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Ágrip  

Einkaneysla Íslendinga hefur tekið töluverðum breytingum síðustu tvo áratugi. Í þessari 

ritgerð verður farið yfir einkaneyslu Íslendinga frá 1990 til 2010. Á þessu tímabili hefur 

einkaneysla rúmlega tvöfaldast. Hver er ástæða fyrir aukinni neyslu Íslendinga og 

hvernig var hún fjármögnuð. Hvaða hluti af neysluvörum er það sem hefur hve mest 

áhrif á heildarneysluna? Tímabilið fram að 2008 einkenndist af nýjum bílum, dýrum 

húsgögnum og stórum húsum, eftir fall bankanna 2008 breyttist viðhorf einstaklinga 

þar sem þeir fóru að hugsa meira um hagkvæmni og endurnýtingu.  

Einnig verður reynt að varpa ljósi á það hvort viðhorf almennings til neyslu hafi 

einnig breyst á þessu sama tímabili, viðhorf fólks til áhættu hefur breyst mikið sem og  

vilji fólks til að hafa fyrir því að fá vörur á sem besta verðinu. Einnig verður leitast við 

að skoða umfjöllun um neyslu í blöðum og á bloggsíðum.  
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Inngangur 

Frá árinu 1995 og fram til ársins 2005 jókst einkaneysla Íslendinga afar mikið. Á þessu 

tímabili hafa viðhorf almennings til neyslu einnig breyst. Það má velta því fyrir sér hvort 

Íslendingar hafi fengið snert af kaupæði (e. shopaholism) þegar þeir settu hvert metið 

á fætur öðru í kaupum á lúxusvörum eða hvort aðrar ástæður voru fyrir aukinni neyslu. 

Kaupæði er velmegunarsjúkdómur sem 2-8% Bandaríkjamanna þjást af og geta 

afleiðingar hans meðal annars verið gjaldþrot, sambandsslit og þunglyndi.1 Markmið 

þessarar ritgerðar er einmitt að kanna hvaða þættir höfðu helst áhrif á aukna 

einkaneyslu á þessu tímabili og hver viðhorf almennings til neyslu voru. Í ritgerðinni 

mun ég skoða breytingar sem urðu á neyslu frá árinu 1990 og fram að bankahruninu 

árið 2008 og svo hvaða áhrif bankahrunið hefur haft á neyslu almennings. Hver er 

ástæða aukinnar neyslu og hvernig var sú neysla fjármögnuð? 

 Til þess að kanna viðhorf almennings til neyslu og hvernig umræðan í 

þjóðfélaginu var um þessi málefni á þeim tíma verður stuðst við blaðagreinar og skrif 

bloggara. Sem hluta af heimildaröflun fyrir ritgerðina hef ég tekið viðtal við Arnar 

Sigurðsson, starfsmann hjá Bang & Olufsen og spurði hann hvort og þá hvernig hann 

sæi breytingar á neyslu viðskiptavina verslunarinnar. Einnig mun ég styðjast við gögn 

frá Capacent um breytingar á neyslu- og lífstílsviðhorfum Íslendinga frá 1999 til 2010 

sem ég fékk aðgang að hjá leiðbeinanda mínum. Auk gagna frá Capacent, er stuðst við 

margvíslegar aðrar heimildir. Tölulegar heimildir eru frá Hagstofu Íslands og 

Seðlabanka Íslands. 

Ritgerðinni er skipt upp í fjóra meginkafla. Í fyrsta kaflanum verður fjallað um 

hvernig hin mikla einkaneysla byrjaði að þróast í Evrópu, og hvernig Bandaríkjamenn 

tóku svo upp siði Evrópubúa sem leiddi til þess að neyslan í Bandaríkjunum jókst mikið.  

Þá verður fjallað um helstu ástæður aukinnar neyslu á tímabilinu 1990 til 2008 og sett 

fram svör við spurningunum um hversu mikil aukning varð í raun og veru á einkaneyslu 

á þessu tímabili, og hvaða hlutar af einkaneyslunni jukust einna helst.  Einnig verður 

                                                      
1
 „Yfirgengileg innkaupaþörf“, Neytendablaðið, júní 2005, bls. 21 
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farið yfir hvaða neysluflokkar það eru sem sýna mesta aukningu í mikilli hagsæld og 

hafa með því áhrif á heildareinkaneysluna. Í öðrum kafla verður skoðað hvernig 

Íslendingar stóðu í kaupum á tilteknum lúxusvörum samanborið við aðrar þjóðir og 

hvaða vörur og vöruflokkar það eru sem hafa verið mest áberandi í neyslu Íslendinga 

síðustu ár. Í þriðja kafla verður fjallað um stöðu Íslendinga eftir bankahrunið árið 2008, 

bæði hvernig þróun einkaneyslu hefur verið eftir hrun og einnig breytt neyslumynstur. 

Í fjórða kafla verður reynt að komast að því hvort breyting hafi orðið á viðhorfi 

almennings til neyslu. Fyrst verður athugað hvernig verslun sem selur lúxusvörur, sem 

eru af mörgum álitnar stöðutákn, hefur fundið fyrir breytingum á neyslu. Einnig verður 

rýnt í gögn Capacent um viðhorfsbreytingar og athugað hvort einhverjar breytingar hafi 

orðið á viðhorfi fólks frá árinu 1999 til 2010. Síðan verður kannað hvernig almenningur 

og fréttaveitur hafa talað um neysluna.  
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1. Þróun einkaneyslu og ástæður hennar  

Sú mikla neysla sem þekkist meðal almennings í dag hefur ekki alltaf verið svona mikil 

og í rauninni er mjög stutt síðan að heimurinn varð að því mikla neyslusamfélagi sem 

hann er í dag. Því hefur lengi verið haldið fram að það hafi ekki verið fyrr en eftir seinni 

heimsstyrjöldina sem neysla fór að aukast. Vöruverð hafði hækkað á stríðsárunum en 

samt var kaupmáttur Íslendinga ágætur. Framboð annaði varla eftirspurn og 

einkaneysla jókst mikið eftir seinni heimsstyrjöld.2 Á Íslandi er oft sagt að Íslendingar 

hafi kynnst þessari neyslumenningu í gegnum Bandaríkin, sem þykir mikið 

neysluþjóðfélag, og að með aðstöðu Bandaríkjahers hér á landi hafi aukin neysla borist 

hingað og skapað sér sess.3 Á eftirstríðsárunum jókst neysla hins vegar víðsvegar um 

heiminn vegna aukinnar hagsældar og er það því ekkert einsdæmi hérlendis.  

Neysla og neyslumenning hafa nýlega skapað sér sess innan sagnfræðinnar og 

því er tiltölulega stutt síðan að sagnfræðingar fóru að skrifa um neyslu og 

neysluhegðun. Hér hefur því opnast nýtt rannsóknasvið fyrir sagnfræðinga. Fyrir 

nokkrum áratugum var gert ráð fyrir því að neyslusamfélög væru til komin vegna 

iðnbyltingarinnar, þó þau hafi ekki byrjað að mótast fyrr en undir lok nítjándu aldar. 

Það hefur þó komið í ljós að nútímaneysla, það er neysla á vörum sem eru ekki 

nauðsyn heldur vörur sem menn eignast vegna langana, byrjaði fyrir iðnbyltinguna.4 

Neyslumenningin eins og hún þekkist í dag byrjaði í Vestur-Evrópu, en Bandaríkin voru 

fljót að slást í hópinn þar sem Bandaríkjamenn tóku upp neyslusiði Evrópubúa. Neysla 

Bandaríkjamanna tók hratt við sér og á endanum urðu Bandaríkin leiðandi í neyslu 

almennings. Neyslan breyttist með þörfum neytenda, vörur sem voru nýjar á markaði 

voru skyndilega taldar nauðsynlegar og einstaklingar fóru að samsama sig með 

neysluvörum. Þannig þurfti að endurskilgreina þarfir einstaklinga frá löngunum þeirra 

og vonum. Tilkoma aukinnar neyslu hafði einnig í för með sér öðruvísi 

                                                      
2
 Eggert Þór Bernharðsson, Saga Reykjavíkur. Borgin 1940 – 1990, bls. 168. 

3
 Eyþór Ívar Jónsson, „Frá sér numin þjóð“ Vísbending, 24. árg. 49 tbl. 2006, bls. 20.   

4
 Peter Stearns, Consumerism in world history, bls. x. 
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markmiðasetningu hjá fólki og breytta hegðun einstaklinga, sem fóru að velta fyrir sér 

hvaða markmið þeirættu að setja sér og hvað myndi færa þeim gleði og hamingju.5 

Aukin hagsæld í Vestur-Evrópu eftir seinni heimsstyrjöldina hafði í för með sér 

miklar nýjungar, bæði vegna nýrra neysluvara sem komu á markað og breytinga á þeim 

hópi sem keypti vörurnar. Verkalýðurinn sem hafði yfirleitt lægri laun heldur en 

millistéttin kynntist í fyrsta skipti heimi neysluvaranna. Margir töluðu um að 

verkalýðurinn væri að verða hluti af millistéttinni vegna aukinnar neyslu hans. Hluti af 

verkalýðnum var á móti aukinni neyslu og hafði sá hópur uppi mótmæli til þess að 

reyna að sporna gegn aukinni neyslu. Fljótlega dró þó úr mótmælunum þegar aðgangur 

verkalýðsins að neysluvörum jókst. Það var aðallega vegna þess að þá var 

verkalýðurinn sjálfur orðinn upptekinn af því að njóta þessara nýju neysluvara og 

margir farnir að vinna lengri vinnudaga til að safna pening fyrir aukinni neyslu.6 

Thorstein Veblen setti fram hugtakið sýningarneysla, (e. conspicuous 

consumption) til þess að lýsa þeirri auknu neyslu sem varð áberandi hjá efnastéttum í 

Bandaríkjunum kringum 1890.7 Þá var almenn neysla orðin mjög sýnileg hjá 

millistéttinni og farin að vekja athygli vegna þess að almenningur var augljóslega farinn 

að neyta meira af þeim vörum sem einungis yfirstéttin hafði áður verið að neyta. 

Kenning Veblen var sú að lífsgæðakapphlaupið stuðlaði að því að fólk næði 

markmiðum sínum og bætti sig af því að mennirnir væru þannig gerðir að þeir keppast 

við hvern annan og slíkt kapp nær einnig til neyslu manna. Með aukinni neyslu getur 

maðurinn sýnt nágranna sínum hversu vel honum vegnar í lífinu, og er neyslan þar með 

gerð að stöðutákni.8 Þetta á vel við um neyslu Íslendinga síðustu ár því neyslan hefur 

aukist mikið hjá almenningi og hjá þeim „ný-ríku“ í lífsgæðakapphlaupinu.  

Neysla getur haft bæði táknrænan og hagkvæman tilgang. Gagnvart sumum 

vörutegunumd er táknræni tilgangurinn mikilvægari en notagildi eða hagkvæmni 

vörunnar. Táknræni tilgangurinn skapar aðgreiningu frá öðrum hópum, en sýnir líka 

samstöðu með þeim hópi sem viðkomandi vill tilheyra í samfélaginu og gefur því til 

kynna félagslega stöðu einstaklinga. Í neyslusamfélagi nútímans sjá neytendur stöðugt 
                                                      
5
 Peter Stearns, Consumerism in world history, bls. 21 – 23, 25. 

6
 Peter Stearns, Consumerism in world history, bls. 123.  

7
 Robert H. Frank, Luxury Fever, bls. 14. 

8
 Thorstein Veblen, The Theory of the Leisure Class, bls. xv. 64. 
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auglýsingar í tölvum, sjónvarpi og blöðum um það hvaða neysluvörur séu nauðsynlegar 

til að vera partur af tilteknum þjóðfélagshóp.9 

Juliet Schor hefur sett fram hugmyndina um nýju neysluhyggjuna (e. the new 

consumerism), sem felst m.a. í því að fólk sé sífellt  að uppfæra neysluviðmiðin. Það 

hefur alltaf ríkt mikill samanburður milli fólks hvað varðar neyslu, og kallar Schor það 

„samkeppnisneyslu“. Sú neysla er að stórum hluta knúin áfram af samkeppni og 

samanburði þar sem einstaklingar reyna að halda í fyrirfram ákveðin viðmið í þeim hópi 

sem þeir tilheyra. „Samkeppnisneysla“ er nýtt hugtak en hugmyndin á bak við það er 

ekki ný því það er svipuð hugmynd og hjá Veblen og fleirum sem hafa lengi haldið því 

fram að í neyslu eru einstaklingar alltaf að keppa við nágrannann. Það sem hefur þó 

breyst er að keppnin stendur ekki lengur milli nágranna. Í staðinn er lífstíll þeirra ríku 

orðinn viðmið fyrir fólk, óháð tekjum þeirra. Það sem er nú orðið útbreitt markmið 

fólks víðsvegar um heiminn er lúxus frekar en að sætta sig við þægindi. Í upphafi hófst 

samanburðurinn á því að heimavinnandi húsmæður í Bandaríkjunum fóru að bera sig 

saman við aðrar húsmæður í nágrenninu. Fólk sem bjó í sama hverfinu hafði svipaðar 

tekjur. Það olli því ekki miklum vandræðum ef nágranninn fékk nýja ryksugu þar sem 

ágætar líkur voru á að næsti maður hefði einnig efni á nýrri ryksugu. En eftir að konur 

fóru meira út á vinnumarkaðinn minnkaði sambandið við nágrannana og konur fóru 

frekar að miða sig við vinnufélagana sem komu úr hinum ýmsu áttum. Á sama tíma fór 

fólk að eyða minni tíma með vinum og nágrönnum og eyddi í staðinn meiri tíma með 

fjölskyldunni fyrir framan sjónvarpið. Sjónvarpið varð því uppspretta að nýjum 

hugmyndum og viðmiðum fyrir neytendur enda eru sjónvarpsþættir mjög gjarnan innlit 

í líf þeirra efnuðustu.10 

Aukin einkaneysla 1990-2007 og ástæður hennar 

Á mynd 1 má sjá þróun einkaneyslu á Íslandi síðustu tuttugu ár. Á árunum 1990 til 

2011 jókst einkaneysla að meðaltali um 2,2% á ári, en ef skoðuð eru mestu 

uppgangsárin þá sést að frá 1995 til 2008 jókst einkaneysla að meðaltali um 5,2% á ári.  

                                                      
9
 Ragna Benedikta Garðarsdóttir, Ásdís A. Arnalds, Dr. Friðrik H. Jónsson, „Staða neytendamála á Íslandi 

2008“. Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, bls. 15-16. 
10

 Juliet B. Schor, „Towards a new politics of consumption“, bls. 448-449. 
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Myndrit  1 :  Einkaneysla frá 1990 – 2010 

 

Heimild: Hagstofa Íslands. 

