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Útdráttur 

 
Í þessari ritgerð er fjallað um fæðingartíðni og þróun hennar hér á landi. Gert er grein 

fyrir þáttum sem geta haft áhrif á fæðingartíðni eins og fjölskyldustöðu, menntun 

kvenna, atvinnuþátttöku kvenna, velferðarkerfi og efnahag. Þessir þættir eru sérstaklega 

skoðaðir með tilliti til efnahagskreppunnar á Íslandi 2008-2009 og mögulegra áhrifa 

hennar á fæðingartíðni. Vegna umræðu í þjóðfélaginu, um jákvæð áhrif 

efnahagskreppunnar á frjósemi, er skoðað hvað liggur þar að baki og hvort slík þróun 

hafi átt sér stað hér á landi. Ritgerð þessi er heimildaritgerð og horft er til 

Norðurlandanna til þess að fá samanburð við Ísland. Niðurstaðan er að sú hækkun sem 

varð á fæðingartíðni á árunum 2008-2009 sé að öllum líkindum ekki vegna 

efnahagsþrenginga heldur sé hún framhald á þeirri hækkun sem hefur átt sér stað síðan 

2002. Mat höfundar er að ákveðnir hópar í samfélaginu eru líklegir til þess að seinka 

barneignum vegna efnahagskreppunnar en það hafi ekki áhrif á heildarþróun 

fæðingartíðni.  
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Inngangur 

 
Ein mesta hamingjustund í lífi foreldra er þegar þeir fá að bera barn sitt augum í fyrsta 

skipti. Flestir geta sammælst um að tilkoma barns sé einhver besta lífsreynsla sem hægt 

er að öðlast og að foreldrahlutverkið sé mikilvægasta hlutverk sem fólki hlotnast. 

Barneignir eru þó ekki aðeins dýrmæt gjöf heldur eru þær forsenda fyrir endurnýjun 

mannkyns. Til þess að viðhalda mannfjölda þurfa að fæðast ákveðið mörg börn í 

heiminum á hverjum tíma. Frjósemi er mismikil eftir löndum og svæðum og eins getur 

margt haft áhrif þar á. Í Evrópu hefur frjósemi lækkað töluvert á undanförnum 

áratugum. Til þess að snúa þessari þróun við hafa stjórnvöld í mörgum löndum beitt 

markvissum aðgerðum til þess að hækka fæðingartíðni. Víða hafa stjórnvöld aukið 

stuðning sinn við barnafjölskyldur til að ná þessu markmiði. Fæðingartíðni er oft í 

umræðunni hér á landi en nær þó ekki sömu athygli og annarsstaðar í Evrópu. Ætla má 

að það sé vegna þess að fæðingartíðni hér á landi er há miðað við flest önnur lönd í 

Evrópu.  

Stuðningur hins opinbera við barnafjölskyldur í landinu nær athygli fólks 

reglulega. Sérstaklega hefur þetta málefni verið í umræðunni á síðustu tveimur árum 

sökum efnahagshruns á Íslandi. Vegna umræðna í samfélaginu um hækkun á 

fæðingartíðni í kreppu er forvitnilegt að skoða hvort þetta sé að eiga sér stað hér á landi. 

Rannsóknarspurningar sem leitast verður eftir því að svara eru: Hver hefur þróun 

fæðingartíðni verið á Íslandi og á Norðurlöndunum undanfarna áratugi? Hvaða þættir 

hafa helst áhrif á fæðingartíðni? Hvort má búast við að fæðingartíðni lækki eða hækki í 

kjölfar efnahagskreppunnar sem hófst árið 2008? 

Til þess að leita svara við rannsóknarspurningunum var ákveðið að vinna 

heimildaritgerð. Notuð eru talnagögn frá Hagstofu Íslands, OECD og Eurostats. Einnig 

eru notaðar heimildir úr rannsóknum á þessu sviði, ritrýndum greinum og bókum sem 

fjalla um málefnið. Til þess að meta þætti sem hafa áhrif á frjósemi verður horft til 

Norðurlandanna og fæðingartíðni borin saman á milli landa með tilliti til hugsanlegra 

áhrifavalda. 
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Hér á eftir verður fjallað um nokkra þætti sem geta mögulega haft áhrif á 

fæðingartíðni og þeir notaðir til þess að varpa ljósi á við hverju má búast í sambandi við 

fæðingartíðni á tímum kreppu. Í fyrsta kaflanum verður fjallað almennt um 

fæðingartíðni og þróun hennar. Í öðrum kafla er fjölskyldan til umfjöllunar og hvaða 

áhrif fjölskyldustaða hefur á barneignir. Í þriðja kaflanum verður sjónum beint að 

áhrifum menntunar, atvinnuþátttöku kvenna og efnahags á frjósemi. Í fjórða kaflanum 

verður rætt um stuðning velferðarkerfisins við foreldra og fjölskyldustefnur. Í fimmta 

kafla verður fjallað um áhrif efnahagslegra lægða á frjósemi og sérstaklega verða skoðuð 

hugsanleg áhrif efnahagskreppu sem hófst hér á landi í lok árs 2008. 
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1. Fæðingartíðni 

 
Í kaflanum verður fjallað um hvers vegna fólk eignast börn og hvað veldur því að fólk 

eignast ekki börn. Fjallað verður um fæðingartíðni og útskýrt hvernig og hvers vegna 

frjósemi er mæld. Skoðuð verður fæðingartíðni á Íslandi og hvernig hún hefur þróast. 

Horft verður til Evrópu og skoðaður verður munur á fæðingartíðni á Íslandi og á 

Norðurlöndunum. 

 

1.1 Barneignir 

Með tilkomu getnaðarvarna og fóstureyðinga geta konur betur ráðið því hvort og 

hvenær þær eignast börn. Þessir möguleikar gera það að verkum að barneignir eru 

meira val en skylda. Móðurhlutverkið er orðið að valkosti sem flestar konur þurfa að 

taka afstöðu til (Sevón, 2005).  

Forvitnilegt er að kanna hvað liggur að baki barneignum Íslendinga. 

Fæðingartíðni hér á landi er há en stuðningur við barnafjölskyldur hefur ekki alltaf verið 

mikill ef miðað er við Norðurlöndin. Lengst af var lægra hlutfalli þjóðartekna varið til 

þjónustu og greiðslna til barnafjölskyldna, fjölskyldustefna var vanþróuð, skortur var á 

dagvistunarrými og laun og aðbúnaður uppeldisfagstétta var lakari borið saman við 

önnur Norðurlönd á 10. áratug síðustu aldar (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Á 10. áratugnum 

minnkaði munur á heildarútgjöldum til fjölskyldumála hér á landi og Norðurlöndunum 

og nú er Ísland að verja svipuðu hlutfalli og hin Norðurlöndin til fjölskyldumála (Eurostat, 

2010, apríl). Rannsóknir sem gerðar hafa verið hér á landi benda til þess að viðhorf til 

barneigna sé almennt jákvætt og að flestir hafi það að leiðarljósi að eignast 

einhverntímann barn eða börn. Íslendingar telja fjölskylduna mikilvæga og flestum 

langar að eignast sína eigin  (Sigrún Júlíusdóttir, 2001).  

Sigrún Júlíusdóttir (2001) bendir á að það sé að færast í aukana að fólk eignist 

ekki börn og sjálfsrækt og starfsframi sé metið ofar barneignum. Það er ákveðinn 

þrýstingur frá samfélaginu um barneignir og fólk sem ákveður að eignast ekki börn þarf 
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sífellt að svara fyrir ákvörðun sína um barnleysi. Sumum finnst þessi ákvörðun vera 

sjálfselska þar sem eigin þarfir eru teknar fram fyrir samfélagslega skyldu og 

foreldrahlutverkið. Newman og Grauerholz (2002) telja að það sé frekar fátítt að fólk sé 

harðákveðið í að eignast ekki börn heldur er þetta eitthvað sem gerist óvænt. Fólk hefur 

þá frestað barneignum í langan tíma og svo kemur sá tími að of seint er að eignast barn. 

Einnig nefna þau að sumir velja það að vera barnlaus vegna áhyggja af offjölgun í 

heiminum og bágs efnahags.  

Færst hefur í vöxt að fólk geti ekki eignast börn. Ófrjósemi er vaxandi vandamál 

og getur haft í för með sér sálræn og félagsleg vandkvæði. Margir finna fyrir höfnun og 

líta á það sem smánarblett (e. stigma) að geta ekki eignast barn (Newman og 

Grauerholz, 2002). Auknir möguleikar eru fyrir hendi að eignast börn þrátt fyrir 

ófrjósemisvandamál. Aðallega eru það þrjár meðferðir sem valið er á milli en það eru 

tæknisæðing, glasafrjóvgun og smásjárfrjóvgun. Þessar meðferðir eru dýrar og kosta hér 

á landi á bilinu 35 þúsund til rúmlega 400 þúsund krónur (ArtMedica, e.d.). 

Þegar barneignir eru rannsakaðar er yfirleitt beint sjónum að konum. Knijen, 

Ostner og Schmitt (2006) telja þetta vera af margvíslegum ástæðum, til að mynda er lítið 

af tölfræði til um karla sem eignast börn. Þar sem konur fæða börnin eru upplýsingar um 

barneignir kvenna aðgengilegri en upplýsingar um barneignir karla. Þær rannsóknir sem 

gerðar hafa verið á barneignum karla leiða líkum að því að þeir séu, eins og konur, að 

seinka barneignum. Seinkun barneigna hjá körlum skiptir þó minna máli en seinkun 

barneigna hjá konum vegna þess að konur hafa aðeins takmarkaðan tíma til barneigna. 

