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Útdráttur 

Ísland á sér langa sögu af vinnuþrælkun og sjálfsbjargarviðleitni, meira en gengur og gerist í 

Skandinavíu. Þó að á Íslandi mælist lág tíðni fátæktar, þá miða engar markvissar landlægar 

mælingar á fátækt eða ójöfnuð út frá heilsu. Gögn þessarar rannsóknar eru hluti af alþjóðlegri 

mælingu á heilsu og lífskjörum skólabarna (e. Health and behaviour of school-aged children 

(HBSC)) í sjötta, áttunda og tíunda bekk. Þessi rannsókn skoðaði sérstaklega áhrif fjárhag 

fjölskyldunnar á heilsu þessara barna. Niðurstöður leiddu í ljós að börn sem mátu fjárhag 

fjölskyldunnar verst voru líklegri til að glíma við fjöldann allan af heilsufarslegum kvillum, 

vanlíðan og voru líklegri til að lenda í slagsmálum auk þess að vera gerendur og þolendur 

eineltis. Börn úr fátækari heimilum voru líklegri til að telja samskipti við vini sína ekki 

mikilvæg. Jafnframt voru þau mun líklegri til að verða fyrir kynferðislegu ofbeldi, þá allar gerðir 

þess. Sú getgáta er lögð fram að streita og röskun á HPA-kerfi (e. hypothalamic-pituitary-

adrenal, HPA-axis) eigi þátt í þessari þróun. Ritgerðin varpar fram þeirri spurningu hvort að 

nægilega sé gætt að jöfnuði í íslensku samfélagi og hvort raunverulegur skilningur sé á 

fyrirbærinu. 

        

Lykilorð: HBSC, ójöfnuður, börn, unglingar, fátækt, streita, HPA-kerfi, heilsubrestur, sálvefræn 

einkenni, einelti, vanlíðan, kynferðislegt ofbeldi 
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Abstract 

Iceland has a long history of work related enslavement and self-sufficiency, more than is 

expected of people in neighbouring countries. Even though Iceland scores low in poverty rates, 

no national systematic measurements of poverty or inequality are being done in relation to 

health. The data used in this research was part of a collaborative cross-national study of health 

behaviours in school-aged children (HBSC) in sixth, eighth and tenth grade. This paper looked at 

the effects that perceived financial circumstance had on their health. Results show that children 

and adolescents with the worst perceived financial circumstance were more likely to experience 

various health problems, dysphoria and engage in bullying and pysical fights. Children in more 

impoverished households were also more likely to view friendship with peers as unimportant. 

Moreover, adolecents from homes with worse perceived circumstance were more likely to have 

been sexually abused, in all degrees. It is proposed that stress and disruption of the 

hypothalamic-pituitary-adrenal or HPA axis is involved in this process. This paper asks the 

question whether enough is done to ensure equality in Icelandic society and if there’s true 

comprehension about this topic.   

        

Keywords: HBSC, inequality, children, adolescents, poverty, stress, HPA-axis, health problems, 

psychosomatic symptoms, bullying, dysphoria, sexual abuse  
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Í kolniðamyrkri hafði ég þig, 

þú vaktir yfir mig, 

þegar martraðirnar hertóku hugan. 

 

Aldrei hafði ég fyrr upplifað þessa ást og tryggð. 

 

Án þín hefði ég gleymst, bugast, 

allt eins aldrei orðið til. 

Fráfall þitt verður mér ævinleg sorg. 

 

Toby (2002-2015)  
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Inngangur 

 

„Eins og þrælahald og aðskilnaðarstefna, er fátækt ekki sjálfsögð. Hún er sköpuð af manninum 

og henni má vinna bug á og útrýma með aðgerðum mannsins.“ - Nelson Mandela („Poverty 

speech“, 2005). 

 

Mælingar á fátækt eru þrennskonar: (a) efnisleg mæling þar sem skortur á nauðsynjum er 

kannaður; (b) út frá efnahagsskilyrðum, þar sem lífskjör, ójöfnuður og efnahagsstaða er könnuð; 

(c) út frá félagslegum aðstæðum, þar sem öryggi, útilokun og félagsleg staða eru höfð að 

leiðarljósi (Minujin, Delamonica, Davidziuk og González, 2006). Skilgreining fátæktar, umfang 

hennar og afleiðing eru flókin. Þessi rannsókn mun beina athygli að nokkrum atriðum, 

lífeðlislegum viðbrögðum einstaklingsins og félagsþörfum hans. Höfundi finnst mikilvægt að 

minnast á gerð og eiginleika þess samfélags sem mannveran hrærist í. Maðurinn hefur mikla þörf 

til að tengjast öðrum, finna sig í samfélaginu og upplifa viðurkenningu. Þegar grannt er skoðað 

þá fá ekki öll börn jöfn tækifæri, því innan samfélagsins fyrirfinnst einn helsti 

aðgreiningarmáttur fyrr og síðar: fátækt. 

 

Saga fátæktar á Íslandi 

Ísland á langa sögu af fátækt. Á árunum 1262-1893 var bændaveldi á Íslandi. Alþingi fór með 

æðsta vald í landinu og árið 1404 voru samþykkt lög um vistarband. Í þeim lagðist skylda á 

herðar landlauss fólks að gerast vinnuhjú á heimilum bónda og var venjan að menn réðu sig í 

ársvist í senn. Allur arður sem vinnufólk fékk, hvort sem það var unnið á býlinu eða ekki, rann 

beint til bóndans. Þar af leiðandi fengu bændur allan þann afla sem fenginn var úr sjó. Réttu 
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nafni kallaðist þetta vistaránauð og var því lögheimili flestra landsmanna á takmörkuðum fjölda 

bóndabýla og þjónuðu allir eignarlausir menn á Íslandi bændum. Þessi ánauð kom markvisst í 

veg fyrir myndun þorpa og borga. Einnig var erlendum kaupmönnum bannað að ráða íslenska 

menn í vinnu, enda þeir líklegri til að borga fólki mannsæmandi laun. Í skiptum fyrir þessa ánauð 

var bændum gert að greiða fyrir fæði, klæði og húsaskjól á meðan ráðningu stóð, og ef upp 

kæmu veikindi sem ekki töldust varanleg. Að öðru leyti bar bóndi enga skyldur gagnvart 

vinnuhjúum. Ástandið á Íslandi var óvenjulegt í samanburði við önnur lönd í Evrópu, þar sem 

fjórðungur landsmanna bjó við þrældóm alla 19. öld. Við upphaf þarsíðustu aldar, aldarmótin 

1900, var Ísland eitt fátækasta ríki Evrópu (I. Frumvarp til tilskipunar um vinnuhjú á Íslandi, 

1861; Baldur Hermannsson, 1993; Gísli Gunnarsson, 1987; 1990; 2002; Stefán Ólafsson, 2012). 

Vinnuánauðin hafði verstu áhrifin á þá sem minnst gátu varið sig: börnin. Að jafnaði var 

ungbarnadauði um 37% á milli 1770-1800 (Gísli Gunnarsson, 1987), en hann fór lækkandi upp 

úr 1870 (Loftur Guttormsson, Ólöf Garðardóttir og Guðmundur Hálfdánarson, 2001; Vilmundur 

Jónsson, 1942). Iðulega átti fólk um 10-12 börn eða jafnvel fleiri. Í margmennum fjölskyldum 

tóku kunningjar og ættingjar sum börn í fóstur en önnur voru send í vist í sveit. Dæmi voru um 

að svefnleysi, þrælkun og ofbeldi yrði til þess að sum börn pissuðu undir allar nætur, jafnvel 

fram að tvítugu (Kristján Sigursson, 2008). Þann 23. júní 1932 voru fyrstu lögin um barnavernd 

undirrituð. Hlutverk þessara laga var að efla barnavernd, stuðla að eftirliti með börnum og 

barnahælum, og koma í veg fyrir skaðsama vinnuskyldu á herðum barna. Tíu árum síðar voru lög 

um eftirlit ungmenna samþykkt („Barnavernd“, 1943; Kristján Sigursson, 2008; Lög um 

barnavernd nr. 45/1932; „Vernd barna“, 1943).  
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Velferð og velferðarríkið 

Orðið „fátækt“ er sérstakt því það getur falið í sér mælingu á velferð. Samkvæmt Oxford 

orðabókinni þýðir það að vera fátækur, að „skorta pening eða möguleikann á að lifa þægilegu 

lífi.“ Í sömu bók er fátækt, sem nafnorð, skilgreint sem „löngun í lífsnauðsynjar.“ Í 

nútímasamfélagi er fátækt yfirleitt metin út frá viðmiðunarmörkum fjárhagsaðstoðar, sem færir 

hugtakið nær ójöfnuði (Odekon, 2006). Almennt er gerður greinamunur á milli algildar fátæktar, 

eða örbirgðar (e. absolute poverty), og hlutfallslegrar fátæktar (e. relative poverty). Að búa við 

örbirgð merkir, samkvæmt Sameinuðu þjóðunum, að skorta grunnþarfir (e. basic needs) eins og 

mat, drykkjarvatn, skjól, hreinlæti, menntun og upplýsingar (United Nations, 1995). Skilgreining 

Alþjóðabankans, frá 2008, segir það örbirgð að þufa að lifa á $1,25 á dag (Ravallion, Chen og 

Sangaula, 2008). Skilgreining örbirgðar tekur ekki tillit til lífsgæða (e. quality of life), félags- eða 

menningalegra þarfa. Ólíkt örbirgð, þá snýr hlutfallsleg fátækt að lágri efnahagstöðu m.t.t. þess 

samfélags sem einstaklingurinn býr í og fólk álitið fátækt geti það ekki staðið undir 

efnahagslegum kröfum samfélagsins, eða m.ö.o. ríkjandi staðli um lífskjör (e. standard of living) 

(UNDP, 1997). 