Það er ljóst að einkaneyslan hefur verið í nánast stöðugri aukningu frá árinu 1990 og 

fram til 2008 þegar bankahrun varð á Íslandi. Þá má einnig sjá á mynd 1 að frá árinu 

1994 til 2000 varð töluverð aukning á einkaneyslu og er þetta tímabilið sem einkennist 

af tækni- og internetbólunni.11 Árið 2000 og fram að 2002 varð aftur á móti 

smávægilegur samdráttur í einkaneyslu sem stafar af því að upplýsingatæknibólan 

sprakk um aldarmótin 2000.12 

Árið 1995 var einkaneysla Íslendinga 358 milljarðar króna en einungis tíu árum 

seinna, árið 2005, var hún komin upp í 610 milljarða. Þetta er mikil aukning á ekki 

lengra tímabili. Í töflu 1 má sjá vísitölu yfir einkaneyslu þar sem hún fer úr 100 árið 

1995 og í 187 árið 2007. Vísitalan eykst því um 87 stig á tólf árum. 

 

 

                                                      
11

 Vef. Stefán Ólafsson, „Íslenska leiðin eftir hrun. Hvert vill þjóðin stefna?“, bls. 3.  
12

 Stefán Ólafsson, Arnaldur Sölvi Kristjánsson, „Áhrif fjármálahrunsins á lífskjör þjóðarinnar. Umfang 
kreppunnar og áfkoma ólíkra tekjuhópa“, bls. 12. 
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Tafla 1. Einkaneysla alls m.v. fast verðlag 2005 : 

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 

Hlufallsleg neysla 100 112 134 135 141 170 187 146 151 

Neysla í ma.kr. 358 402 478 484 506 610 668 523 542 
Heimild : Hagstofa Íslands 

Einkaneyslu er gjarnan skipt í fjóra flokka, þ.e. varanlegar neysluvörur, óvaranlegar 

neysluvörur, hálfvaranlegar neysluvörur og þjónustu. Varanlegar neysluvörur eru kaup 

á vörum sem endast í þónokkur ár eins og ökutæki, húsgögn og stærri heimilistæki. 

Óvaranlegar neysluvörur eru matur og drykkur auk annarra vara sem við notum á 

heimilinu. Hálfvaranlegar vörur eru fatnaður og skór, sem eru í raun varanlegar vörur 

en þó ekki jafnmiklar fjárfestingar og hlutir sem endast ekki alveg jafn lengi og 

varanlegu neysluvörurnar. Undir þjónustu flokkast t.d. símreikningur, 

bifreiðartryggingar og fleira. Sá þáttur sem sveiflast  hvað mest eru varanlegar 

neysluvörur, fólk kaupir sér ný húsgögn eða nýja hluti fyrir heimilið ef það hefur efni á 

því. Miklar sveiflur í varanlegum neysluvörum hafa því hvað mest áhrif á sveiflur 

einkaneyslunnar.13  

Aukna neyslu þarf að fjármagna með einhverjum hætti. Þeir sem apa eftir þeim 

efnameiri þurfa annað hvort að vinna meira, taka lán eða safna fyrir hlutunum. Bretinn 

Antony Elliot, sem var lengi yfirmaður í áhættugreiningu í einum stærsta banka 

Bretlands, nefnir þrjár aðalástæður fyrir vaxandi skuldum heimilanna. 14 Í fyrsta lagi er 

það utanaðkomandi þrýstingur. Kröfur um dýr og fín húsgögn og húsnæði, að viðhalda 

ákveðnum lífsstíl eða ímynd sem aðrir jafnaldrar gera eða til að viðhalda kröfum barna 

eða maka. Í öðru lagi nefnir hann kæruleysi eða barnalega hugsun þegar kemur að 

fjármálum. Magir lántakendur takast á við skuldir sínar með leiðum sem stuðla að 

ennþá meiri skuldum og þeir eru oft tregir við að leita ráðgjafar í fjármálum. Í þriðja 

lagi, sem er jafnframt það sem skiptir hve mestu máli, er það hversu auðvelt er að taka 

lán. Fjármálastofnanir gera boð sín um lán freistandi og skoða hvorki tekjur né 

núverandi skuldir hjá einstaklingum áður en þeir veita lán.15 

                                                      
13

 Vef. Seðlabanki Íslands, „Sveiflur í einkaneyslu“. 
14

Proposed EU Consumer-Credit Harmonistation, bls. 88. 
15

 Vef. Antony Elliot, „Not waving but drowning“, bls. 3-4.  
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Það er mikið til í því sem Elliot segir. Það sem hann nefnir utanaðkomandi 

þrýsting til að viðhalda ákveðnum lífsstíl gæti líka verið þrýstingur frá einstaklingnum  

sjálfum. Það svipar mjög til þess sem Juliet Schor segir um samkeppnisneysluna. 

Einstaklingar eru að miða sig og sína neyslu við vinnufélaga eða vini. Viðkomandi 

keppist við að viðhalda ákveðinni ímynd eða lífsstíl hvort sem honum finnst krafan um 

þá ímynd eða lífsstíl koma frá utanaðkomandi eða sjálfum sér. Annað atriðið sem hann 

nefndi um barnalega hugsun gæti verið eitthvað sem tíðkaðist hve mest frá árunum 

2004 til 2007 þegar bankarnir buðu lán fyrir öllum mögulegum hlutum og neyslu. 

Sömuleiðis er möguleiki á því að sumum finnist það skammarlegt að leita sér 

fjármálaráðgjafar. Þriðja atriðið er það sem var mjög áberandi hér á landi eftir 

einkavæðingu bankanna og verður skoðað betur síðar í þessari ritgerð, það er hversu 

auðvelt aðgengi að lánsfé var og auglýsingar bankanna um hin ýmsu neyslulán sem þeir 

buðu upp á. Það sem spilaði einnig inn í aukna skuldsetningu Íslendinga var hækkun á 

húsnæðisverði. Aukið lánsfé leiddi til mikillar eftirspurnar eftir húsnæði sem varð til 

þess að húsnæðisverð hækkaði. Með hærra húsnæðisverði jókst veðhæfi eigna sem 

gerði heimilum kleift að taka hærri lán. Á sama tíma hækkuðu einnig laun einstaklinga 

sem gerði það að verkum að þeir gátu fengið ennþá meiri lán.16 Ástæður Elliots eru því 

góðar og gildar fyrir aukinni skuldsetningu en það gætu þó verið fleiri atriði sem höfðu 

áhrif á aukna einkaneyslu, eins og hækkun launa.  

Það mætti því áætla að þessi aukna neysla væri meðal annars vegna hækkunar 

á tekjum en meðaltal heildartekna einstaklinga hækkaði frá 1998 úr 254.000 á mánuði í 

378.000 á mánuði árið 2008, m.v. fast verðlag. Einnig hefur launabilið í samfélaginu 

stækkað á þessu tímabili, stjórnendur og æðstu menn nokkurra fyrirtækja fengu svo há 

laun að þau voru kölluð ofurlaun. Bankarnir, auk nokkurra stórfyrirtækja, skáru sig 

töluvert úr hópi annarra fyrirtækja þegar litið var á launakjör.17 Það er því mjög líklegt 

að neysla hafi aukist vegna hækkunar á launum. Hvað gerir fólk þegar laun þess hafa 

hækkað? Líklega eyðir það þeim í einhverjar varanlegar neysluvörur sem það hafði ekki 

                                                      
16

 Páll Kolbeins, „Eignir og skuldir Íslendinga“ Tíund, nóvember 2009, bls. 18. 
17

 Vorskýrsla hagdeildar ASÍ 2008, Alþýðusamband Íslands, bls. 19. 
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efni á áður. En með hækkun launa verður líka að athuga að þá er viðkomandi í aðstöðu 

til að taka hærri lán.18 

Þegar launin hækka mikið eru miklar líkur á að fólk leyfi sér meiri munað og 

þess vegna breytast neysluvenjur þess. Fólk fer líka að gera ráð fyrir óbreyttum tekjum 

um lengri tíma og með aukinni neyslu, jafnvel um efni fram, ásamt aukinni 

skuldseningu er fólk að taka meiri áhættu þar sem ekki er gert ráð fyrir skertu 

tekjuflæði og viðbrögðum við því ef launin lækka eða fólk missi vinnuna.  

Á línuriti má sjá aukningu launa frá árinu 1998 til ársins 2010, en ekki eru til 

gögn hjá Hagstofu Íslands um meðal mánaðarlaun fyrir þann tíma. Stöðug hækkun 

launa varð frá árinu 1998 til 2008 þegar bakslag varð vegna bankahrunsins og laun 

margra, sérstaklega í fjármálageiranum, voru endurskoðuð. Eftir bankahrun lækkuðu 

laun og voru laun árið 2011 sambærileg við laun á árunum 2003 og 2004.  

Myndrit  2 :  Meðal mánaðarlaun frá 1998 - 2010 

 

Heimild : Hagstofa Íslands 

En hækkuðu launin í raun og veru svona mikið? Launin hækkuðu vissulega, en 

sömuleiðis hækkaði húsnæðisverð og neysluverð. Frá október 2004 til október 2005 

                                                      
18

 Páll Kolbeins, „Eignir og skuldir Íslendinga“ Tíund, nóvember 2009, bls. 18. 
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hækkuðu laun að meðaltali um 5,4%. Á sama tíma hækkaði vísitala neysluverðs um 4% 

svo að kaupmáttur launa jókst að meðaltali um 1,4% á þessu tímabili.19 

 Ef litið er á tölur um þróun kaupmáttar almennings má sjá að 

kaupmáttaraukning varð á árunum 1995 til 2000 og síðan aftur 2003 til 2008. Þessi 

aukning var þó ekki sú mesta sem orðið hefur á Íslandi því á síldarárunum og á áttunda 

áratugnum varð töluvert meiri kaupmáttaraukning. 20 

Myndrit  3: Einkaneysla og ráðstöfunartekjur 1990 - 2010 

 

Heimild : Hagstofa Íslands 

Á mynd 3 má sjá hvernig ráðstöfunartekjur heimilanna þróuðust miðað við þróun 

einkaneyslu. Tekið skal fram að ekki eru til tölur um ráðstöfunartekjur heimilanna fyrir 

1994. Athyglisvert er að sjá að frá 1994 til 2007 er neysla umfram ráðstöfunartekjur. Á 

þessu tímabili var hlutfallslegur mismunur á neyslu og tekjum um 20%, þ.e 

einkaneyslan var 20% hærri en ráðstöfunartekjur á þessu tímabili. Mismunurinn var því 

á bilinu 50 til 100 milljarðar milli ráðstöfunartekna og einkaneyslu yfir þetta tímabil. 

Munurinn minnkaði hins vegar árið 2008 þegar að ráðstöfunartekjur voru í fyrsta skipti 

frá árinu 1994 meiri en einkaneyslan. Það er merkilegt því eins og við sáum áðan þá 

                                                      
19

Vef. Hagstofa Íslands, „Kaupmáttur launa jókst um 1,4% milli ára á almennum vinnumarkaði.“   
20

 Vef. Stefán Ólafsson, „Íslenska efnahagsundrið. Frá hagsæld til frjálshyggju og fjármálahruns.“, bls. 
239-240. 
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tvöfaldaðist einkaneysla frá 1995 til 2007. Árið 2008 voru tekjurnar 3,5% hærri en 

neyslan en árið 2009 munaði aðeins 0,2%. Neyslan var aftur orðin umfram tekjur árið 

2010 þegar einkaneyslan var 521 milljarður, á meðan að tekjurnar voru 465 milljarðar, 

og var því 12% munur þar á milli.21 Ef einkaneyslan eykst meira en kaupmátturinn þá 

hlýtur að koma að því að neyslan verði fjármögnuð á annan hátt en með tekjum og þar 

er lántaka algengasta leiðin.22 Vegna þess að tölulegar upplýsingar eru fengnar úr 

mismunandi upplýsingabrunnum er þó erfitt að meta hversu stór hluti af þessum 

mismun var fjármagnaður með lántökum. 

Það sem hafði hvað mest áhrif til aukningar á einkaneyslu á Íslandi og kom 

Íslendingum í veruleg vandræði var aukin skuldsetning, enda má leiða að því líkum að 

aukin skuldsetning sé einn liður í því að hér varð bankahrun á árinu 2008. Mikil 

skuldsetning er einmitt dæmigert einkenni á vandkvæðum í efnahagsmálum sem getur 

leitt til fjármálakreppu.  

Hér á landi urðu miklar breytingar frá árinu 1995 en þá varð Ísland hluti af 

Evrópska efnahagssvæðinu. Aðild Íslands í EES þýddi m.a að hér varð fullt frelsi til 

fjármagnsflutninga bæði til og frá landinu og við þetta breyttist fjármálaumhverfi 

Íslendinga mjög. Árið 1997 byrjaði einnig einkavæðing bankanna sem lauk árið 2003, 

við það voru ríkisbankarnir komnir í eigu einkaaðila.23 

Þegar íslensku bankarnir komu inn á húsnæðislánamarkaðinn upp úr 2003 urðu 

miklar breytingar á skuldum heimilanna. „Ekki einasta buðu bankarnir húsnæðislán og 

bílalán; nú var hægt að veðsetja sumarbústaði, fá lán til að endurnýja innréttingarnar 

og fara í frí að ógleymdum lánum til að kaupa hlutabréf og kúlulán.“24 Innkoma 

bankanna á húsnæðislánamarkaðinn hafði einnig þau áhrif að húsnæðisverð hækkaði 

sem varð til þess að einstaklingar gátu tekið ennþá hærri lán. Þessi aukna skuldsetning 

                                                      
21

 Það skal þó haft í huga að þegar ráðstöfunartekjur og einkaneysla eru borin saman þarf að taka 
samanburðinum með fyrirvara því hér er verið að bera saman tölur úr mismunandi upplýsingabrunnum 
og í því getur falist ósamræmi. Neysla getur til dæmis verið fjármögnuð með eignasölu og einnig er hluti 
ráðstöfunartekna sendur úr landi. 
22

 „Einkaneysla byggð á skuldasöfnun“, Morgnblaðið, 15. febrúar 2004, bls. 15. 
23

 Vef. Stefán Ólafsson, Íslenska efnahagsundrið. Frá hagsæld til frjálshyggju og fjármálahruns, bls. 243. 
24

 Vef. Rannsóknarskýrsla Alþingis, „Lánveitingar til almennings.“ 
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var ekki bara vegna innkomu bankanna á húsnæðislánamarkað því lánveitingar jukust 

einnig hjá öðrum fjármálafyrirtækjum.25 

Íslenskir ráðamenn lofsömuðu aukið aðgengi að bankalánum. Davíð Oddson, 

þáverandi forsætisráðherra, sagði í ræðu sem hann hélt á fundi Útflutinngsráðs árið 

2004 að „aðgengi almennings að bankalánum hefur verið stóraukið og er vel að menn 

þurfi ekki lengur að ganga milli ríkisbanka með veikt pottlokið í höndunum að kría út 

víxla eins og algengt var.“26 Þetta var algengt sjónarmið og margir stjórnmálamenn 

voru sama sinnis.  