Einnig telja þau að hefðbundnar hugmyndir um kynhlutverk geri það að verkum að 

karlar séu ekki tengdir barneignum. Samkvæmt þessum hugmyndum sér konan um flest 

það sem viðkemur barneignum eins og fæðingu, umönnun og uppeldi. Þetta dregur 

nokkuð úr mikilvægi karla sem feðra. 
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1.2  Fæðingartíðni og viðmiðunarmörk frjósemi 

Með frjósemi er átt við fjölda barna sem hver kona eignast á ævi sinni. Með því að nota 

ákveðnar aðferðir til þess að reikna út frjósemi fæst ein tala sem gefur upplýsingar um 

frjósemi kvenna. Tíðni lifandi fæddra barna nefnist fæðingartíðni. Fæðingartíðni er 

hlutfallið á milli meðalfjölda kvenna á viðkomandi aldursári og lifandi fæddra barna á 

aldursárinu. Þannig er hægt að segja til um fæðingartíðni árs eða tímabils með tölu sem 

er breytileg frá einu ári til annars (Hagstofa Íslands, e.d.).  

Fjöldi lifandi fæddra barna sem kona myndi eignast á ævi sinni ef hún myndi lifa 

öll barneignarár sín er samanlögð fæðingartíðni (e. total fertility rate). Þegar bera á 

saman fæðingartíðni á milli landa er algengast að nota samanlagða fæðingartíðni. 

Frjósemi er þá reiknuð út frá uppsöfnuðu frjósemishlutfalli viðmiðunarárs kvenna á 

barneignaraldri sem er frá 15-44 ára (OECD, 2009, október). Þessi aðferð er viðkvæm 

fyrir breytingum eins og til dæmis aldri kvenna við barnsburð. Meðalaldur frumbyrja 

myndi hækka og fæðingartíðni lækka ef konur seinkuðu barneignum í miklum mæli. 

Fæddum lifandi börnum væri þó ekki endilega að fækka þó svo að fæðingartíðnin 

lækkaði tímabundið (Ólöf Garðarsdóttir, 2008).  

Fæðingartíðni sem reiknuð er eftir fæðingarárgöngum kvenna (e. cohort fertility) 

er ekki eins viðkvæm fyrir breytingum og samanlögð fæðingartíðni. Konur þurfa að hafa 

lokið barneignum til þess að hægt sé að reikna út fæðingartíðni eftir fæðingarárgöngum 

(OECD, 2009, október). Þessi aðferð býður til dæmis upp á þá möguleika að sjá á hvaða 

aldri konur eru að eignast börn og samanburð eftir fæðingarárgöngum. 

Miðað er við að hver kona þurfi að eignast 2,1 barn um ævina til þess að 

fólksfjöldi haldist óbreyttur. Þetta eru viðmiðunarmörk frjósemi. Viðmiðunarmörkin eru 

sá fjöldi barna sem kona þarf að eignast til þess að tryggja endurnýjun á henni og 

barnsföður hennar með aukningu um 0,1% vegna ungbarnadauða (OECD, 2009, 

október). Frjósemi er hinsvegar undir þessum viðmiðunarmörkum í flestum löndum í 

Evrópu (Hagstofa Íslands, 2005, maí). 
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Mynd 1.1 Fæðingartíðni í nokkrum Evrópulöndum árið 2008 

 

Eins og sjá má á mynd 1.1 er fæðingartíðnin á Íslandi 2008 hæst af þessum 

Evrópulöndum eða 2,14. Aðeins er eitt land auk Íslands sem nær viðmiðunarmörkum en 

það er Írland. Fæðingartíðni á Írlandi er 2,10. Frakkland er örlítið undir 

viðmiðunarmörkum, með fæðingartíðni 2,00. Af þessum 32 löndum í Evrópu er 

fæðingartíðni undir 1,40 í sex löndum. Lægst er fæðingartíðnin í Slóvakíu eða 1,35 og í 

Ungverjalandi og Rúmeníu er fæðingartíðnin 1,37. Fæðingartíðni á Norðurlöndunum er 

nokkuð há. Af Norðurlöndunum hefur Finnland lægstu fæðingartíðnina eða 1,85, í 

Danmörku er fæðingartíðnin 1,89, í Svíþjóð 1,91 og í Noregi er hún 1,96 (Eurostat, 2010, 

febrúar og OECD, 2009, júní). 

   

1.3  Þróun fæðingartíðni á Íslandi 

Fæðingartíðni á Íslandi er há og nokkuð hærri en á hinum Norðurlöndunum. Hún er 

örlítið yfir viðmiðunarmörkum en eins og áður sagði er Ísland eina landið af 

Norðurlöndunum sem nær viðmiðunarmörkum frjósemi.  
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Mynd 1.2 Fæðingartíðni á Íslandi frá 1960-2008 

 

Mynd 1.2 sýnir þróun fæðingartíðni á Íslandi frá 1960 en þá var tímabili mikilla 

barneigna eftirstríðsáranna að ljúka. Kynslóðin sem varð til á þessum tíma er sú stærsta 

hingað til eða um 80 milljónir (Newman og Grauerholz, 2002). Fæðingartíðni á Íslandi 

lækkaði ört á sjöunda áratugnum og fór úr því að vera 4,27 árið 1960 í 2,81 árið 1970. 

Eftir 1970 hélt fæðingartíðni áfram að lækka en þó ekki eins ört og áratuginn á undan. 

Árið 1984 fór fæðingartíðni niður fyrir viðmiðunarmörk og náði þeim ekki aftur fyrr en 

árið 1988. Um miðjan tíunda áratuginn lækkaði fæðingartíðni örlítið og hélst hún fyrir 

neðan viðmiðunarmörk þar til árið 2008 þegar fæðingartíðni fór í 2,14 (OECD, 2009, júní) 

Þegar þessi háa fæðingartíðni, sem var hér í kringum 1960, er skoðuð eftir 

fæðingarárgöngum kvenna kemur í ljós að hækkunin er að miklu leyti vegna lækkunar á 

meðalaldri mæðra á þessu tímabili (Hagstofa Íslands, 2005, maí).  
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Mynd 1.3 Meðalaldur frumbyrja á Íslandi frá 1961-2008. 

 

Um miðjan sjöunda áratuginn var meðalaldur frumbyrja hér á landi aðeins 21,4 ár. 

Uppsafnað frjósemishlutfall á þessum tíma var 4,3 börn á hverja konu en ef þetta er 

skoðað eftir einstökum fæðingarárgöngum má sjá að frjósemin var um 3,5 börn í 

hverjum árgangi. Konur eignuðust því börnin fyrr á lífsleiðinni en eignuðust ekki fleiri 

börn fyrir vikið (Hagstofa Íslands, 2005, maí). Á mynd 1.3 má sjá að meðalaldur 

frumbyrja hækkaði jafnt og þétt frá sjöunda áratugnum og árið 2007 var meðalaldur 

kvenna við fyrsta barn kominn í 26,6 ár (Hagstofa Íslands, e.d.) 

Fæðingartíðni hélst nokkuð há upp undir miðjan tíunda áratuginn en árið 1995 

féll fæðingartíðni niður fyrir viðmiðunarmörk í fyrsta sinn frá því árið 1987. Árið 1996 var 

fæðingartíðnin 2,12 en strax árið eftir féll hún aftur niður fyrir viðmiðunarmörk.  
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Mynd 1.4 Fjöldi fæðinga á Íslandi 1995-2009 

 

Á mynd 1.4. má sjá að fæðingum á Íslandi hefur fjölgað frá árinu 2002. Fæðingar á árinu 

2009 voru 4939 sem er 3,26% hækkun frá því árinu áður. Það var þó meiri munur á milli 

áranna 2007-2008 en þá nam hækkunin 6,34% (Landlæknisembættið, 2010, mars). 

 

1.4 Fæðingartíðni á Norðurlöndunum 

Fæðingartíðni á Norðurlöndunum er há í Evrópskum samanburði. Ástæðuna fyrir hárri 

fæðingartíðni á Norðurlöndunum telja sumir að liggi í hinu öfluga velferðarkerfi sem er á 

Norðurlöndunum og víðtækri fjölskyldustefnu (Aassve, Mazzuco og Mencarini. 2005). 
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Mynd 1.5 Fæðingartíðni á Norðurlöndunum frá 1960-2008 

 

Á mynd 1.5 má sjá að fæðingartíðni á Íslandi var langhæst af Norðurlöndunum árið 1960 

eða 4,27. Næst hæst var fæðingartíðnin í Noregi 2,91. Í Noregi fór fæðingartíðni að 

lækka eftir 1964. Hún lækkaði stöðugt til 1987 og hélst þá svipuð til ársins 2000. Frá 

aldamótunum 2000 hefur fæðingartíðni í Noregi hækkað og 2008 var hún 1,96 (OECD, 

2009, júní). 

Fæðingartíðni í Finnlandi hríðféll frá árinu 1960 til 1974 þegar hún fór úr 2,71 í 

1,62. Hún hækkaði örlítið upp úr 1974 og fór hæst í 1,85 árið 1992. Árið 2008 var 

fæðingartíðni í Finnlandi 1,85 og er hún nú sú lægsta á Norðurlöndunum. Árið 1960 var 

fæðingartíðni í Danmörku 2,54. Hún tók að lækka upp úr 1967 sem var örlítið seinna en 

á hinum Norðurlöndunum að Finnlandi undanskildu. Hún lækkaði þar til um miðjan 

níunda áratuginn og hækkaði þá aftur. Fæðingartíðnin í Danmörku hækkaði jafnt og þétt 

og var 1,89 árið 2008 (OECD, 2009, júní). 

Árið 1960 var fæðingartíðni lægst í Svíþjóð af Norðurlöndunum eða 2,2. Hún fór 

þó hækkandi til 1964 en fór að lækka eftir það. Lækkaði þar til um 1984 og hækkaði 

næstu árin til 1990 þegar fæðingartíðni náði viðmiðunarmörkum í Svíþjóð í fyrsta sinn 
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frá því 1967. Eftir 1991 lækkaði fæðingartíðni en tók að hækka aftur upp úr 2002 og 

hefur hækkað til 2008 (OECD, 2009, júní). 

Meðalaldur mæðra fór að hækka í Evrópu eftir sjöunda áratuginn. Þessi hækkun 

átti sér stað fyrst á Norðurlöndunum. Aldur frumbyrja í Svíþjóð var með því hæsta sem 

gerðist í Evrópu og var hann 25,3 ár árið 1980 (Ólöf Garðarsdóttir, 2008). 