Árið 1899 safnaði breski félagsfræðingurinn Seebohm Rowntree gögnum um fátækar 

fjölskyldur í York. Hann skilgreindi fyrsta stigs fátækt (e. primary poverty) eftir því hvort fólk 

gat innbyrt lágmarksfjölda hitaeininga til að viðhalda eðlilegri líkamsstarfsemi (e. physical 

efficiency). Út frá rannsóknum W. O. Atwater næringafræðings, áætlaði Rowntree meðal 

kaloríuþörf fullorðinna og barna. Þessa meðaltalsmælingu notaði hann til að reikna út skammta 

mismunandi matvæla. Þetta kaloríuviðmið var svo forsenda áætlana fyrir kostnað. Til viðbótar 

við þennan matarkostnað bætti hann lágmarksupphæð fyrir föt, eldsneyti og heimilisvörur, í 

samræmi við fjölskyldustærð, ásamt leigu. Útreikningar Rowntrees voru þó ekki gallalausir, þar 
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sem það vantaði sveigjanleika í samræmi við aldur, fjölskyldusamsetningu, atvinnu og athafnir 

utan vinnu. Fæðan sem var notuð til viðmiðunar var valin af geðþótta til að skapa lægstu 

mögulegu upphæð, frekar en að vera hluti af raunverulegu mataræði fátækra verkamanna. 

Ennfremur reyndist hlutfall matarkostnaðar lægri en raun bar vitni (Townsend, 1979). 

Niðurstöður leiddu þó í ljós að um þriðjungur fólks bjó fyrir neðan viðmiðin sem Rowntree lagði 

upp með. Hlutfallið var hærra á meðal verkafólks eða tæplega 50%. Þessa gríðarlegu fátækt mátti 

rekja í tvo þriðju tilfella til of lágra launa (Wilson, 1984). 

Rowntree endurmat skilgreiningu sína í síðari rannsókn árið 1936. Nýja matið leyfði 

betra húsnæði, mataræðið var raunsærra og setti hann inn munaðvörur, eins og dagblöð, bækur, 

útvarp, gjafir, og einnig frídaga. Þetta kallaði hann annars stigs fátækt. Hann komst að því að 

40% verkafólks lifði undir þessum staðli, eða fjórðungur alls fólks í York. Í þriðjungi þessara 

tilfella var ástæðan vegna of lágra launa, í fjórðungi tilfella var það atvinnuleysi, en svo var hár 

aldur einnig orsök. Út frá niðurstöðum Rowntree urðu stefnumál ríkisins skýr: full atvinna, hærri 

bætur, lífeyrir og lögskipuð lágmarkslaun fyrir fjölskyldur. Upp úr rannsóknum Rowntrees 

myndaðist svo forsenda fyrir hugsjónir um velferðarríki (Wilson, 1984).  

 

Lífskjaramælingar nútímans  

Árið 1988 voru fyrstu lífskjaramælingarnar gerðar hérlendis. Samkvæmt rannsókninni „Lífskjör 

og lífshættir á Norðurlöndunum“ sem var gefin út 1990, kom í ljós að Íslendingar urðu að hafa 

meira fyrir sínum lífsgæðum en venjan var í Skandinavíu. Á Íslandi mátti sjá lægsta grunnkaupið 

en með mikilli atvinnuþátttöku og fleiri vinnustundum, þá urðu til mestu þjóðartekjur á hvern 

mann. Hérlendis var mun minna um velferðarútgjöld ýmiskonar og þurftu landsmenn að reiða sig 

frekar á eigin sjálfsbjargarviðleitni, ólíkt hinum Norðurlöndunum. Þetta hafði þær afleiðingar að 
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fólk bjó síður við öryggi og fann meira fyrir hagsveiflum. Neysla Íslendinga einkenndist frekar 

af einkanotkun eins og í bílakaup en samneysla var minni. Á þessum tíma mátti sjá Ísland koma 

vel út úr þáttum sem tengdust húsnæðismálum, fjölskyldumálum, öryggi og samfélagsþátttöku 

(Stefán Ólafsson, 2012). 

Mælingar Hagstofunnar mæla yfirleitt skort á efnislegum gæðum með því að spyrja 

einstaklinga nokkurra spurninga. Ef viðkomandi svarar a.m.k. þremur af níu atriðum játandi er 

hann álitinn búa við skort. Þessar spurningar varða vanskil lána, að geta ekki mætt óvæntum 

útgjöldum, eiga ekki efni á heima- og farsíma, vikulöngu fríi, bíl, sjónvarpstæki, þvottavél, að 

halda heimili sínu nægjanlega heitu, og það að eiga ekki efni á grænmetismáltíð, kjöti eða fiski 

a.m.k. annan hvern dag. Hlutfall fólks sem var álitið búa við skort mældist um 6,6% árið 2014. 

Skortur var algengast hjá öryrkjum eða tæplega fjórðungur (23,0%) þeirra bjó við skort. 

Fjölskyldur einstæðra foreldra komu einnig illa út en fimmtungur (20,3%) þeirra bjó við skort 

(Hagstofa Íslands, 2015a). 

Árið 2014 mældist einn af hverjum níu (11,1%) við lágtekjumörk (e. at risk of poverty) 

eða í hættu á félagslegri jaðarsetningu (e. social exclusion). Skilgreining lágtekjumarka eru 60% 

af miðgildi ráðstöfunartekna eftir að tekið hefur verið tillit til heimilisgerðar og hagkvæmni í 

rekstri (Hagstofa Íslands, 2015b). Þegar heimili með börn voru skoðuð sérstaklega mátti sjá að 

11,4% áttu erfitt með að ná endum saman, 10,0% voru undir lágtekjumörkum og í 7,7% tilfella 

skorti efnisleg gæði (Hagstofa Íslands, 2015). Börn sem áttu foreldra sem voru báðir yngri en 29 

ára voru mun líklegri að búa við aðstæður undir lágtekjumörkum (36,5%), og þar sem skorti 

efnisleg gæði (17,8%). Ef fjölskylda bjó í leiguhúsnæði var hlutfallið 28,2% og 20,6%, en 

eingöngu 7,5% og 5,0% ef búið var í eigið húsnæði með húsnæðisláni (Hagstofa Íslands, 2014). 

Rúmlega helmingur heimila með börn (53,0%) töldu sig eiga erfitt með að ná endum saman, um 
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þriðjungur sagðist ekki geta mætt óvæntum útgjöldum (36,3%) og að húsnæðiskostnaður væri 

þung byrði (29,9%). Um áttundi kváðu vanskil húsnæðislána eða leigu (12,2%) og vanskil 

annarra lána (12,8%) vera íþyngjandi (Hagstofa og Velferðarráðuneytið, 2015). Þrátt fyrir öll 

þessi vandamál virðist sjaldgæft, að öllu jöfnu, að börn skorti tiltekin lífsgæði markvisst, að 

undanskildu tómstundastarfi sem átti við 37,0% barna í lægsta fimmtungi í tekjudreifingar 

(Elísabet Karlsdóttir og Erla Björg Sigurðardóttir, 2015; Hagstofa Íslands, 2015c) .  

Samkvæmt skýrslum UNICEF síðastliðinna ára mælist barnafátækt lítil á Ísland í 

samanburði við önnur iðnvædd ríki (de Neubourg o.fl., 2012). Árið 2008 var áætlað að tíðnin 

væri 4,7% með fátæktarmörkum sem eru skilgreind sem helmingur af miðgildi ráðstöfunartekna 

í landinu. Ef mörkin eru sett við 40% þá er um að ræða 1,9% barna, en 10,1% ef mörkin eru sett 

á 60%. Fátæktarbilið (e. poverty gap) hérlendis mældist 12,8%. Bilið miðast við þau 

fátæktarmörk sem eru skilgreind sem helmingur af miðgildi ráðstöfunartekna og segir til um 

algengi þess að einstaklingur, að meðaltali, mælist undir fátæktarmörkum. Fátæktarbilið gefur 

innsýn í þolmörk tiltekins ríkis um hversu djúpt fátæku fólki þar í landi er leyft að falla niður 

(Bradshaw, Chzhen, Main, Martorano, Menchini og de Neubourg, 2012).  

Viðmið UNICEF á skort (e. deprivation index) mælist á 14 atriði þar sem barn þarf að 

skorta tvö eða fleiri atriði. Listinn spyr m.a. hvort barn búi á heimili þar sem er internettenging, 

nægileg lýsing svo það geti lært heima, og hvort því bjóðist þrjár máltíðir á dag, og mælist þá 

hlutfallið 0,9%. Þar af skortir 0,3% þrjú atriði en ekkert barn á Íslandi skortir 4 atriði eða fleiri. 

Meiri skortur er á meðal barna sem eiga unga foreldra, foreldra með lágt menntunarstig, á 

heimilum þar sem enginn stundar launaða vinnu og þar sem a.m.k. annað foreldrið hefur fæðst 

utan Íslands. Ísland eyðir tæplega 3% af vergri landsframleiðslu í opinberar tilfærslur fjármuna, í 

formi ýmissa skatta afslátta og þjónustu (UNICEF, 2012). Því hærra hlutfall af vergri 
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landsframleiðslu sem ríki eyðir í fjölskyldur og félagslegar bætur, því lægri er tíðni barnafátæktar 

á meðal efnaðra ríkja (Corak, 2005). Fjölskyldur geta búið við fátækt í lengri eða styttri tíma, en 

vert er að minnast að til staðar er enn stærri hópur sem upplifir stöðu sína sem óáreiðanlega og 

býr við þá hættu að geta orðið fátækur. Þar sem fátækt og ójöfnuður er ekki sami hluturinn, þá 

þarf það ekki vera raunin að fólk í neðstu þrepunum sé fátækt. Í raun þá ætti umræðan að snúast 

um hlutdeild auðlinda frekar en innkomu, og lífstíl í stað neysluviðmiða, þegar kemur að skorti 

og skilgreiningu þar á (Townsend, 1979). Þó svo að á Íslandi mælist lág barnafátækt, einkum í 

samanburði við aðrar þjóðir, er það ekkert fagnaðarefni. Enda í ljósi auðsældar ætti hlutfallið að 

vera núll.  

