandaríkjunum og áhrif seinni heimsstyrjaldarinnar höfðu 

því tvímælalaust áhrif á fæðingartíðni og þá lífsstefnu sem fólk tók.  

Ætla má að sú röskun sem varð á íslensku samfélagi þegar hrunið varð hafi breytt 

grundvallargildum fólks á einhvern hátt, það hafi lagað sig að aðstæðum. Þættir sem 

höfðu áhrif á það hvort fólk eignaðist barn fyrir hrun höfðu ef til vill minna vægi árin 

eftir hrun. Fólk aðlagast breyttum aðstæðum og lærir ef til vill betur að meta það sem 

það hefur í stað þess að horfa til þess sem það vill. Árið 2009 fæddist stærsti árgangur 

barna frá upphafi mælinga þrátt fyrir slæmar horfur í efnahagsmálum. Út frá 

niðurstöðum þessarar rannsóknar og gögnum Hagstofu má ætla að fólk hafi séð í 

aðstæðunum ákveðið tækifæri og ákveðið að eignast börn. Á skjön við niðurstöður 

Santow og Bracher (2001) og þau áhrif sem efnahagskreppan í Svíþjóð hafði, lækkaði 

fæðingatíðnin ekki hér á Íslandi heldur hækkaði hún í kjölfar efnahagskreppunnar. 

Áhugavert verður að sjá þróunina næstu ár. 
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 Frá 2009-2012 hafa fæðst fleiri börn en höfðu fæðst á árabilinu fyrir hrun sem hér 

var til skoðunar, 2005, 2006 og 2007 og gefur það til kynna að hér hafi fæðst 

kreppubörn. Hafa verður í huga að meðgöngutími barns er 38-42 vikur og því hafa börn 

sem getin hafa verið eftir að hrunið varð,  fæðst seinni hluta árins 2009 og fyrri hluta 

ársins 2010. Þrátt fyrir hækkaða fæðingartíðni árið 2009 lækkar hún aftur 2010 og 2011, 

fæðingartíðnin árið 2010 er þó hærri en árið 2008. Árið 2012 hækkar hún svo lítillega 

aftur. Niðurstöður styðja tilgátuna sem lögð var fram. Félags- og efnahagslegir þættir 

hafa áhrif á hvort einstaklingur hafi eignast barn. Ennfremur eru breytingar fyrir og eftir 

hrun á þeim þáttum sem hafa mest áhrif á það að hafa eignast barn. Mestan mun má sjá 

hjá körlum en athyglisvert er að þeir þættir sem höfðu áhrif á að hafa eignast barn fyrir 

hrun höfðu engin áhrif eftir hrun.  

Þar sem um fleiri marktæka áhrifaþætti er að ræða hjá körlum en konum fyrir hrun 

má velta þeirri spurningu hvort að karlar séu almennt viðkvæmir fyrir breytingum á 

félagslegum áhrifaþáttum en konur og það sé mikilvægara fyrir þá að vera á réttum stað 

í lífinu félags- og efnahagslega þegar hegðun til barneigna er annars vegar. Það að sömu 

þættir hafi engin marktæk áhrif eftir hrun gæti hugsanlega þýtt að þeir aðlagist betur 

breyttum aðstæðum og haldi áfram settri stefnu þrátt fyrir allt.  

Í þessari rannsókn var sem fyrr sagði notast við spurninguna fæðingarár yngsta barns 

til að fá fram fjölda fæðinga, en spurt var um fæðingarár yngsta barns. Þetta gæti skekkt 

niðurstöðurnar þar sem best hefði verið að mæla félagslega stöðu á undan þar sem hún 

gefur í raun réttari mynd af félagslegum aðstæðum fólks áður en það ákveður að eignast 

barn.  

Spurningin „Hversu auðvelt eða erfitt hefur það verið fyrir þig og fjölskyldu þína (ef 

við á) að ná endum saman fjárhagslega undanfarna 12 mánuði” er ágæt mæling á stöðu 

fólks en þó er víst að það að ná endum saman þýðir líklegast ekki það sama fyrir alla. 

Fyrir suma gæti það þýtt að ná að borga alla reikninga og eiga afgang út mánuðinn fyrir 

nauðsynjum en fyrir aðra gæti það þýtt að eiga nákvæmlega fyrir öllu. Einnig er 

misjafnt hvaða merkingu fólk leggur í hvað sé auðvelt og hvað sé erfitt. Tekjur og 

menntun haldast oftar en ekki í hendur og eru menntaðir einstaklingar oftar þeir sem 

hafa hærri ráðstöfunartekjur heldur en þeir sem ekki eru menntaðir. Tekjur segja okkur 

þó lítið um hvernig einstaklingar fara með peningana sína. Ómenntaðir einstaklingar 

hafa ef til vill minna svigrúm til að bregðast við eins miklum breytingum og raun bar 
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vitni hér á landi árið 2008. Það þarf þó ekki endilega að vera svo að einstaklingar sem 

telja sig eiga auðveldara með að ná endum saman en aðrir séu betur staddir fjárhagslega. 

Þó getur verið eins og áður sagði að svigrúm þeirra til að bregðast við ófyrirséðum 

breytingum í samfélaginu, líkt og efnahagshruni, sé meira.  

Í þessari rannsókn var einnig notast við fyrirliggjandi gagnasafn sem er gott að 

mörgu leyti. Það verður þó að hafa í huga að breyturnar sem notaðar voru í þessari 

rannsókn voru ekki sérsniðnar til að mæla efni þessarar rannsóknar. Samt sem áður 

hefur hér verið reynt að ná fram þeim félagslegu þáttum sem geta haft áhrif á hegðun 

um barneignir.  

Athyglisvert væri að kanna betur með sérsniðinni rannsókn þá þætti sem höfðu áhrif 

á fæðingar fyrir og eftir hrun. Hvort að sömu þættir og gert hefur verið grein fyrir í 

þessari rannsókn hafi áhrif á ákvarðanir fólks varðandi barneignir eða hvort að enn aðrir 

þættir hafi þar mögulega áhrif.  Samkvæmt kenningum, fyrri rannsóknum og þessari 

rannsókn hafa félags- og efnahagslegir þættir áhrif á mótun lífsstefnu hjá fólki og hún 

getur haft áhrif á fæðingar barna inn í samfélagið.   

Mikilvægt er að halda áfram rannsóknum á þeim þáttum sem hafa áhrif á 

fæðingartíðni hér á landi. Slíkar rannsóknir geta nýst í margskonar stefnumótun er 

varðar fjölskyldur og þeirra hagi í nútímasamfélagi. Með virkri fjölskyldustefnu er hægt 

að tryggja sem best að allir einstaklingar í samfélaginu fái jöfn tækifæri.  
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