 

27,5

28

28,5

29

29,5

30

30,5

31

Danmörk Finnland Svíþjóð Ísland Noregur

1995

2000

2006

 

Mynd 1.6 Meðalaldur mæðra á Norðurlöndunum 1995, 2000 og 2006 

 

Á mynd 1.6 má sjá að meðalaldur mæðra hefur hækkað á öllum Norðurlöndunum frá 

1995. Mest hækkaði hann í Svíþjóð og var orðinn 30,53 ár árið 2006. Meðalaldur mæðra 

er lægstur á Íslandi af Norðurlöndunum. Hann var 28,65 ár árið 1995 en sama ár var 

hann hæstur í Finnlandi, 29,29 ár (Eurostat, 2008, september). Samkvæmt Gustafsson 

(2001) er hækkun á meðalaldri frumbyrja ein af orsökum lækkunar á fæðingartíðni í 

Evrópu.   

Á eftirstríðsárunum jókst fæðingartíðni hjá yngstu aldurshópunum, á 

barneignaraldri, í Svíþjóð og á Íslandi. Aukningin varð meiri hér á landi og er 

fæðingartíðni í aldurshópnum 20-24 ennþá mun hærri en í Svíþjóð. Fæðingartíðni í eldri 

aldurshópum, yfir 30 ára, byrjaði að hækka í Svíþjóð í kringum 1970 og er hún nokkuð há 

miðað við fæðingartíðni hjá sama aldurshóp á Íslandi. Hækkun í aldurshópnum 30-34 ára 
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átti sér þó stað hér á landi nokkuð seinna en í Svíþjóð en varð ekki eins mikil og þar (Ólöf 

Garðarsdóttir, 2008).  
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Mynd 1.7 Fæðingartíðni mæðra frá 16-25 ára 

 

Á mynd 1.7 má sjá að fæðingartíðni ungra mæðra er há hér á landi og mun hærri en á 

hinum Norðurlöndunum. Lægst er fæðingartíðni hjá ungum mæðrum í Danmörku 

(OECD, 2009, júní). 

Hér hefur komið fram að háa fæðingartíðni á Íslandi má hugsanlega rekja til 

hugarfars Íslendinga. Þeir eru jákvæðir gagnvart barneignum og kjósa að eignast mörg 

börn. Miðað við útgjöld til fjölskyldumála hér á landi undanfarna áratugi má ætla að hún 

skipti ekki mestu máli í ákvarðanatöku um barneignir. Svipuð þróun hefur verið á 

fæðingartíðni hér á landi og á Norðurlöndunum. Hún hefur lækkað frá 1960 en er þó 

ennþá há miðað við flest lönd í Evrópu.   
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2. Fjölskyldan 

 
Í þessum kafla verður fjallað um fjölskylduna. Þróun og staða fjölskyldunnar verður 

skoðuð sem og mismunandi fjölskyldugerðir.  

 

2.1 Þróun fjölskyldunnar og fjölskyldugerðir 

Á 19. öldinni gegndi fjölskyldan stóru hlutverki á Íslandi. Hér á landi voru fjölskyldur til 

að mynda vettvangur framleiðslu og voru þær megin atvinnurekendur í samfélaginu 

(Guðný Björk Eydal, 2005). Fjölskyldan sá um flestar þarfir einstaklinganna eins og 

menntun, umönnun og uppeldi barna. Á þessum tíma voru fjölskyldur yfirleitt stórar og 

algengt að þrjár til fjórar kynslóðir byggju saman (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Nú á dögum 

er hlutverk fjölskyldunnar heldur annað og töluverðar breytingar hafa orðið á síðustu 

hundrað árum. Vinnan hefur færst út af heimilinu sem gerir það að verkum að foreldrar 

hitta börn sín sjaldnar. Daggæsla hefur einnig færst í auknum mæli út af heimilinu og 

börn eru farin að verja meiri tíma ein. Vegna fjarlægðar foreldra við börn sín er 

verndunarhlutverk fjölskyldunnar ekki eins stórt og það var fyrir aldamótin 1900 

(Newman og Grauerholz, 2002).  

Samkvæmt Turke (1990) eru sterk fjölskyldutengsl undirstaða hárrar 

fæðingartíðni. Þegar fjölskyldutengsl veikjast má því búast við lægri fæðingartíðni. 

Fjölskyldan veitir ekki aðeins félagslegan stuðning og aðstoð við umönnun og gæslu 

barna heldur þrýstir hún einnig á foreldra til að eignast börn (Newson, Postmes, Lea og 

Webley, 2005). Þrátt fyrir miklar breytingar á fjölskyldum hér á landi eru fjölskyldutengsl 

sterk. Börn fara seint að heiman og byrja seint að búa. Fjölskyldumeðlimir halda 

sambandi hver við annan og nánir ættingjar búa oft nálægt hver öðrum (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2001). Yfirleitt bíður fólk með barneignir þar til það flytur burt frá foreldrum 

sínum og stofnar sína eigin fjölskyldu (Kohler, Billari og Ortega, 2002). Miðað við lægri 

aldur frumbyrja hér á landi, en á öðrum Norðurlöndum, má búast við því að Ísland sé 

nokkuð frábrugðið að þessu leyti. Hugsanlega fresta Íslendingar síður barneignum þó að 
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þeir búi ennþá í foreldrahúsum. Hátt hlutfall ungra mæðra hér á landi miðað við á hinum 

Norðurlöndunum rennir stoðum undir þetta. 

 Eins og Sigrún Júlíusdóttir (2001) hefur bent á búa börn, hér á landi, lengi hjá 

foreldrum sínum áður en þau stofna sjálf heimili. Einnig nefnir hún að algengast sé að 

tvær kynslóðir búi saman. Þar sem hlutfall ungra mæðra er hátt hér á landi má leiða 

líkum að því að þriggja kynslóða fjölskyldur séu þó ekki fátíðar. Íslenskar fjölskyldur eru 

stórar og Íslendingar eignast mörg börn samanborið við nágranna okkar á 

Norðurlöndunum (Sigrún Júlíusdóttir, 2001).  
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Mynd 2.1 Hjónavígslur á Íslandi á hverja 1000 íbúa 1971-2008 

 

Um miðjan áttunda áratuginn fór giftingum hér á landi að fækka töluvert eins og sjá má 

á mynd 2.1 (Hagstofa Íslands, e.d.). Þessi þróun átti sér stað í flestum Evrópulöndum á 

svipuðum tíma. Tíðni giftinga var þó frekar lág í Danmörku og Svíþjóð á áttunda 

áratugnum og lækkaði ekki meira en hélst áfram lág (OECD, 2008, desember). Hér á 

landi fjölgaði giftingum örlítið eftir miðjan 10. áratuginn en var þó lág miðað við það sem 

var fyrir níunda áratuginn (Hagstofa Íslands, e.d.). Árið 2008 var tíðni giftinga lægst hér á 

landi af Norðurlöndunum en hjá Dönum var hún hæst. Jákvætt samband hefur verið á 

milli tíðni giftinga og fæðingartíðni. Á 10. áratugnum breyttist samband hjónabanda og 
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fæðingartíðni þar sem fæðingartíðni lækkaði hér á landi en tíðni hjónabanda jókst 

(OECD, 2009, júní; Hagstofa Íslands, e.d.). 

Ógiftum einstaklingum hefur fjölgað mikið á Íslandi á síðustu 20 árum en frá 

1990 hefur þeim fjölgað um 50% (Norden, 2009). Nú eru þrjár af hverjum 10 konum á 

Íslandi sem giftast ekki. Sama hlutfall er af ógiftum konum í Finnlandi og í Noregi. Í 

Danmörku er þetta heldur lægra hlutfall en ein af hverjum fimm konum þar gengur ekki í 

hjónaband. Í Svíþjóð er nokkuð hátt hlutfall ógiftra kvenna en fjórar konur af hverjum 10 

giftast ekki (Finch, 2006.-a). Hafa ber í huga að lækkun á tíðni giftinga þýðir ekki að fólk 

stofni síður til sambúðar.  
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Mynd 2.2 Meðalaldur við fyrsta hjónaband 

 

Meðalaldur fólks við fyrsta hjónaband hefur hækkað frá því um 1970 eins og sjá má á 

mynd 2.2. Frá 1970 hefur meðalaldur brúðguma hækkað um 8,3 ár og fór úr því að vera 

tæplega 25 ár í byrjun sjöunda áratugarins í 33 ár árið 2005. Meðalaldur brúða hefur 

einnig hækkað en hann var tæplega 23 ár 1970 og árið 2005 var hann kominn í tæplega 

31 ár (Hagstofa, e.d.). Hækkun á meðalaldri hefur einnig átt sér stað á hinum 
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Norðurlöndunum. Mögulegt er að þessi hækkun stafi meðal annars af því að fólk hefur 

sambúð áður en það giftir sig og frestar því hjónabandi um ákveðinn tíma. 
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Mynd 2.3 Fjöldi lögskilnaða á hverja 1000 íbúa 

 

Á mynd 2.3. má sjá mikla fjölgun skilnaða sem var hér á landi um og eftir sjöunda 

áratuginn (Hagstofa Íslands, e.d.). Þriðja hvert hjónaband á Íslandi endar nú með 

skilnaði. Skilnaðartíðni hækkaði í flestum löndum í Evrópu eftir 1970. Hækkun á tíðni 

skilnaða gefur til kynna að hjónabönd séu óstöðugri en þau voru fyrir 1970. Meiri líkur 

eru nú á að fólk sem gengur í hjónaband skilji en á sjöunda áratugnum (Finch, 2006.-a). 

