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Útdráttur 
 
Tilgangur rannsóknarinnar var að draga upp heildstæða mynd af tengslum ójöfnuðar við 
afbrotatíðni. Þá var leitast við að bera saman afbrot þeirra tekjuminni við afbrot þeirra 
tekjuhærri. Í því samhengi var Ísland borið saman við Bandaríkin varðandi afbrotatíðni, 
atvinnuleysi og menntunarstig einstaklinga. Félagsleg og efnahagsleg staða hefur áhrif á 
að einstaklingar leiðast út í afbrot. Notast var við siðrofskenningar til þess að leita 
skýringa á afbrotahegðun einstaklinga. Þær vísa til þess að einstaklingar eru stöðugt að 
bera saman félagslega stöðu sína við annarra varðandi ríkjandi efnahagsleg markmið í 
samfélaginu. Þetta á sérstaklega við um vestræn samfélög en þar er lögð áhersla á það 
markmið að vegna vel fjárhagslega. Það standa hins vegar ekki allir jafnir að vígi 
varðandi leiðir að þessum markmiðum og því getur skapast siðrofsástand þar sem 
ólöglegar leiðir eru farnar til þess að ná settum markmiðum.  

Afbrot þeirra efnameiri eru efnahagsbrot af ýmsu tagi eins og skjalafals en slík 
brot hafa færst í aukna síðastliðin ár bæði hérlendis og í Bandaríkjunum. Þá er verið að 
takast á við þessa tegund afbrota í auknum mæli nú til dags. Þessi afbrot eru skaðlegri í 
samfélagslegum skilningi og hafa margvísleg áhrif á siðferðisvitund og heilsu borgaranna. 
Afbrot þeirra efnaminni hafa verið líklegri til þess að verða skilgreind sem sakhæf og eru 
að jafnaði refsiverðari. Þetta eru hin ýmsu auðgunarbrot eins og þjófnaður og innbrot.  

Helstu niðurstöður benda til þess að auðgunarbrotum fer fækkandi á milli ára í 
Bandaríkjunum en þeim hefur farið fjölgandi hérlendis. Þá hefur efnahagsbrotum farið 
fjölgandi bæði í Bandaríkjunum og á Íslandi síðastliðin ár. Bandaríkin hafa mælst með 
hærri stig í ójöfnuði, þar eru hlutfallslega fleiri einstaklingar atvinnulausir og undir 
fátæktarmörkum en á Íslandi.  

Með auknum jöfnuði í samfélögum verður atvinnuþátttaka og möguleikar til 
menntunar meiri meðal þeirra sem eru verst settir í þjóðfélagsstiganum. Lífsgæði verða 
meiri, heilsa betri, félagslegur hreyfanleiki meiri og samstaða og traust þegnanna eykst í 
kjölfarið. Árangursríkasti þátturinn til þess að sporna við afbrotum er aukin menntun og 
atvinnuþátttaka.  
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1. Inngangur 
 
Tengsl ójöfnuðar og afbrota hafa verið félagsfræðingum hugleikin og margar 

kenningar hafa litið dagsins ljós sem skýringar á afbrotahegðun einstaklinga. Í þessari 

ritgerð verður fjallað um siðrofskenningar  (e. anomie) í tengslum við ójöfnuð og 

afbrot. Þær fjalla um ástand sem er tilkomið vegna veikingu félagslegs taumhalds í 

samfélögum. Í sérhverju samfélagi gilda ákveðin gildi og viðmið varðandi hegðun 

einstaklinga. Siðrof skapast þegar samfélagið hættir að hafa taumhald á einstaklingum 

varðandi þessi gildi og viðmið. Í því samhengi er átt við að efnahagsleg markmið í 

vestrænum samfélögum nú til dags séu á þá leið að eftirsóknarvert þykir að vegna vel 

fjárhagslega. Það standa hins vegar ekki allir jafnir að vígi þegar kemur að hagsæld. 

Leiðir að þessum félagslega viðurkenndu markmiðum eru lokaðar sumum 

einstaklingum sem getur þvingað þá til þess að leita ólöglegra leiða til þess að ná 

þessum viðurkenndu markmiðum (Morrison, 2002, Merton, 1938, Siegel, 2009, Jón 

Gunnar Bernburg, 2002, Runicman, 1966 og Jón Gunnar Bernburg, Þórólfur 

Þórlindarson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2007). 

Í þessu samhengi verður fjallað um tvær tegundir afbrota, annars vegar 

hvítflibbabrot sem eru efnahagsleg afbrot og hins vegar um auðgunarbrot. Minni 

áhersla hefur verið lögð á tengsl ójöfnuðar við efnahagsbrot og því er áhugavert að 

meta afhverju einstaklingar sem hafa sterkan efnahagslegan bakgrunn leiðast út í 

afbrot.  

Afbrot þeirra efnaminni veita hlutfallslega minni hagnað en þeir brotamenn sæta 

þó að jafnaði harðari refsingum. Þetta eru hin ýmsu auðgunarbrot eins og til dæmis 

innbrot og bílþjófnaður. Afbrot þeirra efnameiri eru arðbærari og sæta slíkir 

brotamenn að jafnaði vægari refsingum. Þetta er efnahagsbrot eins og skjalafals (Thio, 

2004, Siegel, 2009, Newman, 2000 og Helgi Gunnlaugs, 2000, 2008). Þá verður 

leitast við að bera saman þessar tvær flokkanir af afbrotum við Ísland og Bandaríkin.  

Ástæður ójöfnuðar í samfélögum eru margar og ber þar helst að nefna 

atvinnuleysi og menntunarstig einstaklinga.  

Tilgangur rannsóknarinnar er að reyna að draga upp heildstæða mynd af 

áhrifum ójöfnuðar á afbrotatíðni. Leitast verður við að svara því hvort aukinn 

ójöfnuður hafi áhrif á afbrotahegðun og hvort að félagslegur og efnahagslegur 

bakgrunnur hafi áhrif á mismunandi tegundir afbrota. Í tengslum við það verða afbrot 

hinna tekjulágu borin saman við afbrot hinna tekjuháu.  
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Ritgerðin skiptist upp í fjóra megin hluta ásamt undirköflum. Fyrsti hluti ber 

nafnið Tengsl ójöfnuðar og afbrota og þar verður fjallað um hvað fyrrum rannsóknir 

segja um tengsl ójöfnuðar og afbrota. Annar hluti ber nafnið Fræðileg umfjöllun og 

skiptist hann í nokkra undirkafla. Þar verður gert grein fyrir kenningum, orsökum og 

áhrifum ójöfnuðar og fjallað verður um afbrot og frávikshegðun. Þriðji hluti ber 

nefnið Aðferðir og gögn og þar verður sagt frá gagnasöfnun höfundar sem og 

markmiði og annmörkum rannsóknarinnar. Fjórði hluti skýrir frá niðurstöðum 

gagnasöfnunarinnar. Í enda ritgerðarinnar verður umræða þar sem helstu niðurstöður 

verða dregnar saman og settar í víðara samhengi.  

2. Tengsl ójöfnuðar og afbrota 
	  
Í þessum kafla verður fjallað um hvað rannsóknir á tengslum ójöfnuðar og afbrota 

hafa sýnt. Reifað verður á því hvað rannsakendur hafa helst verið að skoða í tengslum 

við ójöfnuð og afbrot. 

2.1 Fyrrum rannsóknir  
Sambandið á milli tekjuójöfnuðar og glæpatíðni hefur verið mikilvægt rannsóknarefni 

félagsfræðinga áratugum saman. Þá hafa margar rannsóknir tengt afstæðan skort við 

glæpatíðni. Það gefur til kynna að þeir einstaklingar sem upplifa skort, hvort sem 

hann er af sökum fátæktar eða samanburðar við óhagstæðan hóp, eru líklegri til þess 

að fremja glæpi heldur en þeir einstaklingar sem eru annað hvort efnameiri eða bera 

sig ekki saman við aðra (Runicman, 1966, Blau og Blau, 1982 og Jón Gunnar 

Bernburg, Þórólfur Þórlindsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2007).  

Judith Blau og Peter Blau hafa fjallað um afstæðan skort (e. relative 

deprivation) í tengslum við búsetu einstaklinga. Í rannsókn sinni báru þau saman 125 

stærstu borgarhverfin í Bandaríkjunum og glæpatíðni. Þau komust að því að afbrot eru 

tíðari í fátæktarhverfum sem eru í nálægð við efnameiri hverfi. Þá er tilhneigingin sú 

að fólk í fátæktarhverfum beri bága stöðu sína saman við stöðu þeirra efnameiri í 

nærliggjandi hverfi. Þau Blau og Blau nota kenninguna um afstæðan skort til þess að 

útskýra samanburðinn, það er, að þeir fátæku bera sig gjarnan saman við þá ríku sem 

veldur svo mikilli gremju meðal einstaklinga. Tilfinning um óréttlæti skapast sem 

gerir það að verkum að afbrotatíðni verður tíðari. Þau komust einnig að því að ef 

jöfnuður er ríkjandi í hverfum þá dregur úr afstæðum skorti vegna þess að 
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samanburðurinn verður ekki neikvæður. Þar af leiðandi verður afbrotatíðni fátíðari 

(Blau og Blau, 1982).  