Árið 1990 námu fjárfestingar Íslendinga í íbúðarhúsnæði um 50 milljörðum, 

reiknað á verðlagi ársins 2008. Næstu árin minnkuðu fjárfestingar í íbúðarhúsnæði, 

þangað til í kringum árið 2001 þegar byggingariðnaðurinn var í mikilli uppsveiflu. Þá 

voru fjárfestingar aftur orðnar jafn miklar og 1990 og námu þá um 2 milljörðum meira, 

þ.e. 52 milljörðum. Árið 2007 jukust fjárfestingar í íbúðarhúsnæði á ný og voru þá 

rúmir 100 milljarðar. Fjárfestingar í íbúðarhúsnæði fóru því úr 52 milljörðum í 100 

milljarða, eða næstum tvöfölduðust, á einungis sex árum.27 

Aðgengi að lánsfé var því augljóslega mun meira á þessum árum heldur en það 

hafði verið áður. Skuldsetning almennings jókst mikið og fólk miðaði greiðslubyrði sína 

við þau laun sem það hafði, en síðar hækkuðu lánin mikið vegna gengisfalls krónunnar 

og verðbólgu á meðan launin stóðu í stað eða lækkuðu. Mörg fyrirtæki þurftu að segja 

upp starfsfólki, lækka laun eða skerða starfshlutfall starfsmanna sinna eftir 

bankahrunið og á sama tíma héldu lánin áfram að hækka. Í lok september 2008 

skulduðu heimilin í landinu um 1.770 milljarða, þar af voru 1.400 milljarðar í 

verðtryggðum lánum og 370 milljarðar í gengistryggðum lánum. Það má því gera ráð 

fyrir að meðalskuld á heimili hafi verið rúmlega 18 milljónir miðað við fjölda heimila í 

landinu.28 

 

                                                      
25

 Vef. Rannsóknarskýrsla Alþingis, „Lánveitingar til almennings.“ 
26

 Vef. Rannsóknarskýrsla Alþingis, „Samfélagssýnin.“ 
27

 Ísland 2009. Stöðuskýrsla unnin fyrir forsætisráðuneytið, bls. 77. 
28

Vef.  Velferðarráðuneytið, „Skýrsla vinnuhóps um fjármál heimilanna.“ 
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Myndrit  4 :  Skuldir heimilanna við fjármálakerfið frá 1990 – 2008.  

 

Heimild : Seðlabanki íslands 

Eins og sjá má á mynd 4 jukust skuldir heimilanna merkjanlega frá árinu 2004, í kjölfar 

þess að bankarnir komu inn á húsnæðislánamarkað. Frá árinu 2004 til 2005 fóru 

skuldirnar úr 877 milljörðum upp í 1.084 milljarða. Þetta var gífurleg aukning á einu ári, 

samanborið við fyrri ár, og gekk með sama hætti næstu árin fram til ársins 2008 þegar 

skuldir heimilanna voru komnar hátt í 2.000 milljarða. Eftir fall bankanna eru gögn um 

skuldir heimilanna ekki nægjanlega marktæk þar sem nýju bankarnir keyptu skuldir 

gömlu bankanna á umtalsverðum afslætti og gögn Seðlabanka sýna því ekki rétta mynd 

af raunverulegri skuldastöðu heimilanna. Auk þess féll gengi  krónunnar svo lán í 

erlendum myntum hækkuðu mikið og hafði það einnig áhrif á skuldastöðu heimilanna.   

 Á þessum tíma var neysla einnig að aukast á heimsvísu. Samhliða þeirri auknu 

neyslu ýtti auðvelt aðgengi að lánum á lágum vöxtum undir aukna neyslu Íslendinga. 

Það varð til þess að Íslendingar fóru að eyða í dýrar neysluvörur í miklu magni. Þessi 

neysla var að stórum hluta fjármögnuð með skuldsetningu. Árið 2004 voru heildar 

skuldir íslenskra heimila orðnar töluvert hærri en skuldir heimila í nágrannalöndum 

okkar. Þessar miklu skuldir vöktu víða athygli og í umfjöllun í breska dagblaðinu 

Financial Times var bent á að svo miklar lánveitingar íslensku bankanna til einstaklinga 
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og heimila á Íslandi væri að draga úr lánshæfi bankanna á alþjóðavettvangi. 

Lánshæfismat íslensku bankanna var því lækkað, fyrst hjá Fitch í febrúar 2006 og í 

kjölfarið hjá hinum lánshæfismatsfyrirtækjum.29  

Árið 2009 birti Capacent fréttabréfið Þjóðarpúlsinn, þar sem þeir könnuðu 

eigna- og skuldastöðu heimilanna. Þar var spurt hvort að allar eignir heimilisins væru 

meiri, minni eða álíka miklar og skuldirnar. Um 26% sögðu að eignirnar væru minni en 

skuldirnar, 16% að eignir væru álíka miklar og skuldir og 58% áttu eignir umfram 

skuldir. Ef horft var á skiptinguna eftir aldurshópum þá voru einstaklingar yngri en 30 

ára og hópurinn 30-39 ára stærsti hlutinn af þeim sem skulduðu umfram eignir. Í 

hópnum 30 ára og yngri voru 50% sem skulduðu umfram eignir og á aldursbilinu 30-39 

ára voru 44% sem skulduðu umfram eignir.30 

Breytingar á neysluflokkum 

Hér verður skoðað hvernig heildarneysla skiptist hlutfallslega milli mismunandi flokka 

einkaneyslu. Á mynd 5 má sjá hlutfallslega skiptingu neysluvara á fimm ára fresti, frá 

árinu 1990 til 2010. Einkaneyslu er skipt í 12 aðalflokka. Hér fyrir neðan má sjá þessa 

12 aðalflokka og ef litið er á flokk 1 sem er matur og drykkjarvörur sést að yfir tímabilið 

hafa Íslendingar eytt hlutfallslega minna í mat og drykk en í aðrar vörur.  

Í fyrstu þremur flokkunum er hlutfallslega minni eyðsla árið 2010 en 1990. 

Flokkur fjögur, sem er að stærstum hluta húsnæði, sker sig nokkuð úr. Árið 1990 fór 

um 17% af einkaneyslu í húsnæði og því sem fylgir, en árið 2010 var það hlutfall komið 

upp í tæp 22%.  

Ferðir og flutningar, sem eru í flokki 7, voru rúmlega 10% af neyslu árin 1990 og 

1995 en rúmlega 15% árið 2005 þar sem utanlandsferðir og kaup á nýjum bílum stóðu í 

hámarki. Hlutfallslega eyddu Íslendingar meira í ferðir og flutninga árið 2005 en í 

húsnæði árið 2000. 

 

   

                                                      
29

 Vef. David Ibson, „Iceland‘s next PM urged to cut spendings“, Financial Times.  
30

 Vef. Capacent, Þjóðarpúlsinn, „Eigna og skuldastaða heimila“. 
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Myndrit  5: Hlutfallsleg skipting einkaneyslu 1990 – 2010.  

 

Heimild : Hagstofa Íslands 

Hlutfall neyslu í póst og síma, sem er flokkur 8 á myndinni, hefur aukist með árunum, 

enda voru símtæki orðin mun dýrari og nánast ómissandi árið 2010, á meðan að 

farsímar þekktust ekki árið 1990. Í tómstundum og menningu, flokki 9, urðu 

breytingarnar mestar frá 1990 til 1995 og var hlutfallið árið 2010 aftur orðið 

sambærilegt og það var árið 1990. 

Augljósustu breytingarnar, þegar skoðuð er hlutfallsleg neysla, eru hvað 

húsnæði er orðinn stór hluti af neyslunni, en neysla á mat og drykk, fötum og skóm og 

tómstundum og menningu hefur hlutfallslega minnkað með árunum.  

Þær vörur sem tengjast helst efnahagi fólks og sveiflast mest eru varanlegar 

neysluvörur. Á mynd 6 má sjá hvernig neyslan á þessum vörum fer vaxandi með 

árunum og tekur kipp um 2003 þar til toppnum er náð í kringum 2007. Neysla á 

húsgögnum og heimilisbúnaði tvöfaldaðist frá 1995 til 2005, enda eru það neysluvörur 

og því viðkvæmar fyrir breytingum á efnahagi fólks. Þegar vel stendur á fjárhagslega fer 

fólk að skipta út húsgögnum og kaupa sér hluti til heimilisprýði. Annar þáttur sem getur 

einnig haft áhrif hvað þetta varðar eru stærri húsakynni. Á þessu tímabili hafa risið 

mörg ný íbúðarhverfi, með tilheyrandi auknu framboði á stærri íbúðum og 
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einbýlishúsum. Því má gera ráð fyrir að hluti af þessari aukningu í húsgögnum hafi farið 

í að fylla upp í þessar stærri íbúðir og hús.  

Myndrit  6 :  Breyting á neyslu varanlegra neysluvara. 

 

Heimild : Hagstofa Íslands 

Frá árinu 1997 má sjá að mikil og hröð aukning verður á flokknum sjónvörp, 

myndbönd, tölvur og fleira. Þetta er tímabil upplýsingatækni- og internetbólunnar og 

eins og sjá má á mynd 6 varð samdráttur í þessum flokki um aldamótin 2000 enda 

sprakk bólan um það leyti.  Neysla á sjónvörpum og tölvum jókst einnig mjög mikið frá 

sama tíma, þar sem Íslendingar eyddu rúmlega 2.500 milljónum árið 1995. Á árunum 

2006 og 2007 eyddu Íslendingar í kringum 11.000 milljónum í sjónvörp og tölvur og 

hafði neyslan því rúmlega fjórfaldast. Íslendingar skiptu túbu sjónvörpum sínum út fyrir 

flatskjái, og ekki bara hvaða flatskjái sem er, því margir fjárfestu í sjónvörpum frá Bang 

& Olufsen sem eru mjög dýr miðað við aðrar tegundir sjónvarpstækja. Eftir 

bankahrunið á Íslandi drógust útgjöld í sjónvörp og tölvur töluvert saman en eru þó 

aftur að aukast á ný þar sem Íslendingar eyddu tæplega 9 milljörðum í nýjar tölvur og 

sjónvörp á árinu 2011. Svo virðist sem Íslendingum þyki mikilvægt að vera með nýjar 

tölvur enda er til tölva á nær hverju heimili á Íslandi í dag og eru þær stór hluti af leik 
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og starfi hjá mörgum. Það sést vel þegar skoðaðar eru auglýsingar í blöðum og öðrum 

fjölmiðlum þar sem tilboð á hinum ýmsu tölvutegundum eru mjög algeng sjón.  

Í flokkinn tómstundarvörur, leikföng og fleira falla meðal annars leikföng og spil 

og afmælis- og veisluvörur, eins og blöðrur, blóm, plöntur, áburður, gæludýr og fleira. 

Og flokkurinn tómstundir, stærri tæki og fleira, inniheldur stór tæki eins og tjaldvagna, 

báta, líkamsræktartæki, hljóðfæri og hesta. Neysla í báðum flokkum hefur verið í 

stöðugri aukningu, en aukningin hefur greinilega verið meiri frá 2003 og fram til 2008 

miðað við árin fram að 2003.  

Eins og sést á mynd 6 dróg verulega úr neyslu í þeim flokkum sem eru hvað 

mest háðir efnahagi fólks í lok árs 2008. Í bankahruninu, þegar bankarnir urðu 

gjaldþrota og voru yfirteknir af ríkinu, ríkti mikil óvissa í efnahagsmálum hér á landi og 

fólk hélt að sér höndum í neyslunni í tengslum við kaup á dýrari hluti. En strax upp úr 

árunum 2009 og 2010 varð aukning á ný í neyslu á sjónvörpum, raftækjum og fleiru. 

Töluverð aukning var í öllum þessum vöruflokkum á árunum 2009 og 2010, nema hvað 

helst í neyslu á húsgögnum og heimilisbúnaði og virðist sá flokkur ætla að taka hægar 

við sér.  

Samantekt 

Það hafði áhrif á neyslu Íslendinga þegar bankarnir hér á landi voru einkavæddir og 

þegar Íslands gekk í EES, og í báðum tilvikum jókst neyslan. Einnig leiddu lágir vextir á 

lánum og lágir skattar til aukninnar neyslu hér á landi. Hins vegar hafði ávallt verið 

erfitt að fá lán hjá íslenskum bönkum og þeir sem sóttu um húsnæðislán fóru í gegnum 

vandað mat til að ganga úr skugga um að lántaki gæti staðið við sitt. En eftir að 

bankarnir komu inn á húsnæðislánamarkaðinn slaknaði á kröfum um greiðslumat, auk 

þess sem minni kröfur voru gerðar um að lántaki gæti lagt fram ákveðið hlutfall af 

fjárfestingunni í útborgun, sem auðveldaði aðgengi að lánsfé. Sú staðreynd að skuldir 

tvöfölduðust á stuttum tíma, þ.e. frá 2003 til 2007, hefði átt að hringja 

viðvörunarbjöllum hjá eftirlitsstofnunum, ríkinu, fjármálafyrirtækjum og fleirum. Og 

líkur eru á að þær viðvörunarbjöllur hafi hljómað á ýmsum stöðum, þó það hafi ekki 

farið hátt og engar sérstakar ráðstafanir gerðar í tæka tíð. Tekjur hækkuðu ekki mikið 

þegar tekið er tillit til hækkunar á húsnæðisverði og neysluverði en það virðist samt 
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hafa haft áhrif á einkaneyslu. Aukið aðgengi að lánsfé, hækkun húsnæðisverðs og hærri 

tekjur er því aðalástæðan fyrir þeirri sprengju sem átti sér stað í einkaneyslu á árunum 

2003 til 2008.  