Ísland er með lægsta hlutfall skilnaða af öllum Norðurlöndunum en það er 1,7 skilnaðir á 

hverja þúsund íbúa. Í Danmörku er hæsta hlutfall skilnaða á Norðurlöndunum og eru 2,6 

skilnaðir á hverja 1000 íbúa. Skilnaðir í Finnlandi eru 2,6 á hverja þúsund íbúa, 

skilnaðartíðni í Svíþjóð eru 2,3 skilnaðir á hverja þúsund íbúa og í Noregi eru 2,2 skilnaðir 

á hverja þúsund íbúa (Hagstofa Íslands, e.d; OECD, 2009, júní). Wehner og Abrahamson 

(2006) halda því fram að skilnaðartíðni hafi hækkað vegna aukinnar áherslu á að ganga í 

hjónabönd af ást en ekki af hagsmunum. 

Á síðustu áratugum hefur orðið mikil breyting á fjölskyldunni. Óvígðar sambúðir 

og barneignir utan hjónabands færðust í aukana síðustu áratugi 20. aldarinnar (Newman 
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og Grauerholz, 2002). Sambúð hafði þó verið ríkjandi fjölskylduform á Íslandi alla 20. 

öldina og var fyrr viðurkennt fjölskylduform á Íslandi en á hinum Norðurlöndunum. Hér á 

landi er algengt að fólk hefji sambúð áður en það giftir sig (Guðný Björk Eydal, 2005). 

Þau lönd í Evrópu sem hafa hvað hæstu fæðingartíðnina hafa einnig hátt hlutfall óvígðra 

sambúða. Einnig er algengt að sambúð hefjist snemma í löndum þar sem fæðingartíðni 

er há (Billari, 2005). Meðalaldur karla við fyrstu sambúð hér á landi er 29,3 ár en 

meðalaldur kvenna 27,1 ár. Sambúð er algengust meðal fólks á aldrinum 20-34 ára 

(Hagstofa Íslands, e.d.).  

Ættleiðingarlög á Norðurlöndunum gefa vísbendingar um hversu viðurkennd 

mismunandi fjölskylduform eru í hverju landi. Öll löndin leyfa til að mynda einstaklingum 

að ættleiða en Ísland er eina landið sem heimilar gagnkynhneigðum pörum í sambúð að 

ættleiða utan fjölskyldu (Wehner og Abrahamson, 2006). Hugsanlegt er að þessi 

mismunur stafi af því hversu lengi sambúð hefur verið viðurkennt fjölskylduform hér á 

landi.  

Nú er hjónaband ekki endilega undanfari barneigna lengur. Á 20. öldinni var 

orðið algengt hér á landi að fólk eignaðist barn utan hjónabands en þetta er nokkuð 

einkennandi fyrir íslenskar fjölskyldur. Ísland sker sig úr að þessu leytinu til því erlendis 

er algengara að fólk gifti sig áður en það hefur barneignir. Um helmingur barna sem 

fæddust á sjöunda og áttunda áratugnum, utan hjónabands, áttu foreldra í sambúð 

(Guðný Björk Eydal, 2005). Árið 2008 var hlutfallið svipað en 50,6% barna sem fæddust 

utan hjónabands áttu foreldra í óvígðri sambúð. Hlutfallið er þó nokkuð hærra fyrir 

fyrsta barn móður en 60,3% frumburða móður sem fæddust utan hjónabands áttu 

foreldra í óvígðri sambúð (Hagstofa Íslands, 2009, mars). 

Þar sem fæðingartíðni á Íslandi er há og hærri en víða annarsstaðar má ætla að 

fjöldi hjónabanda hafi lítið forspárgildi um frjósemi. Þetta kemur einnig í ljós þegar horft 

er til annarra landa. Á Kýpur eru til að mynda 7,5 giftingar á hverja þúsund íbúa en þar er 

fæðingartíðnin aðeins 1,46. Einnig er frekar há tíðni giftinga og lág fæðingartíðni í 

Póllandi og á Möltu (Eurostat, 2010, ferbrúar).  
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Barátta fyrir rétti samkynhneigðra varð áberandi á síðustu áratugum 21. 

aldarinnar og fólk krafðist viðurkenningar á sambúð þeirra (Newman og Grauerholz, 

2002). Á öllum Norðurlöndunum hefur verið þróun til aukinnar viðurkenningar á 

samböndum samkynhneigðra. Svíþjóð er þó eina landið af Norðurlöndunum sem 

heimilar samkynhneigðum pörum að ættleiða utan fjölskyldunnar. Í Svíþjóð verða þó 

samkynhneigðir að vera í staðfestri samvist til þess að eiga möguleika á því að ættleiða 

(Wehner og Abrahamson, 2006). 

Fjölskyldum, sem samanstanda af einstæðum foreldrum með börn, hefur fjölgað 

í iðnríkjunum (Mayhew, 2006). Hlutfall einstæðra foreldra er hæst á Íslandi og í 

Danmörku af Norðurlöndunum. Hátt hlutfall einstæðra mæðra gefur vísbendingar um 

aukið sjálfstæði kvenna. Aukin menntun kvenna hefur gert þær sjálfstæðari. Breyting á 

stöðu konunnar hefur orðið til þess að þær eru sjálfar fyrirvinnur. Konur eru hættar að 

reiða sig á eiginmann sem fyrirvinnu og ganga því í hjónaband af öðrum ástæðum en  

áður fyrr (Finch, 2006.-a). Þrátt fyrir að hlutfall einstæðra foreldra hafi hækkað hefur 

hlutfall barneigna, utan sambúðar eða hjónabands, ekki breyst mikið síðan á sjöunda 

áratugnum. Árið 2008 fæddust um rúmlega 13% barna utan sambúðar eða hjónabands 

en hlutfallið var rúmlega 12% á fyrri part sjöunda áratugarins (Hagstofa Íslands, 2009, 

mars). 

Eins og kom fram í kaflanum hefur mikil breyting orðið á fjölskyldunni frá 1960. 

Tíðni giftinga hefur lækkað á öllum Norðurlöndunum og er lægst hér á landi. Skilnuðum 

hefur einnig fjölgað en skilnaðartíðni er lægst á Íslandi af Norðurlöndunum. Fækkun 

giftinga og minni skilnaðartíðni hér á landi má hugsanlega skýra með fjölda óvígðra 

sambúða. Sambúð var fyrr viðurkennt fjölskylduform hér á landi en annarsstaðar og 

algengt fjölskylduform hér á landi. Hlutfall barneigna utan hjónabands er hátt á Íslandi 

en helmingur þeirra barna sem fæðist eiga foreldra í sambúð. 
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3. Menntun og atvinna 

 
Í kaflanum verður fjallað um aðsókn kvenna í nám og áhrif menntunar á barneignir. 

Skoðuð verður vinnumenning á Íslandi og Norðurlöndunum og áhrif atvinnuþátttöku 

kvenna á fæðingartíðni.  

 

3.1 Menntun kvenna 

Eftir að seinni heimstyrjöldin lauk snéru karlarnir aftur til heimila sinna. Þar tóku þeir 

aftur við hlutverki sínu sem fyrirvinna heimilisins. Konurnar höfðu tekið þetta hlutverk 

að sér, á meðan karlarnir voru ekki til taks á heimilunum, samhliða því að bera ábyrgðina 

á fjölskyldunni. Þegar karlarnir komu til baka tók konan við fyrri stöðu sinni sem 

eiginkona og móðir ásamt því að sjá um heimilið. Breyting varð á stöðu konunnar aftur 

upp úr 1960. Konur sóttu nám í auknum mæli og fóru út á vinnumarkaðinn. Fjölskyldulíf 

og uppeldi féll í skuggann af umræðunni um jafnrétti og stöðu kvenna á þessum tíma 

(Sigrún Júlíusdóttir, 2001). 

Menntun kvenna hefur töluverð áhrif á fæðingartíðni. Konur í námi fresta til að 

mynda barneignum frekar en konur sem mennta sig ekki. Seinkun barneigna hjá konum í 

námi getur verið allt að áratugur (Barber, 2009). Samkvæmt túlkun Eggert og Sundquist 

(2006) á rannsókn Rendall og Smallwood á barneignum í Englandi og Wales hefja konur, 

sem eru vel menntaðar, barneignir að meðaltali fimm árum seinna en konur sem hafa 

litla menntun. Seinkun barneigna getur haft það í för með sér að erfiðara sé fyrir konu 

að verða þunguð. Líkur á þungun minnka þegar kona hefur náð 30 ára aldri. 

Frjósemisvandamál vegna aldurs geta byrjað strax og kona nær 36 ára aldri (Gustafsson, 

2001). 

Að loknu námi hasla konur sér völl á vinnumarkaði, gjarnan áður en til barneigna 

kemur. Þegar þær eru komnar í ákjósanlega stöðu í starfsgrein sinni gætu þær staðið 

frammi fyrir því vali að þurfa hugsanlega að fórna starfsframanum ef til barneigna kæmi. 

Foreldrahlutverkið þyrfti því að keppa við starfið og önnur áhugamál sem urðu til á 
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meðan barneignum var frestað. Þetta getur orðið til þess að vel menntaðar konur fresti 

barneignum eða sleppi þeim (Kravdal og Rindfuss, 2008). Forssén og Ritakallio (2006) 

benda á að á Norðurlöndunum eru sterkari tengsl á milli kvenna sem hafa litla menntun 

og barnleysis heldur en á milli kvenna með mikla menntun og barnleysis. Norðurlöndin 

eru því nokkuð frábrugðin öðrum löndum að þessu leyti. Vel menntaðar konur á 

Norðurlöndunum eignast að jafnaði fleiri börn heldur en þær konur sem hafa litla 

menntun. Hugsanlega gæti þessi munur stafað að því að vel menntaðar konur eru í betri 

stöðu fjárhagslega og öruggari með vinnu (Björnberg, Stefánsson og Eydal, 2006). 

Kravdal og Rindfuss (2008) benda einnig á að vel menntaðar konur eru oft í góðum 

störfum þar sem sveigjanleiki er í boði. Það getur því verið mun auðveldara fyrir þær en 

minna menntaðar og ómenntaðar konur að samræma fjölskyldulíf og atvinnu. 