Félagsleg staða mótar og takmarkar heilsu og velferð barna og unglinga (Elgar o.fl., 

2015; Moore, McDonald og McHugh-Dillon, 2015; Poulton, 2002). Fylgni er milli 

tekjuójöfnuðar og verri líkamlegrar, andlegrar og félagslegrar heilsu (Dorling, Mitchell og 

Pearce, 2007; Viner o.fl., 2012). Ein útskýring kann að vera að ójöfnuðurinn hafi áhrif á gæði 

opinberrar þjónustu og innviða sem styðja við heilsu, eins og félagslegar bætur og fjárhagslega 

tilfærslu til lágtekjuhópa (Lynch, Smith, Kaplan og House, 2000). Önnur að ójöfnuður sé 

félagslega skaðlegur að því leyti að hann magni stéttaskiptingu og grafi undan þeim félagsauð 

sem styður við heilsu, og ýti þar af leiðandi undir streitutengdan félags- og heilsufarsvanda 

(Pickett og Wilkinson, 2015a). Tekjuójöfnuður hefur færst í aukana á Vesturlöndum á 

síðastliðnum áratugum (Torre og Myrsklä, 2014) og má sjá slíkt hið sama á Íslandi (frá árinu 

1995), þó það hafi hægst á þessari þróun tímabundið við efnahagshrunið 2008 (Stefán Ólafsson 

og Arnaldur Sölvi Kristjánsson, 2012).  

Rannsóknir sýna að ungt fólk metur heilsu sína verr og að unglingadrykkja, einelti í 

skólum, líkamsárásir, þunganir á meðal unglinga og ill meðferð á börnum eru algengari á 
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svæðum þar sem ríkir meiri misskipting auðs (Eckenrode, Smith, McCarthy og Dineen, 2014; 

Elgar, Craig, Boyce, Morgan og Vella-Zarb, 2009; Elgar, Roberts, Parry-Langdon og Boyce, 

2005; Pabayo, Molnar og Kawachi, 2014; Pickett, Mookherjee og Wilkinson, 2005; Rözer og 

Volker, 2016). Umræðurnar um fátækt og ójöfnuð eru náskyldar, og þarfnast þær skoðunar 

saman. Það að fátækir fái ójafna hlutdeild auðs er samofin þeirri skýringu að félagslegur 

ójöfnuður sé til staðar í samfélaginu (Townsend, 1979). Pickett og Wilkinson (2007 og 2015b) 

athuguðu skýrslur UNICEF til að kanna mun á velferð barna milli landa og komust að þeirri 

niðurstöðu að röð þjóða réðist frekar af tekjuójöfnuð innan samfélagsins frekar en vergri 

landsframleiðslu (e. gross domestic product, GDP). Höfundarnir lögðu því fram þá tilgátu að 

aðgerðir til að auka velferð barna meðal efnameiri þjóða, gætu frekar falist í lækkun 

tekjuójöfnuðs, frekar en auknum hagvexti. 

 

Áhrif þjóðfélagstöðu 

Þjóðfélagsstaða (e. socioeconomic status) er flókin hugsmíð sem byggist á þáttum eins og 

tekjum, úrræðum, menntun og starfsviði. Einnig er litið á umhverfi og einkenni fjölskyldunnar í 

þessu samhengi, eins og ofbeldi, umsjá foreldra og hugræna örvun (Bradley og Corwyn, 2002; 

Braveman o.fl., 2005; Evans, 2004; Krieger, Wiliams og Moss, 1997). Í heildina má rekja stóran 

hluta sjúkdómsbyrði við þann heilsufarshalla (e. health gradient) sem birtist vegna 

þjóðfélagsstöðu (Goodman, Slap og Huang, 2003). Í samanburði við börn og unglinga í hærri 

þjóðfélagsstöðu, þjást þau sem eru í lágri stöðu miklu frekar af tilfinningaröskunum eins og 

þunglyndi og kvíða en einnig koma upp vandamál með athygli, hvatvísi, mótþróa og ýgi. Öll 

þessi einkenni aukast eftir því sem barn býr lengur við skort (Aneshensel, 2009; Duncan, 

Brooks-Gunn, Klebanov, 1994; Duncan, Brooks-Gunn og Klebanov, 2004; Goodman, Slap og 
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Huang, 2003; Merikangas o.fl., 2010; NICHD, 2005; Shanahan, Copeland, Costello og Angold, 

2008; Tracy, Zimmerman, Galea, McCauley og Stoep, 2009). Geðrænn vandi virðist almennt 

eiga sér upptök snemma á lífsleið fólks og í a.m.k. helming tilfella á barns- eða unglingsaldri 

(Kessler o.fl., 2005; Kim-Cohen o.fl., 2003). Fátækt snemma á lífsleiðinni spáir betur fyrir um 

geðræn veikindi en fátækt síðar á ævinni (NICHD, 2005). 

 Langvarandi fátækt grefur undan möguleika barna til hugræns þroska (Schoon, Jones, 

Cheng og Maughan, 2011) og því lengur sem barn býr við skort því alvarlegra verður þroskabilið 

(Dickerson og Popli, 2015). Jákvæð fylgni er á milli þjóðfélagsstöðu og hugrænnar getu, 

greindar og velgengni í skóla (Galindo og Sonnenschein, 2015; Kiernan og Huerta, 2008; 

NICHD, 2005; Sirin, 2005). Þjóðfélagsstaða í barnæsku hefur meiri áhrif á suma starfsferla 

skilvitundar (e. neurocognitive systems) en aðra. Stærstu áhrifin finnast í úrvinnslu tungumáls og 

stýrifærni (e. executive function), þá sérstaklega á vinnsluminni og hugræna stjórnun (e. 

cognitive control). En einnig má finna mun í sjónrænni rýmisskynjun, yrtu minni (e. explicit 

memory) og umbunarkerfi. Vert er þó að minnast að þjóðfélagsstaða hefur áhrif á 

tilfinningalegan og hugrænan þroska allra barna, í mismiklu mæli, þó áhrifin sjáist hvað mest hjá 

þeim lægst settu (Engel, Santos og Gathercole, 2008; Farah o.fl., 2006; Noble, Houston, Kan og 

Sowell, 2012; Noble, McCandliss og Farah, 2007; Noble, Norman og Farah, 2005; Levine, 

Vasilyeva, Lourenco, Newcombe og Huttonlocher, 2005; Raizada, Richards, Meltzoff og Kuhl, 

2008; Sarsour o.fl., 2011). 

Á Vesturlöndunum eru börn og unglingar, sem eru í lakari félagslegri stöðu, ólíklegri til 

að borða morgunmat og kvöldmat með fjölskyldu. Og má almennt finna minna af ávöxtum og 

grænmeti, og meiri óhollustu (t.d. snakk og gos), á heimilum þessara barna (Ball o.fl., 2009; 

Fulkerson, Kubik, Story, Lytle og Arcan, 2009; MacFarlane, Crawford, Ball, Savige og Worsley, 



10 
 

2007; Utter, Scragg, Mhurchu og Schaaf, 2007). Að borða morgunmat og kvöldmat með 

fjölskyldunni er merki um heilbrigðan lífstíl. Börn og unglingar sem gera slíkt eru almennt 

hamingjusamari og vegna betur líkamlega, andlega og vitsmunalega (Arora o.fl., 2012; Cooper, 

Bandelow og Nevill, 2011; Hammons og Fiese, 2011; Liu, Hwang, Dickeman og Compher, 

2013; Tin, Ho, Mak, Wan og Lam, 2011; Woodruff og Hanning, 2009). Heilbrigðar 

matmálsvenjur eru að mestu leiti háðar félagsmótun og skiptir þá máli að börn fái kost á að borða 

hollan mat með fjölskyldu sinni, að foreldrar séu þeim fyrirmynd og þau hvött til góðra vana 

(DeJong, van Lenthe, van der Horst og Oenema, 2009; Larsen o.fl., 2015; Pearson, Biddle og 

Gorely, 2009; Savage, Fisher og Birch, 2007). 

 Á Vesturlöndum er fólk sem er í lakari félagslegri stöðu líklegra til að upplifa flestar 

tegundir veikinda, meiri örorku vegna þeirra og dánartíðni (Bartley, Sacker og Clarke, 2004; 

Hernández-Quevedo, Jones og Rice, 2008; Minkler, Fuller-Thomson og Guralnik, 2006). Þó að 

fylgni liggi milli þessara þátta er orsakasamhengi óljóst. Það geta verið bein tengsl milli stéttar 

og heilbrigðis, t.d. ef um er að ræða skert aðgengi að heilbrigðisþjónustu (Hernández-Quevedo, 

Jones, López-Nicolás og Rice, 2006). Þetta mynstur helst þó á milli Evrópulanda þar sem 

mismunandi fyrirkomulag er í velferðarkerfi sem bendir til þess að aðgengisskortur sé ekki 

beinlínis ástæða heilsubrestsins (Chauvel og Leist, 2015). Líklegast er um að ræða 

uppsöfnunaráhrif sem má hvort tveggja rekja til lágrar samfélagsstöðu og heilsu snemma á 

lífsleiðinni, sem sameiginlega eiga þátt í að skapa þennan heilsufarsfallanda eftir þjóðfélagsstöðu 

(Hernández-Quevedo, Jones, López-Nicolás og Rice, 2006). Hallinn nær yfir allar stéttir og á sér 

ekki upphaf undir ákveðnum mörkum (Adler o.fl., 1994). Huglægt mat manneskjunnar að eigin 

þjóðfélagsstöðu er engu minna mikilvægt en hlutlæg mæling. Slíkt mat á eigin stöðu hefur einnig 

áhrif á heilsufar (Demakakos, Nazroo, Breeze og Marmot, 2008; Karvonen og Rahkonen, 2011).  
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Lífeðlisáhrif streitu 

 Streita er vel þekkur fyrirboði slæmrar heilsu á meðal viðkvæmra einstaklinga og er 

langvarandi streita álitin vera skaðlegust (e. toxic stress) (Cohen ofl., 2007). Streita er hvort 

tveggja lífeðlis- og sálfræðilegt ástand, sem skapast sökum yfirvofandi hættuástands. 