Þær neysluvörur sem hafa sveiflast mest eru varanlegar neysluvörur. Þegar 

hagsæld þjóðarinnar hefur aukist þá hefur neysla á varanlegum neysluvörum einnig 

aukist. Þetta eru einmitt vörur eins og bílar, húsgögn og raftæki sem hafa verið mjög 

áberandi hluti af neyslu Íslendinga. Neysla á mat og drykk veltur ekki jafn mikið á 

efnahagi fólks eins og varanlegar neysluvörur því þær vörur eru nauðsynlegar og ganga 

fyrir í neyslu manna, og því hefur aukning í þeim flokki ekki verið eins áberandi. 
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2. Neysluþjóðfélagið á  Íslandi 

Hæfileiki Íslendinga til að setja met í neyslu 

 „Hvenær er nóg nóg? Spyrja þeir sem í einfeldni sinni halda að hófsemi sé dyggð. Í 

neysluþjóðfélagi liggur svarið í augum uppi, því hugtakið nægjanlegt er ekki til og 

fyrirheitið er að alltaf skuli skaffað meira og meira.“31 

Þetta á svo sannarlega vel við þegar litið er á þau met sem Íslendingar hafa sett 

í verslun á einstaka merkjavörum. Sala á raftækjum frá Bang & Olufsen jókst gríðarlega 

á árunum 2005 til 2008. Íslendingar voru í öðru sæti yfir fjölda kaupenda á þessum 

lúxustækjum, það voru einungis Rússar sem keyptu fleiri slík tæki.32 Sé aftur á móti 

miðað við höfðatölu þá höfðu Íslendingar betur og voru efstir á lista yfir kaupendur á 

vörum frá Bang & Olufsen. Það voru því ansi margir Íslendingar sem fjárfestu í slíkum 

tækjum sem eru mjög dýr tæki, enda kostuðu ódýrustu sjónvörpin frá Bang & Olufsen 

500 þúsund krónur á þessum tíma.  Það sjónvarpstæki sem var vinsælast hér á Íslandi 

og seldist hvað mest kostaði 750 þúsund krónur, en það var einnig hægt að fá sjónvörp 

sem kostuðu allt að fjórar milljónir króna. Að eiga raftæki frá Bang & Olufsen var orðið 

að ákveðnu stöðutákni á Íslandi.33 

Raftæki frá Bang & Olufsen voru ekki eina stöðutáknið á Íslandi heldur voru 

lúxusbílar einnig mjög vinsælir hjá nýríkum Íslendingum. Árið 2007 slógu Íslendingar 

met í kaupum á lúxusjeppum þegar Range Rover var hvað vinsælastur. Á fyrstu tíu 

mánuðum ársins 2007 voru seldir fleiri Range Rover jeppar á Íslandi heldur en í 

Danmörku og Svíþjóð samanlagt.34 Árið 2008 slógu Íslendingar eigið met þegar nýr 

Land Cruiser 200 kom til landsins. Áður en bíllinn kom til landsins og var frumsýndur 

höfðu 170 manns þegar pantað sér slíkan bíl. Toyota, umboðið sem seldi bílinn, gerði 

ráð fyrir að selja um 500 eintök af þessum „lúxusjeppa“ í ljósi þess að ódýrasta gerðin 

kostar um tíu milljónir króna. Til samanburðar gerði Bretland, með sína 60 milljón íbúa, 

                                                      
31

 Oddur Ólafsson, „Hvenær er nóg nægilegt?“, bls. 4.  
32

 Vef. Ingi Freyr Vilhjálmsson, „Íslendingar áttu heimsmet í kaupum á Bang & Olufsen raftækjum“ 
33

 Vef. Ingi Freyr Vilhjálmsson, „Íslendingar áttu heimsmet í kaupum á Bang & Olufsen raftækjum“ 
34

 Magnús Sveinn Helgason, „The consumer‘s republic of Iceland“, bls. 18. 
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einnig ráð fyrir að selja 500 eintök af Land Cruiser 200 jeppa.35 Árið 2008 byrjaði líka 

vel hjá bílasölum því þann 8. janúar 2008 höfðu „[…] þrír nýir Range Rover-jeppar selst, 

fimm BMW-lúxusvagnar, tveir Porsche Cayenne-sportjeppar, sjö Mercedes Benz-

glæsikerrur og tveir Audi-Q7 eðaljeppar.“36 Á fyrstu átta dögum ársins höfðu 

Íslendingar því keypt 19 glæsivagna.  

Íslendingar hafa lengi haft áhuga á nýjum bílum og húsgögnum. Sem dæmi um 

það birtist forsíðufrétt í dagblaðinu Tíminn á árinu 1991 með fyrirsögninni „Þrír 

milljarðar farnir í lúxus“. Fyrirsögnin vísaði til milljarða aukningar á innflutningi frá 

árinu áður og var breytingin aðallega vegna aukins innflutnings á dýrum bílum, 

húsgögnum og heimilstækjum. Bílasölurnar höfðu í nógu að snúast og í september 

1991 féll hvert sölumetið á eftir öðru. „Það eru dýrir og glæsilegir bílar, einkum jeppar, 

sem virðast höfða mest og best til Íslendinga um þessar mundir.“37 Þetta var ekki eina 

skiptið sem Íslendingar höfðu mikinn áhuga á glæsilegum bílum og jeppum, því 

glæsibílar einkenndu bílaflota Íslendinga næstu árin og enn þann dag í dag, þó að 

bílasala hafi breyst og sala á nýjum bílum dregist saman eftir bankahrunið á árinu 2008.  

Ef litið er á neyslu Íslendinga í bílakaupum miðað við fast verðlag þá má sjá 

samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands að Íslendingar eyddu rúmum 13 milljörðum í 

kaup á ökutækjum árið 1996. Ef við skoðum stöðuna 10 árum síðar, árið 2006 þá má 

sjá að kaup á ökutækjum námu tæplega 44 milljörðum. Þetta er aukning um 30 

milljarða á einungis tíu árum, sem þýðir rúmlega 240% aukningu frá árinu 1996 til 

2006.38 

Miðað við fólksfjölda þá virðast Íslendingar stefna á heimsmet í bílaeign. Þegar 

tölur um bílaeign eru skoðaðar út frá bílafjölda þá voru 560,6 bílar á hverja þúsund 

íbúa á Íslandi árið 2002 og fimm árum síðar voru 662,2 bílar á hverja þúsund íbúa. 

Hlutfall þeirra heimila sem ekki eiga bíl hefur lækkað mikið og árið 2007 voru einungis 

9% heimila sem áttu ekki bíl. Af þeim heimilum sem eiga bíl hefur þeim heimilum 

fjölgað sem eiga fleiri en einn bíl og árið 2007 áttu 32% heimila tvo bíla eða fleiri.39 

                                                      
35

 Atli Fannar Bjarkason, „Kreppuspár stöðva ekki lúxusbílasölu“, 24. Stundir, 8. janúar 2008, bls. 46. 
36

 Atli Fannar Bjarkason, „Kreppuspár stöðva ekki lúxusbílasölu“, 24. stundir, 8. janúar 2008, bls. 46.  
37

 „Þrír milljarðar í lúxus“, Tíminn, 3. september 1991, bls. 1.   
38

 Vef. Hagstofa Íslands. Rannsókn á útgjöldum heimilanna 2006 – 2008.  
39

 Vef. Rannsóknarskýrsla Alþingis, „Neyslusamfélagið.“  
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Á Íslandi hafa neysla og skuldir haldist í hendur. Íslendingar slógu ekki eingöngu 

met í verslun, því árið 2004 tilkynnti Ögmundur Jónasson þáverandi formaður BSRB, að 

Íslendingar væru við það að slá heimsmet í skuldum. Davíð Oddsson þáverandi 

seðlabankastjóri tók undir með Ögmundi árið 2006. Það væri einfaldlega vegna þess að 

Íslendingar keyptu mun meira frá útlöndum heldur en þeir seldu til útlanda og stór 

hluti af því var vegna einkaneyslu Íslendinga.40 

Mikil ásókn í verslunarferðir  

Íslendingar hafa lengi haft gaman að verslunarferðum til hinna ýmsu landa. Árið 1993 

birtist blaðagrein í dagblaðinu Vísi þar sem sagt var frá 150 manna hópi sem var í 

verslunarferð í Dublin.41 

Dublin er orðin meðal vinsælustu verslunarborga okkar og árlega streyma 

þúsundir kaupþyrstra Íslendinga þangað. Verslunareigendur þekkja orðið 

Íslendinga og eru farnir að bjóða þá velkomna á því ástkæra ylhýra. Sem dæmi 

má nefna að fyrir síðustu jól setti verslunarmiðstöðin St. Stephens Green 

Shopping Centre upp risastórt auglýsingaskilti á íslensku: Við hyá St. Stephen's 

Green verslunarmiðstöðinni byoðum vini okkar frá íslandi velkomn.42 

Tveimur árum síðar birtist aftur svipuð grein um verslunarferðir Íslendinga. Þá áttu 

fimmtán þúsund Íslendingar bókaða ferð til Evrópu og Bandaríkjanna frá hausti og fram 

að jólum árið 1995.43 Þegar kaupmáttur Íslendinga jókst þá drógu þeir ekki úr 

verslunarferðum sínum. Gengi erlendra gjaldmiðla var orðið mjög hagstætt fyrir 

Íslendinga og því ennþá meiri ástæða fyrir þá að halda erlendis í verslunarferðir. Árið 

2007 kom upp sú staða í Reykjavík að stórar ferðatöskur voru uppseldar í nokkrum 

                                                      
40

 „Við það „að slá heimsmet“, Morgunblaðið, 27. nóvember 2004, bls. 30 
Sjá einnig Vef. „Íslendingar með heimsmet í viðskiptahalla.“ 
41

 Pálmi Jónasson, Verslunarferð í Dublin með kaupglöðum íslendingum : Dublin býður fleira en ódýran 
fatnað.“, bls. 24.  
42

 Pálmi Jónasson, „Verslunarferð í Dublin með kaupglöðum íslendingum : Dublin býður fleira en ódýran 
fatnað.“, bls. 24.  
43

 „Fimmtán þúsund Íslendingar halda utan í haust“, Morgunblaðið, 8. september 1995, bls. 1c. 
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helstu verslunum sem seldu slíkar vörur, og í einhverjum þeirra voru jafnvel allar 

stærðir af ferðatöskum uppseldar.44  

Þegar teknar eru saman tölur frá Hagstofu Íslands um þróun á ferðum og 

flutningum frá árinu 1990 til 2010 má sjá mikla aukningu á ferðum og flutningum. 

Stærstur hluti þessa flokks eru kaup á ökutækjum og rekstur þeirra, flutningsgjöld, svo 

sem strætisvagna- og leigubílafargjöld, og flugfargjöld innanlands og til útlanda.45  

Myndrit  7 :  Ferðir og flutningar 1990 – 2010.  

 

Heimild : Hagstofa Íslands 

Hér fer neyslan úr rúmum 42 milljörðum og upp í rúmlega 106 milljarða þegar hún varð 

hvað mest. Inni í þessum tölum eru allir lúxusbílarnir sem voru keyptir í stórum stíl og 

einnig utanlandsferðir Íslendinga sem jukust gríðarlega. 

Á mynd 7 sést að árið 2007 ná Íslendingar hápunkti í ferðum og flutningum. Jón 

Karl Ólafsson forstjóri flugfélagsins Jet Primera Air greindi frá því að Íslendingar hefðu 

slegið heimsmet í ferðalögum erlendis. Árið 2007 ferðuðust Íslendingar hvað mest 

erlendis og voru ferðirnar það margar að það var eins og hver landsmaður hefði farið 

4,8 sinnum til útlanda það árið. „Íslendingar gistu yfir 100.000 gistinætur í 

Kaupmannahöfn einni árið 2007 og stóðu á bak við 20% af endurgreiðslu skatta á 
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 Ingibjörg B. Sveinsdóttir, „Stórar töskur víða uppseldar“ 24. stundir, 24. nóvember 2007, bls. 2.  
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Vef.  Hagstofa Íslands, „COICOP – samandregið yfirlit.“ 
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Kastrup flugvelli. Fólk var mikið að fara í helgarferðir, golfferðir, skreppa á fótboltaleiki, 

formúluna, viðskiptaferðir, matarferðir, vínsmökkunarferðir og svo mætti lengi telja“46 

er haft eftir Jóni Karli. Einnig varð hann var við það á seinni hluta ársins 2007 að ferðum 

til fjarlægari staða væri farið að fjölga og að fólk væri farið að skreppa til Bandaríkjanna 

og jafnvel Kína.  

Ferðalög Íslendinga hafa verið af ýmsu tagi þó verslunarferðirnar hafi vissulega 

verið mjög vinsælar. Capacent gerði könnun um ferðalög Íslendinga og kannaði aðsókn 

í sólarlandaferðir, ferðir í sumarhús, heimsóknir til vina og ættingja, annarskonar ferðir 

til útlanda, heimsreisu og ævintýraferðir, ferð þar sem bókað var flug og bíll, golfferðir, 

verslunarferðir og stórborgaferðir, og að lokum skíðaferðir. Hér eru skoðuð árin 2001 

til 2010 þar sem uppgangurinn var hve mestur í ferðum og flutningum fólks, eins og 

sást á mynd 7. Í töflu hér að neðan, töflu 2, má sjá hvernig þróunin var í hverjum lið 

fyrir sig. Samkvæmt þeim sem tóku þátt í könnun Capacent um ferðalög sín þá virðast 

sólarlandaferðir hafa farið vaxandi frá 2001, þegar 23% Íslendinga fóru í slíkar ferðir og 

þar til 2007 þegar 31% fóru í sólarlandaferð. Eftir 2008 hefur þeim svo fækkað aftur, 

því á árunum 2009 og 2010 voru einungis 11-14% sem héldu út í sólina. 

Heimsóknir til vina og ættingja erlendis hafa einnig aukist með árunum. Árið 

2001 sögðu 17% svarenda að þeir hefðu farið að heimsækja vini eða ættingja og árið 

2007 voru tæp 30% sem heimsóttu vini og ættingja erlendis. Þeim hefur þó ekki 

fækkað mikið í kreppunni því árin 2009 og 2010 voru 21-23% sem svöruðu því játandi 

að þeir ætluðu að fara erlendis til að heimsækja vini eða ættingja. Frá árinu 2001 til 

2007 varð því 62% aukning í ferðum til ættingja og vina hjá þeim sem svöruðu könnun 

Capacent.  

Heimsreisur og ævintýraferðir hafa einnig orðið vinsælli með árunum. Þetta eru 

yfirleitt mjög dýrar ferðir og standa jafnvel yfir í lengri tíma. Mikið af ungu fólki tekur 

sér frí frá námi eftir menntaskóla til þess að vinna sér inn pening og fara svo í 

heimsreisu. Heimsreisa er mjög kostnaðarsöm því slík ferð getur kostað hátt í milljón 

krónur og jafnvel meira, en það fer eftir lengd ferðarinnar og áfangastöðum. Engu að 

síður þá héldu 3,3% í slíka ferð árið 2001. Ásóknin hefur svo aukist og árin 2007 og 
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2008 sem hafa verið þau vinsælustu fyrir þessar ferðir þá fóru um 4,5% í heimsreisu 

eða ævintýraferð.  

Verslunarferðir og stórborgarferðir hafa verið vinsælar hjá Íslendingum um 

langt árabil eins og við sáum á Dublinarferðum landsmanna árið 1993.47 Sumir slá tvær 

flugur í einu höggi og fara í verslunarferð til stórborgar þar sem er hægt að skoða nýjar 

slóðir milli þess sem verslanirnar eru skoðaðar. Árið 2001 svöruðu 21% játandi að þeir 

hefðu farið í verslunar- eða borgarferð en sex árum síðar voru 40% sem fóru í 

verslunarferð. Breytingin frá 2001 til 2007 er því aukning um 84% á þessum sex árum. 

Það hefur þó aftur dregið úr verslunarferðunum enda gengi erlendra gjaldmiðla ekki 

jafn hagstætt og áður. Árið 2010 voru því 21% sem sögðust hafa farið í verslunarferð, 

sem er mjög sambærilegt við árið 2001. 