Fólk sem eignast barn snemma á barneignaraldri hefur lengri tíma til þess að 

eignast börn og möguleika á að eignast fleiri börn heldur en þeir sem byrja síðar (Kohler, 

Billari og Ortega, 2002). Vegna seinkunar barneigna hjá konum í námi styttist 

barneignaraldur þeirra og getur það orðið til þess að konur eignist færri börn (Barber, 

2009). Í flestum iðnvæddum löndum hefur færst í aukana að konur mennti sig (Kravdal 

og Rindfuss, 2008). Hlutfallslega fleiri konur á Íslandi hefja háskólanám en konur á hinum 

Norðurlöndunum (Guðný Björk Eydal og Ingólfur V. Gíslason, 2008).  

Það getur verið erfitt að samræma skólagöngu og barneignir. Auðveldara ætti að 

vera fyrir foreldra að mennta sig í þeim löndum þar sem dagvistunarþjónusta fyrir börn 

er í boði og möguleiki sé fyrir hendi að taka sér frí úr skóla með það að leiðarljósi að 

klára skólann seinna. Í nokkrum löndum eins og í Þýskalandi og Japan er erfitt að halda 

námi áfram eftir pásu. Á Norðurlöndunum er það minna mál og nemendur geta lokið 

skólagöngu þó þeir taki sér hlé (Kravdal og Rindfuss, 2008). Samspil menntunar og 

fjölskyldustefnu skiptir töluverðu máli þegar kemur að barneignum kvenna á meðan á 

námi stendur. Á Norðurlöndunum, að Danmörku undanskildu, eiga nemendur rétt á 

launuðu fæðingarorlofi. Misjafnt er þó á milli landa hversu langt orlofið er og hversu 

háar greiðslurnar eru (Björnberg, Stefánsson og Eydal, 2006).   
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3.2 Atvinnuþátttaka kvenna 

Á sjötta áratugnum jókst þátttaka kvenna á vinnumarkaði. Konur voru gagnrýndar 

opinberlega fyrir að velja ekki barneignir og húsverk fram yfir vinnuna. Einhleypir 

karlmenn voru heldur ekki lausir við gagnrýni. Fyrirtæki vildu fjölskyldumenn í vinnu og 

urðu einhleypir karlmenn af atvinnu vegna þess (Newman og Grauerholz, 2002). Ljóst er 

að á þessum tíma var hópur fólks ósátt við þær miklu breytingar sem áttu sér stað í 

þjóðfélaginu og hina miklu aukningu kvenna á vinnumarkaði.  

Árið 1960 voru 20% giftra kvenna og kvenna í sambúð, hér á landi, í vinnu. Þetta 

hlutfall jókst á næstu tíu árum og var komið í 42% árið 1971 (Ólöf Garðarsdóttir, 2008). 

Þegar konur fóru að taka meiri þátt í atvinnulífi hér á landi á sjöunda áratugnum 

minnkaði fæðingartíðni töluvert. Víða var talið að koma kvenna á vinnumarkaðinn myndi 

hafa afar slæm áhrif á fæðingartíðni (Billari, 2005). Atvinnuþátttaka kvenna átti þó bara 

eftir að aukast og árið 1981 voru 63% giftra kvenna og kvenna í sambúð með starf utan 

heimilis (Ólöf Garðarsdóttir, 2008).  
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Eftir 1980 hafa þau lönd þar sem menntun kvenna og atvinnuþátttaka er hvað 

mest hæstu fæðingartíðnina (Ólöf Garðarsdóttir, 2008). Eins og sjá má á mynd 3.1 er 

atvinnuþátttaka kvenna er mest á Íslandi af Norðurlöndunum og einnig er fæðingartíðni 

hæst hér á landi. Í Finnlandi er fæðingartíðni lægst af Norðurlöndunum og þar er einnig 

minnsta atvinnuþátttaka kvenna. Í Danmörku, Noregi og á Íslandi er atvinnuþátttaka 

meiri hjá konum sem eiga eitt barn heldur en hjá barnlausum (OECD, e.d.). Í Finnlandi og 

Svíþjóð er lítill munur þar á (Mayhew, 2006). Atvinnuþátttaka kvenna hefur því ekki 

lengur neikvæð áhrif á fæðingartíðni heldur þvert á móti virðist hún vera meiri í löndum 

þar sem konur eru í ríkari mæli á vinnumarkaðnum (Billari, 2005).  

Íslenskir foreldrar vinna almennt langa vinnuviku. Vinnuálag er mikið og 

rannsóknir hafa sýnt að foreldrar myndu vilja vinna minna og verja meiri tíma með 

fjölskyldunni (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Karlar á aldrinum 25-54 ára vinna að meðaltali 

nálægt 47 tímum á viku en konur á sama aldri um 35.5 tíma að meðaltali á viku úti á 

vinnumarkaðnum (Guðný Björk Eydal og Ingólfur V. Gíslason, 2008). Á Norðurlöndunum 

er talsverður sveigjanleiki á vinnumarkaði. Framboð á hlutastörfum er þónokkuð en þau 

eru oft eftirsóknarverð meðal mæðra þar sem þær geta þá sameinað móðurhlutverkið 

og starfsframann (Aassve, Mazzucco og Mencarini, 2005). Tækniþróun gerir það að 

verkum að fólk getur í mörgum tilfellum sinnt vinnunni að heiman og gefur það fólki 

tækifæri til þess að verja meiri tíma með fjölskyldunni (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Á 

Norðurlöndunum hafa foreldrar tök á því að hafa barnið sitt í dagvistun frá unga aldri á 

meðan það sinnir sínu starfi (Aassve, Mazzucco og Mencarini, 2005). 

Eins og hér hefur komið fram hefur töluverð aukning orðið á aðsókn kvenna í 

nám. Menntun kvenna getur orðið til þess að þær seinki barneignum en eins og á 

Norðurlöndunum, þar sem góð fjölskyldustefna er, virðist menntun kvenna ekki hafa 

neikvæð áhrif á fæðingartíðni. Samspil menntunar og fjölskyldustefnu virðist því vera 

lykilatriði þegar kemur að því að samræma nám og barneignir. Atvinnuþátttaka kvenna á 

Norðurlöndunum er mikil og einnig er há fæðingartíðni. Það gefur til kynna að konur á 

vinnumarkaði eigi kost á því að samræma bæði barneignir og atvinnuþátttöku. 
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4. Velferðarkerfið 

 
Í kaflanum verður fjallað um stefnu stjórnvalda í fjölskyldumálum. Fjölskyldustefnur 

stjórnvalda á Norðurlöndunum verða skoðaðar til samanburðar og með tilliti til 

fæðingartíðni. Greint verður frá stuðningi velferðakerfisins við barnafjölskyldur hér á 

landi með samanburði við Norðurlönd. 

 

4.1 Fjölskyldustefnur á Norðurlöndunum 

Á Íslandi er áhersla lögð á gott velferðakerfi og er fjölskyldustefna hins opinbera 

mikilvægur þáttur í því. Hér á landi hefur fæðingartíðni verið há og enn hefur ekki þótt 

nauðsynlegt að grípa til ákveðinna ráðstafana til þess að hækka hana. Það sama á einnig  

við um hin Norðurlöndin. Síðan um 1960 hafa fjölskyldustefnur stjórnvalda á 

Norðurlöndunum aðallega miðað að því að samræma atvinnuþátttöku kvenna og 

fjölskyldulíf (Ólöf Garðarsdóttir, 2008).  
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Mynd 4.1 Útgjöld til barnafjölskyldna sem hlutfall af þjóðarframleiðslu 2007 
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Eins og sjá má á mynd 4.1 eru útgjöld til fjölskyldumála í Danmörku þau hæstu á 

Norðurlöndunum. Ekki er mikill munur á útgjöldum sem hin löndin verja til fjölskyldumál 

(Eurostat, 2010, apríl). Lengst af vörðu Íslendingar minna af heildarútgjöldum til 

fjölskyldumála en hin Norðurlöndin (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Það var ekki fyrr en á 10. 

áratugnum sem þessi munur minnkaði og nú verja þeir svipuðu hlutfalli til 

fjölskyldumála og Svíþjóð, Finnland og Noregur (Eurostat, 2010, apríl). 

Í Danmörku er áhersla lögð á góða dagvistunarþjónustu. Hún er til staðar fyrir 

börn frá sex mánaða aldri þar til þau hefja almenna skólagöngu. Fjölskyldustefna 

stjórnvalda í Danmörku gerir það að verkum að fólk getur með góðu móti samræmt 

vinnu og fjölskyldulíf (Council of Europe, 2009, júní). Fæðingarorlof í Danmörku er 50 

vikur. Það skiptist þannig að móðirin fær 18 vikur, faðir fær tvær vikur með móður og 

rest má skipta að vild (Guðný Björk Eydal, 2009, september). Fæðingarorlof í Danmörku 

er launað eins og á Norðurlöndunum öllum. Greiðslur til foreldra í fæðingarorlofi eru 

jafn háar og tekjur foreldra (Reykjavíkurborg, 2010, mars). 

Fjölskyldustefna stjórnvalda í Finnlandi er í sífelldri þróun og verið er að gera 

breytingar á henni. Meðal þess sem unnið er að er að auka stuðning við einstæða 

foreldra (Council of Europe, 2009, júní). Í Finnlandi hafa foreldrar lagalegan rétt á 

daggæslu fyrir börn sín (Finch, 2006-b). Dagvistunarþjónusta er þó lakari í Finnlandi en á 

hinum Norðurlöndunum (Reykjavíkurborg, 2010, mars). Fæðingarorlof í Finnlandi er 44 

vikur. 18 vikur af þessu er fyrir móður, faðir fær þrjár vikur með móður og getur fengið 

tvær vikur í lok fæðingarorlofs ef ákveðin skilyrði eru uppfyllt. Restinni geta foreldrar 

skipt á milli sín að vild (Guðný Björk Eydal, 2009, september). Foreldrar fá 70% fyrri 

launa þegar þeir taka fæðingarorlof (Reykjavíkurborg, 2010, mars). 