Íslensk rannsókn fjallaði um sama viðfangsefni en hún kannaði tengsl 

efnahagslegs erfiðleika við frávikshegðun unglinga. Megin tilgátan í rannsókninni var 

að fátækt hafði jákvæð tölfræðileg áhrif á reiði, veika hollustu við félagsleg norm og 

gildi og frávikshegðun unglinga. Auk þess var sett fram önnur tilgáta, það að hvort 

unglingar yrðu líklegri til frávikshegðunar eftir því sem þeir upplifðu meiri 

efnahagslega velsæld í skólahverfi sínu. Niðurstaðan sýndi tölfræðilegt samband 

fátæktar við reiði, veika hollustu við norm og gildi og frávikshegðun. Þá er 

frávikshegðun mun meiri að jafnaði í skólahverfum þar sem fátækt er sjaldgæf en í 

skólahverfum þar sem hún er algeng. Tengsl fátæktar eru einkum meiri ef unglingar 

upplifa mikla velsæld í skólahverfi sínu. Þetta segir að fátækir unglingar sem búa í 

skólahverfum þar sem efnahagsleg velsæld er mikil eru líklegri til þess að upplifa 

afstæðan skort heldur ef þeir byggju í hverfi þar sem hagsæld væri minni (Jón Gunnar 

Bernburg, Þórólfur Þórlindsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2007).  

John Hipp og Daniel Yates gerðu rannsókn um tengsl fátæktar og glæpa með 

því að nota gögn yfir 25 borgir í Bandaríkjunum. Þeir notuðu gögn yfir bæði 

hefðbundnar árásir sem voru tilkynntar til lögreglu og morðtíðni. Þeir notuðu svo 

módel sem skipti glæpum í tvennt, annars vegar í ofbeldisfulla glæpi sem þeir 

flokkuðu undir líkamsmeiðingar, morð og rán og hins vegar eignaspjöll sem þeir 

flokkuðu sem þjófnað, innbrot og mótorhjólastuld. Þeir skiptu hverfum eftir prósentu 

þeirra undir fátæktarmörkum og hversu oft einstaklingar höfðu orðið fyrir glæpum. 

Þeir flokkuðu fátækt hverfa í þrjá hópa, frá 0-5%, 5-10% og 10-15% undir 

fátæktarmörkum. Niðurstöður sýndu að ekki er línulegt samband á milli ofbeldisfullra 

glæpa og fátæktar. Þá er frekar að sambandið á milli fátæktar og ofbeldisfullra glæpa 

sé minna á hærri stigum fátæktar í hverfum þar sem fátækt er 35% eða hærri. Þá er 

jákvætt línulegt samband á milli fátæktar og eignaspjalla. Þau hverfi sem eru á hærri 

stigum fátæktar, 25 % eða meira, innihalda fleiri eignarspjallaglæpi en það jafnast svo 

aftur út þegar fátæktin verður enn meiri. Það fundust engar sannanir fyrir því að aukin 

fátækt, það er, meiri en 25% fátæktarstig auki þessa tegund afbrota meira. Þá fundust 

yfir heildina litlar sannanir fyrir því að fátækt yki afbrotahegðun. Þá sýndi rannsóknin 

aðallega hvernig glæpir einkenna fátæk hverfi frekar en að fátækt yki afbrotahegðun 

(Hipp og Yates, 2011).  
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Snorri Örn Árnason og Helgi Gunnlaugsson rannsökuðu viðskiptabrot og helstu 

niðurstöður sýndu að örar breytingar á íslensku viðskiptaumhverfi leiddu til 

siðrofsástands og óljósrar siðferðisviðmiða þar sem skammtíma- og 

ofurgróðamarkmið sköpuðu hættu á brotahegðun íslenskra fyrirtækja. Eitt af 

einkennum fyrirtækjamenningar á Íslandi síðastliðin ár er sú tilhneiging að nýta glufur 

í regluverkinu, eða hin svokölluðu ,,gráu svæði”. Leikreglur viðskiptalífsins spila ekki 

minna hlutverk en lög og reglur sem eru við lýði. Brotahegðun lærist í 

fyrirtækjamenningu þar sem stjórnendur leiða undirmenn að gróðamarkmiðum, draga 

úr siðferðisviðmiðum þeirra og fylgja ekki reglum yfirvalda heldur sínum eigin 

(Snorri Örn Árnason og Helgi Gunnlaugsson, 2006). 

 

3. Fræðileg umfjöllun 
	  
Í þessum kafla verður farið í fræðilega umfjöllun um ójöfnuð í samfélögum og 

afbrotatíðni. Kaflinn skiptist í fjóra hluta. Í fyrsta hluta verður farið í kenningarlega 

umfjöllun og varpað verður ljósi á hvað siðrofskenningar segja um tengsl ójöfnuðar 

við afbrota. Í öðrum hluta verður fjallað ítarlega um efnahagslegan ójöfnuð. Í þriðja 

hluta verður fjallað um helstu orsakir og afleiðingar ójöfnuðar í samfélögum. Þar má 

helst nefna atvinnuleysi og litla menntun. Í fjórða hluta verður fjallað um af hverju 

jöfnuður er betri innan samfélaga. Í fimmta hluta verður fjallað um afbrot og 

frávikshegðun. Þá verður fjallað sérstaklega um tvískiptingu afbrotahegðunar, 

félagslegan bakgrunn brotamanna og upprætingu glæpa.   

3.1 Siðrof  
Emile Durkheim setti upphaflega fram kenninguna um siðrof (e. anomie) en með því 

átti hann við ástand sem væri tilkomið vegna veikingu félagslegs taumhalds (e. social 

control) í samfélaginu. Durkheim hélt því fram að félagslegt taumhald héldi 

samfélaginu saman en með því er átt við almenn sameiginleg viðmið og gildi allra 

þegna samfélagsins. Siðrof skapast þegar þessi viðurkenndu gildi og siðferðislegu 

viðmið veikjast og við tekur ákveðið upplausnarástand meðal þegna samfélagsins. 

Durkheim kynnti hugtakið fyrst í riti sínu The Division of Labor in Society árið 1893 

og notaði það til þess að lýsa ákveðnum breytingum sem verða í samfélögum þegar 

þau iðnvæðast. Hann taldi að í slíkum breytingum yrði regluverkið óljóst. Siðrof taldi 
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hann vera afleiðingar strangra reglna og regluleysis sem gerði það að verkum að 

einstaklingar misstu tökin á þeim og gætu þar af leiðandi ekki farið eftir þeim. Hann 

taldi að gildi og siðferðileg viðmið samfélagsins myndu þar af leiðandi brotna niður 

þannig að siðferðisstaðlar yrðu ófullnægjandi til þess að leiðbeina fólki varðandi 

samfélagslega æskilega hegðun. Þegar siðferðisleg gildi dvína þá getur komið upp sú 

staða að markmið og leiðir einstaklinga fari ekki saman. Það getur leitt til þess að 

einstaklingar upplifi sig sem misheppnaða og ákveðið upplausnarástand skapast. Þá 

taldi Durkheim að siðrofsástand væri algengt meðal einstaklinga við miklar 

efnahagslegar breytingar, til dæmis í uppsveiflu eða kreppu (Morrison, 2002).  

 Robert Merton skrifaði um siðrofskenningu í riti sínu Social Structure and 

Anomie. Þar fjallar hann um markmið eða gildi einstaklinga, oft tengd peningum eða 

völdum sem fólk keppist um í samfélögum. Hann taldi siðrof myndast þegar togstreita 

eða ósamræmi skapast á milli markmiða og leiða samfélagsins. Það er, vegna 

félagslegrar stöðu sinnar reynist sumum einstaklingum erfitt að ná félagslega 

viðurkenndum markmiðum. Þá skortir einfaldlega leiðir til þess að ná þeim. Í 

amerísku samfélagi ríkir ákveðin hugmyndafræði um að ná efnahagslegum árangri. 

Þeir sem tilheyra lægri stéttum og eru ómenntaðir upplifa ákveðið siðrofsástand þegar 

leiðir þeirra að þessum markmiðum eru þeim lokaðar. Þá getur myndast aukin hætta á 

frávikshegðun og fólk beitir þá gjarnan ólöglegum aðferðum við að ná efnahagslegum 

árangri (Merton, 1938).  

Messner og Rosenfeld tengja siðrofshugtakið við hugmyndina um ameríska 

drauminn í bók sinni, Crime and the American dream. Þar setja þeir fram kenningu 

um stofnanabundið siðrof (e. institutional anomie theory) sem vísar til þess að í 

efnahagsumhverfi Bandaríkjanna hafi stofnanir samfélagsins orðið gegnsýrðar af 

gróðahyggju eftir að frjálsræði var aukið á fjármálamörkuðum (Siegel, 2009). Sú 

samkeppni sem kapítalisminn hefur í för með sér grefur svo undan stofnunum 

samfélagsins sem gerir það að verkum að fólk fer í ríkari mæli að hugsa um eigin hag 

í stað annarra. Áherslan á þær stofnanir sem eiga að stuðla að velferð og samstöðu 

veikist, sem og siðareglur samfélagsins. Þetta leiðir til þess að fólk sem hefur ekki 

löglegar leiðir til þess að ná markmiðum sínum, fer í auknum mæli að stunda afbrot til 

þess að ná þeim (Jón Gunnar Bernburg, 2002).  