Tafla 2 : Svarhlutfall þeirra sem ætluðu í ferðalag á árinu 

Ár 2001 2004 2007 2010 

Sólarlandaferð 22,6% 22,6% 31% 11,4% 

Heimsókn til vina/ættingja 17,4% 21,5% 28,2% 23,3% 

Heimsreisa /ævintýraferð 3,3% 2,4% 4,6% 3,1% 

Flug og bíll 5,9% 6,6% 11,6% 5,4% 

Sumarhús 2,5% 4% 7% 2,6% 

Verslunarferð/stórborgarferð 21,5% 22,5% 40% 21% 

Heimild : Capacent 

Ferðir sem innihéldu flug og bíl urðu einnig mjög vinsælar í góðærinu. Frá árinu 2001 til 

2007 jukust þær ferðir um 95%. Einstaklingar virðast því vera hrifnir af frelsinu sem 

fylgir slíkum ferðum, að geta keyrt sjálfir um og skoðað nýja staði á sínum hraða.  

Mestar urðu breytingarnar frá árinu 2001 til 2007 á ferðum í sumarhús erlendis. 

Á þessu tímabili varð aukningin 177%, þar sem 2,5% fóru í sumarhús árið 2001 og 7% 

fóru árið 2007. Þessa aukningu má rekja til þess að kaup Íslendinga á sumarhúsum 

erlendis voru mjög vinsæl. Í febrúar 2006 var haldin kynning í Perlunni á sumarhúsum á 

Spáni þar sem hundruð manna mættu og kynntu sér málið. Þá höfðu Íslendingar þegar 
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keypt mikið af sumarhúsum á Costa-Blanca sem er á Suður-Spáni og áttu Íslendingar þá 

um 1200 fasteignir á því svæði einu saman.48 Í lok ársins 2006 birtist grein í 

Fréttablaðinu þar sem greint var frá því að síðustu tvö árin hafi húseigendum á Spáni 

fjölgað gífurlega og væru þeir orðnir þúsundir. Þar kom fram að áhugi Íslendinga á 

fasteignakaupum við Miðjarahaf hefði aukist mikið á síðustu árum og að fjögur eða 

fimm fyrirtæki væru að selja Íslendingum fasteignir á Spáni og við Miðjarðarhaf. 49 

Þær ferðir sem hafa á síðustu árum orðið nokkuð vinsælar eru golfferðir, þar 

sem mikil eftirspurn virðist vera fyrir hendi. Capacent byrjaði ekki að spyrja 

viðmælendur sína um golfferðir í könnunum sínum fyrr en árið 2006 en þá voru 2,9% 

svarenda sem höfðu farið í golfferð. Árið 2010 fóru 3,5% þeirra sem tóku þátt í könnun 

Capacent í golfferð. Af þeim ferðum sem Capacent kannaði þá er golfferðin eina ferðin 

sem aukning hefur orðið á frá og með árinu 2007. Bæði hefur golfáhugi landans farið 

vaxandi á undanförnum árum og einnig er sumarið á Íslandi styttra en annars staðar 

svo Íslendingar leita þá erlendis í golfferðir þegar veðrið á Íslandi leyfir ekki golf. Árið 

2010 var sala á golfferðum miklu meiri en ferðaskrifstofur höfðu þorað að vona svo 

stuttu eftir bankahrun og var uppselt í golfferðir allra ferðaskrifstofanna.50 Hugsanlega 

er fólk sem er komið yfir miðjan aldur frekar að fara golfferðirnar, enda kom sá hópur 

að hluta til betur út úr hruninu efnahagslega en unga fólkið.  

Samantekt 

Bang & Olufsen raftæki og flottir lúxusjeppar voru mjög vinsæl fyrir bankahrun. Sú 

staðreynd að Ísland hafi slegið met í kaupum á raftækjum frá Bang & Olufsen og keypt 

næstmest af vörunum á eftir Rússum án þess að miðað sé við höfðatölu er ótrúlegt. 

Líklega hafa Íslendingar slegið ennþá fleiri met í neyslu á lúxusvörum ef miðað er við 

höfðatölu. 

Kaup Íslendinga á sumarhúsum erlendis voru líka mikil fyrir bankahrun, enda gefur 

það til kynna að þeir hafi verið ansi margir Íslendingarnir sem áttu sumarhús á Spáni og 
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víða annars staðar, þar sem yfir 1200 Íslendingar áttu sumarhús á Costa-Blanca 

svæðinu á Spáni.  

Ferðalög, sérstaklega utanlandsferðir, leiða til mikillar einkaneyslu. Fargjaldið er 

ekki eini kostnaðarliðurinn, því að auki bætist við kostnaður við afþreyingu, mat, 

samgöngur og hótel eða húsnæði. Menn hafa einnig tilhneigingu til að eyða meiri 

peningum erlendis en heima hjá sér, þó að vissulega fari alltaf ákveðinn hluti útgjalda í 

mat á báðum stöðum.  

Miðað við veðurfar á Íslandi þá er ekki að undra að Íslendingar sæki mikið til 

sólarlanda. Með árunum hefur nýjungagirni og framandi menning bæði hvað varðar 

mat og nýja staði til að ferðast á heillað marga Íslendinga. Það er mikil upplifun að 

komast á staði þar sem menningin er svo ólík því sem fólk á að venjast. Það er líklega 

þess vegna sem ævintýraferðir og heimsreisur hafa náð auknum vinsældum, líka eftir 

efnahagshrunið því fólk er tilbúið að borga meira fyrir að upplifa og sjá aðra 

menningarheima og öðlast nýja lífsreynslu.   
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3. Neyslumynstur eftir bankahrun 

Í kjölfar bankahrunsins urðu miklar breytingar á neyslu landsmanna. Laun lækkuðu víða 

sem leiddi til þess að nánast algjört hrun varð í sölu á varanlegum neysluvörum. 

Ráðstöfunartekjur rýrnuðu að meðaltali um 20% á tímabilinu frá 2008 til 2010, meira 

hjá hátekjufólki og aðeins minna hjá þeim sem höfðu lægri tekjur fyrir. Á sama tímabili 

dróst einkaneysla saman um 15%. Samdráttur einkaneyslunnar frá 2007 til 2010 var sá 

mesti í sögu lýðveldisins og kjaraskerðing einnig sú mesta frá því að samræmdar 

mælingar hófust.51 

Meðalneysla á heimili árin 2008 til 2010 voru 442 þúsund á mánuði, það er 

3,1% lægra en meðalneysla var árin 2007 til 2009. Á sama tíma hefur meðalheimili 

einnig stækkað lítillega. Meðal útgjöld heimila árið 2010 voru 3% lægri en árið 2009 og 

einnig voru meðal útgjöld 2009 14% lægri en 2008. Meðalútgjöld heimilanna lækkuðu 

því um 17% frá 2008 til 2010. Mestur var samdrátturinn í kaupum á húsgögnum og 

heimilisbúnaði, ferðum og flutningum og tómstundum og menningu. Neysla á 

húsgögnum og heimilisbúnaði dróst saman um 45% á þessu tveggja ára tímabili, ferðir 

og flutningar um 30% og tómstundir og menning um 28%. Þetta kemur fram í rannsókn 

sem Hagstofa Íslands gerði á neysluútgjöldum heimilanna, þar sem tæplega tvö þúsund 

heimili tóku þátt í rannsókninni, svo niðurstöður gefa ekki fullkomna mynd, en þó 

nokkuð góða hugmynd um stöðu heimilanna á þessu tímabili.52 

Neyslumynstur Íslendinga breyttist eftir bankahrunið. Það mætti segja að nú ríki 

meiri hagkvæmni í innkaupum, mun meira er verslað í lágvöruverðsverslunum og hefur 

vöruval breyst töluvert. Það er ekki lengur jafn áberandi að neytendur velji dýrustu 

merkjavörurnar og hafa vinsældir á íslenskum vörum og framleiðsla þeirra aukist. 

Prjónaskapur hefur orðið mjög vinsæll á ný og eru lopaflíkur orðnar tískuvörur. 

Gildismat neytenda hefur einnig breyst, því neysla á  heilsusamlegum vörum og 

lífrænum vörum hefur aukist mikið. Þó að lífrænar vörur og hollustu vörur séu yfirleitt 

töluvert dýrari en samsvarandi venjulegar vörur þá virðast neytendur samt tilbúnir að 
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borga meira fyrir það heilsusamlega. Það eru þó greinilega ekki allir sem kjósa 

hollustuna því sala á sælgæti og skyndibitamat hefur einnig aukist eftir bankahrun. Það 

hefur þó verið útskýrt með því að fólk fari í minna mæli dýrt út að borða, og velur sér 

því frekar ódýran skyndibita í stað þess að fara á fínan veitingastað.53  

Ein af þeim breytingum sem urðu á neysluhegðun Íslendinga eftir hrun var að í 

stað þess að hætta að kaupa, fór fólk að kaupa ódýrari vörur. Þannig varð algjört hrun í 

sölu á nýjum bílum árið 2009, en eftirspurn eftir notuðum bílum og sala á þeim gekk 

mjög vel. Hjá bílasölunni Heklu var nánast orðinn skortur á ódýrum og nýlegum bílum. 

Þeir höfðu verið með 800 notaða bíla á skrá hjá sér í byrjun janúar 2009, en í apríl voru 

einungis um 300 bílar eftir. Suzuki umboðið seldi um 30 – 40% af lager sínum af 

notuðum bílum á fyrstu mánuðum ársins 2009. Einnig var sala hjá þeim á nýlegum 

bílum sem kostuðu undir 2 milljónir mjög góð. Bílaumboðið Toyota staðfesti þetta enn 

frekar, því þeir seldu mánaðarlega um 250 til 300 notaða bíla fyrstu mánuði ársins 

2009 þar sem vinsælustu bílarnir voru nýlegir og ódýrir bílar.54 

Eftir bankahrunið gerði Dr. Valdimar Sigurðsson rannsókn á neysluhegðun 

Íslendinga. Niðurstöður rannsóknarinnar voru í samræmi við það sem sölumenn höfðu 

þegar séð, að flestir reyndu að lækka útgjöld með kaupum á ódýrari vörum og með því 

að skipuleggja innkaupin betur. Það sem þótti áhugavert var að markaðirnir voru lengi 

að taka við sér og breytingarnar gerðust mjög hægt. Þó svo að fólk leiti mun meira í 

ódýr vörumerki þá er sala á einstaka dýrum vörum að blómstra. Sala á dýru kaffi hefur 

til dæmis aukist eftir bankahrunið. Þetta telur Valdimar vera vegna þess að fólk vilji 

ennþá leyfa sér smá munað og tekur það nú út með því að kaupa sér dýrt kaffi, í stað 

þess að kaupa sér raftæki eða húsgögn. Önnur breytt hegðun sem Valdimar tók eftir 

var að fólk virðist reyna að halda í hlutina sína og fara frekar með þá í viðgerð en að 

kaupa nýja hluti. Þannig hafa viðgerðir á skóm, fötum, raftækjum og bílum aukist.55 

Það sýndi sig líka þegar Morgunblaðið birti grein eftir að hafa haft samband við 

nokkra aðila sem sjá um slíkar viðgerðir. Þar kom í ljós að tiltekið sjónvarpsverkstæði 

hafði varla undan því að taka á móti sjónvörpum sem þurfti að laga og mun fleiri 
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leituðu nú til Töskuviðgerðarinnar til að láta laga gamlar ferðatöskur og veski. Sömu 

sögu var að segja af skósmiðnum en þar komu fleiri til að láta laga gömlu skóna í stað 

þess að kaupa nýja. En aukningin var ekki bara hjá viðgerðarstofum, því heildsalar 

höfðu tekið eftir aukningu í sölu á nokkrum hlutum. Þannig hafði fatalitur aldrei selst 

jafn vel og fólk því að reyna að fríska upp á gömlu fötin og 150% aukning var í sölu á 

lopa. Hvað útlitið varðar þá virðist fólk líka hafa dregið saman þar, því frá október 2008 

varð mikil breyting í sölu á hárlit og augnháralit og jókst salan á hárlitnum um 66% í 

nóvember 2008 miðað við sama tíma árið 2007. Það sama má segja um mat, fólk vill 

enn gera vel við sig þó það velji nú ódýrari leiðir. Mikil aukning í sölu á lyftidufti og 

öðrum bökunarvörum, enda er miklu ódýrara að baka köku en að kaupa eina slíka í 

bakaríi. 56 

Mikil breyting hefur einnig orðið á viðhorfi til kaupa á húsgögnum. Fyrir 2008 

voru ný húsgögn eftir dýrustu hönnuðina mjög vinsæl. Nú er aftur á móti mjög vinsælt 

að fara í Góða hirðinn og finna þar hluti til heimilisins, en í Góða hirðinum eru seldir 

ýmsir hlutir til heimilisins, sem fólk hefur viljað losa sig við og farið með í Sorpu. Það 

varð svo vinsælt að versla í Góða hirðinum að sumarið 2009 myndaðist stundum 

biðröð fyrir framan búðina fyrir opnun.57 

Eftir bankahrun dróst kaupmáttur launa saman, árið 2008 dróst hann saman um 

3,6% og árið 2009 dróst hann saman um 8,2%. Botni kreppunnar virðist hafa verið náð 

um mitt árið 2010 því árið 2010 fór kaupmáttur launa að aukast á ný. Þá hækkaði 

vísitala launa um 4,5% og vísitala neysluverðs um 2,5% á sama tíma. Það þýðir að 

kaupmáttur launa jókst um 2% á árinu 2010.58 

Jón Kaldal pistlahöfundur hjá Fréttatímanum nefndi nokkra hluti sem bentu til 

þess að neysla væri aftur farin að aukast eftir bankahrunið. Þar nefndi hann þá 

staðreynd að um 5% aukning varð í innlendri veltu kreditkorta og enn meiri aukning í 

kortanotkun erlendis árið 2011. Einnig að það seldist upp í allar skíða- og golfferðir sem 
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auglýstar voru. Og síðast en ekki síst þá staðreynd að í lok október 2011 var þegar búið 

að selja miða á jólatónleika fyrir 350 milljónir króna.59 

Um mitt árið 2011 hafði Fréttablaðið eftir Jóni Bjarka Bentssyni sérfræðingi hjá 

Greiningu Íslandsbanka að einkaneyslan væri aftur farin að aukast. Það væri hægt að 

sjá vegna þróunar kortaveltu því það væri sterkt samband milli kortaveltu og 

einkaneyslu. Samkvæmt Greiningardeild Íslandsbanka var þetta hraðasta aukning 

einkaneyslu frá því 2008.60 Það var ekki jafn jákvæður tónn í ársbyrjun 2012 þegar 

Morgunblaðið hafði eftir Þórði Gunnarssyni að einkaneyslan væri fjármögnuð með 

eyðslu af sparnaði og skuldsetningu. Ef tímabilið frá júlí 2011 og fram í desember 2011 

var skoðað þá var aukning á yfirdráttarlánum heimilanna um 18 milljarðar, 

yfirdráttalánin fóru því úr 51 milljarði í 69 milljarða. Yfirdráttarlán heimilanna hafa því 

ekki verið jafn mikil og nú, nema fyrir hrun. Það er rétt að vona að skynsemi Íslendinga 

sé ekki að minnka, því yfirdráttarlán eru þau dýrustu á markaði.61 

Samkvæmt skýrslu sem Rannsóknarsetur verslunarinnar gerði árið 2012 er 

neysla Íslendinga nú aftur farin að aukast en þó ekki í sama magni og fyrir bankahrun. 