Áhersla er lögð á góða dagvistunarþjónustu í Noregi sem foreldrar hafa efni á 

(Council of Europe, 2009, júní). Fæðingarorlof í Noregi eru 53 vikur. Foreldrar fá níu vikur 

hvort og faðir fær einnig tvær vikur með móður eftir fæðingu (Reykjavíkurborg, 2010, 

mars). Eins og annarsstaðar á Norðurlöndunum snýst fjölskyldustefnan í Noregi mikið út 

á að samræma vinnu og fjölskyldulífi (Council of Europe, 2009, júní). Hlutfall greiðslna til 

foreldra í fæðingarorlofi er 80%-100% af fyrri tekjum (Reykjavíkurborg, 2010, mars). Árið 
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1998 voru teknar upp umönnunargreiðslur til foreldra í Noregi fyrir þá foreldra sem vilja 

vera heima með börnin sín eða hafa ekki kost á daggæslu. Fæðingartíðni í Noregi hefur 

hækkað eftir að bæturnar komu til sögunnar en óvíst er þó með áhrif þeirra á barneignir 

(Aassve og Lappegård, 2009). 

Eitt af markmiðum fjölskyldustefnu stjórnvalda í Svíþjóð er að halda 

fæðingartíðni hárri. Sterkt samband er á milli atvinnuástands í landinu og fæðingartíðni. 

Áhersla stjórnvalda er því á að skapa aðstæður þar sem konur geta aukið hlut sinn á 

vinnumarkaði. Konur og karlar eiga að njóta sömu tækifæra svo til staðar eru 

skattaívilnanir fyrir foreldra sem taka jafnt fæðingarorlof (Council of Europe, 2009, júní). 

Foreldrar í Svíþjóð hafa lagalegan rétt á dagvistun fyrir börn sín (Reykjavíkurborg, 2010, 

mars). Fæðingarorlofið er 69 vikur, foreldrar fá sitthvort átta vikur og faðir fær tvær 

vikur til þess að vera með móður eftir fæðingu barns (Guðný Björk Eydal, 2009, 

september). Greiðslur til foreldra í fæðingarorlofi nema 80% af fyrri launum 

(Reykjavíkurborg, 2010, mars). 

Umönnunargreiðslur til foreldra eru til staðar á öllum Norðurlöndunum í 

einhverri mynd. Innleiðing umönnunargreiðslna á Norðurlöndunum er meðal annars til 

þess að gefa foreldrum kost á því að vera heima með barni sínu og val um hver sér um 

umönnun þeirra. Misjafnt er hvort þær séu greiddar af ríki eða sveitarfélögum. Einnig er 

munur á rétti til greiðslna, lengd þeirra og upphæð (Reykjavíkurborg, 2010, mars). 

Árið 1994 var ár fjölskyldunnar. Sjónum var beint að fjölskyldunni og í kjölfarið 

fékk hugtakið fjölskyldustefna aukna athygli hér á landi. Alþingi setti skýra 

fjölskyldustefnu árið 1997 sem gekk út á að fjölskyldan væri hornsteinn íslensks 

samfélags og mikilvægt væri að styðja við hana og styrkja (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). 

Stjórnvöld hafa margt að leiðarljósi við gerð fjölskyldustefnu. Markmið 

fjölskyldustefnunnar samkvæmt lögunum eru því margþætt. Meðal annars að jafnvægi 

verði náð á milli fjölskyldulífs og atvinnu. Markmiðið er líka að jafna ábyrgð beggja 

foreldra á umönnun barna, uppeldi þeirra og á heimilishaldi. Þá skal stefnt að því að 

stofnanir samfélagsins eins og leiksskólar og skólar séu í samvinnu við foreldra. Því hefur 

verið haldið fram að fjölskyldustefna stjórnvalda þar sem lögð er áhersla á jafnrétti 



 30 

kynjanna og konum er gert kleift að samræma vinnu og fjölskyldulíf geti haft áhrif á 

aukna fæðingartíðni (Ólöf Garðarsdóttir, 2008).  

Árið 1976 voru samþykkt fyrstu jafnréttislögin hér á landi. Lögin hafa verið 

endurgerð síðan og þeim var síðast breytt árið 2000. Í lögunum er lögð áhersla á jafnan 

rétt karla og kvenna. Konur og karlar skulu hafa jöfn tækifæri og jafna möguleika óháð 

kynferði. Samkvæmt lögunum eiga konur og karlar til að mynda að eiga möguleika á því 

að samræma fjölskyldu- og atvinnulíf. Lögin eiga að bæta sérstaklega stöðu kvenna (Lög 

um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 96/2000).  

Síðan á níunda áratugnum hefur umræða um fjölskylduna aðallega snúist um 

stöðu konunnar og jafnréttisbaráttu. Nýverið hefur orðið nokkur breyting á þessu. 

Jafnréttisbarátta karla hefur fengið aukinn hljómgrunn í samfélaginu. Jafnréttisbarátta 

sem gengur út á að skapa aðstæður fyrir karla til þess að taka aukinn þátt í uppeldi og 

umönnun barna sinna (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Réttur feðra til fæðingarorlofs hér á 

landi er meiri en á hinum Norðurlöndunum (Ólöf Garðarsdóttir, 2008). Hér geta feður 

tekið allt upp í sex mánuði í fæðingarorlof. Rannsókn á töku fæðingarorlofs feðra í 

Noregi og Svíþjóð sýndi að þeir feður sem taka langt fæðingarorlof eru líklegri til þess að 

eignast annað barn heldur en þeir sem taka stutt orlof (Ólöf Garðarsdóttir, 2008).   

 

4.2 Stuðningur við foreldra á Íslandi 

Gustafsson (2001) telur að mikilvægt sé að gera konum kleift að samræma 

móðurhlutverkið og vinnu eða skóla svo meðalaldur frumbyrja lækki. Þetta ættu ríki að 

gera til að mynda með því að hafa launað fæðingarorlof og dagvistunarþjónustu sem 

greidd er niður af ríkinu. Hún heldur því fram að þetta veiti foreldrum og barni einnig 

meiri lífshamingju. 

Íslendingar settu seint á fót fæðingarorlofskerfi samanborið við hin 

Norðurlöndin. Árið 1973 gátu allar útivinnandi mæður fengið fæðingarorlof í þrjá 

mánuði (Stefán Ólafsson, 1999). Þrátt fyrir þriggja mánaða fæðingarorlof fyrir mæður 

lækkaði fæðingartíðni eftir 1973. Árið 1980 var gerð breyting á lögunum og gátu þá allar 
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konur fengið fæðingarorlof í þrjá mánuði hvort sem þær voru útivinnandi eða ekki 

(Stefán Ólafsson, 1999). Fæðingarorlof var lengt úr þremur mánuðum í sex mánuði, í 

áföngum, til ársins 1990. Árið 1987 var fæðingarorlof lengt í fjóra mánuði, árið 1989 var 

það lengt í fimm mánuði og svo loks var það lengt í sex mánuði árið 1990 (Guðný Björk 

Eydal og Ingólfur V. Gíslason, 2008).  

Árið 1988, árið eftir fyrstu lengingu fæðingarorlofs, hækkaði fæðingartíðni úr 

2,07 í 2,27. Hækkun varð einnig á fæðingartíðni eftir lengingu fæðingarorlofs í fimm 

mánuði og fór úr því að vera 2,20 árið 1989 í 2,31 árið 1990 (OECD, 2009, júní). 

Breytingar voru aftur gerðar á fæðingarorlofskerfinu árið 1997. Feður fengu með 

breytingunum rétt á fæðingarorlofi í tvær vikur (Stefán Ólafsson, 1999).  

Ný lög um fæðingar- og foreldraorlof nr. 95/2000 voru sett í maí árið 2000. 

Markmið laganna var að börnum yrði tryggður réttur til beggja foreldra og einnig að 

gera foreldrum kleift að samræma fjölskyldulíf og atvinnu. Foreldrar hafa rétt á níu 

mánaða fæðingarorlofi, þrjá mánuði hvort og svo þrjá sem þeir geta skipt á milli sín að 

vild. Foreldrar hafa 36 mánuði til þess að nýta sér þennan rétt. Foreldrar fá 80% 

heildarlauna upp að 200.000 krónum en 75% af þeirri fjárhæð meðaltals heildarlauna 

sem er umfram það. Þak á þessum greiðslum er við 300.000 krónur þannig að 

mánaðarlegar greiðslur úr fæðingarorlofssjóði eru aldrei meira en sem því nemur. 

Námsmenn og atvinnulausir fá einnig greitt fæðingarorlof og hafa sama rétt og þeir sem 

eru á vinnumarkaði. Greiðslurnar hafa þó önnur viðmið og eru kallaðar fæðingarstyrkur. 

Fæðingarorlof er hægt að taka þar til barn verður 36 mánaða (Lög um fæðingar- og 

foreldraorlof nr. 95/2000; Reglugerð um greiðslur úr fæðingarorlofssjóði og greiðslur 

fæðingarstyrks nr. 1218/2008).  

Rannsókn var gerð á nýju fæðingarorlofslöggjöfinni á Íslandi árið 2000, þegar 

feður fengu jafnan rétt og mæður til fæðingarorlofs. Rannsóknin gefur vísbendingar um 

að foreldrar deili atvinnuþátttöku með jafnari hætti en fyrir breytingu. Einnig virðist sem 

foreldrar taki ábyrgð á umönnun barna á jafnari hátt en áður (Guðný Björk Eydal, 2007).  

Barnafjölskyldur eru stór hluti þjóðarinnar og mikilvægt að samfélagið standi að 

baki þeim með sem áhrifaríkustum hætti. Í ljósi þess þykir mikil þörf vera fyrir 
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barnabætur hér á landi (Stefán Ólafsson, 1999). Lög um tekjuskatt nr. 90/2003 kveða á 

um fyrirkomulag barnabóta hér á landi. Barnabætur eru greiddar til framfærenda barna 

undir 18 ára aldri. Ef foreldrar búa ekki saman og annar þeirra greiðir meðlag með 

barninu telst hann ekki sem framfærandi og fær því ekki greiddar barnabætur. 