Walter Runicman fjallaði um siðrof vegna afstæðs skorts (e. relative 

deprivation) en það vísar til þess þegar einstaklingum finnst þeir vera sviptir 

einhverju sem þeir eiga rétt á. Þeir skynja sig verr setta í samanburði við aðra 
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einstaklinga sem hafa svipaða eiginleika og verðskulda svipaða umbun. Í sumum 

tilfellum getur afstæður skortur ýtt undir öfund og reiði þeirra efnaminni í garð þeirra 

efnameiri. Við þessa upplifun getur fólk leiðst út í ólögleg athæfi til þess að öðlast 

hlutdeild í efnislegum gæðum samfélagsins. Kenningin einblínir þó ekki á 

stéttskiptingu heldur upplifun fólks á ávinningum sínum sem ósanngjarna í 

samanburði við það sem aðrir einstaklingar hljóta fyrir svipað framlag (Runicman, 

1966). Samkvæmt þessari kenningu hefur fólk tilhneigingu til þess að upplifa reiði, 

óréttlæti og vanmáttarkennd þegar það telur sig búa við skort í samanburði við aðra. 

Þá getur óhagstæður samanburður einnig dregið úr hollustu fólks við viðmið og gildi 

sem eru til staðar í þjóðfélaginu (Jón Gunnar Berburg, Þórólfur Þórlindsson og Inga 

Dóra Sigfúsdóttir, 2007). 

3.1.1 Atvinnuleysi sem afleiðing siðrofs 
International Labour Organization’s (ILO) hefur skilgreint atvinnuleysi á eftirfarandi 

hátt. Í fyrsta lagi eru það einstaklingar sem eru án atvinnu, það er, voru ekki í atvinnu 

eða sjálfs atvinnu á viðmiðunartímabilinu sem þeir fengu borgað fyrir. Í öðru lagi eru 

það einstaklingar sem eru tilbúnir til þess að vinna, það er, tilbúnir til þess að vinna 

fyrir tekjur. Í þriðja lagi eru það einstaklingar sem hafa verið virkir í atvinnuleit á 

viðmiðunartímabilinu. Þá er átt við að einstaklingar hafi leitað atvinnu hjá ríkinu eða 

einkareknum fyrirtækjum. Höfðu sent atvinnuumsóknir, leitað vinnu á 

atvinnuleitarsíðum, í blöðum, hjá vinum eða ættingjum og leitað almennt að 

fjárhagslegum björgum til þess að komast að (International Labour Organization’s, 

2012).  

Atvinnuleysi hefur mikil áhrif á félagslegan hreyfanleika (e. social mobility) 

sem vísar til breytinga á félagslegri stöðu yfir tíma, annað hvort breyting á stöðu eins 

einstaklings eða hóps einstaklinga. Hreyfanleikinn getur verið mældur ýmist lóðréttur 

eða láréttur. Láréttur hreyfanleiki vísar til þess þegar einstaklingar fara úr einni 

félagslegri stöðu í aðra sem er jafn há eða góð. Dæmi um slíkan hreyfanleika er 

skipting á atvinnu en staðan verður samt sem áður sú sama. Lóðréttur hreyfanleiki 

vísar til þess þegar staða einstaklinga batnar eða versnar (Keister og Southgate, 2012). 

Lóðrétti hreyfanleikinn getur ýmist verið uppá við eða niður á við. Þegar samfélög 

lenda í efnahagslegum þrengingum þá geta heilu hóparnir af einstaklingum hreyfst 

niður á við. Það er sá hreyfanleiki sem fær ekki jafnmikla umfjöllun. Þetta gerist engu 

að síður fyrir stóran hóp einstaklinga (Keister og Southgate, 2012). Þegar félagslegur 
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hreyfanleiki er mikill innan samfélaga ýtir það undir tilfinningu þegnanna um að 

jöfnuður ríki í samfélaginu (Runicman, 1966). Hreyfanleikinn er oftast meiri innan 

ríkja þar sem tekjuójöfnuður er mikill en það bendir til þess að jöfn tækifæri haldist í 

hendur við jöfnuð innan samfélaga (OECD, 2008).  

Árið 2009 voru að meðaltali 13.100 manns án vinnu eða í atvinnuleit á Íslandi. 

Þetta eru 7,2% vinnuaflsins og er þetta hæsta hlutfall sem mælst hefur frá því að 

Hagstofan hóf reglubundnar vinnumarkaðsrannsóknir. Mesta atvinnuleysi fram að því 

var á árunum 1992 til 1995 eða á bilinu 4,3% til 5,3% en það voru frá 6.200 manns til 

7.700 manns atvinnulausir. Atvinnuleysi hjá körlum árið 2009 mældis 8,6% en það 

hefur aldrei mælst jafn hátt síðan mælingar fóru fram. Hjá konum mældist það 5,7 % 

en það er svipað hlutfall og á árunum 1993 og 1994, eða um 5,5% (Hagstofan, 2010).  

Vinnan er mjög árángursrík í því að takast á við fátækt. Hlutfall fátæktar meðal 

atvinnulausra fjölskyldna er næstum sex sinnum hærra en meðal fjölskylda sem eru á 

vinnumarkaði. Hvað sem líður þá er ekki nóg að hafa vinnu til þess að komast hjá 

fátækt því meira en helmingur alls fátæks fólks býr á heimilum þar sem einhver þénar 

einhverskonar tekjur, hvort sem það sé í fáum unnum dagstundum yfir árið eða í 

láglaunastörfum (OECD, 2008).  

 

3.2 Ójöfnuður 
Mikill lífskjaramunur milli einstaklinga, stétta og svæða hefur ávallt ógnað tilveru 

kapítalískra þjóðfélaga enda mikill átakaþáttur (Stefán Ólafsson og Kolbeinn 

Stefánsson, 2005). Til eru margar tegundir ójöfnuðar, eins og ójöfnuður til menntunar, 

ójöfnuður á milli kynja, ójöfnuður á milli stétta en hér verður skoðaður tekjuójöfnuður 

og hvaða áhrif hann hefur á framvindu einstaklinga innan samfélaga.  

3.2.1 Tekjuskipting 
Hugmyndin um tekjujöfnuð felst í því að dreifing landstekna eigi að vera sem jöfnust. 

Markmiðið er að hver og einn einstaklingur innan þjóðfélagsins hafi svipaðar 

heildartekjur (Sen, 1992).  

Fylgifiskur óheftra markaðshátta og frjálshyggjuskipans er meiri tilhneiging til 

ójafnaðar í tekju- og eignaskiptingu sem og fátækt (Stefán Ólafsson, 2010). 

Tekjuskipting samfélaga er viðkvæmt umræðuefni í þjóðmálum en ójöfn skipting 

heildartekna samfélaga er staðreynd sem reynist erfitt að berjast gegn. Misskipting 
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auðs getur valdið því að meirihluti tekna fellur í hendur fárra einstaklinga (Stefán 

Ólafsson, 2006b). Uppgangur frjálshyggjunnar á Vesturlöndum hefur aukið bilið á 

milli ríkra og fátækra. Hérlendis hefur ójöfnuður aukist til muna undanfarin ár rétt 

eins og á öðrum Vesturlöndum, einkum vegna aukinnar markaðsvæðingar, 

einkavæðingar og hnattvæðingar sem komu í kjölfar kapítalískra markaðshátta (Stefán 

Ólafsson, 2006a).  

Reynsla vestrænna þjóða bendir til þess að þegar frjálshyggju gætir í miklum 

hluta í stjórnarstefnunni, hvort sem það er með óheftum markaðsháttum eða með 

mikilli samþjöppun eigna þá verður tekjuskiptingin í samfélaginu ójafnari. Slíkt 

gerðist í kreppunni miklu í Bandaríkjunum árið 1929 og sömuleiðis í aðdraganda 

alþjóðlegu fjármálakreppunnar árið 2007. Frjálshyggjuáhrifin breiddust verulega út á 

Vesturlöndum eftir 1980 og samlhiða því jókst ójöfnuðurinn. Aukning ójöfnuðar á 

Íslandi hefur svo verið örari en í öðrum OECD ríkjum eftir árið 2003 (Arnaldur Sölvi 

Kristjánsson og Stefán Ólafsson, 2009).  

Enskumælandi þjóðir ætla markaðinum stærra hlutverk og ríkisvaldinu minna 

við mótun lífskjara hjá þegnum sínum. Á Norðurlöndum er því hins vegar öfugt farið 

en þar hefur ríkisvaldið stærra hlutverk. Það þýðir samt sem áður ekki að norrænu 

ríkin noti ekki markaðshætti við skipan framleiðslu og viðskipta. Þau beita sér frekar 

að því að endurdreifa lífskjörunum, afrakstri framleiðslu- og viðskiptastarfsemi í 

meira mæli en þau samfélög sem fylgja frjálshyggjuskipan. Endurdreifingin skapar 

svo jöfnunaráhrif í samfélaginu (Stefán Ólafsson, 2010).  

3.3 Hvað veldur ójöfnuði? 
Margt getur valdið ójöfnuði í samfélögum en hér verður fjallað um mikilvægi 

menntunar.  

3.3.1 Menntun 
Almennt er litið á menntun sem eftirsóknaverðan eiginleika sem eykur lífsgæði á 

flestan hátt. Svo almenn sátt er um mikilvægi menntunar að hérlendis eru lög um 10 

ára skólagöngu. Þá eru staðfest sannindi innan hagfræðinnar að í heild sé ótvírætt 

samband á milli tekna og menntunar. Ytri áhrif menntunar felst meðal annars í því að 

glæpatíðni verður lægri, heilsa borgara verður betri og um leið verða þeir skilvirkari 

og upplýstari (Jón Bjarki Bentsson og Þórhallur Ásbjörnsson, 2004).  
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Innan þróunarhagfræðinnar hefur komið fram sú hugmynd að ójöfnuður gæti 

dregið úr menntun og hagvexti í ríkari löndum þar sem ójöfnuður stuðlar að myndun 

fátækrar undirstéttar sem hefur ekki efni á að mennta börnin sín vel (Ásgeir Jónsson, 

Ásta Herdís Hall, Gylfi Zoega, Marta Skúladóttir og Tryggvi Þór Herbertsson, 2001). 