Hættuástandið getur verið raunverulegt, eða eitthvað sem viðkomandi skynjar sem hugsanlega 

hættu. Fjárhagsáhyggjur, ógreiddir reikningar, langar vinnutarnir og annað í þeim dúr veldur 

sömu lífeðlisfræðilegu viðbrögðum og flótti frá ljóni. Streita örvar sympatíska hluta 

taugakerfisins, sem þýðir að adrenalín og kortisól losnar úr nýrnahettum, hjartsláttur, 

blóðþrýstingur, og öndurnartíðni eykst og sjáaldur stækkar. Blóðflæði til líffærakerfa sem hjálpa 

þér að forðast hættuástandið aukast en minnkar hjá öðrum (eins og þvag- og meltingakerfi). Þetta 

ferli kallast hrökkva-eða-stökkva viðbragð (e. fight-or-flight response). Tilfinningar eins og 

hræðsla, reiði eða að upplifa sig í vandræðalegri stöðu virkjar einnig sympatíska taugakerfið 

(Rizzo, 2016; Tortora og Derrickson, 2014). 

Langvarandi streita veldur truflun á undirstúku-heiladinguls-nýrnahettu kerfi eða HPA 

kerfi (e. hypothalamic-pituitary-adrenal, HPA-axis) (Korosi og Baram, 2010). HPA kerfinu er 

stýrt með tveimur ferlum. Eitt þeirra er neikvætt afturvirkt ferli kortisóls að viðtökum í dreka (e. 

hippocampus), undirstúku, og heiladinguls. Sem í kjölfarið bælir seytingu á kortikótrópín 

leysihormóni (CRH), stýrihormóni nýrnahettubarkar (ACTH) og kortisóli. Hitt varðar stjórnun 

miðtaugakerfis. Mandlan (e. amygdala), drekinn og undirstúkan, ásamt öðrum heilasvæðum, sjá 

um að örva eða bæla HPA eftir tíma dags, sem fylgir 24 stunda dægursveiflu (e. circadian 

rhythim). Magni ACTH og sykurstera (GC) í blóði, svo sem kortisól, er mest fjórum sinnum 

hærra en þegar minnst er yfir daginn. Kortisól sér um ýmis lífeðlisfræðileg viðbrögð, eins og 

bólgueyðandi áhrif, niðurbrot kolvetna, fitu og prótína, og nýmyndun glúkósa (Cohen, Janicki-
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Deverts og Miller, 2007). Kortisól nær yfirleitt hámarki 20-30 mínútum eftir að fólk vaknar á 

morgnanna og lágmarki um miðnætti (de Weerth, Zijl og Buitelaar, 2003). Í raun eru 

taugarásirnar (e. neural circuitry) sem stjórna HPA mjög sveigjanlegar (e. plasticity), og er 

þessum sveigjanleika stjórnað af streitu og breytilegu magni GC. Það kann að vera möguleiki að 

streita og breytilegt magn GC geti haft langtíma áhrif á þessar taugarásir sem tilheyra HPA 

(Levy og Tasker, 2012). Röskun á HPA hefur m.a. verið tengt við þunglyndi, PTSD, kvíða, 

OCD, síþreytu (e. chronic fatige syndrome), vefjagigt (e. fibromyalgia) og geðhvörfum. Tenging 

er á milli áfalla og upphaf allra þessara sjúkdóma (Brawman-Mintzer, Monnier, Wolitzky og 

Falsetti, 2005; Bremmer o.fl, 2007; Garno, Goldberg, Ramirez og Ritzler, 2005; Gupta og 

Silman, 2004; Gustafsson, Gustafsson, Ivarsson og Nelson, 2008; Lenze o.fl., 2012; Hatcher og 

House, 2003; Lueboonthavatchi, 2009; Ortego, 2016; Penninx o.fl., 2007; Sarkhel, Prahara og 

Sinha, 2011; Tanriverdi, Karaca, Unluhizarci og Kelestimur, 2006; Tomas, Newton, Watson, 

2013; Van Houdenhove, Van Den Eede og Luyten, 2009; Watson, Gallagher, Ritchie, Ferrier og 

Young, 2004; Yehunda, 2006). Skýring gæti legið í röskun þeirra lífeðlislegu kerfa sem HPA 

hefur áhrif á, en langvarandi eða endurtekin virkjun HPA getur t.d. haft áhrif á megin líffærataug 

líkamans (flökkutaugina, e. vagus nerve) og þannig aukið líkur á líkamlegum og andlegum 

sjúkdómum (Cohen ofl., 2007). Þetta ferli kallast aðlögunarálag (e. allostatic load). M.ö.o. snýst 

aðlögunarálag um slit eða skemmdir (e. wear-and-tear) sem verða á líkama og heila, vegna 

langvarandi óreglu á meðal þessara lífeðlisfræðilegu kerfa sem annars sjá um aðlögun 

einstaklingsins að umhverfi sínu (Evans og Schamberg, 2009; McEwen og Gianaros, 2010). Þau 

heilasvæði sem hafa verið tengd við heilsufar vegna streituáhrifa sökum þjóðfélagsstöðu, eru þau 

svæði limbíska kerfisins sem styðja við félagslegar og tilfinningalegar upplýsingar, stjórn 

taugakirtla (e. neuroendocrine), ónæmiskerfið og ósjálfráða taugakerfið, ásamt sveigjanleika 
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taugafrumnanna (e. neuroplasticity) (McEwen og Gianaros, 2010). Taugafræðilegur breytileiki 

sést eftir þjóðfélagsstöðu þrátt fyrir jafna frammistöðu í prófum sem tengjast starfsferlum 

skilvitundar (e. neurocognitive) (eins og próf sem mæla greind og hljóðræna athygli) (Hackman 

og Farah, 2009). Þessi áhrif geta í einhverjum tilfellum átt sér upphaf á fósturskeiði hjá börnum 

en streita í lífi móður getur haft afdrifarík áhrif, einkum á taugaþroska og HPA afkvæmis sem 

hún ber í móðurkviði (Karlén, Frostell, Theodorsson, Faresjö og Ludvigsson, 2013; Talge, Neal 

og Glover, 2007; van den Bergh, Mulder, Mennes og Glover, 2005). Nýlegar rannsóknir hafa 

sýnt að umhverfi á lífsleiðinni hafi áhrif á utangenaerfðir (e. epigenetics) (Campbell, Mill, Uher 

og Schmidt, 2011; Vickers, 2014). Í flestum tilfellum, þó ekki öllum, er um að ræða óafturkræfar 

breytingar og í einhverjum tilfellum erfast þessar breytingar til næstu kynslóðar (e. epigenetic 

inheritance). Þessar breytingar geta haft langtímaáhrif á hegðun lífverunnar (Agrawal, 2001; 

Dulac, 2011; Gilbert, 2014; Roth, 2013; Weaver o.fl., 2004; Weaver, Meaney og Szyf, 2005).  

 

Félagslega hliðin 

 Félagsleg sambönd hafa lengi verið viðurkennd sem mikilvægur liður í líkamlegri og 

andlegri heilsu (Cohen, 2004; Helgeson, 2003; Hyyppä og Mäki, 2001) og þá sérstaklega 

félagsleg aðlögun (e. social integration) (Cohen og Janicki-Deverts, 2010). Félagsleg aðlögun 

vísar í samskipti sem stuðla að og viðhalda friðsamlegum félagssamböndum. Öryggi, stöðugleiki 

og sanngirni eru því grundvallaratriði í slíkum samskiptum sem einkennast af samvinnu og 

samheldni (United Nations, 2005). Slík samskipti lækka áhrif aðlögunarálags (Seeman, Singer, 

Ryff, Love og Levy-Storms, 2002). Þrjár sálfræðilegar skýringar hafa verið lagðar fram til að 

útskýra tengsl félagslegrar aðlögunar og heilsu: það að tilheyra samfélagi, almennt traust og 

stjórn á eigin lífi (Ha og Hample, 2006; Rose, 2000).  
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 Börn sem eru í lægri þjóðfélagsstöðu eru líklegri til að verða fyrir og leggja aðra í einelti 

(Jansen o.fl., 2012; Tippett og Wolke, 2014). Einelti er form ofbeldis sem er markvisst 

endurtekið, og felur í sér valdaójafnvægi á milli gerenda og þolenda. Einelti er iðulega skilgreint 

sem undirflokkur ýgi (e. aggression) (Mitsopoulou og Giovazolias, 2015). Í rannsókn Forsberg 

og Thornberg (2016) var túlkun niðurstaðna svo að félagsleg staða virðist vera lykilatriði í 

frásögn nemenda um einelti. Goggunarröð í kringum það að tilheyra (e. social ordering of 

belonging) var kjarni rannsóknarinnar og var mældur á tveimur víddum: félagsleg innlimun / 

útilokun (e. inclusion / exclusion) og félagsleg drottnun / undirskipan (e. dominance / 

subordination). Þessir þættir tengdust svo venjulegheitum (e. normativity). Börn eiga það til að 

kenna fórnarlambinu um eineltið og telja þann sem verður fyrir ofbeldinu vera afbrigðilegann, 

skrítinn eða öðruvísi, og lýsa því sem ástæðu eineltisins. Sá sem beitir ofbeldinu er iðulega 

sagður vera valdasjúkur, óöruggur eða eiga við vandamál að stríða. Þannig er geranda og 

þolanda, sem sum börn eru hvort tveggja, jaðarsett (Bibou-Nakou, Tsiantis, Assimopoulos, 

Chatzilambou og Giannakopoulou, 2012; Cheng, Chen, Ho og Cheng, 2011; Frisén, Holmqvist 

og Oscarsson, 2008; Teräsahjo og Salmivalli, 2003; Thornberg, 2010; Thornberg og Knutsen, 

2011; Varjas, Meyers, Bellmoff, Lopp, Birckbichler og Marshall, 2008).  