Barnabætur eru tekjutengdar að hluta til og skerðast hjá einstæðum foreldrum við 

1.800.000 króna árstekjur en hjá hjónum við 3.600.000 króna árstekur. Sá hluti 

barnabóta sem ekki er tekjutengdur er greiddur til framfærenda barna yngri en sjö ára 

og nemur hann 61.191 krónum á ári með hverju barni. Tekjutengdar barnabætur með 

börnum einstæðra foreldra nema 253.716 krónum á ári með fyrsta barni og svo 260.262 

krónum á ári með hverju barni eftir það. Tekjutengdar barnabætur með börnum hjóna 

nema 152.331 krónu á ári með fyrsta barni en 181.323 krónur á ári með hverju barni 

eftir það (Lög um tekjuskatt nr. 90/2003).  

Áður fyrr voru barnabætur fastar bætur fyrir hvert barn óháð tekjum og eignum 

foreldra. Til þess að þær myndu skila sér betur til þeirra sem hafa lægri laun þá voru þær 

að hluta til tekjutengdar. Barnabætur eru mikilvægar fyrir barnafjölskyldur. Flest 

barnafólk er ungt að árum og í mörgum tilfellum er það að koma sér upp heimili og er 

skuldugt vegna þess. Tekjur eru oft á tíðum lægri en þær munu verða seinna á 

starfsævinni. Barnabætur hjálpa því til við að brúa það bil  (Alþýðusamband Íslands, 

1999, apríl). 

Ísland er ólíkt Norðurlöndunum að því leytinu til að hér er réttur barns til 

leikskóladvalar ekki skilgreindur með lögum. Dagvistunarþjónusta barna er í höndum 

sveitarfélaga hér á landi (Reykjavíkurborg, 2010, mars). Á Íslandi er framboð á 

dagvistunarþjónustu með því mesta sem gerist á Norðurlöndunum (Reykjavíkurborg, 

2010, mars). 

Umönnunargreiðslur frá ríkinu hér á landi nefnast mæðra- eða feðralaun. 

Einstætt foreldri sem hefur tvö eða fleiri börn á framfæri sem eru yngri en 18 ára á rétt á 

þessum launum. Einstætt foreldri með tvö börn fær 6.269 krónur á mánuði en launin 

hækka um 10.031 krónu á mánuði ef börnin eru þrjú eða fleiri (Tryggingastofnun, e.d.). 

Nokkur sveitarfélög hafa innleitt umönnunargreiðslur á undanförnum árum. Yfirleitt eru 
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þær greiddar til foreldra frá fæðingarorlofi þar til barn kemst á leikskólaaldur. Árið 2009 

var upphæð greiðslnanna frá 20.000-44.800 krónur en upphæðin var breytileg eftir 

sveitarfélögum (Reykjavíkurborg, 2010, mars).   

Hér hefur komið fram að Norðurlöndin hafa góða og öfluga stefnu í 

fjölskyldumálum. Fjölskyldustefnur landanna leggja meðal annars áherslu á að foreldrar 

nái jafnvægi á milli atvinnu eða menntunar og fjölskyldu. Fæðingarorlof er styst hér á 

landi af Norðurlöndunum og greiðslur til foreldra í fæðingarorlofi hafa verið skertar í 

þrígang síðan í lok árs 2008. 
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5. Efnahagur 

 
Í þessum kafla verður fjallað um efnahag og frjósemi. Áhrif efnahags á frjósemi verða 

athuguð og skoðaðar verða kreppur á Íslandi og á Norðurlöndunum með tilliti til 

samfélagslegra breytinga og fæðingartíðni. Einnig verður skoðað hvað hefur átt sér stað 

hér á landi í kjölfar efnahagshruns 2008 og hvort það geti haft áhrif á fæðingartíðni. 

 

5.1  Áhrif efnahags á frjósemi 

Í Finnlandi eignast fólk frekar börn þegar öryggi er með atvinnu. Þegar vinnuumhverfi er 

stöðugt er fæðingartíðni hærri en þegar óvissa ríkir með atvinnu. Efnahagur 

fjölskyldunnar spilar einnig stóran þátt í ákvarðanatöku um barneignir og er gjarnan 

beðið með barneignir þar til efnahagur er góður og traustur (Council of Europe, 2009, 

júní). Fáar rannsóknir hafa verið gerðar hér á landi um áhrif efnahags á frjósemi. 

Gustafsson (2001) telur að það sé mikil einföldun að halda því fram að tekjur 

foreldra á þeim tímapunkti sem barneignir eru ákveðnar séu afgerandi áhrifaþáttur á 

frjósemi. Börn eru ævilöng skuldbinding og því líklegra að foreldrar reikni tekjur lengra 

fram í tímann þegar þeir taka ákvörðun um barneignir. 

Rijken (2006) rannsakaði fæðingartíðni út frá þremur flokkum: efnahagi, 

menningu og stefnu í velferðarmálum. Hún skoðaði þau 15 lönd sem voru í 

Evrópusambandinu fyrir stækkun þess. Áhrif efnahags skoðaði hún með því að rannsaka 

tekjur, menntun og atvinnuþátttöku í löndunum. Tengsl menningar við fæðingartíðni 

skoðaði hún út frá viðhorfi til umönnunar, skoðunum á mikilvægi þess að eiga börn og 

trú. Velferðastefnur landa skoðaði hún með tilliti til barnadaggæslu, fæðingarorlofs og 

fjölskyldubóta. Hún kannaði lengd og upphæð fæðingarorlofs og hversu háar 

fjölskyldubætur voru í löndunum. Niðurstöður rannsóknar hennar voru meðal annars að 

góður efnahagur væri nauðsynlegur fyrir háa fæðingartíðni en þó ekki nægjanlegur einn 

og sér. Efnahagslegir þættir hafa mikil áhrif á frjósemi og jákvætt samband er á milli 

tekna karla og fæðingartíðni. Þannig er há fæðingartíðni þar sem karlmenn eru með góð 
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laun. Örlátari fjölskyldubætur eru algengari hjá löndum þar sem er há fæðingartíðni. 

Ekkert samband fannst á milli dagvistunarþjónustu og fæðingarorlofs á fæðingartíðni. 

Góð fjölskyldustefna virkar sem miðlunarþáttur á samband efnahags kvenna og 

fæðingartíðni. Því ætti að vera há fæðingartíðni í þeim löndum þar sem konum er bætt 

tekjutap sem þær verða fyrir við barneignir.  

 

5.2 Kreppur á Norðurlöndunum 

Efnahagsleg lægð á fyrri hluta tíunda áratugarins í Svíþjóð ýtti undir stefnubreytingar á 

flestum sviðum þar. Aðgangur að velferðakerfi skiptir miklu máli fyrir konur svo þær geti 

tekið ákvörðun um þátttöku á vinnumarkaði. Vegna niðursveiflu í sænsku efnahagslífi 

1990-1999 fluttist dagvistunarþjónusta í Svíþjóð mikið til einkaaðila og foreldrar fóru að 

þurfa að taka meiri þátt í kostnaðinum við hana, hlutur þeirra fór úr 10% í 18%. Þannig 

minnkaði ríkisstyrkur til barnagæslu og foreldrar neyddust til þess að brúa bilið (Palme, 

Bergmark, Bäckman, Estrada, Fritzell, Lundberg, Sjöberg og Szebehely, 2002). Mikið 

atvinnuleysi var á meðal kvenna í Svíþjóð á árunum 1991-1992 þegar kreppan var 

(Eggert og Sundquist, 2006). 

Mun fleiri luku háskólanámi í Svíþjóð á tíunda áratugnum en árin á undan. Margir 

virtust nota tímann til þess að mennta sig þar sem mikið atvinnuleysi var.  Á meðan á 

kreppunni stóð um 1990 minnkaði launamunur kynjanna en jókst svo aftur um miðjan 

áratuginn. Það sem kom gott úr kreppunni í Svíþjóð var að laun hækkuðu og fólk 

menntaði sig. Kreppan hafði auðvitað mikil áhrif en öflugt velferðarkerfi tók mesta 

skellinn af fólkinu (Palme, Bergmark, Bäckman, Estrada, Fritzell, Lundberg, Sjöberg og 

Szebehely, 2002).  

Lægð var í efnahagslífi í Noregi í kringum 1990. Atvinnuleysi jókst og samdráttur 

varð í framleiðslu. Eftir 1992 kom uppsveifla sem stóð til ársins 2008 (Norges bank, 

2010, febrúar). Lægð í efnahagslífi í Noregi var mun vægari en sú sem varð í Finnlandi. 

Mikill samdráttur varð í efnahagslífi í Finnlandi í kringum 1990 og atvinnuleysi jókst. 

Félagslegar bætur voru skertar en ætlun var að hækka þær aftur þegar efnahagur 
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lagaðist en það hefur ekki náðst að fullu. Það tók Finna frekar langan tíma að vinna sig 

upp úr kreppunni og ekki sáust breytingar til batnaðar í atvinnumálum fyrr en 1995. 

Fátækt jókst í Finnlandi á þessum tíma (Kautto, 2003). 

Á seinni hluta sjöunda áratugsins varð kreppa í fjármálum á Íslandi. Svo mikill var 

samdrátturinn að ríkið þurfti að fella gengið til þess að rétta samfélagið af. Á fyrri hluta 

níunda áratugsins kreppti aftur að landsmönnum. Mikil verðbólga var og atvinnuleysi 

jókst. Í lok árs 2008 féllu stærstu bankarnir á Íslandi og var það upphafið á miklum 

samdrætti í efnahagslífi landsins. Atvinnuleysi jókst mikið eftir efnahagshrunið. Í 

september 2008 var atvinnuleysi hér á landi aðeins 1,3 % en það var komið í 9,3% í mars 

2010. Atvinnuleysi er meira hjá körlum, um 10,2%, en hjá konum, 8,1% 

(Vinnumálastofnun, 2010, apríl).  
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Mynd 5.1 Fjöldi skráninga í háskólanám á Íslandi 2001-2009 eftir kyni 

 

Á mynd 5,1 sést aukning sem hefur átt sér stað á skráningu í háskóla hér á landi síðasta 

áratuginn. Árið 2008 hófu rúmlega 18 þúsund manns háskólanám hérlendis en rúmlega 

19 þúsund árið 2009. Þetta er örlítið meiri aukning heldur en var frá 2007-2008 

(Hagstofa, e.d.). Hugsanlega hefur aðsókn í háskólanám hér á landi aukist eftir 

efnahagshrunið í lok árs 2008 en einnig getur þetta verið áframhald á þróun sem hefur 
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átt sér stað allan áratuginn. Konur hefja háskólanám í mun meiri mæli en karlar og hefur 

það ekki breyst eftir hrunið.  