 Menntun er lykilatriði í baráttu gegn fátækt en ekki hafa allir sömu kosti á 

menntun. Möguleikar á menntun eru tengdir bakgrunni og stéttarstöðu einstaklinga í 

Bandaríkjunum. Í fátækari hverfum hafa einstaklingar lítinn skilning á beinu 

sambandi þess að mennta sig og njóta velgengni síðar í lífinu (Newman, 2000). 

 Í kjölfar iðnvæðingar varð aukið launabil hvati uppvaxandi kynslóða til þess að 

fjárfesta í menntun. Áframhaldandi hagvöxtur varð að auki til þess að eftirspurn jókst 

eftir menntuðu fólki. Þannig varð menntun almennari og framboð ófaglærðs vinnuafls 

minnkaði og jöfnuður óx (Ásgeir Jónsson, Ásta Herdís Hall, Gylfi Zoega, Marta 

Skúladóttir og Tryggvi Þór Herbertsson, 2001). 

Mörg þau störf sem sköpuð voru í kringum 1990 voru störf sem kröfðust meiri 

sérhæfni. Þetta gerði það að verkum að störf sem kröfðust minni hæfni urðu ekki eins 

arðbær. Hagfræðingar hafa lýst þessari þróun sem aukinni kröfu á sérhæfni í atvinnu í 

þeim skilningi að fleiri störf eru sköpuð með þessa auknu hæfnikunnáttu í huga. Þetta 

er vissulega einn þátturinn á bak við vaxandi ójöfnuð í Ameríku. Bilið á milli þeirra 

ríku og fátæku er stöðugt að breikka. Laun þeirra sem hafa sérhæfni eru stöðugt að 

hækka á meðan laun þeirra sem ekki hafa sérhæft sig eru að lækka (Heilbroner og 

Milberg, 2009).  

Í skýrslu sem nefnd félagsmálaráðherra gaf út árið 2004 kemur fram að línuleg 

samsvörun er á milli menntunar og atvinnuþátttöku. Því meiri menntun sem fólk 

öðlast, þeim mun meiri verður atvinnuþátttakan í kjölfarið (Nefnd 

Félagsmálaráðherra, 2004).  Nú til dags krefjast störf frekari menntunar og í mörgum 

löndum er ekki á allra færi að borga fyrir háskóla eða annað sambærilegt 

framhaldsnám. Það má því segja að efnahagur eigi þátt í því að ákvarða framtíð 

einstaklinga (Eitzen og Zinn, 1997). Skólakerfið er ekki hliðhollt þeim sem standa 

neðar í þjóðfélagsstiganum og fólk sem stendur sig illa efnahagslega á erfitt með að 

fóta sig í hinum ýmsu stofnunum. Þetta viðhorf samfélagsins leiðir af sér 

stofnanabundinn ójöfnuð þar sem menning, félagsgerð, og reglur samfélagsins 

samræmast ekki þeim sem eru í lægri stéttum þjóðfélagsins (Eitzen og Zinn, 1997).  

Í öllum ríkjum OECD eru þeir sem hafa meiri menntun líklegri til þess að hafa 

atvinnu. Karlar hafa hærri stig atvinnuþáttöku heldur en konur. Þá er bilið sérstaklega 
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stórt á milli einstaklinga sem hafa litla menntun og þeirra sem hafa mikla. Innan ríkja 

OECD hafa að meðaltali 84% einstaklinga atvinnu sem hafa einhvers konar 

háskólamenntun (OECD, 2011b).  

Tekjuskipting og viðleitni ríkisvaldsins hefur áhrif á arðsemi menntunar. Lítill 

tekjumunur milli menntunarstiga, tekjutengdar bætur, skattleysismörk og 

hátekjuskattar valda því að tekjuskattbyrgði Íslendinga eru afar breytileg eftir tekjum 

(Jón Bjarki Bentsson og Þórhallur Ásbjörnsson, 2004). Láglaunafólk hefur lága 

skattbyrði en við hækkun tekna fólks hækkar skattbyrðin sömuleiðis. Þetta leiðir til 

þess að minni munur verður á ráðstöfunartekjum milli menntunarstiga og að arðsemi 

menntunar verður minni en ella. Atvinnuleysi minnkar við aukna menntun og það 

nærri helmingast við hvert menntunarstig. Til að mynda eru menntaðir einstaklingar 

skemur atvinnulausir en þeir sem eru ómenntaðir og lenda síður í því að vera án 

atvinnu fyrir það fyrsta (Jón Bjarki Bentsson og Þórhallur Ásbjörnsson, 2004).  

3.4 Afhverju er jöfnuður betri? 
Richard Wilkinson og Kate Pickett hafa í áraraðir rannsakað áhrif ójöfnuðar í 

nútímaríkjum og hafa einbeitt sér sérstaklega að vestrænum velferðarríkjum og 

samanburði á þeim. Bók þeirra, The Spirit Level: Why Equality is Better for Everyone, 

inniheldur safn af gögnum frá hinum ýmsu samfélögum og þar er sýnt fram á að 

ójöfnuður sé ekki einungis slæmur fyrir þá fátæku heldur einnig þá ríku. Nær öll 

heilsusamleg og félagsleg vandamál eiga rætur að rekja til fátæktar sem er algengust í 

samfélögum ójöfnuðar. Þau segja að þar sem jöfnuður ríkir í samfélögum séu lífsgæði 

og heilsa töluvert betri, samstaða borgara er meiri og félagslegur hreyfanleiki er meiri. 

Hið gagnstæða á við um samfélög ójöfnuðar en mörg vandamál herja á þau þjóðfélög 

eins og hærri tíðni sjúkdóma, þar með talin offita og geðsjúkdómar. Unglingaóléttur 

eru tíðari sem og fíkniefnaneysla, ofbeldisbeiting og tíðni glæpamanna sem sitja í 

fangelsi er meiri. Þá eru þar meiri líkur á einelti og félagslegur hreyfanleiki er minni. 

Traust er meira í samfélögum jafnaðar hvort sem um sé að ræða traust til borgara eða 

stofnana (Wilkinson og Pickett, 2010).   

Í fátækum löndum leiðir aukinn jöfnuður til aukinnar atvinnuþátttöku og 

menntunar þeirra sem eru verst settir í þjóðfélagsstiganum. Þá er líklega beint 

samband á milli tekjujöfnunar og jöfnunar tækifæra þar sem fátæktin gæti t.d. hindrað 

fólk í að sækja sér menntun. Í hinum ríkari löndum hefur átt sér stað veruleg jöfnun 

tækifæra. Þess vegna felur aukinn jöfnuður í sér að verið sé að bæta hag þeirra sem 
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hafa ekki nýtt tækifæri sín eða hafa lítið fram að bjóða á frjálsum markaði og þurfa 

því aðstoð. Aukinn jöfnuður er því æskilegur við þessar aðstæður sé litið frá 

mannúðarsjóðarmiði þó svo að áhrif þess á hagvöxt geti orðið neikvæð (Ásgeir 

Jónsson, Ásta Herdís Hall, Gylfi Zoega, Marta Skúladóttir og Tryggvi Þór 

Herbertsson, 2001). 

3.5 Afbrot og frávikshegðun 

3.5.1 Afbrotafræði 
Afbrotafræðin hefur verið skilgreind sem módel þekkingar á glæpum sem félagslegt 

fyrirbæri. Innan gildisviðs hennar eru ferlin að búa til lög, brjóta lög og ná í átt að 

þeim sem brjóta lögin. Markmið afbrotafræðinnar er að þróa líkan með almennum og 

staðföstum meginreglum og þekkingu er varða ferli laga, glæpa og meðferð þeirra 

(Siegel, 2009). Afbrotafræðin er vísindaleg rannsókn á afbrotum, afbrotahegðun og 

viðurlögum. Hún rannsakar tilurð refsilaga, umfang afbrota í samfélaginu, skýringar á 

útbreiðslu þeirra og afleiðingar afbrota (Helgi Gunnlaugs, 2008). Glæpur (e. crime) er 

skilgreindur sem hegðun sem brýtur í bága við lög. Þetta er hegðun sem er refsiverð 

samkvæmt lögum þó svo að refsingum sé ekki alltaf beytt. Það er, sumir einstaklingar 

fremja glæpi án þess að verða handsamaðir af lögreglu og fá skilgreininguna 

,,glæpamaður” (Siegel, 2009). Ungmennabrot (e. delinquency eða juvenile crime) 

hefur verið skilgreint sem glæpur framin af einstaklingi sem ekki hefur náð 

fullorðinsaldri (Braithwaite, 1979).  

3.5.2 Skilgreining á frávikshegðun  
Frávikshegðun hefur verið skilgreind sem atferli sem brýtur í bága við norm 

samfélagsins. Þetta eru óskráðar reglur um það hvernig eigi að haga sér í tilteknu 

samfélagi. Hægt er að líta á frávikshegðun út frá tveimur sjónarhornum, annars vegar 

út frá hefðbundinni vísindahyggju og hins vegar út frá mótunarkenningum (Thio, 

2004). 