 Fólk í lágri þjóðfélagsstöðu upplifir sig almennt hafa minni stjórn á eigin lífi og hefur 

minni stjórn verið tengd við lakara heilsufar. Á hinn bóginn, ef stjórn einstaklingsins varðandi 

eigið líf eykst, þá batnar heilsa hans. Þá hefur stjórn á eigin lífi mesta forspágildi varðandi 

líkamlega heilsu hjá þeim sem eru í lægstu þjóðfélagsþrepunum (Chen, 2007). Enda hefur fátækt 

fólk minni getu til félagslegra og póitískra áhrifa, sem dregur úr getu þeirra til að hafa áhrif á 

framtíð sína (Pepper og Nettle, 2017). Fyrri rannsóknir benda til þess að með meiri ójöfnuði má 

spá fyrir minna trausti innan samfélagsins. Með trausti er átt við traust í garð ókunnugra og þá trú 
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að fólk komi yfirleitt vel og sanngjarnt fram við aðra. Fordómar, hlutdrægni og mismunun dregur 

úr almennu trausti innan samfélagsins (Bergh og Bjørnskov, 2013; Bjørnskov, 2006; Cozzolino, 

2011; Uslaner og Brown, 2005; Wilkinson og Pickett, 2009). Tilvist þessara tengsla, ójafnt 

aðgengi að lífsgæðum og viðhorf til samlanda sinna, gæti bent til þess að fólk sé meðvitað um 

mismunun í samfélaginu og þjóðfélagsstöðu annarra.  

 

 

Í þessu verkefni verður kannað hvort að fjárhagsstaða fjölskyldunnar hafi forspágildi varðandi 

líðan, heilsu og hegðun íslenskra skólabarna í sjötta, áttunda og tíunda bekk. Sér í lagi, er leitast 

eftir því að sjá hvort að það sé fylgni milli lágrar þjóðfélagsstöðu og heilusbrests. Einnig verður 

litið á hegðun sem annað hvort hindrar aðlögunar eða stuðlar ekki að heilbrigði. Gengið er út frá 

þeirri tilgátu að ójöfn hlutdeild samfélagslegra auðlinda leiði af sér vanlíðan, streitu og 

varnarleysi, sem birtist snemma í lífi fólks, einkum á meðal þeirra í neðstu þrepum.  
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Aðferð 

 

Framkvæmd 

Gögnin eru úr spurningalista HBSC, sem er rannsókn á heilsu og lífskjörum skólabarna (e. 

Health and behavoiur of school-aged children) og er unnin í gegnum 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunina (WHO). Alls taka 44 lönd í Evrópu og Norður-Ameríku þátt og er 

markmiðið að safna fjölbreyttum upplýsingum um líf ungs fólks. Spurningalistinn spyr út í 

tilfinningar og líðan í eða utan skóla, heilsu og matarvenjur, jafningja og vini, sem og viðhorf 

barnanna til lífsins, skóla og náms o.fl. Spurningalistinn er lagður fyrir á fjögurra ára fresti og lá 

upplýst samþykki fyrir.  

 

Þátttakendur 

Þátttakendur eru nemendur í sjötta, áttunda og tíunda bekk, sem voru alls 11.019 talsins á Íslandi 

veturinn 2013-14 þegar spurningalistinn var síðast lagður fyrir og er því um að ræða 

þýðisrannsókn. Þýðið samanstóð af 5.416 strákum (50,7%) og 5.350 stelpum (49.3%), en 253 

nemendur tóku ekki afstöðu til kyns. Í sjötta bekk voru 3.509 nemendur, 3.740 í áttunda, og 

3.482 í þeim tíunda, en 288 svöruðu ekki spurningunni.  

 

Mælitæki 

Aðalbreytan í þessu verkefni var „Hversu gott telur þú fjölskyldu þína hafa það fjárhagslega“ (sjá 

töflu 1). Valmöguleikarnir voru á fimm punkta kvarða: 1=Mjög gott, 2=Gott, 3=Miðlungs, 

4=Slæmt og 5=Mjög slæmt. Alls svöruðu 10.532 (95,6%) spurningunni, þar af voru 5.158 

(49,0%) stelpur og 5.174 (49,1%) strákar. Hvað bekkjaskiptingu varðar, voru 3.286  (31,2%) í 

sjötta bekk, 3.607 (34,2%) í þeim áttunda og 3.406 (32,3%) nemendur í tíunda bekk. Sérstök 
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áhersla var lögð á að bera saman börn sem mátu fjárhagsaðstæður fjölskyldunnar mjög slæmar, 

við þau börn sem töldu sig hafa það mjög gott. Fylgni var kannað við ýmsar breytur (sjá töflu 2). 

Eingöngu tíunda bekkingar voru spurð spurningarnar sem vörðuðu kynferðisofbeldi.  

 

Tafla 1: Spurningar sem stuðst var við í rannsókninni. 

Flokkur Spurningar Svarmöguleikar 

Matarvenjur 

 

„Hversu oft borðar þú eða drekkur…? a) 

ávexti“ 

1=Aldrei, 2=Sjaldnar en einu 

sinni í viku, 3=Einu sinni í 

viku, 4=1-2 í vikur, 5=5-6 í 

viku, 6=Einu sinni á dag eða 

7=Oft á dag 

 

„Hversu oft borðar þú venjulega morgunmat 

(meira en t.d. mjólkurglas eða glas af 

ávaxtasafa)? a) Á virkum dögum.“ 

 

1=Ég borða morgunmat virka 

daga, 2=Einn virkan dag í viku, 

3=Tvo virka daga í viku, 

4=Þrjá virka daga í viku, 

5=Fjóra virka daga í viku eða 

6=Fimm virka daga í viku 

 

 
„Hversu oft borðar þú kvöldmat með mömmu 

þinni eða pabba“ 

1=Aldrei, 2=Sjaldnar en einu 

sinni í viku, 3=1-2 í viku, 4=5-

6 í viku eða 5=Á hverjum degi. 

Skólinn 

 
„Hvernig líkar þér í skólanum?“ 

1=Mér líkar mjög vel í 

skólanum, 2=Mér líkar 

þokkalega í skólanum, 3=Mér 

líkar ekki vel í skólanum eða 

4=Mér líkar alls ekki vel í 

skólanum 

 „Hvernig líður þér í frímínútum?“ 1=Mjög vel, 2=Frekar vel, 
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3=Hvorki vel né illa, 4=Frekar 

illa og 5=Mjög illa 

Heilsa „Myndir þú segja að heilsa þín væri….?“ 
1=Framúrskarandi, 2=Góð  

3=Sæmileg eða 4=Léleg 

 

„Hversu oft hefur þú fundið fyrir eftirfarandi á 

síðustu 6 mánuðum?“ 

1. Höfuðverk 

2. Magaverk  

3. Bakverk  

4. Verið döpur/dapur 

5. Verið pirruð/aður eða skapvond(ur) 

6. Verið taugaóstyrk(ur) 

7. Átt erfitt með að sofna 

8. Fengið svima 

9. Verk í hálsi eða herðum 

10. Verk í útlimum 

 

1=Hér um bil daglega, 2=Oftar 

en einu sinni, 3=Um það bil 

vikulega, 4=Um það bil 

mánaðarlega eða 5=Sjaldan eða 

aldrei 

Einelti og 

meiðsl 

 

„Hversu oft hefur þú verið lagður/lögð í einleti 

í skólanum undanfarna mánuði?“ 

1=Ég hef ekki verið 

lagður/lögð í einelti undanfarna 

mánuði, 2=Það hefur aðeins 

komið fyrir einu sinni eða 

tvisvar, 3=2 eða 3 sinnum í 

mánuði, 4=Um það bil einu 

sinni í viku eða 5=Nokkrum 

sinnum í viku 

 

„Hversu oft hefur þú verið lagður/lögð í einelti 

síðustu tvo mánuði á þann hátt sem lýst er hér 

að neðan?“ 

1. Ég var uppnefnd(ur) 

2. Ég var skilin(n) útundan 

3. Ég var lamin(n) eða mér var hrint 

 

1=Aldrei, 2=1 eða 2 sinnum, 

3=2-3 sinnum í mánuði, 4=Um 

það bil einu sinni í viku eða 

5=Nokkrum sinnum í viku 
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4. Það var logið upp á mig 

5. Mér var strítt á því að ég væri ekki 

íslensk(ur) 

6. Mér var strítt vegna trúarbragða minna 

7. Ég var áreitt(ur) kynferðislega 

8. Einhver sendi mér skilaboð, póstaði á 

vefsíður, sendi mér tölvupóst eða 

textaskilaboð eða bjó til vefsíðu þar sem 

gert var grín af mér 

9. Einhver tók af mér niðrandi eða 

ósæmilegar myndir án leyfis og setti 

þær á netið 

10. Mér var strítt vegna þess að ég 

hef fötlun eða sjúkdóm 

11. Mér var strítt vegna 

líkamsvaxtar míns 

 