Árið 2011 jókst velta á raftækjum um 18% miðað við árið áður, og velta á raftækjum 

jókst um 11,5% miðað við árið 2010. Það má einnig gera ráð fyrir að bráðum komi tími 

á endurnýjun á ýmsum hlutum sem voru keyptir í kringum árið 2005, eins og tölvur, 

raftæki og húsbúnaður. Kaupmáttur launa hefur hækkað um nokkur prósent á síðasta 

ári og er gert ráð fyrir áframhaldandi hækkun. Þar sem að lítill hvati er fyrir því að 

leggja peninga í bankann sökum lágra vaxta þá er líklegt að fólk vilji frekar eyða 

peningum sínum og fjárfesta til heimilisins.62 Staðan á einkaneyslu um mitt árið 2011 

var orðin svipuð og hún hafði verið sex árum áður. Þannig var velta debit- og 

kreditkorta svipuð árið 2011 og hún var árin 2004 og 2005.63 
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Samantekt  

Breytingar á neyslumunstri voru áberandi eftir bankahrun, þar sem tekjur margra 

lækkuðu og vöruverð hækkaði vegna falls krónunnar. Það varð algjört hrun í neyslu á 

varanlegum neysluvörum og hagsýni og sjálfsbjargarviðleitni urðu einkennandi hjá 

mörgum sem tóku upp prjónana og fóru að baka kökur. Mikið varð um endurnýtingu 

og viðgerðir á eldri hlutum í stað þess að kaupa nýja hluti eins og gert var árið 2007.  

Einkaneyslan er nú aðeins farin að taka við sér á ný. Velta á raftækjum, 

húsbúnaði og fleiru er aftur farin að aukast og er kaupmáttur launa einnig að hækka. 

Það lýtur því út fyrir að Íslendingar séu að sigla út úr kreppunni hvað neyslu varðar.  
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4. Viðhorf neytenda 

Vörur frá Bang & Olufsen slógu öll vinsældarmet á árunum fyrir bankahrun og þykja 

mjög dæmigert stöðutákn fyrir efnaða Íslandinga.64 Því ákvað ég að kynna mér hvernig 

starfsmenn í verslun Bang & Olufsen á Íslandi hafa upplifað neyslu síðustu ára. 

Verslunin selur aðallega sjónvörp og hljómtæki. Einn af starfsmönnum verslunarinnar 

svo vinsamlegur að svara nokkrum spurningum. Ég hitti Arnar Sigurðsson sem hefur 

unnið í Bang & Olufsen síðastliðin átta ár og spurði hann hvernig hann upplifði viðhorf 

viðskiptavina sinna til neyslu og breytingar á neysluhegðun þeirra. Það fyrsta sem hann 

sagði þegar minnst var á árin 2007 og 2008 var „þetta var náttúrulega bara brjálæði.“65 

Hann skynjaði mikla samkeppni í neyslunni, viðskiptavinurinn vildi stærri flatskjá en 

nágranninn og það komu heilu vinahóparnir sem voru að keppa hver við annan um að 

eiga glæsilegri og dýrari tæki frá Bang & Olufsen. Arnar skynjaði frá viðskiptavinum 

sínum, að litið væri á vörur þeirra sem mikið stöðutákn og „að eiga tæki frá Bang & 

Olufsen sé í raun bara eins og að eiga Range Rover“66. Mesta breytingin frá árinu 2004 

og fram að bankahruni hjá Bang & Olufsen var sú að það bættust margir nýir 

viðskiptavinir í hópinn. Það komu margir bankastarfsmenn og „nýríkir“ Íslendingar í 

viðskiptavinahópinn.67 

Aðrir sem einnig vildu kaupa Bang & Olufsen tæki en áttu í rauninni ekki fyrir 

tækjunum notuðu raðgreiðslur. Það er ennþá eitthvað um að fólk skipti greiðslunni í 

raðgreiðslur en vegna breytinga og nýrra reglna hjá kortafyrirtækjunum þá er minna 

um slíkt. Það er komið hámark á raðgreiðslur sem er 475.000 kr. og einnig er nú 

bannað að vera með tvö raðgreiðslulán í einu. Þetta gerir það að verkum að 

neytandinn verður að klára að borga fyrra lánið upp áður en hann tekjur nýtt, jafnvel 

þó það sé bara einn mánuður eftir af fyrra raðgreiðsluláninu. Vissulega er þetta bætt 

fyrirkomulag frá því sem áður var og eru kortafyrirtækin með þessum hætti að reyna 

að hafa vit fyrir viðskiptavinum sínum og halda aftur af lántökum þeirra. Þetta 
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 Vef. Ingi Freyr Vilhjálmsson, „Íslendingar áttu heimsmet í kaupum á Bang & Olufsen raftækjum.“ 
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 Viðtal. Höfundur við Arnar Sigurðsson, 4. apríl 2012.  
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raðgreiðslufyrirkomulag kom mörgum einstaklingum í vandræði fyrir bankahrun, því 

það er auðvelt að taka lánið en getur orðið meira vandamál þegar kemur að því að 

borga lánið.68 

Arnar telur Bang & Olufsen almennt vera með sterkan hóp viðskiptavina. Þetta 

eru einkum læknar, lögfræðingar og annað efnað fólk, jafnvel fólk sem hefur alist upp 

við Bang & Olufsen vörumerkið og vill áfram hafa það inni á heimilum sínum. 

Viðskiptavinir líta á kaupin sem fjárfestingu og heimilisprýði. Bang & Olufsen er ekki í 

samkeppni við Sony eða önnur vörumerki, því fólk kaupir vörurnar út af útlitinu og 

hönnun tækjanna. Þetta er þá fólk sem endurnýjar tækin sín á nokkurra ára fresti. 

Arnar segir fólk halda lengur í Bang & Olufsen tækin sín en ódýrari flatskjái. „Það vill 

enginn kaupa átta ára gamalt Philips sjónvarp, en fólk er tilbúið að kaupa átta ára 

gamlar Bang & Olufsen græjur.“69 

Það voru þónokkrir sem keyptu kannski tvö til þrjú sjónvörp í einu frá Bang & 

Olfusen fyrir efnahagshrun. Það er minna um það núna, en nú hefur aftur á móti 

myndast markaður fyrir notuð tæki frá þeim. Þannig getur fólk komið með notuð tæki 

og látið þau ganga upp í kaup á nýjum. Einnig segir Arnar að eitthvað af þeim 

viðskiptavinum sem höfðu keypt fleiri en eitt sjónvarp séu nú tilbúnir að selja auka 

sjónvarpið. Þeir séu jafnvel komnir í minna húsnæði en fyrir hrun og hafi því ekki not 

né pláss fyrir mörg sjónvörp. Með þessum hætti hefur því bæði myndast aukið 

framboð og eftirspurn eftir notuðum tækjum því það eru margir sem vilja eignast Bang 

& Olufsen raftæki en eru ekki nógu efnaðir til þess að kaupa ný. Þeir sem eru vel stæðir 

og vilja annað sjónvarp eru þá líka frekar að kaupa notað tæki á betra verði.70 

Almennt koma þeir viðskiptavinir sem ætla að kaupa sér tæki frá Bang & 

Olufsen tvisvar til þrisvar sinnum og skoða og velta kaupunum fyrir sér enda líta þeir á 

þetta sem fjárfestingu. Arnar er hættur að sjá fólk koma hugsunarlaust í verslunina og 

kaupa sér tæki án þess að hugsa málið vel. Vinsælustu tækin sem þeir eru að selja núna 

í apríl 2012 kosta 1.200 þúsund krónur, allt að helmingi hærra verð en fyrir hrun vegna 

óhagstæðs gengis. Ef gengið væri sambærilegt og fyrir hrun ættu þau að kosta um 700 
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– 800 þúsund krónur. Þau sjónvörp sem voru vinsælust fyrir efnahagshrun myndu þá 

kosta núna hátt í tvær milljónir. Arnar tekur eftir því að markaðurinn hefur breyst og 

það selst meira af ódýrari tækjum og eftirspurn eftir notuðum tækjum er meiri. Arnar 

segir að tilboð hljómi alltaf vel í eyrum neytenda, sérstaklega eftir hrun. Ef varan er á 

tilboði þá eru neytendur miklu líklegri til þess að kaupa vöruna. Það séu þó ekki margir 

sem þora að biðja um afslátt, enda reyna Bang & Olufsen á Íslandi að hafa verð 

sambærileg við verð í Danmörku og því er ekki hægt að gefa mikinn afslátt því það er 

ekki af miklu að taka vegna óhagstæðs gengis. Þeir hafi frekar verið tilbúnir að gefa 

afslátt fyrir hrun því þá var veltan svo miklu meiri og því gátu þeir réttlætt það með 

aukinni sölu.71  

Þó að hér hafi orðið bankahrun árið 2008 varð þó ekki hrun í sölunni hjá Bang & 

Olufsen á þeim tíma, því samkvæmt Arnari þá var góð sala hjá þeim út árið 2008 og 

fram á mitt árið 2009. Salan núna í ár er svipuð og á árunum 2000 til 2003, en hún er 

þó að taka við sér og Arnar telur sig finna hvernig hún stigmagnast með tímanum. 

Mesta breytingin sem Arnar tók eftir var upp úr 2004 þegar mikið af yngra fólki, nýríku 

fólki og fólki úr fjármálageiranum fór að streyma inn í búðina til hans. Það vildi fá Bang 

& Olufsen raftæki líkt og efnaða fólkið, það vildi í raun kaupa þetta stöðutákn sem 

hafði áður aðallega sést hjá þeim betur efnuðu. Höfundi þykir mjög merkilegt að Arnar 

skyldi nefna það hversu oft hann varð var við það viðhorf viðskiptavina sinna að eiga 

stærri og dýrari tæki en nágranninn eða vinirnir. Einnig það viðhorf að fólk talaði 

almennt um að þetta væri „toppurinn“ og þú fengir varla betra stöðutákn en að vera 

með Bang & Olufsen tæki og sjónvarp á heimilinu.72 

Breytingar á viðhorfum neytenda 

Þegar  neyslukannanir Capacent eru skoðaðar koma í ljós breytingar á viðhorfi fólks til 

hinna ýmsu hluta. Viðmælendur eru spurðir hversu sammála þeir eru ákveðnum 

fullyrðingum og eru valmöguleikar þeirra mjög sammála, frekar sammála, frekar 

ósammála og mjög ósammála. Könnunin nær yfir 11 ára tímabil, frá 1999 til 2010 og 

eru niðurstöðurnar byggðar á rúmlega 1,3 milljón svörum.  
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Þar sem farið var yfir ferðalög einstaklinga til útlanda og mikla aukningu slíkra 

ferða hér fyrir ofan, þá er athyglisvert að sjá að viðhorf til svokallaðra pakkaferða hefur 

breyst töluvert á síðustu árum. 

Tafla 3 : Það myndi aldrei hvarfla að mér að fara í pakkaferð. 

Svarhlutfall þeirra sem voru sammála ofangreindri fullyrðingu 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

33% 31% 30% 32% 30% 23% 29% 25% 27% 23% 

Heimild : Capacent 

Frá árinu 2002 og fram til 2006 eru á bilinu 30-33% sammála því að það myndi ekki 

hvarfla að þeim að fara í pakkaferð. Á árinu 2007 breytist þetta, þar sem 23% segja að 

það myndi ekki hvarfla að þeim að fara í slíka ferð. Þetta þýðir að það  voru fleiri sem 

vildu fara í pakkaferð árið 2007. Viðhorf til pakkaferða virðist hafa batnað almennt frá 

árinu 2002, því árið 2011 voru aftur 23% sem vildu ekki fara í pakkaferðir, svo það eru 

almennt fleiri en færri tilbúnir að fara í pakkaferð. Þetta gæti að hluta til verið vegna 

aukinna vinsælda golfferða og skíðaferða, sem hljóta að flokkast undir þess konar 

ferðir. 

Er gaman að taka áhættu og er það í lagi ef þú sérð fram á mikinn hagnað? 

Það hefur orðið breyting á 

viðhorfi fólks gagnvart því að 

taka áhættu. Árið 1999 voru 

rétt 30% sammála því að það 

væri gaman að taka áhættu. 

Aðeins þremur árum seinna 

voru tæplega 60% sammála 

því að það væri gaman að taka 

áhættu. Árið 2007 var rúmlega 

helmingur aðspurðra sammála 

því að það væri gaman að taka 

áhættu en árið 2008 voru 
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aðeins rúm 30% sammála því. Það varð mikil viðhorfsbreyting gagnvart áhættu strax 

árið 2002 sem hélst nokkuð svipuð fram að bankahruni. Það sem lesa má út úr þessari 

viðhorfsbreytingu til áhættusækni er bæði aukin þátttaka almennings á 

hlutabréfamarkaði hérlendis og einnig sú staðreynd að fjölmargir Íslendingar tóku 

erlend gengislán á þessum tíma, þrátt fyrir þónokkra áhættu í tengslum við slík lán. Við 

bankahrunið urðu öll hlutabréf verðlaus og erlendu gengislánin margfölduðust vegna 

gengisfalls krónunnar. Þá komu fram hinar neikvæðu afleiðingar þess að  taka áhættu 

og áður hagstæða gengislánið var ekki hagstætt lengur.  

Önnur mjög sambærileg fullyrðing sem spyrjendur voru beðnir að taka afstöðu 

til var „Ég hef ekkert á móti því að taka áhættu ef ég sé fram á mikinn hagnað“.  Árið 

1999 voru rétt rúmlega 60% sammála fullyrðingunni en árið 2006 voru 46% sammála. 

Ári síðar, 2007, voru 53% sammála fullyrðingunni, sjö prósentum fleiri en árið 2006.  

Við samanburð á hversu sammála fólk er þessum tveimur fullyrðingum um 

áhættu kemur eftirfarandi í ljós.  

Tafla 4 : Það er gaman að taka áhættu.   

Svarhlutfall þeirra sem voru sammála ofangreindri fullyrðingu :  

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

31% 33% 35% 57% 50% 52% 54% 46% 53% 31% 28% 29% 

Tafla 4 : Ég hef ekkert á móti því að taka áhættu ef ég sé fram á mikinn hagnað.  

Svarhlutfall þeirra sem voru sammála ofangreindri fullyrðingu : 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

60% - - - 48% 48% 47% 46% 53% 42% 40% 35% 

Heimild : Capacent 

Á árunum 2003 til 2005 eru fleiri sem finnst gaman að taka áhættu en þeim sem hafa 

ekkert á móti því að taka áhættu ef þeir sjá fram á mikinn hagnað. Á mestu 

uppgangsárunum 2006 og 2007 þá er svarhlutfall jafnt á milli þessara tveggja 

fullyrðinga. Miðað við þessa staðreynd má draga þá ályktun að þeir sem voru sammála 

báðum fullyrðingum hafi verið líklegir til þess að breyta neysluvenjum sínum. Þeir sem 

gerðu ráð fyrir óbreyttum tekjum til lengri tíma og juku einkaneyslu sína ásamt því að 
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auka skuldsetningu voru að taka áhættu með því að gera ekki ráð fyrir að launin gætu 

lækkað aftur eða að það gæti jafnvel misst vinnuna.  