Frávik út frá hefðbundinni vísindahyggju (e. positivism) gerir í fyrsta lagi ráð 

fyrir því að frávik sé til sem raunverulegt fyrirbæri og að þeir sem kallist frávik séu 

ekki eins og þeir sem álitnir eru hefðbundir.  Í öðru lagi að frávik sé hlutlægt eins og 

hlutur, og því sé hægt að rannsaka það sem slíkan.  Í þriðja lagi að frávik sé ákveðið 

af afli sem sé handan einstaklingsins (Thio, 2004).  
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Mótunarkenningar (e. constructionalism) sjá hins vegar frávik í öðru ljósi, í 

fyrsta lagi er frávik ekki raunverulegt sem slíkt heldur einungis stimpill sem hægt er 

að gefa.  Í öðru lagi er frávikshegðun reynsla sem einstaklingur lendir í og því er 

einungis hægt að rannsaka hana sem slíka með eigindlegum aðferðum.  Í þriðja lagi er 

frávikshegðun bundin viljahyggju, það er, bundin við val.  Þetta er hið gagnstæða við 

það að öfl innra með okkur eða utan stjórni hegðun okkar (Thio, 2004). 

3.5.3 Tvískipting afbrotahegðunar  
Skipta má svo afbrotahegðun í tvennt, annars vegar í forréttindalausa afbrotahegðun 

og hins vegar forréttinda afbrotahegðun. Þetta er ákveðin pólarisering þar sem 

strætisbrot eru öðrum megin og hvítflibbabrot eru hinum megin (Thio, 2004).  

Forréttindalaus afbrotahegðun (e. underprivileged deviance) vísar til 

afbrotahegðunar sem á sér stað á meðal forréttindalausra einstaklinga, sem koma frá 

fátækum bakgrunni og eru með félagslega veika stöðu. Þetta eru afbrot sem veita 

hlutfallslega minni hagnað í samanburði við forréttinda brotin. Afbrot af þessu tagi 

eru nefnd strætisbrot og eru til dæmis búðarþjófnaður, bílaþjófnaður og innbrot. Þetta 

er sú tegund afbrota sem er líklegri til þess að verða refsiverð (Thio, 2004).  

Forréttinda afbrotahegðun (e. privileged deviance) vísar til afbrota þeirra sem 

eru efna- og forréttindameiri og þeirra sem hafa félagslega hærri stöðu innan 

samfélaga. Þau innihalda hlutfallslega meiri hagnað og eru síður líkleg til þess að 

verða refsiverð (Thio, 2004). Þessi brot kallast viðskiptabrot eða hvítflibbabrot og eru 

kostnaðarmeiri fyrir samfélagið heldur en strætisglæpir en samt sem áður eru 

einstaklingar sem fremja hvítflibbaglæpi ólíklegri til þess að hljóta dóm fyrir slíkt 

athæfi. Þeirra brot eru ekki meðhöndluð sem ,,raunveruleg afbrot” (Newman, 2000). 

Skilgreiningin á hvítflibbabroti felur í sér misnotkun einstaklings á valdastöðu til 

ólögmæts ávinnings (Helgi Gunnlaugsson, 2008). Þeir fræðimenn sem hafa rannsakað 

viðskiptabrot eru sammála um að þau eru meðal alvarlegustu brota sem framin eru í 

samfélaginu. Þessi brot eru í það minnsta jafn alvarleg ef ekki alvarlegri en glæpir á 

borð við þjófnað, manndráp, rán eða ofbeldi (Helgi Gunnlaugsson, 2000).  

Í ársskýrslu ríkislögreglustjóra kemur fram að ákærum hjá 

efnahagsbrotadeildinni hafi fjölgað verulega á milli ára eða úr 21 ákæru á árinu 2007 í 

62 ákærur árið 2010. Á árinu 2008 voru gefnar úr 42 ákærur en árið 2009 voru þær 47 

talsins. Þar kemur einnig fram að það þurfi að auka mannskap innan deildarinnar 
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vegna umfangsmikilla mála sem eru nú til rannsóknar og talið er að þeim muni fjölga 

enn meir á næstu árum (Ríkislögreglustjóri, 2010).  

Íslensk rannsókn frá árinu 2004 sýnir að tiltölulega stór hluti Íslendinga verður 

fyrir afbroti á ári hverju, eða um 22%. Þá eru það helst auðgunarbrot eins og 

reiðhjólaþjófnaður og vasaþjófnaður. Hlutfall tilkynntra brota voru mest auðgunarbrot 

en síður ofbeldisbrot eða kynferðisbrot. Þeir sem líta brotið alvarlegum augum eru 

líklegri til þess að tilkynna lögreglu það og enn líklegri ef þeir hafa fyrri reynslu af 

afbrotum (Helgi Gunnlaugs og Rannveig Þórisdóttir, 2005).  

3.5.4 Félagslegur bakgrunnur afbrotamanna 
Hvað varðar félagslegan bakgrunn afbrotamanna þá hefur Helgi Gunnlaugsson fjallað 

um hann í bók sinni, Afbrot á Íslandi. Þar segir hann að vinsælt hafi verið að tengja 

fíkniefnaneyslu við síbrotatíðni einstaklinga en talið er að neyslan sé einungis hluti af 

rót vandans. Þá er talið að vandi afbrotamanna hefjist löngu áður en þeir fari að neyta 

fíkniefna. Helstu ástæður afbrota geta stafað af rofnun í fjölskyldutengslum, 

námserfiðleikum eða óstöðugum og ófullnægjandi heimilisaðstæðum. Þetta kemur í 

ljós bæði í handtökuskýrslum fíkniefnalögreglu hérlendis og erlendis. Þar spilar inní 

bág efnahagsstaða og flestir afbrotamanna eru atvinnulausir og ófaglærðir. Rót 

vandans liggur því í bakgrunni þessara einstaklinga sem leiðir svo til misnotkun 

fíkniefna og síðan annarra afbrota (Helgi Gunnlaugsson, 2008).  

Í ársskýrslu Fangelsismálastofnunar ríkisins frá árinu 2003 kemur fram að 

atvinnustaða foreldra hafði marktæk áhrif á tegund afbrots hjá brotamanni. Þeir sem 

afplánuðu refsingu fyrir þjófnað/innbrot og/eða ofbeldisbrot höfðu í flestum tilvikum 

alist upp hjá foreldrum í verkamannastöðu, meðal atvinnulausra eða öryrkja. Þegar 

skoðuð var menntun og atvinnustaða í tengslum við afbrot kom í ljós að meirihluti 

fanganna í öllum brotaflokkum hafði ekki lokið skyldunámi eða einungis lokið 

grunnskólaprófi. Menntun var lægst hjá þeim sem afplánuðu refsingu fyrir þjófnað og 

innbrot. Þeir sem afplánuðu refsingu fyrir fjársvik höfðu í meiri mæli lokið 

umframmenntun, eða 34% einstaklinga í brotaflokknum. Þá voru þeir einstaklingar 

sem höfðu lengri afplánunarferil með marktækt minni skólagöngu, eða p=<0,04 en 

þeir sem höfðu skemmri afplánunarsögu. Niðurstöður skýrslunnar benda til þess að 

það sé munur á milli tegunda afbrota og félagslegrar stöðu fanganna. Þeir sem afplána 

refsingu fyrir þjófnað/innbrot eru líklegri til þess að vera verr staddir andlega og 

félagslega en aðrir fangar sem fremja annars konar afbrot. Þá er sá brotahópur líklegri 
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til þess að koma aftur í fangelsið. Þá er einnig algengara að sá hópur alist upp við 

brotna fjölskyldugerð og lakari efnahag. Þeir sem afplána refsingu fyrir fjársvik 

virðast hins vegar hafa stöðugri félagslegan og efnahagslegan bakgrunn og hafa 

margir hverjir lengri skólagöngu að baki (Fangelsismálastofnun ríkisins, 2003). 

John Braithwaite fjallaði í bók sinni, Inequality, crime and public policy, um að 

þeir sem eru með enga eða litla starfshæfni eða eru atvinnulausir eru þeir sem 

einkenna lægri stéttir samfélagsins. Þeir einstaklingar sem tilheyra lágstéttinni og þeir 

sem búa í lágstéttahverfum eru með hærri glæpatíðni heldur en aðrir hópar. Í tilfellum 

sem afbrot eiga sér stað meðal ungmenna (e. juvinile) þá eru þau nánast alltaf tengd 

starfshæfni föðurs þeirra. Það er, ef faðir barns kemur úr lágstétt þá eru meiri líkur á 

að barn þess leiðist út í afbrot (Braithwaite, 1979).   

 

3.5.5 Uppræting glæpa 
Innan afbrotafræðinnar hefur sú skoðun verið ríkjandi að réttarvörslukerfið leggi mun 

meiri áherslu á að uppræta strætisbrot heldur en hvítflibbabrot. Hvítflibbabrot eru ekki 

síður jafn alvarleg en tjónið sem hlýst af þeim og er það ekki einungis fjárhagslegt 

heldur hefur það einnig margvísleg áhrif á líf og heilsu fólks. Brotin geta að auki 

dregið úr siðferðisvitund borgara. Þolendur slíkra brota eru ekki einsleitur hópur en 

þar má nefna eigendur fyrirtækja, starfsfólk, viðskiptavini og almenning (Helgi 

Gunnlaugsson, 2008).  