„Hversu oft hefur þú tekið þátt í að leggja 

annan nemanda í einelti í skólanum á 

undanförnum mánuðum?“ 

1=Ég hef ekki lagt annan 

nemanda í einelti undanfarna 

mánuði, 2=Það hefur aðeins 

komið fyrir einu sinni eða 

tvisvar, 3=2 eða 3 sinnum í 

mánuði, 4=Um það bil einu 

sinni í viku eða 5=Nokkrum 

sinnum í viku 

 

„Síðastliðna 12 mánuði, hversu oft hefur þú 

orðið fyrir meiðslum og þurft að leita til læknis 

eða hjúkrunarfræðings vegna þeirra?“ 

1=Ég hef ekki orðið fyrir 

meiðslum síðustu 12 mánuði, 

2=1 sinni, 3=2 sinnum, 4=3 

sinnum eða 5=4 sinnum eða 

oftar 

 
„Síðastliðna 12 mánuði, hversu oft hefur þú 

lent í slagsmálum?“ 

1=Ég hef ekki lent í 

slagsmálum síðustu 12 mánuði, 
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2=1 sinni, 3=2 sinnum, 4=3 

sinnum eða 5=4 sinnum eða 

oftar 

Vinir 
„Hve mikilvægt finnst þér....? f) Að eiga 

samskipti við vini“ 

1=Mjög mikilvægt, 2=Frekar 

mikilvægt, 3=Ekki mikilvægt 

Kynferðis- 

ofbeldi 

„Hefur einhver snert þig eða káfað á þér með 

kynferðislegum hætti gegn þínum vilja?“ 

1=Ég neita að svara, 2=Aldrei, 

3=Einu sinni, 4=Nokkrum 

sinnum, 5=Oft 

 
„Hefur einhver annar látið þig snerta sig með 

kynferðislegum hætti gegn þínum vilja?“ 

1=Ég neita að svara, 2=Aldrei, 

3=Einu sinni, 4=Nokkrum 

sinnum, 5=Oft 

 
„Hefur einhver reynt að hafa við þig samfarir 

eða munnmök gegn þínum vilja?“ 

1=Ég neita að svara, 2=Aldrei, 

3=Einu sinni, 4=Nokkrum 

sinnum, 5=Oft 

 
„Hefur einhverjum tekist að hafa við þig 

samfarir eða munnmök gegn þínum vilja?“ 

1=Ég neita að svara, 2=Aldrei, 

3=Einu sinni, 4=Nokkrum 

sinnum, 5=Oft 

 

Tölfræðileg greining 

Tengsl allra breyta var könnuð með Pearson kí-kvarðat prófi og var leiðrétta leifin (e. adjusted 

standardized residuals) notuð til að reikna p-gildi, svo hægt var að athuga hvort munur væri til 

staðar á milli hópa eftir fjárhag fjölskyldunar. Öryggisbilið var sett á 95%. Öll tölfræðileg 

úrvinnsla var unnin í SPSS (23. útgáfu) og GNU PSPP (fyrir Linux), og var α=0,05. 
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Niðurstöður 

 

Tafla 2: Sýnir fjölda (%) fyrir breytuna „Hversu gott telur þú fjölskyldu þína hafa það 

fjárhagslega“ eftir kyn og bekk.            

 Mjög gott Gott Miðlungs Slæmt Mjög slæmt Alls 

6. bekkur       

stelpur 828(49,9) 569(34,3) 227(13,7) 30(1,8) 5(0,3) 1.659 

strákar 839(52,1) 520(32,3) 228(14,2) 17(1,1) 5(0,3) 1.609 

8. bekkur       

stelpur 582(32,5) 706(39,4) 404(22,5) 86(4,8) 14(0,8) 1.792 

strákar 661(36,6) 704(39,0) 369(20,4) 61(4,8) 11(0,6) 1.806 

10. bekkur       

stelpur 343(20,5) 642(38,4) 561(33,6) 114(6,8) 11(0,7) 1.671 

strákar 481(28,4) 675(39,8) 468(27,6) 56(3,3) 14(0,8) 1.694 
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Tafla 3: Sýnir fjölda (%) barna sem glíma hér um bil daglega (á sl. 6 mánuðum) við eftirfarandi 

heilsubrest eftir fjárhag fjölskyldunnar.        

 Mjög gott Gott Miðlungs Slæmt Mjög slæmt 

Höfuðverk 199(5,2)** 213(5,5)* 164(7,1)* 47(12,8)*** 22(33,8)*** 

Magaverk 161(4,2) 121(3,1)*** 130(5,6)** 41(11,1)*** 16(25,0)*** 

Bakverk 239(6,3)** 223(5,7)*** 221(9,6)*** 62(16,8)*** 21(32,3)*** 

Döpur/dapur 176(4,6)*** 192(4,9)*** 261(11,3)*** 83(22,9)*** 21(32,3)*** 

Pirruð/aður 250(6,6)*** 225(5,8)*** 258(11,2)*** 81(22,0)*** 28(43,8)*** 

Taugaóstyrk(ur) 141(3,8)*** 171(4,4)*** 212(9,2)*** 72(19,6)*** 22(24,9)*** 

Svefnerfiðleikar 372(9,8)*** 400(10,3)*** 369(16,0)*** 105(28,4)*** 38(58,5)*** 

Svima 179(4,7)*** 181(4,7)*** 201(8,7)*** 54(14,6)*** 21(32,8)*** 

Háls- og herðaverk 242(6,4)* 211(5,4)*** 196(8,5)** 69(18,6)*** 23(36,5)*** 

Verk í útlimi 166(4,4) 144(3,7)*** 135(5,8)** 47(12,8)*** 19(29,7)*** 

 * marktækt við 0,05 

 ** marktækt við 0,01 

 *** marktækt við 0,001 
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Mynd 1: Sýnir hlutfall barna sem glíma hér um bil daglega (á sl. 6 mánuðum) við eftirfarandi 

heilsubrest eftir fjárhag fjölskyldunnar. 

 

 

Heilsubrestur eykst með verri fjárhagstöðu fjölskyldunnar. Þegar tengsl milli fjárhagstöðu 

fjölskyldunnar var skoðuð m.t.t. verkja og vanlíðan mátti yfirleitt sjá stighækkandi tíðni höfuð-, 

maga-, og bakverks, dapurleika, pirrings, að vera taugaóstyrk(ur), svefnerfiðleika, svima, háls- 

og herðaverks, og verkja í útlim. Svipuð tíðni var hjá börnum sem höfðu það gott og mjög gott. 

Þó var ekki hægt að sjá mun hjá börnum sem höfðu það mjög gott þegar um var að ræða 

magaverkur og verk í útlimum. Þegar spurð út í heilsu sína þá mátu börn, sem höfðu það mjög 

gott, heilsu sína lélega í 1,3% tilfella, en það hlutfall var 23,4% hjá börnum sem höfðu það mjög 

slæmt (p<0,001). 2,2% barna sem höfðu það mjög gott líkuðu alls ekki vel í skólanum og 0,7% 

sögðust líða illa í frímínútum, en munurinn var þó ómarktækur. Þetta hlutfall var þó rúmlega 

fjórðungur (26,6%) og fimmtungur (20,3%) hjá börnum sem höfðu það mjög slæmt (p<0,001).  

Börn sem bjuggu við fjárhagslega aðþrengingu voru ólíklegri til að borða ávexti, 

morgunmat virka daga eða sameiginlegan kvöldmat. 9,2% barna sem bjuggu við mjög slæmar 
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aðstæður borðuðu aldrei ávexti (p<0,001), en þessi tala var 1,1% hjá börnum sem höfðu það 

mjög gott. 14,5% barna sem bjuggu við mjög slæman fjárhag borðuðu aldrei kvöldmat með 

foreldrum  (p<0,001), en þetta hlutfall var 0,9% hjá börnum sem höfðu það mjög gott. 6,0% 

barna sem höfðu það mjög gott borðuðu aldrei morgunmat virka daga (p<0,001) en það sama á 

við um þriðjung þeirra sem höfðu það mjög slæmt (31,3%) (p<0,001). Munurinn var þó ekki 

marktækur hjá börnum sem höfðu það mjög gott þegar kom að ávaxtaneyslu og sameiginlegan 

kvöldmat. 

 

 

Tafla 4: Sýnir fjölda (%) barna sem hafa lent í eftirfarandi atburðum tengdum einelti, nokkrum 

sinnum í viku á s.l. tveimum mánuðum eftir fjárhag fjölskyldunnar. 