Gæði frekar en magn og að hafa fyrir því að fá vöru á lægra verði 

Ásókn í Bang & Olufsen raftæki fellur vel að hugmyndum Vebléns um að einstaklingar 

vilja eiga dýra hluti sem segja til um stöðu þeirra og efnahag. Af þeim sem voru spurðir 

hvort þeir vildu eiga hluti sem sýndu að þeir væru efnaðir voru 14% sammála því árið 

1999 og rúm 22% sem vildu það árið 2005. Það varð því nokkur aukning þar á og einnig 

gæti verið að fólk hafi ekki verið tilbúið til þess að viðurkenna það og segja frá, þó því 

hafi fundist það í raun og veru. Einstaklingar virðast einnig almennt hafa verið tilbúnir 

að borga meira fyrir gæði síðustu 15 árin, þó það hafi aukist lítillega á uppgangsárum. 

Árið 2000 voru 86% tilbúin að borga meira fyrir gæðavöru og árin 2005 til 2007 voru 

rúm 91% sem voru tilbúin að borga meira fyrir gæðavöru. Hlutfallið lækkaði aftur á 

móti aftur árin 2008 til 2010, og þá voru aftur um 80–85% tilbúin til að greiða meira 

fyrir meiri gæði.  

Miðað við svör neytenda úr könnuninni virðast þeir vera nokkuð meðvitaðir og 

duglegir að leita eftir lægsta vöruverði þegar þeir fara að versla. Frá árinu 1999 til 2006 

var tæplega 10% aukning á fólki sem leitaði að lægsta vöruverðinu, eða frá 68% sem 

leituðu og upp í 77%. Árið 2007 fækkaði aftur um tæplega 10% og voru þá aftur 68% 

sammála því að þeir leituðu eftir lægsta verðinu. Árið 2008 varð svo aftur 10% hækkun, 

upp í tæp 77% líkt og var árið 2006. Frá 2001 hefur verið aukning með hverju ári, að 

undanskildu árinu 2007, og voru tæp 90% sem leituðu að lægsta vöruverði þegar þeir 

fóru að versla árið 2010. Almenningur hugsaði því greinilega minnst um vöruverð árið 

2007 og var mikill munur á árinu 2007 miðað við tvö til þrú ár bæði þar á undan og 

eftir.  

Heimild : Capacent 

Tafla 5 : Ég leita oft að lægsta vöruverði þegar ég fer að versla. 

Svarhlutfall þeirra sem voru sammála ofangreindri fullyrðingu : 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

68% 67% 65% 65% 69% 70% 73% 78% 67% 76% 87% 88% 
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Það er mjög svipuð þróun þegar fólk er spurt um hvort hvort það nýti sér afsláttarkort 

og afsláttarmiða þegar það er kostur. Líkt og með lægsta vöruverðið þá er nokkuð 

stöðug þróun upp á við, þar til árið 2007, þá eru 10% færri sem segjast nýta sér 

afsláttarmiða eða afsláttarkort. Hlutfall þeirra sem nýta sér afslætti eykst svo aftur árið 

2008 og nær nánast sama hlutfalli og það var árið 2006. Fólk nennti greinilega ekki að 

hafa fyrir því að spara sér lágar fjárhæðir með afsláttarkortum eða miðum árið 2007, 

ekki frekar en það nennti að leita eftir lægsta vöruverðinu í verslunum. Árið 2009 eru 

svo rúmlega 60% sem nýta sér einhvers konar afsláttarkort og fólk því meira að halda 

að sér höndum og reyna að takmarka útgjöld eins og mögulegt er.  

Tafla 6 : Ég nýti mér alltaf afsláttarkort eða afsláttarmiða þegar þess er kostur.  

Svarhlutfall þeirra sem voru sammála ofangreindri fullyrðingu :  

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

43% 41% 42% 44% 44% 45% 50% 48% 38% 46% 61% 52% 

Tafla 6 : Mér finnst gaman að versla á tilboðsmörkuðum. 

Svarhlutfall þeirra sem voru sammála ofangreindri fullyrðingu :  

43% 43% 45% 37% 40% 41% 41% 42% 26% 29% 41% 40% 

Heimild : Capacent 

Tæplega helmingur þátttakenda í könnun Capacent þótti gaman að versla á 

tilboðsmörkuðum árið 1999. Staðan var mjög svipuð árið 2006 þegar 42% þótti gaman 

að versla á tilboðsmörkuðum. Árið 2007 var staðan aftur á móti töluvert breytt, því þá 

fannst einungis 26% gaman að versla á tilboðsmörkuðum. Staðan var svipuð árið 2008 

þegar um 29% þótti það gaman en svo varð breyting árin 2009 og 2010 þegar hlutfallið 

var aftur það sama og árin fram að 2006, þ.e rúmlega 40% sem þótti gaman að versla á 

tilboðsmörkuðum. Athyglisvert er að skoða hversu mikið færri töldu gaman á 

tilboðsmörkuðum árin 2007 og 2008 miðað við öll hin árin. Þarna má gera ráð fyrir að 

fólk hafi hreinlega ekki talið sig þurfa að versla á tilboðsmörkuðum, því það er ólíklegt 

að svo mörgum hafi skyndilega þótt leiðinlegt á tilboðsmörkuðum þessi ár. Mögulega 

hefur það líka eitthvað með stöðutákn að gera, það fer varla vel saman að kaupa sér 

lúxusjeppa og dýrustu raftækin en láta svo sjá sig á tilboðsmarkaði. Það er því spurning 

hvort Íslendingar hafi hreinlega ekki viljað láta sjá sig á tilboðsmörkuðum árið 2007. 
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Það þótti kannski skammarlegt að fara í „outlet“ til þess að reyna að fá vöruna ódýrari 

á meðan að slegist var um Bang & Olufsen og önnur álíka dýr og glæsileg vörumerki.  

Frá 1999 til 2001 var rúmlega helmingur þátttakenda sammála því að þeir 

keyptu sjaldan eitthvað án þess að kanna hvort þeir gætu keypt það ódýrara annars 

staðar. Hlutfallið hafði því verið á milli 54-58% þar til 2002 en þá urðu töluverðar 

breytingar þar á. Frá árinu 2002 til 2006 voru á bilinu 36-39% sammála um að þeir 

könnuðu hvar þeir gætu fengið ódýrustu vöruna og árið 2007 voru  innan við 30% sem 

könnuðu vöruverð milli verslana eftir ódýrustu vörunni.   

Tafla 7 : Ég kaupi sjaldan nokkuð án þess að kanna hvort ég geti fengið það ódýrara 
annars staðar.  

Svarhlutfall þeirra sem voru sammála ofangreindri fullyrðingu :  

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

54% 58% 56% 37% 36% 38% 39% 37% 30% 38% 41% 42% 

Heimild : Capacent 

Enn og aftur er mikil breyting frá 2006 til 2007, þar sem 7% færri leita að lægsta 

vöruverði áður en þeir kaupa og svo aftur frá 2007 til 2008 þegar þeim fjölgar aftur um 

8%. Það er því í mörgum af þessum fullyrðingum sem svörin árið 2007 skera sig úr 

miðað við árið áður og eftir. Það sem gerðist líka hér er að frá 2001 til 2002 varð 

þónokkur breyting. Þetta er í samræmi við spurninguna hér að ofan um hvort fólki 

þætti gaman að taka áhættu. Þar var mesta breytingin frá árinu 2001 til 2002. Það að 

afla sér upplýsinga um hvar ódýrasta verðið er tekur bæði tíma og fyrirhöfn  og miðað 

við þessar tölur þá virðist fólk ekki hafa haft áhuga á því.  

Viðhorf til sparnaðar og eyðslu 

Það er líklega merki um góðæri ef fólk eyðir peningum sínum umhugsunarlaust.  Það 

gefur til kynna að fólki hafi ekki miklar áhyggjur af peningamálum sínum og geti því 

eytt án þess að hugsa. Í töflu 8 má sjá að árin 2004 og 2005 voru flestir sammála því að 

þeir eyddu peningum umhugsunarlaust. Þeim fer svo fækkandi frá 2006 fram til 2010. 
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Tafla 8 : Mér hættir til að eyða peningum umhugsunarlayst. 

Svarhlutfall þeirra sem voru sammála ofangreindri fullyrðingu :  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

44% 43% 45% 45% 43% 40% 39% 39% 36% 40% 

Tafla 8 : Ég er farin(n) að hugsa meira um í hvað ég eyði peningunum  

Svarhlutfall þeirra sem voru sammála ofangreindri fullyrðingu :  

79% 80% 80% 79% 79% 75% 79% 79% 79% 76% 

Heimild : Capacent 

 

Svarhlutfall við því hvort viðkomandi sé farinn að hugsa meira um í hvað hann eyði 

peningunum sínum er nokkuð stöðugt. Það eru í kringum 80% sem hugsa í hvað þeir 

eyða peningunum sínum. Þetta hefur haldist frá árinu 2002 til 2010, með einni 

undantekningu árið 2007 þegar að það voru fimm prósent færri sem hugsuðu um 

eyðslu sína á peningum. Árið 2011 eru þeir aftur orðnir færri sem hugsa um í hvað þeir 

eyða peningunum sínum og er það nokkurnveginn í samræmi við þá sem eyða 

peningum umhugsunarlaust, því þeim fjölgaði einnig frá 2010 til 2011. 

Kreditkortanotkun getur verið varasöm, sérstaklega ef fólk notar kortið en á svo 

ekki fyrir reikningnum þegar kemur að því að borga hann.  

Tafla 9 : Með notkun kreditkorta get ég keypt hluti sem ég að öðru jöfnu hefði ekki 
efni á. 

 Svarhlutfall þeirra sem voru sammála ofangreindri fullyrðingu :  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

28% 28% 34% 30% 27% 21% 20% 16% 21%  

Heimild : Capacent 

Þróun á notkun kreditkorta virðist vera að fara í rétta átt. Þeim fer fækkandi sem kaupa 

hluti með kreditkorti sem þeir hefðu annars ekki efni á. Það er líka að hluta til vegna 

breyttra reglna kreditkortafyrirtækja. 

Viðhorf í blöðum og bloggum 

Jóhanna Sigurðardóttir núverandi forsætisráðherra lýsti áhyggjum sínum af neyslu 

þjóðarinnar á bloggsíðu sinni árið 1999.  Þar sagði hún meðal annars að mikil neysla 
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þjóðfélagsins og útlánastefna bankanna færu ekki vel saman og að þetta væri 

áhyggjuefni. Neyslan leiddi til lítils sparnaðar og var sparnaður árið 1999 í rauninni sá 

lægsti frá því í lok áttunda áratugarins. Hún hafði einnig miklar áhyggjur af öllum 

lánamöguleikum sem stóðu til boða og voru freistandi fyrir marga, þar sem þeir 

einblíndu oft á fyrirkomulag sem fólst í því að kaupa núna og borga seinna. „Ekki er 

ólíklegt að lánastofnanir muni eignast drjúgan hluta af nýjum bílaflota landsmanna 

komi til mikillar niðursveiflu eða efnahagskreppu.“ 73 Þetta skrifaði Jóhanna árið 1999 

löngu fyrir bankakreppuna, en þetta reyndist rétt hjá henni. Lánastofnanir eignuðust 

dágóðan hluta af bílum og fasteignum landsins eftir efnahagshrunið.  

Sumarið 2004 birtist grein í Morgunblaðinu þar sem höfundur segir frá viðhorfi 

sínu til þess sem einkenndi þjóðfélagið á þeim tíma. „Við berum eigur okkar saman við 

það sem vinir og nágrannar eiga og ef okkar er ekki jafnflott og dýrt, viljum við meira. 

Vandamálið er að það er alltaf hægt að finna einhvern sem á meira og flottara en 

maður sjálfur.“74 Svona samanburður er ekki góður, því eins og kom fram fyrr í þessari 

ritgerð og Schor benti á þá er ekki hægt að miða sig við hvern sem er. Nágranninn er 

kannski með miklu hærri tekjur eða sjálfur búinn að steypa sér í skuldir. Í greininni 

bendir höfundur einnig á að honum finnist Íslendingar einblína of mikið á og meta eigin 

verðleika á grundvelli þess hversu fína íbúð, dýran bíl eða nýjan síma viðkomandi á. En 

til þess að eiga peninga fyrir öllu því sem þarf að kaupa er einnig unnið myrkrana á 

milli, og lýsir höfundur greinarinnar því íslenskum heimilum sem „þeim flottustu og 

ríkmannlegustu í heimi og þar sé aldrei neinn heima. Nema kannski barn með lykil um 

hálsinn.“75 

Á bloggi hjá íslenskri konu skrifað 7. maí 2008 má sjá að hún furðar sig á 

mismunandi viðhorfum til sparnaðar á Íslandi og öðrum Norðurlöndum. „Maður heyrir 

frasa á borð við: Danir eru nú svo sparsamir og nægjusamir eða Norðmenn eru nú bara 

nískir.“76 Þá segir hún að þeir Íslendingar sem búi á Norðurlöndunum í einhvern tíma 

taki eftir öðruvísi viðhorfi til peninga. Það þurfa ekki allir að eiga nýjustu hlutina og að 

fólk safni almennt peningum fyrir því sem það vill kaupa.  
                                                      
73

 Vef. Jóhanna Sigurðardóttir, „20 milljarðar á einu ári í bílalán.“  
74

 Nína Björk Jónsdóttir, „Mikið vill meira“, Morgunblaðið, 13. júlí 2004, bls. 24. 
75

 Nína Björk Jónsdóttir, „Mikið vill meira“, Morgunblaðið, 13. júlí 2004, bls. 24. 
76

 Vef. Vigdís Stefánsdóttir, „Sparsamir nágrannar.“ 



45 
 

Hugleiðingar hjá öðrum bloggara eru á þann veg að 

[...] fólki sé gert skylt að taka ábyrgð á sjálfu sér og sínum gerðum og hætta að 

lifa um efni fram. Maður verður einfaldlega að sætta sig við það að geta ekki 

eignast þá hluti sem maður hefur ekki efni á. Það er ekki hægt að kenna neinum 

um nema manni sjálfum ef maður tekur stór neyslulán bara af því að þau eru í 

boði og mann langar svo rosalega í eitthvað sem maður hefur engan veginn efni 

á, [...] í minni barnæsku var mér þá kennt að sætta mig við að geta ekki eignast 

það sem ekki var til peningur fyrir og það var sko oft sem ekki var til peningur. 