Almennt eru ekki til handbær gögn sem lýsa efnahagslegum áhrifum 

viðskiptabrota og afleiðingar tjóns þeirra á samfélagið í heild. Fræðimenn eru þó 

sammála um að árlegt fjárhagstjón af völdum hvítflibbabrota sé töluvert meira en það 

sem hlýst af hefðbundnum strætisbrotum (Helgi Gunnlaugsson, 2000).  

Þrátt fyrir möguleika gríðarlegs fjárhags- og heilsutjóns af völdum 

hvítflibbabrota þá er siðferðisvitund samfélagsins í miklu húfi vegna þessa brota. Slík 

brot eru til að mynda framin af mikilsmetnum einstaklingum og fyrirtækjum og geta 

skaðað samfélagið á þann hátt að ýta undir firringu, félagslega einangrun og 

frávikshegðun meðal almennings. Þá er talið að hvítflibbabrot séu skipulögð og 

framin að ráðnum hug með það markmið að ekki komist upp um athæfið (Helgi 

Gunnlaugsson, 2000).  

Það eru samfélögin sjálf sem skilgreina glæpsamlega hegðun. Í amerískum 

samfélögum þar sem árangur er helsta gildi borgaranna eru fátækir einstaklingar 
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líklegri til þess að verða handteknir, ákærðir fyrir glæp, teknir fyrir dóm og dæmdir. 

Þeir fá að jafnaði mun harðari refsingar en auðugir borgarar. Þetta er ekki einungis af 

sökum fordóma gegn fátækum heldur vegna þess að afbrot fátækra eru líklegri til þess 

að verða skilgreind sem sakhæf brot. Fátækt fólk er líklegra til þess að fremja 

strætisglæpi og þær tegundir brota verða ofan á sem skilgreiningar á afbrotum. 

Niðurstaðan verður sú að þessir einstaklingar verða frekar stimplaðir sem hinir 

,,týpísku glæpamenn” (Newman, 2000). 

 

4. Gögn og aðferðir 

4.1 Gögn 
Hér	  verður	  fjallað	  um	  þau	  gögn	  sem	  unnið	  var	  með	  við	  gerð	  rannsóknarinnar.	  	  

4.1.1 Gini-stuðull 
Gini-stuðullinn (e. Gini-index) er mælieining á ójöfnuð í tekjuskiptingu. Hann dreifist 

á bilinu 0 til 100 og sýnir hvernig samanlagðar tekjur allra einstaklinga í tilteknu landi 

dreifast. Ef stuðulinn tekur gildið 100 býr landið við algjöran ójöfnuð og væri það þá 

einungis einn einstaklingur með heildar tekjur landsins. Jafnar tekjur myndu síðan 

birtast sem 0 á Gini-stuðlinum en þá væru allir einstaklingar innan þess samfélags 

með sömu tekjurnar (Hagstofan, 2012a). 

Kosturinn við Gini-stuðulinn er sá að hann er ekki viðkvæmur fyrir 

smávægilegum breytingum á tekjuskiptingu. Breyting á tekjuskiptingu þarf því að 

vera ansi markverð svo að stuðullinn breytist. Fræðimennirnir Föster og d’Ercole telja 

að ef stuðullinn breytist um 12% eða meira frá einum tíma til annars sé um mikla 

breytingu að ræða. Sé breytingin frá 7-12% er hún talin hófleg. Þá þykir það vera lítil 

breyting ef Gini-stuðullinn breytist frá 2-7% og engin breyting ef hún er undir 2% 

(Arnaldur Sölvi Kristjánsson og Stefán Ólafsson, 2009).  

Í ríkjum sem hafa breiðari tekjudreifingu er hlutfallslega meiri tekjufátækt og er 

það óháð því hvort hlutfallsleg fátækt sé skilgreind sem tekjur undir 40, 50 eða 60% 

af meðaltekjum. Bæði tekjuójöfnuður og fjöldi fátækra hefur vaxið síðustu tvo 

áratugina svo um munar. Þessi aukning hefur áhrif á tvo þriðju hluta allra ríkjanna í 

OECD. Hún er hófleg en marktæk og er að meðaltali um 2 Gini-stig á ári og 1,5 stig 

fyrir fjölda fátækra (OECD, 2008). 
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Á Íslandi hefur Gini-stuðullinn verið um og yfir 20 ef skoðaðar eru tölur frá 

árunum 2004-2010 inná vef Hagstofu Íslands (Hagstofan, 2012a). Niðurstöður á 

ójöfnuði á Íslandi frá árinu 1996 til 2004 sýnir að bilið jókst um 16,1% fyrir skatta í 

um 39,4% eftir skatta. Með báðum mælingum er sýnt fram á stærri áhrif aukins 

ójafnaðar á tímabilinu, eftir skatt og hvernig stjórnvöld kunna að hafa áhrif á ójöfnuð í 

tekjuskiptingu. Þá er ljóst að dregið hefur úr jöfnunaráhrifum  skatta- og bótakerfisins 

á tímabilinu (Stefán Ólafsson, 2006a).  

Árið 2011 mældist Gini-stuðullinn á Íslandi 23,6 en það eru niðurstöður fyrir 

árið 2010 (Hagstofan, 2012b). Tölur frá OECD segja stuðulinn vera í 0,378 stigum í 

Bandaríkjunum (OECD, 2011a). 

4.1.2 Fimmtungastuðull 
Hvað varðar misskiptingu á tekjum þá mælir fimmtungastuðull (e. income quintile 

share ratio) hlutfall tekna sem einstaklingar hafa til ráðstöfunar á neyslueiningu. Það  

mælir hvað þeir 20% tekjuhæstu hafa í laun í samanburði við þá 20% tekjulægstu. Á 

Íslandi hækkaði stuðullinn á árunum 2004 til 2009. Þeir tekjuhæstu árið 2009 höfðu 

4,2 sinnum hærri ráðstöfunartekjur á neyslueiningu en þeir tekjulægstu í samanburði 

við stuðulinn árið 2004 en þá var hann 3,4. Bæði Gini-stuðullinn og 

Fimmtungastuðullinn gefa til kynna að ójöfnuður hefur aukist á árabilinu 2004 til 

2009 (Hagstofan, 2010b). Árið 2010 var fimmtungastuðullinn 3,3 sinnum hærri á 

neyslueiningu en hjá þeim sem voru í tekjulægsta fimmtungnum. Stuðullinn var 4,2 

en það er mesti munur sem mælst hefur. Í evrópskum samanburði voru fimm lönd 

sem höfðu lægri fimmtungastuðul en Ísland árið 2010 en það voru Ungverjaland, 

Slóvenía, Noregur, Tékkland og Svíþjóð. Landið sem var með hæsta 

fimmtungastuðulinn var Litháen en hann mældist yfir 7 (Hagstofan, 2012b). 

4.1.3 Lágtekjuhlutfall og lágmarksframfærsla 
Lágtekjuhlutfall er hlutfall einstaklinga sem lenda undir lágtekjumörkum en þau 

miðast við 60% af miðgildi ráðstöfunartekna á neyslueiningu. Ráðstöfunartekjur á 

neyslueiningu taka svo mið af heildarráðstöfunartekjum heimilis miðað við hversu 

margir þurfa að lifa á þeim (Hagstofan, 2010b). Lágtekjuhlutfall á Íslandi var 9,2% 

árið 2011. Hlutfallið hefur verið í kringum 10% frá árinu 2004 og því um minnkun að 

ræða. Lágtekjuhlutfall í evrópskum samanburði er stöðugt og var Ísland með næst 

lægsta lágtekjuhlutfallið í Evrópu árið 2010 (Hagstofan, 2012a).  
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4.2 Öflun gagna  
Gögn sem stuðst er við í þessari ritgerð koma frá Organization for Economic 

Cooperation and Development (OECD), Hagstofu Íslands, Federal Bureau of 

Investigation (FBI) og Demos. Tilgangur með notkun gagnanna er að reyna að draga 

upp heildstæða mynd á tengslum ójöfnuðar og afbrota. Þá verður gerður samanburður 

á Íslandi og Bandaríkjunum hvað varðar ójöfnuð, fátækt, atvinnuleysi, menntunarstig 

og afbrotatíðni.  

 Fyrst verður greint frá mælingu á ójöfnuði og fátækt þar sem borin verða saman 

Bandaríkin og Ísland. Notast verður við gögn frá OECD. Því næst verður gerður 

samanburður á atvinnuleysi á Íslandi og í Bandaríkjunum. Notast verður þar einnig 

við gögn frá OECD. Þá verða skoðuð gögn um skráð atvinnuleysi á Íslandi eftir 

menntunarstigi hjá körlum og konum. Notast verður við gögn frá Hagstofu Íslands til 

þess að sjá tengsl atvinnuleysis við menntunarstig einstaklinga. Til þess að bera Ísland 

saman við Bandaríkin í þeim efnum eru notuð gögn frá Demos sem vann úr gögnum 

frá U.S. Census Bureau’s með könnunnina Current Population Survey frá árinu 1968 

til 2011. Gögnin innihalda fátæktarprósentu eftir menntunarstigi í Bandaríkjunum. Öll 

þessi gögn eru notuð til þess að fá heildstæða mynd af ójöfnuði í tengslum við fátækt, 

atvinnuleysi og menntunarstig einstaklinga á Íslandi og í Bandaríkjunum.  