Síðan efnahagshrunið og bankakreppan hófst hér á landi í október 2008 hefur 

mikið verið talað um niðurskurð í velferðarkerfinu og þá sérstaklega stuðning við 

barnafjölskyldur. Ríkið hefur skorið niður greiðslur til foreldra í fæðingarorlofi þrisvar 

sinnum síðan í lok árs 2008. Í desember 2008 var þak fæðingar- og foreldraorlofs til að 

mynda lækkað úr 480.000 krónum niður í 400.000 krónur. Þakið var aftur lækkað í júní 

2009 og þá úr 400.000 krónum í 350.000 krónur. Í desember 2009 voru greiðslur til 

foreldra í fæðingarorlofi skertar ennþá meira. Þakið var lækkað úr 350.000 krónum niður 

í 300.000 krónur og foreldrar fá 80% heildarlauna upp að 200.000 krónum. Þeir foreldrar 

sem ættu að fá meira en 200.000 fá það sem er umfram skert um 75% (Lög um 

fæðingar- og foreldraorlof nr. 95/2000 með áorðnum breytingum 73/2008, 70/2009 og 

120/2009) 

 

5.3  Fæðingartíðni í kjölfar kreppu 

Þegar niðursveiflan var í Svíþjóð á 10. áratug síðustu aldar var fæðingartíðni há. Hún tók 

að lækka um miðjan 10. áratuginn og lækkaði til aldamóta. Síðan þá hefur fæðingartíðni 

í Svíþjóð farið hækkandi. Þegar efnahagskreppan var í Finnlandi stóð fæðingartíðnin í 

stað. Um miðjan 10. áratuginn, þegar landið var að stíga upp úr mestu lægðinni, lækkaði 

fæðingartíðni. Í Noregi þar sem kreppan varð ekki eins hörð og í Finnlandi og Svíþjóð var 

fæðingartíðni stöðug á meðan á kreppunni stóð og einnig eftir hana. Þegar kreppan var 

hér á landi á seinni hluta sjöunda áratugarins lækkaði fæðingartíðni. Fæðingartíðni var 

búin að lækka stöðugt allan áratuginn svo ekki er hægt að segja til um hvort það voru 

áhrif kreppunnar. Eftir kreppuna hækkaði fæðingartíðni næstu tvö árin líkt og fólk hafi 

frestað barneignum á meðan á kreppunni stóð (OECD, 2009, júní).  

Það sem getur gerst þegar efnahagur er óstöðugur er að fólk seinki barneignum 

tímabundið. Finnar virðast fresta barneignum þegar efnahagur er slæmur og 

atvinnuleysi mikið. Þeir bíða þar til efnahagur er betri og meiri atvinnu að fá (Council of 
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Europe, 2009, júní). Atvinnuleysi og slæmt efnahagsástand getur haft áhrif á ýmsan hátt. 

Kohler, Billari og Ortega (2002) segja að atvinnuleysi og slæmt efnahagsástand geti leitt 

til þess að fólk flytji seinna burt frá foreldrum sínum. Það getur leitt til þess að barneignir 

hefjist seinna og færri börn fæðist. Atvinnuleysi hefur aukist töluvert hér á landi og 

mældist 9,3% í mars 2010. Rannsókn Eggert og Sundquist (2006) á fæðingartíðni á 

tíunda áratugnum í Svíþjóð sýndi sterk tengsl á milli lækkunar á fæðingartíðni frumbyrja 

við bæði atvinnuleysi og lágar tekjur kvenna.  

Vel menntuðum konum fjölgaði mikið á meðan á kreppunni stóð í Svíþjóð í 

byrjun 10. áratugarins sökum mikillar skólaaðsóknar. Hugsanlegt er að meðalaldur 

frumbyrja á tíunda áratugnum í Svíþjóð hafi hækkað vegna þess að konur frestuðu 

barneignum til þess að ljúka námi (Eggert og Sundquist, 2006). Rijken (2006) telur að sé 

foreldrum bætt tekjutap, sem þeir verða fyrir við barneignir, ætti fæðingartíðni að vera 

há. Öflug fjölskyldustefna sem kemur til móts við foreldra með greiðslum ætti því að 

hafa áhrif á barneignir fólks. 

Í kaflanum kom fram að efnahagskreppur koma reglulega á Norðurlöndunum án 

þess að þær hafi mikil áhrif á fæðingartíðni. Á þessum tímum eykst atvinnuleysi og 

efnahagur fólks versnar. Bæði á Íslandi og í Svíþjóð hefur orðið aukning á skólasókn á 

meðan á kreppu stendur. 
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Niðurstöður og umræða 

 

Fæðingartíðni hér á landi er með því hæsta sem mælist í Evrópu og hærri en á hinum 

Norðurlöndunum. Ísland er eina landið á Norðurlöndunum sem nær viðmiðunarmörkum 

fyrir frjósemi. Mikil lækkun varð á fæðingartíðni á Norðurlöndunum frá 1960 en á sama 

tíma jókst þátttaka kvenna á vinnumarkaði. Hugsanlegt er að vanþróuð fjölskyldustefna 

á Norðurlöndunum hafi haft áhrif á lækkun fæðingartíðni á sjöunda áratugnum þar sem 

fáir möguleikar voru fyrir hendi til þess að sameina atvinnu kvenna og barneignir. Á 

öllum Norðurlöndunum hefur fæðingartíðni farið hækkandi síðan árið 2000. Má ætla að 

aukin áhersla stjórnvalda á samþættingu á atvinnu kvenna og fjölskyldu, á síðustu 

áratugum 20. aldarinnar, hafi áhrif á hækkunina. Með öflugri fjölskyldustefnu landanna 

ná konur betur að koma jafnvægi á atvinnu- og fjölskyldulíf og þurfa því síður að velja á 

milli þessa tveggja.   

 Fleiri konur en karlar hér á landi hefja háskólanám. Einnig hefja hlutfallslega fleiri 

íslenskar konur háskólanám en kynsystur á hinum Norðurlöndunum. Þar sem 

fæðingartíðni er há hér á landi og hærri en á hinum Norðurlöndunum má ætla að 

menntun hafi ekki neikvæð áhrif á barneignir. Rætt hefur verið um áhrif menntunar á 

fæðingartíðni og fer tvennum sögum af. Sumir telja að konur seinki barneignum á 

meðan á menntun stendur og það verði til þess að þær eignast færri börn. Þessar 

hugmyndir ríma að sumu leyti við þá þróun sem hefur orðið á fæðingartíðni á 

síðastliðnum áratugum þar sem hækkun hefur orðið á meðalaldri frumbyrja samhliða 

aukinnar ásóknar kvenna í nám. Á Norðurlöndunum eignast konur, sem hafa mikla 

menntun, að jafnaði fleiri börn en konur með litla menntun. Það getur því verið að þó 

svo að barneignum seinki vegna skólagöngu kvenna þá bæti þær tapið upp seinna á 

barneignarárum sínum. Á Norðurlöndunum, að Danmörku undanskildu, eiga foreldrar 

rétt á launuðu fæðingarorlofi. Öflug fjölskyldustefna á Norðurlöndunum, sem styður við 

foreldra í námi, hefur því hugsanlega áhrif á ákvörðun kvenna að eignast börn á meðan á 

námi stendur. 



 40 

Hér á landi er áhersla lögð á gott velferðarkerfi og fjölskyldustefnu. 

Fjölskyldustefna á Norðurlöndunum leggur áherslu á jafnrétti svo hægt sé að skapa 

aðstæður til þess að samræma atvinnu og fjölskyldulíf foreldra. Fjölbreyttur stuðningur 

er við fjölskyldufólk á Norðurlöndunum og má þar nefna foreldraorlof, dagvistunar-

þjónustu og umönnunargreiðslur. Niðurskurður hefur orðið á þessu sviði, hér á landi, 

síðan hrunið hófst í lok árs 2008. Ef greiðslur til barnafjölskyldna verða skornar mikið 

niður vegna efnahagshrunsins er hugsanlegt að fæðingartíðni lækki í kjölfar kreppunnar. 

Erfitt er að leggja mat á fæðingartíðni núna vegna efnahagskreppunnar þar sem 

stutt er síðan hrunið var. Enn sem komið er virðist hækkunin ekki vera óeðlileg miðað 

við stigvaxandi hækkun fæðingartíðni allan áratuginn. Barneignum hefur fjölgað á hverju 

ári frá 2002 og ljóst er að hækkunin á milli ára sker sig ekki úr miðað við hækkanir fyrri 

ára. Fæðingartíðni í Finnlandi og Svíþjóð á krepputímum í byrjun 10. áratugarins var há 

en lækkaði svo þegar löndin voru að ná sér aftur á strik. Mögulegt er að breyting á 

fæðingartíðni sjáist ekki fyrr en í lok kreppu eða eftir hana.  

Hugsanlegt er að ákveðnir hópar í samfélaginu myndu seinka barneignum. Fólk 

með ófrjósemisvandamál myndi hugsanlega bíða með meðferðir við ófrjósemi þar til 

efnahagur væri betri. Meðferðir við ófrjósemi eru dýrar og fjárhagur fólks í kreppu 

yfirleitt verri en á öðrum tímum. Efnahagur fólks hefur versnað og þeir sem hafa ekki 

mikið fé á milli handanna myndu hugsanlega fresta barneignum tímabundið. Í heildina 

litið er því mat höfundar að efnahagskreppan hafi ekki mikil áhrif á heildarþróun 

fæðingartíðni.   
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