        

 Mjög gott Gott Miðlungs Slæmt Mjög slæmt 

Lagt þig í einelti 51(1,4) 37(1,0)*** 36(1,6) 17(4,6)*** 19(30,2)*** 

Uppnefnd(ur) 102(2,7) 87(2,3)*** 62(2,7) 26(7,1)*** 19(31,1)*** 

Skilin(n) útundan 119(3,2) 82(2,1)*** 72(3,2) 29(7,9)*** 19(31,1)*** 

Lamin(n) eða hrint 81(2,2) 49(1,3)*** 37(1,6) 13(3,6)* 19(31,1)*** 

Logið upp á mig 116(3,1) 73(1,9)*** 66(2,9) 27(7,5)*** 21(35,0)*** 

Strítt v/þjóðernis 71(1,9)* 43(1,1)** 21(0,9)** 7(1,9) 14(23,7)*** 

Strítt v/ trúar 64(1,7)** 34(0,9)*** 20(0,9)** 9(2,5) 15(24,6)*** 

Áreitt(ur) kynferðislega 63(1,7)** 30(0,8)*** 19(0,8)* 5(1,4) 13(21,3)*** 
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Síma eða tölvueinelti 69(1,8) 37(1,0)*** 24(1,1)* 12(3,3)** 17(28,3)*** 

Niðrandi mynd á netið 63(1,7) 35(0,9)** 22(1,0) 8(2,2) 15(24,6)*** 

Strítt v/ fötlunar eða 

sjúkdóms 

65(1,7)* 36(0,9)** 19(0,8)* 9(2,5) 13(21,3)*** 

Strítt v/ líkamsvaxtar 78(2,1) 53(1,4)*** 39(1,7) 15(4,1)** 20(32,8)*** 

Lagt annan í einelti 18(0,5) 5(0,1)*** 9(0,4) 3(0,8) 9(15,3)*** 

 * marktækt við 0,05 

 ** marktækt við 0,01 

 *** marktækt við 0,001 

 

Börn sem komu af heimilum þar sem fjárhagsstaðan var mjög slæm voru talsvert líklegri 

til að verða fyrir einelti, þá allar tegundir þess og vera gerendur eineltis, í samanburði við önnur 

börn. Þriðjungur barna (33,3%) sem mátu fjárhagsstöðu sína mjög slæma höfðu orðið fyrir 

meiðslum fjórum sinnum eða oftar (p<0,001), en um tíundi (10,1%) barna sem höfðu það mjög 

gott sögðu það sama og var munurinn þar á ekki marktækur.  
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Tafla 5: Sýnir fjölda (%) skipt eftir kyn og bekk barna eftir sem hafa lent í slagsmálum fjórum 

sinnum eða oftar á sl. 12 mánuðum eftir fjárhag fjölskyldunnar.           

 Mjög gott Gott Miðlungs Slæmt Mjög slæmt 

6. bekkur      

stelpur 10(1,2)* 9(1,6) 7(3,1) 3(10,0)*** 2(40,0)*** 

strákar 71(8,6) 42(8,2) 20(8,3) 4(23,5)* 2(50,0)** 

8. bekkur      

stelpur 8(1,4) 8(1,1)** 10(2,5) 3(3,5) 9(64,3)*** 

strákar 40(6,1) 42(5,9) 35(9,7)** 8(13,3) 2(18,2) 

10. bekkur      

stelpur 4(1,2) 7(1,1) 10(1,8) 5(4,5)** 2(18,2)*** 

strákar 28(6,0)* 11(1,7)*** 18(3,9) 5(9,1) 5(41,7)*** 

 * marktækt við 0,05 

 ** marktækt við 0,01 

 *** marktækt við 0,001 
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Mynd 2: Sýnir hlutfall stúlkna eftir fjárhagstöðu fjölskyldunar og bekk sem hafa lent í 

slagsmálum 4 sinnum eða oftar á sl. 12 mánuðum. 

 

 

Mynd 3: Sýnir hlutfall drengja eftir fjárhagstöðu fjölskyldunar og bekk sem hafa lent í 

slagsmálum 4 sinnum eða oftar á sl. 12 mánuðum. 
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Slagsmál fjórum sinnum eða oftar á sl. 12 mánuðum var mun algengara hjá börnum sem 

bjuggu við mjög slæman fjárhag (p<0,001). Tíðni slagsmála fjórum sinnum eða oftar hjá stúlkum 

sem mátu fjárhagsstöðu fjölskylduna mjög slæma var 40,0% í sjötta bekk, 64,3% í áttunda og 

18,2% í tíunda. En hjá strákum var þetta hlutfall 50,0% í sjötta bekk, 18,2 í áttunda og 42,7 í 

tíunda. Börn sem búa við fjárhagslega mjög slæm skilyrði voru líklegri til að finnast samskipti 

við vini ekki mikilvæg. Eingöngu 1,2% barna sem bjuggu við mjög góðar aðstæður (p<0,05) 

telja samskipti við vini ekki vera mikilvæg en 15,6% barna sem hafa það mjög slæmt sögðu það 

sama (p<0,001). 

 

Tafla 6: Sýnir fjölda (%) barna sem hafa oft orðið fyrir eftirfarandi tegundir kynferðisofbeldis oft 

eftir fjárhagstöðu fjölskyldunar. 

 Mjög gott Gott Miðlungs Slæmt Mjög slæmt 

Snert þig 24(3,0)* 13(1,0)*** 19(1,9) 6(3,7) 5(18,5)*** 

Látið snerta sig 15(1,9)* 5(0,4)** 7(0,7) 4(2,5) 5(18,5)*** 

Tilraun til nauðgunar 21(2,6)** 8(0,6)** 8(0,8)* 5(3,1) 5(18,5)*** 

Nauðgun 18(2,3)** 7(0,6)** 6(0,6)* 4(2,5) 5(18,5)*** 

 * marktækt við 0,05 

 ** marktækt við 0,01 

 *** marktækt við 0,001 
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Mynd 4: Sýnir hlutfall barna eftir fjárhagstöðu fjölskyldunar sem hafa orðið fyrir eftirfarandi 

tegundir kynferðisofbeldis oft. 

 

Tíðni allra gerða kynferðisofbeldis var mun hærri hjá börnum sem höfðu það fjárhagsleg 

mjög slæmt. Tæplega fimmtungur barna sem höfðu það fjárhagslega mjög slæmt greindi frá 

kynferðisofbeldi (p<0,001), en það sama átti við um 3% eða færri barna sem höfðu það mjög 

gott.  
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Umræður 

Við athugun aðalbreytunnar „Hversu gott telur þú fjölskyldu þína hafa það fjárhagslega“ á töflu 

eitt sást að flest börn mátu fjárhag fjölskyldunnar góðann eða mjög góðann (72,1%). Slíkt mat á 

aðstæðum stemmir við rannsókn Kindermann og Saar (2014), þar sem fólk af Norðurlöndunum 

mat huglæga stöðu sína mun hærra en fólk í öðrum Evrópulöndum. Ólíkt því sem er oft haldið 

fram, þá eru Íslendingar meðvitaðir um sína stétt og stöðu, og eru óhræddir um að tengja sig við 

ákveðna stétt. Íslendingar hafa einnig sterka huglæga tengingu við „millistétt“, sem jafnframt er 

metin meiri verðmætum en sama stétt í öðrum löndum (Oddsson, 2010). Upplifun einstaklings á 

eigin samfélagsstöðu (e. perceived/subjective social status) mælir hvar viðkomandi sér sig í 

félagslegum valdastiga samfélagsins og í hvaða hópi fólks hann sér sig sem hluta af. Þetta 

sjálfsmat segir því til um hversu auðvelt það er fyrir þennan einstakling að verða sér um 

samfélagslegar auðlindir (e. socioeconomic resources) í samanburði við aðra. Rannsóknir gefa til 

kynna að upplifun einstaklingsins á eigin samfélagsstöðu er afleiðing félagslegs samanburðar og 

endurspeglar upplifun hans á hvort hann hafi tækifæri sem þykja sanngjörn eða ósanngjörn 

(Franzini og Fernandez-Esquer, 2006; Hoebel, Maske, Zeeb og Lampert, 2015; Hoebel, Müters, 

Kuntz, Lange og Lampert, 2017; Reitzel o.fl., 2007).  

Við enn frekari athugun aðalbreytunnar mátti sjá að eftir því eldri sem börnin eru því 

líklegri eru þau til að meta fjárhagsstöðu fjölskyldunnar verr. Sem er við að búast, enda er þetta 

mikilvægur tími í þroskun félagsvitundar (e. social cognition), sem verður á þessum tíma 

samofin sjálfsmynd (e. self-concept) og sjálfsskynjun (e. self-perception) einstaklingsins 

(Kilford, Garett og Bakemore, 2016; Preckel, Niepel, Schneider og Brunner, 2013). Á 

grunnskólaaldri þroskast hæfileiki barna til að skilja hugtök eins og sanngirni og réttlæti, enda 

fara þau að deila hlutum jafnt á milli sín (Fehr, Bernhard og Rockenbach, 2008). Og á þessum 
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tíma birtast félagstilfinningar (e. social emotion), eins og skömm og samviskubit, sem eru 

byggðar á getunni til að velta fyrir sér huglægu ástandi annars manns (Burnett, Bird, Moll, Frith 

og Blackemore, 2009; Frith og Frith, 2003). Með þroskun félagstilfinninga kemur einnig 

hæfileikinn til að skilja þitt eigið sjálf (Sebastian, Burnett og Blackemore, 2008). Á 

unglingsárunum eykst þessi sjálfsvitund til muna og áhyggjurnar í kringum hana. Þá fer 

sjálfmyndin að snúast meira um orðstír, viðhorf annarra og hvernig aðrir gætu séð þig (Davey, 

Yücek og Allen, 2008). Félagsmótun ræður svo hvernig þessar félagstilfinningar er tjáðar og 

hvort það sé gert á viðeigandi hátt (Zeman og Shipman, 1997). 

Börn sem mátu fjárhagsstöðu fjölskyldunnar mjög slæma voru mun líklegri til að borða 

aldrei ávexti (9,2%), morgunmat virka daga (31,3%) né sameiginlegan kvöldmat með foreldrum 

(14,5%). Fátæk börn voru líklegri til þess að fara svöng að sofa sökum matarskorts. Þá drógu 

máltíðir með fjölskyldu úr tíðni svengdar (Pickett, Michaelson og Davison, 2015). En að fara 

svöng að sofa tengist ekki eingöngu skort á mat heldur einnig þeirri tilfinningu að til staðar sé 

mataróöryggi. Með mataróöryggi er átt við að viðkomandi hafi áhyggjur af því að maturinn 

klárist, endist ekki eða viti ekki hvaðan næsta máltíð mun koma. Slík tilfinning getur komið upp 

vegna þess að viðkomandi finnst hann ekki hafa stjórn á eigin lífi, hefur efasemdir um eigin 

sjálfsvirðingu eða er að upplifa streitu í kringum mat og/eða aðgengi sínu að mat (Coates o.fl., 

2006). Í Vestur-Evrópu má sjá minni inntöku ýmissa vítamína, stein- og snefilefna (e. 

micronutrients) á meðal fátækra barna, einkum á C- og D-vítamíni (Novaković o.fl., 2014) en 

járnskortur er einnig algengur (Lozoff, Jimenez og Smith, 2007). 