 Hvað varðar afbrotatölfræði þá verður notast við gögn frá Ríkislögreglustjóra í 

tengslum við afbrot á Íslandi. Þá verða birt gögn annars vegar yfir auðgunarbrot og 

hins vegar yfir efnahagsbrot frá árinu 2005 til 2010. Þá varða notuð gögn frá Federal 

Bureau of Investigation (FBI) til þess að lýsa samskonar afbrotum í Bandaríkjunum 

frá árinu 2005 til 2009. Loks verða notuð gögn frá OECD sem mældu upplifun 

afbrota meðal einstaklinga. Í því samhengi verður borin saman upplifun Íslendinga og 

Bandaríkjamanna á afbrotum.  

  

4.3 Markmið og takmarkanir 
Markmið gagnasöfnunarinnar er að reyna að draga upp heildstæða mynd af áhrifum 

ójöfnuðar á afbrotatíðni. Þá hafði höfundur áhuga á að skoða hvaða áhrif ójöfnuður 

hefur á mismunandi tegundir afbrota, annars vegar hefðbundin strætisbrot og hins 

vegar efnahagsbrot.  

 Annmarkar gagnanna er einkum sá að um er að ræða samanburð á tveimur 

vestrænum samfélögum sem eru menningarlega lík að mörgu leyti. Þá reyndist erfitt 



	   24	  

að finna sambærileg gögn varðandi menntun einstaklinga í tengslum við atvinnuleysi 

og fátækt í Bandaríkjunum. Höfundur þurfti því að styðjast við túlkun Demos á 

gögnum frá U.S. Census Bureau. Þá hafði höfundur áhuga á því að bera saman 

strætisbrot og efnahagsbrot út frá ójöfnuði en það reyndist erfitt að finna rannsóknir á 

slíkum samanburði.  

 

5. Niðurstöður 
	  

5.1 Efni kaflans 
Í þessum kafla verða birtar niðurstöður á samanburði Íslands og Bandaríkjanna hvað 

varðar ójöfnuð í samfélaginu og afbrotatíðni. Niðurstöður þessar byggja á 

gagnasöfnun höfundar. Í fyrsta hluta verða sýndar niðurstöður á samanburði Íslands 

og Bandaríkjanna á ójöfnuði, fátækt, atvinnuleysi og menntunarstigi einstaklinga. Í 

öðrum hluta verða sýndar niðurstöður um afbrotatíðni, mismunandi tegundir afbrota 

og upplifun einstaklinga af afbrotum. Niðurstöður þessar eiga við Ísland og 

Bandaríkin.  

5.1.1  Samanburður á tekjuójöfnuði og fátækt 
Ísland og Bandaríkin voru borin saman varðandi tekjuójöfnuð, hlutfall íbúa undir 

fátæktarmörkum, hlutfall barna undir fátæktarmörkum, fátækt eldri borgara sem eru 

utan vinnumarkaðar og fátækt einstæðra foreldra á bótum.  

 

  

Tekjuójöfnuður 
Gini-stuðull 

Hlutfall íbúa 
undir 
fátæktarmörkum 

Hlutfall barna 
undir 
fátæktarmörkum 

Fátækt eldri 
borgara 
sem ekki 
vinna (%) 

Fátækt 
einstæðra 
foreldra á 
bótum (%) 

Ísland 0,28 7,1 8 7 23 

Bandaríkin 0,38 17,1 21 34 92 

Tafla 1. Samanburður milli Íslands og Bandaríkjanna á tekjuójöfnuði og fátækt í flestum 
þjóðfélagshópum árið 2005.  

Eins og sést í töflu eitt var ójöfnuður mun meiri í Bandaríkjunum en á Íslandi árið 

2005. Þá mældist Gini-stuðullinn 0,38 stig þarlendis en 0,28 stig á Íslandi. Hlutfall 

íbúa undir fátæktarmörkum í Bandaríkjunum reyndist vera 17,1 miðað við 7,1 á 
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Íslandi. Hlutfall barna undir fátæktarmörkum var 8 á Íslandi en 21 í Bandaríkjunum. 

Fátækt eldri borgara án vinnu var 7% á Íslandi árið 2005 en 34% í Bandaríkjunum. 

Það sem reyndist mest áberandi var fátækt einstæðra foreldra á bótum en hún var 92% 

í Bandaríkjunum árið 2005 á meðan hún var 23% á Íslandi (OECD, 2008).  

 

5.1.2 Samanburður á atvinnuleysi 
 

 
Mynd 1. Samanburður á atvinnuleysi á Íslandi og í Bandaríkjunum frá árinu 2005 til 2010.   

Á mynd eitt er sýnd þróun atvinnuleysis frá árinu 2005 til 2010 á Íslandi annars vegar 

og í Bandaríkjunum hins vegar. Bandaríkin eru með yfirhöndina í atvinnuleysi öll 

árin. Þá sést að atvinnuleysi á Íslandi er nokkuð stöðugt til ársins 2009 eða í kringum 

2 til 3% en árið 2009 tvöfaldast talan í 7,4 % og árið 2010 er hún komin upp í 7,7%. 

Tölur yfir Bandaríkin segja sömu sögu en frá 2005 til 2008 er prósentan í kringum 5 

til 6% en árið 2009 er talan komin í 9,4% og fer svo í 9,8% árið 2010 (OECD, 2011c). 

 

2.7	   3	  
2.3	  

3	  

7.4	   7.7	  

5.1	   4.7	   4.7	  
5.8	  

9.4	   9.8	  

0	  

2	  

4	  

6	  

8	  

10	  

12	  

2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	  

Ísland	  

Bandaríkin	  



	   26	  

 
Mynd 2. Skráð atvinnuleysi karla og kvenna á Íslandi í prósentum frá árinu 2000 til 2011. 

Á mynd tvö má sjá skráð atvinnuleysi karla og kvenna á Íslandi á árabilinu 2000 til 

2011. Það helst í nokkru jafnvægi fram að árinu 2008 en þá fer það úr 3 % upp í 

ríflega 7 %. Árið 2011 mældist það 7,1 %.  

 

5.1.3 Skráð atvinnuleysi eftir menntun á Íslandi  
	  
 Menntun 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Grunnmenntun 2.500 3.100 2.600 3.500 7.000 7.000 6.400 

Framhaldsmenntun 1.200 1.400 1.100 1.200 4.100 4.800 3.900 

Háskólamenntun 500 600 400 800 2.100 1.900 2.400 

Alls 4.300 5.000 4.200 5.500 13.100 13.700 12.700 

Tafla 2. Skráð atvinnuleysi eftir menntun karla og kvenna á Íslandi frá árinu 2005 til 2011. 

Í töflu tvö má sjá skráð atvinnuleysi eftir menntun karla og kvenna á Íslandi frá árinu 

2005 til 2011. Hér sést að þeir sem hafa einungis lokið grunnmenntun eru stigvaxandi 

fleiri meðal þeirra sem eru atvinnulausir. Einstaklingar án atvinnu með grunnmenntun 

eru 2500 manns árið 2005 og fara upp í 6.400 manns árið 2011. Sama gildir um þá 

sem eru með framhaldsmenntun, árið 2005 eru 1.200 manns með slíka menntun 

atvinnulausir en talan hækkar upp í 3.900 árið 2011. Fæstir eru atvinnulausir sem hafa 

háskólamenntun en árið 2005 eru 500 manns með slíka menntun atvinnulausir en 

talan fer upp í 2.400 árið 2011. Taflan sýnir að atvinnuleysi í öllum 

menntunarflokkum hefur farið stigvaxandi á milli ára. Samtals voru 4.300 
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atvinnulausir árið 2005 en talan hækkar upp í 12.700 árið 2011 (Hagstofa Íslands, 

2012c). 

5.1.4 Fátækt eftir menntun einstaklinga í Bandaríkjunum  
	  
 Menntunnarstig  2005      2006 2007 2008 2009 2010 

Minna en grunnskólagráða 24% 23% 26% 27% 28% 30% 

Grunnskólagráða 12% 12% 12% 13% 14% 15% 

Stúdentspróf eða sambærileg 
gráða 9% 9% 8% 9% 11% 11% 

Bachelorgráða eða meiri 
menntun 4% 4% 4% 4% 5% 5% 

Tafla 3: Fátæktarstig í prósentum eftir menntunnarstigi í Bandaríkjunum frá árinu 2005 til 
2010.  
	  
Í töflu þrjú sést að fátækt er mest meðal einstaklinga sem hafa litla menntun. Þá fer 

fátækt í prósentum hækkandi eftir árum. Árið 2005 eru 24% einstaklinga undir 

fátæktarmörkum sem hafa minni menntun en grunnskólagráðu. Fátæktin fer hækkandi 

á milli ára en árið 2010 hún komin í  30%. Þeir einstaklingar sem hafa 

grunnskólagráðu eru 12% í fátæktarstigum árið 2005 en sú tala hækkar í 15% árið 

2010. Þeir einstaklingar sem hafa lokið stúdentsprófi eru með 9% fátæktarstig árið 

2005 en hækka í 11% árið 2010. Loks eru þeir einstaklingar sem hafa bachelorgráðu 

eða meiri menntun með minnstu fátæktarstigin. Árið 2005 voru þeir með 4% 

fátæktarstig en hækka í 5% árið 2010 (Demos, 2012).  

5.2 Samanburður á afbrotum  
Hér verður borin saman afbrotatölfræði yfir Ísland og Bandaríkin. Sérstaklega verða 

skoðuð auðgunarbrot og viðskiptabrot. Þá verður einnig skoðuð gögn sem lýsa 

upplifun einstaklinga á afbrotum.  