Sumir gætu það sem aðrir gátu ekki.77 

En þegar litið er á auglýsingar um lán frá bönkunum árin 2004 og 2005 má sjá 

að þeir gerðu alls ekki ráð fyrir að fólk sætti sig við minna en aðrir jafnvel þó að enginn 

peningur væri til á heimilinu. Það þarf ekki að gera annað en að fletta gömlum blöðum 

frá þessum tíma og þá blasa við margar heilsíðu auglýsingar þar sem bankarnir bjóða 

upp á lán fyrir ýmis tilefni.  Byr býður til dæmis hagstætt Ferðalán BYRS, og leggur til að 

viðskiptavinir taki sér sumarfrí í sólinni. Ekki nóg með það, „þú þarft ekki einu sinni að 

vera í viðskiptum við BYR til þess að fá hagstæð ferðalán.“78 Spron birtir svipaða 

heilsíðu auglýsingu þar sem þeir bjóða tölvukaupalán, yfirdráttarlán, ferðalán, námslán 

og námslokalán.79 Allt þetta fyrir námsmenn sem eru almennt ekki með háar tekjur og 

flestir ekki einu sinni með stöðugar tekjur. Landsbankinn lætur ekki sitt eftir liggja og 

býður einnig ferðalán. „Þá er aðeins spurning um að fylgja eigin innsæi og taka sér gott 

frí. Þú færð lán fyrir ferðinni. Þú færð lán fyrir gjaldeyrinum. Þú getur sótt um á 

landsbanki.is og reiknað þitt lán.“80 Miðað við þessar auglýsingar þá þurfti ekki að fara í 

gegnum greiðslumat. Það hljómar ekki skynsamlega að skella sér í frí á lánum, þegar þú 

þarft svo að eyða næstu árum í að borga upp lánið sem tekið var fyrir ferðinni.  

KB-banki var með minnstu hlutdeild af bönkunum á námsmannamarkaði og fór 

því í auglýsingaherferð sem höfða átti til námsmanna. Áður en auglýsingin var búin til 
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 Vef. Ragna Kristín Jónsdóttir, „Hugleiðingar eldsnemma að morgni.“  
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 Fréttablaðið, 2. júlí 2007, bls. 5. 
79

 Fréttablaðið, 24. ágúst 2004, bls. 22. 
80

 Fréttablaðið, 14. apríl 2005, bls. 25. 
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skoðaði auglýsingastofan lífstíl og viðhorf fólks á framhaldsskólaaldri. Þar kom fram að 

það sem höfðaði helst til þeirra var til dæmis neysla, tíska og ævintýraþrá.81 

Neysla hjá ungu fólki og sérstaklega sú neysla sem var fjármögnuð á lánum 

skapaði mikið vandamál. Snemma árs 2008 sagði forstöðumaður ráðgjafastofu um 

fjármál heimilanna að lánavandinn væri mikill. Mikið af ungu fólki væri búið að steypa 

sér í skuldir upp á marga tugi milljóna króna. Það hefur ekki verið neitt vandamál fyrir 

það að ganga milli bankanna og alls staðar hefur það fengið lán. „Það kaupir sér bíla og 

fer í ferðir til útlanda en þegar harðnar í dalnum sér það fram á að það ræður ekki við 

afborganirnar.“82 

Jón Kaldal pistlahöfundur hjá Fréttatímanum segir frá viðhorfi sínu í einum 

pistlinum sem lýsir þessu nokkuð vel.  

Hraðast hrúguðust milljarðarnir upp frá 2004 til 2007 þegar fjölmargir ákváðu 

að nota fasteignir sínar sem hraðbanka, slógu út á þær lán, keyptu 

sumarbústað, bíla, mubluðu sig upp og keyptu innréttingar, ferðuðust til 

útlanda eða stækkuðu hraustlega sjálft heimilið. Á þessu þriggja ára tímabili 

hækkuðu útlán lánastofnana til heimila um hátt í sex hundruð milljarða.83 

Svona var ástandið á góðæristímanum. Margir fóru geyst í lántökur og gott 

betur en það því þeir eyddu mun meiri peningum en þeir unnu sér inn. Álit Jóns Kaldal 

á þessu öllu saman er að þetta hafi ekki verið bönkunum að kenna og ekki 

ríkisstjórninni, hvorki þáverandi né núverandi, eins og honum finnst allt of margir skella 

skuldinni á.  

Strax í mars 2008 var farið að tala um að það væri kreppa í landinu. 

„Almenningur upplifir ekki á eigin skinni þá kreppu sem blöðin fjalla um. Þorri 

almennings er ekki í hlutabréfakaupum og gengisáhættupælingum“84 er haft eftir 

framkvæmdastjóra Toyota þar sem sala á bílum var ennþá góð í ársbyrjun 2008. Það 

var aftur á móti farið að tala um kreppu vegna þess að hlutabréf voru farin að lækka í 
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 „Eilífðarstúdent til árangurs“, Frjáls verslun, bls. 103.  
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 Ingibjörg B. Sveinsdóttir, „Með marga tugi milljóna á bakinu“, 24. stundir, 2. febrúar 2008, bls. 11. 
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 Jón Kaldal, „Stjórnlaus skuldsetning í skugga örmyntar“, Fréttatíminn, 7. október 2011, bls. 35. 
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 Egill Ólafsson, „Almenningur upplifir ekki á eigin skinni að það sé kreppa í landinu“, Morgunblaðið, 8. 
mars 2008, bls. 23.  
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verði, sala á fasteignum gekk illa og gengi krónunnar fór lækkandi. Strax í janúar 2008 

hafði krónan veikst um 5% frá áramótum og úrvalsvísitala hlutabréfa í kauphöllinni 

lækkað um 20%. Einnig hafði lausafjárkreppa Bandaríkjanna haft áhrif víða, meðal 

annars á Íslandi, sem hafði þau áhrif að það var erfiðara að fá lán og vextir voru orðnir 

háir.85  

Samantekt 

Arnar Sigurðsson í Bang & Olufsen tók vel eftir nýjum viðskiptavinum frá árinu 2004 til 

2008. Mikið af yngra fólki sem var ekki hluti af hinum venjulega viðskiptahópi Bang & 

Olufsen og mjög augljóst samkvæmt Arnari að litið var á Bang & Olufsen sem 

stöðutákn, þar sem vinir og nágrannar báru sig saman við hvorn annan ok kepptust um 

að eiga betri og dýrari tæki en nágranninn.  

Kannanir Capacent gefa til kynna að talsverðar breytingar urðu á neysluviðhorfum 

fólks á tímabilinu frá 1990 til 2010. Helstu breytingarnar urðu þær að einstaklingum 

þótti gaman að taka áhættu eða breyting um 71% frá 1999 til 2007. Einnig varð mikil 

breyting á því hvort að fólk leitaði hvar það gæti fengið vöruna ódýrasta, en það var 

neikvæð breyting upp á -45% frá 1999 til 2007. Það þýðir að fólk hætti að hafa áhuga á 

að leita eftir ódýrasta verðinu. Það sama gerðist með tilboðsmarkaðina þar sem 

breytingin var neikvæð upp á tæplega 40% frá 1999 til 2007, þannig að fólki fannst 

almennt leiðinlegra á tilboðsmörkuðum árið 2007.  

Viðhorf til neyslu á góðæris árunum virðist almennt hafa verið á þann veg að neysla 

væri orðin alltof mikil og að fólk væri að eyða um efni fram. Bloggari sem hafði búið um 

tíma erlendis var viss um að allir þeir sem hefðu búið erlendis hlytu að sjá hversu ólíkt 

viðhorf til neyslu var á Íslandi miðað við hin Norðurlöndin til dæmis. Á Íslandi tekur fólk 

bara lán á meðan aðrir Norðurlandabúar spara og safna sér fyrir hlutunum. Af lána 

auglýsingum bankanna að dæma er ljóst að hér var auðvelt aðgengi að lánsfé frá árinu 

2004 og að eftirlitið með greiðslugetu var ekki mikið. Sumir myndu því vilja kenna 

bönkunum um mikla skuldastöðu Íslendinga. Jón Kaldal var því ekki sammála, honum 
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 Vef. Alþýðusamband Íslands, „Horfur í efnahagsmálum. Er veislan búin?“. 
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finnst ósanngjarnt að skella skuldinni á bankana eða ríkisstjórnina þar sem það voru 

einstaklingarnir sjálfir sem tóku lán, og það er því algjörlega á þeirra ábyrgð.  
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Lokaorð 

Sú staðreynd að einkaneysla hafi aukist umfram ráðstöfunartekjur heimilanna segir 

okkur að hluti af einkaneyslunni hafi verið fjármagnaður með lánum. Ein af þeim 

spurningum sem var lögð fyrir í upphafi ritgerðar var hvað hafði helst haft áhrif á aukna 

neyslu. Þar sem einkaneysla var umfram ráðstöfunartekjur heimilanna frá árinu 1994 

til 2007 getum við dregið þá ályktun að einkaneyslan hafi að einhverju leyti verið 

fjármögnuð með skuldsetningu. Innkoma bankanna á húsnæðislánamarkaðinn og 

aukið aðgengi að lánum á lágum vöxtum leiddi til aukningar í lántökum. Eftir því sem 

árin liðu fór eftirlit með lánum minnkandi, minni kröfur gerðar um að framkvæma 

greiðslumat, og varð það til þess að fólk fór að safna að sér neyslulánum. Það sem 

hafði einnig áhrif á aukna skuldsetningu Íslendinga var mikil hækkun á húsnæðisverði. 

Vegna aukins lánsfé á landinu á hagstæðum vöxtum myndaðist mikil eftirspurn eftir 

húsnæði sem varð til þess að húsnæðisverð hækkaði. Hærra húsnæðisverð varð til þess 

að veðhæfi eigna jókst og því gátu heimilin tekið hærri lán. Ásamt aukinni 

skuldsetningu þá hækkuðu meðal mánaðarlaun um 49%  á tímabilinu 1998 til 2008 

m.v. fast verðlag. Auknar tekjur leiða til aukinnar neyslu, sérstaklega neyslu á 

varanlegum neysluvörum sem eru hve mest háðar efnahagi fólks. Ástæður fyrir aukinni 

einkaneyslu má því rekja til tekjuhækkana, skuldaaukningar, auðveldu aðgengi að 

lánsfé og hærra húsnæðisverðs. 

Mikið framboð af neysluvörum gerir mörkin milli langana og þarfa óljósari. Á 

Íslandi hefur innflutningur á svokölluðum lúxusvörum aukist eftir því sem velmegun 

eykst og einnig hefur tækniþróun vaxið hratt síðustu ár sem ýtir undir aukna neyslu á 

raftækjum, tölvum og sjónvörpum. Þetta gerir það að verkum að erfiðara verður að 

skilja á milli munaðarvara og nauðsynjavara því það sem þótti munaðarvara fyrir áratug 

er nú orðin nauðsynjavara. Þegar þeim fjölgar sem eiga dýran varning  verður það 

eðlilegra að eiga hann og þar sem fólk er í sífellu að bera sig saman við nágrannann eða 

vinina þá breiðist löngunin í dýran varning út. Kauphegðun þeirra einstaklinga sem eiga 

mestan pening hefur verið rannsökuð og sýndi fram á að kauphegðun þeirra hefur áhrif 

á aðra neytendur. Þetta á aðallega við um varanlegar neysluvörur eins og bíla, húsgögn 
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og heimilistæki. Með sama hætti hafa þeir efnuðu áhrif á ferðalög og áfangastaði 

ferðalaga.86 Þetta leiðir til þess að almenningur fer að breyta neysluhegðun sinni í 

áttina að neysluhegðun þeirra efnuðu.  

Uppsveiflan á Íslandi og einkavæðing og stækkun bankakerfisins hafði þau áhrif 

að mörg ný störf sköpuðust á því sviði. Stór hluti af ungum Íslendingum fengu vinnu hjá 

fjármálafyrirtækjum með góð laun og varð því til nýr tekjuhópur, þeir „nýríku“. Þar sem 

einstaklingar eru alltaf að keppast við að vera eins og nágranninn eru líkur á að þessi 

hópur hafi haft áhrif á annað ungt fólk og hvatt það til aukinnar neyslu. 

Það sem hafði mest áhrif á heildar einkaneyslu var aukin neysla á varanlegum 

neysluvörur þar sem mörg ný neyslumet voru slegin. Nýjir bílar, fín húsgögn og dýr 

hljómtæki og sjónvörp voru mjög einkennandi fyrir tímabilið frá 2003 og fram að 

bankahruni í september 2008. Þrátt fyrir töluverðar hækkanir á launum þá jókst 

einkaneyslan ennþá meiri en tekjurnar. Skuldir heimilanna jukust því einnig jafnt og 

þétt eftir því sem neyslan jókst.  

Eftir bankahrun árið 2008 breyttist neysluhegðun Íslendinga, þar sem þeir urðu 

mun hagsýnni í neyslu en hafði sést árin á undan. Fyrir bankahrun hafði verið 

gríðarlega mikil sala á nýjum og dýrum vörum en hún breyttist þannig að mikil 

eftirspurn varð eftir ódýrari og notuðum vörum, t.d. bílum og húsgögnum. Fólk fór að 

nýta það sem það átti betur og skyndilega var mikið að gera hjá skósmiðum og öðrum 

viðgerðarþjónustum.  

Á sama tíma og neyslan jókst breyttist viðhorf til áhættu mikið, þar sem fólki 

þótti mun skemmtilegra að taka áhættu árið 2002 og fram að bankahruni miðað við 

árin fyrir 2002 og árin eftir bankahrun. Sömuleiðis breyttist viðhorf til þess að taka 

áhættu ef það skilaði miklum hagnaði, þar sem rúmlega helmingur aðspurðra var 

sammála því að það væri í lagi árið 2007. Það má áætla að þessi viðhorfsbreyting til 

áhættu hafi haft þau áhrif að menn komu sér í áhættusamari stöður, til dæmis með 

aukinni neyslu og neyslu sem var fjármögnuð með skuldum.  

Hvað viðhorf til peninga og neyslu varðar má draga þá ályktun að fólk hafi 

hugsað minna um verð og ekki hugsað um hagsýni. Þetta viðhorf er sérstaklega 
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einkennandi árið 2007 og líka að einhverju leyti árin 2005 og 2006. Tilboðsmarkaðir og 

afsláttarkort virtust ekki vera heillandi árið 2007. Sömuleiðis voru ekki jafn margir sem 

nenntu að hafa fyrir því að leita eftir bestu vöruverðunum. Frá árinu 1999 og fram til 

2010 hefur viðhorf til áhættu hins vegar breyst. Árið 1999 voru 60% sammála því að 

það væri í lagi að taka áhættu ef þeir sæju fram á mikinn hagnað en þeim fór aftur á 

móti fækkandi með árunum og árið 2010 voru einungis 35% sammála þessu. Þannig að 

svo virðist sem viðhorfið til áhættutöku hafi breyst eftir bankahrun þar sem menn hafa 

fengið að kynnast betur neikvæðu hliðum áhættutöku og dregið lærdóm af því hvaða 

afleiðingar geta fylgt í kjölfarið.  
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