Í töflu tvö sést skýr halli í heilsufari. Íslensk börn sem búa við mjög slæmar 

fjárhagsaðstæður voru mun líklegri til að glíma við ýmiskonar heilsubrest; svefnerfiðleikar 

(58,5%) og pirringur (43,8%) voru algengastir. Að minnsta kosti fjórðungur þessara barna 
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upplifðu líkamlegan verk, depurð eða eru taugaóstyrk. Fyrri rannsóknir hafa áður sýnt 

heilusfarshalla og verri heilsu meðal tekjulægri einstaklinga (Chen og Matthews, 2002; Chen, 

Martin og Matthews, 2006; Gariépy og Elgar, 2016; Hysing, Petrke, Bøe, Lallukka og Sivertsen, 

2016; Norris, Deere, Tobias og Crawley, 2016). Streita er hér mikilvægur þáttur. Ein kenningin 

er sú að það að vera í félagslega lakari stöðu, það að upplifa sig fátækan í samanburði við aðra, 

grafi undan þeim félagslegu auðlindum (e. social resources) sem væru annars til þess gerðar að 

hjálpa fólki ráða við streitu, sem þar af leiðandi auka streitutengda sjúkdóma (Marmot og 

Wilkinson, 2001; Wilkinson og Pickett, 2010). Á meðal efnaðra Vestrænna ríkja eru ósmitbærir 

sjúkdómar og ofbeldisbrot stærsta orsök dauða. Því er ljóst að einhverskonar sálfélagslegar 

skýringar liggja á bakvið heilsufarshallann (Marmot og Sapolsky, 2014). 

Mögulega er skynsamlegra að athuga félagsstöðu barna út frá fleiri víddum en eingöngu 

tekjumörkum fjölskyldunnar eða upplifun þeirra á þeim. Hvernig börn upplifa sig m.t.t. 

goggunarröð innan veggja skólans skiptir máli varðandi líðan, velferð og hegðun þeirra. Í 

rannsóknum Sweeting og Hunt (2014; 2015) voru börn metin út frá því hvort þeim fannst þau 

vera vinsæl, íþróttaleg eða klár. Á milli þessara hópa mátti sjá skýran mun á tíðni hegðunar sem 

er heilsufarslega skaðleg eins og tóbaksreykingar og áfengisdrykkja. Þeir unglingar sem ekki 

töldu sig vera íþróttaleg né klár voru líklegri til að reykja og drekka. Þau börn sem ekki álitu sig 

vera íþróttaleg, klár, né vinsæl voru líklegri til að glíma við verri líðan og sálvefræn einkenni. 

Þau börn sem álitu sig ekki vera klár sýndu einnig aukna ýgihegðun ásamt verri líðan og 

heilsufar. Í ljósi tengsla milli þjóðfélagsstöðu barna og velgengni þeirra í skóla, ásamt þátttöku í 

tómstundum, mun fjárhagur fjölskyldunnar hafa áhrif á félagsstöðu þeirra innan skólans. Þá er 

gott útlit, eignir, vasapeningur, hæfni í íþróttum og námi álitnir vera verðmætir eiginleikar sem 

skapa vinsældir (Meisinger, Blake, Lease, Palardy og Olejnik, 2007). Sumir unglingar, þá oftar 
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þeir sem eru lélegir í námi, reyna að auka vinsældir sínar með því að vera árásagjarnir, dónalegir 

og leggja aðra í einelti eða m.ö.o. sýna andfélagslega hegðun. Þetta verður til þess að aðrir 

nemendur fara þekkja viðkomandi án þess að líka vel við hann (de Bruyn og Cillessen, 2006).  

 Hjá börnum í lakari þjóðfélagsstöðu mátti sjá breytileika í rúmmáli og þykkt heilabarkar 

í dreka og möndlu. Heilinn hafði minni getu til sveigjanleika, og framheilabörkurinn var þynnri 

og minna virkur (Hanson o.fl., 2013; Otero, 2003; Tomarken, Ditcher, Garber og Simien, 2004; 

Ursache, Noble og the Pediatric Imaging, Neurocognition and Genetics Study, 2016). Þessi börn 

eru líklegri til að eiga í vandamálum með athygli, vinnsluminni og hegðunarstjórnun (e. 

inhibitory control), enda um að ræða hugræn ferli sem eru háð virkni framheila (Brito og Noble, 

2014; D'Angiulli, Herdman, Stapells og Hertzman, 2008; Hanson, Chandra, Wolfe og Pollak, 

2011; Jednoróg o.fl., 2012; Kishiyama, Boyce, Jimenez, Perry og Knight, 2009; Lawson, Duda, 

Avants, Wu og Farach, 2013; Luby o.fl., 2013;  Noble o.fl., 2015; Stevens, Lauinger og Neville, 

2009). Fyrri rannsóknir staðfesta niðurstöður í töflu fjögur og fimm varðandi aukna eineltis- og 

ýgihegðun og á meðal fátækari barna, þó breytileikinn sem sést á tíðni ygihegðunar eftir aldri sé 

óljós (mynd 2-3) (Gallo og Matthews, 2003). Langvarandi streita dregur úr hugrænni getu sem er 

háð drekanum en eykur einnig hræðslu og hræðsluskilyrt ferli háð möndlu (Conrad, LeDoux, 

Magariños og McEwan, 1999; Wood, Young, Reagan og McEwen, 2003; Wood, Norris, Waters, 

Stoldt og McEwen, 2008). Þá sýna rannsóknir að samkenndarfræðsla dragi úr ýgi, einkum hjá 

börnum í lökustu þjóðfélagsstöðunni (Derman og Basal, 2014).  

Rannsóknir hafa sýnt að þjóðfélagsstaða og félagsleg mismunun (e. socioeconomic 

disadvantage) hefur áhrif á breytileika í seytingu kortisóls, sem getur leitt til uppsöfnunaráhrifa 

(Blair, Raver, Granger, Mills-Koonce og Hibel, 2011; Dowd, Simanek og Aiello, 2009;  Vaghri 

o.fl., 2013). Vegna röskun á HPA verður seyting streituhormóna ýmist seinkuð, of mikil, flöt eða 
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langvinn (McEwen, 2003; Oitzl, Champagne, van der Veen og de Kloet, 2010). Tengsl eru milli 

van- og ofvirkni í HPA kerfi og truflun á dægursveiflum og/eða neikvæðu afturvirku ferli 

kortisóls þegar kemur að þunglyndi, kvíða og sálvefrænna verki (Dougherty, Klein, Olino, 

Dyson og Rose, 2009; Hek o.fl., 2013; Laurent, Gilliam, Wright og Fisher, 2015; Olff, Guzelcan, 

de Vries, Assies og Gersons, 2006; Shibuya o.fl., 2014; Ursachea Merz, Melvinc, Meyer og 

Noble, 2017; Vreeburg o.fl., 2009; Vreeburg o.fl., 2010). Lágt magn kortisóls þegar fólk vaknar 

á morgnana hefur verið tengt við upplifun á lakari svefngæðum og hærri tíðni vakningar á 

næturnar (Backhaus, Junghanns og Hohagen, 2014). Þá getur endurgoldið jafnvægi á HPA verið 

forsenda fyrir bata m.t.t. þessara kvilla (Holsber, 2000).  

 Einstaklingar í lakari þjóðfélagsstöðu eru líklegri til að verða fyrir áföllum, hvort sem 

nýleg eða í liðinni tíð (Hatch og Dohrenwend, 2007; Myer, Stein, Grimsrud, Seedat og Williams, 

2008). Börn í fátækum fjölskyldum eru þrisvar til sjö sinnum líklegri til að sæta illri meðferð 

(Oshima, Jonson-Reid og Seay, 2014) og líklegri til að vera endurtekið fyrir kynferðislegu 

ofbeldi. Sama mynstur sést í töflu sex og mynd fjögur. Þeir sem beita ofbeldi leita iðulega að 

fórnarlömbum sem eru í viðkvæmri stöðu og hafa ekki vald til að sporna við því (Greco og 

Dawgert, 2005). Þá hefur ágengni ofbeldismannsins áhrif. Börn sem verða fyrir misnotkun án 

nauðgunar eru þrisvar sinnum líklegri til að reyna sjálfsvíg en þau sem verða fyrir nauðgun eru 

allt að tólf sinnum líklegri til að reyna slíkt (Fergusson, Horwood og Lynskey, 1996). 

Afleiðingar ofbeldisins, eins og skömm, samviskubit, jaðarsetning og valdaleysi, geta haft 

gríðarleg áhrif á hugræn skema (e. cognitive schema) einstaklingsins og aukið líkurnar á 

óuppbyggilegum félagsamböndum, tengingaleysi og að verða fyrir öðru áfalli (Cukor og 

McGinn, 2006; Finkelhor, 1990; Finkelhor og Browne, 1985; Wright, Crawford og del Castillo, 

2009). Saga af kynferðislegu ofbeldi eykur hættu á að stúlka verði þunguð á unglingsárum, sem 
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eykur líkur á því að barn hennar alist upp við fátækt, eigi foreldri með lægra menntunarstig og 

verri uppeldisskilyrði (Crosby og Holtgrave, 2006; Madigan, Wade, Tarabulsy, Jenkins og 

Shouldice, 2014; Madigan, Moran og Pederson, 2006). Þannig er ekki von á öðru en að slæm 

áhrif fátæktar hafi áhrif á næstu kynslóð. 
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