5.2.1 Íslensk afbrotatölfræði 
Notuð voru gögn frá Ríkislögreglustjóra til þess að sjá tíðni auðgunarbrota annars 

vegar og skjalafalsa hins vegar á Íslandi. Skoðaðar voru tölur frá árinu 2010 með 

samanburði við meðaltal áranna 2007 til 2009.  
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Auðgunarbrot 2010 Meðaltal 2007 til 2009 

Þjófnaðir 4.920 4.179,7 

Innbrot 2.866 2.844 

Fjársvik 367 424,7 

Hylming 165 160,7 

Gripadeild 69 108,7 

Fjárdráttur 92 92,3 

Rán 42 48,3 

Annað 87 64 

Samtals 8.608 7922,3 

Tafla 4.  Fjöldi auðgunarbrota á Íslandi árið 2010 og meðalfjöldi brotanna frá árinu 2007 til 
2009. 

Tafla fjögur sýnir auðgunarbrot sem framin voru á árinu 2010 og til samanburðar er 

meðaltal yfir brotin frá árinu 2007 til 2009.  Eins og fram kemur fjölgaði 

auðgunarbrotum árið 2010 ef miðað er við fjölda þeirra brota árin á undan. Árið 2010 

voru þau 8.608 talsins sem eru 10% fleiri afbrot en árið 2009. Þjófnaðir og innbrot eru 

90% allra auðgunarbrota árið 2010. Athyglisvert er að fjársvikum hefur minnkað um 

57 brot eða úr 424,7 á ári að meðaltali í 367 árið 2010. Ránum fækkaði um 6 brot að 

meðaltali á árinu 2010. Fjárdrátturinn stendur svo nokkurn veginn í stað á milli ára 

(Ríkislögreglustjóri, 2011). 

 

 Skjalafals 2010 Meðaltal 2007 til 2009 

Fölsun, peningafals 7 13,3 

Fölsuðum peningum 
komið í umferð 14 24 

Fölsun á annars konar 
gjaldmiðli 2 8,7 

Fölsun, tékkar 4 12 

Fölsun, greiðslukort 28 23,3 

Fölsun, víxlar 3 2,7 
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Fölsun, skuldabréf 9 17,3 

Fölsun, lyfseðlar 14 18,3 

Fölsun, skjalafals 91 93,7 

Misnotkun skjala 62 63 

Skjalafals, rangfærsla 
skjala 3 6,3 

Skjöl, röng notkun 
stimpils eða merkis 27 13,3 

Skjöl, önnur brot 4 4,3 

Samtals 268 300,3 

Tafla 5. Fjöldi mismunandi skjalafalsa árið 2010 og meðaltal afbrotanna frá árinu 2007 til 
2009.  

Í töflu fimm er listi yfir margvísleg skjalaföls framin á árinu 2010 og vegið meðaltal 

af slíkum brotum frá árunum 2007 til 2009. Eins og sjá má er fölsun, skjalafals 

algengasta brotið en 91 einstaklingar voru ákærðir fyrir slík brot árið 2010. Næst 

algengasta brotið er misnotkun á skjölum. Vegið meðaltal sýnir að brotin eru nokkuð 

stöðug á milli ára. Fölsun á greiðslukortum var kærð 28 sinnum árið 2010 og eru það 

fleiri tilfelli en á árunum áður en þau brot voru 23,3 að meðaltali. Minnst algengasta 

brotið árið 2010 var fölsun á annars konar gjaldmiðli með 2 kærð brot þó svo að 

meðaltal þess brotaflokks var 8,7 brot frá árinu 2007 til 2009. Þá eru skjalafalsbrotin 

alls 268 árið 2010 sem er að jafnaði færri brot en meðaltal segir til um frá árinu 2007 

til 2009. Brotin voru þá 300,3 talsins (Ríkislögreglustjóri, 2011). 

5.2.2 Bandarísk afbrotatölfræði 
Notuð voru gögn frá Federal Bureau of Investigation [FBI] til þess að skoða tíðni 

auðgunarbrota annars vegar og efnahagsbrota hins vegar í Bandaríkjunum. Gögnin 

eru frá árinu 2005 til ársins 2009.  

 

 Auðgunarbrot 2005 2006 2007 2008 2009 

Framin rán 140,8 150,6 148,4 145,7 133 

Eignaspjöll 3.432,5 3.357,7 3.276,8 3.211,5 3.036,1 

Innbrot 726,9 735,2 726 732,1 716,3 
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Þjófnaður 2.287,8 2.221,4 2.186,3 2.164,5 2.060,9 

Samtals 6.588 6.465 6.337,5 6.253,8 5.946,3 

Tafla 6. Auðgunarbrot framin á hverja 100.000 íbúa í Bandaríkjunum.  

	  
Í töflu sex sést tíðni auðgunarbrota á hverja 100.000 íbúa framin í Bandaríkjunum á 

árabilinu 2005 til 2009. Algengustu brotin eru eignaspjöll en það voru framin 3432,5 

brot á hverja 100.000 íbúa árið 2005. Eignaspjöllum fer fækkandi á milli ára. Árið 

2009 voru þau svo 3.036,1 á hverja 100.000 íbúa. Næst algengasta auðgunarbrotið er 

þjófnaður en það voru 2.287,8 brot kærð árið 2005 en þau hafa einnig lækkað á milli 

ára og voru þau 2.060,9 á hverja 100.000 íbúa árið 2009. Kærð voru 133 framin rán á 

hverja 100.000 íbúa árið 2009 en þetta er óalgengasta auðgunarbrotið í þessum flokki. 

Eins og sjá má þá hefur tíðni í þeim flokki farið lækkandi á milli ára. Ef skoðuð er 

heildartala framinna afbrota ár hvert kemur í ljós að auðgunarbrotum fer fækkandi á 

milli ára. Árið 2005 voru þau alls 6.588 á hverja 100.000 íbúa en árið 2009 eru 

afbrotin 5.946,3 talsins (FBI, 2010). 

 

Efnahagsbrot 2005 2006 2007 2008 2009 

Fjársvik 

fyrirtækja 423 486 529 545 592 

Öryggis og 

vörusvik 1.139 1.165 1.217 1.210 1.510 

Lánasvik í 

fasteignum 721 818 1.204 1.644 2.794 

Peningaþvætti 507 473 548 402 350 

Samtals 2.790 2.942 3.498 3.801 5.246 

Tafla 7. Fjöldi kærðra efnahagsbrota á árunum 2005 til 2009. 

Á töflu sjö má sjá tíðni kærðra efnahagsbrota í Bandaríkjunum á árabilinu 2005 til 

2009. Algengustu brotin voru í flokknum öryggis og vörusvik en þau voru 1.139 árið 

2005 og fjölgaði þeim um 1.510 brot árið 2009. Þá er lánasvik í fasteignum næst 

algengasta brotið en það voru 721 slík brot kærð árið 2005. Þeim fór fjölgandi á milli 
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ára og árið 2009 voru brotin 2.794 talsins. Tíðni kærðra fjársvika fyrirtækja fer 

fjölgandi á milli ára. Árið 2005 voru brotin 423 talsins en þau voru komin upp í 592 

kærð brot árið 2009. Kærð peningaþvætti var eini flokkurinn sem fór lækkandi á milli 

ára en kærð voru 507 slík brot árið 2005 en einungis 350 árið 2009. Ef skoðaður er 

heildarfjöldi efnahagsafbrota á milli ára þá sést að þeim fer fjölgandi ári til árs. Árið 

2005 var heildarfjöldi kærðra efnahagsbrota 2.790 talsins en árið 2009 voru þau 5.246 

talsins (FBI, 2009).  

5.2.3 Samanburður á upplifun afbrota 

 
Mynd 3. Mismunandi tegundir afbrota sem fólk upplifir. Samanburður á Íslandi og 
Bandaríkjunum miðaður við prósent af höfðatölu. Tölur eru frá árinu 2004 til 2005.  

Eins og sjá má á mynd eitt þá eru hlutfallslega fleiri sem hafa upplifað afbrot eða 

orðið fórnarlömb afbrota á Íslandi heldur en í Bandaríkjunum. Þá hafa fleiri upplifað 

eða orðið fórnarlömb innbrota í Bandaríkjunum en á Íslandi eða um 2,5 % miðað við 

höfðatölu. Þá töldu hlutfallslega fleiri sig hafa upplifað rán hér á landi eða 0,8 % 

miðað við höfðatölu, en 0,6% í Bandaríkjunum. Þeir sem höfðu upplifað eða orðið 

fórnarlömb fjársviks voru einnig fleiri á Íslandi eða 12,9% miðað við höfðatölu en 

það voru aðeins færri í Bandaríkjunum eða 12,5%. Loks eru fleiri sem hafa upplifað 

spillingu í Bandaríkjunum eða 0,5% miðað við höfðatölu. Á Íslandi voru 0,3% 

einstaklinga sem höfðu upplifað eða orðið fórnarlömb spillingar (OECD, 2009). 
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6. Umræða 
	  
Það er ljóst að ýmsir þættir hafa áhrif á ójöfnuð innan samfélaga. Þar ber helst að 

nefna ójafna tekjuskiptingu, atvinnuleysi og lítið menntunarstig einstaklinga. Eftir því 

sem samfélög á vesturlöndum urðu frjálslyndari í markaðsháttum þá varð aukning í 

átt að ójöfnuði og bilið á milli ríkra og fátækra varð meira. Þegar ójöfnuður eykst 

verður félagslegur hreyfanleiki minni sem þýðir að erfiðara verður fyrir fólk úr lægri 

stéttum samfélagsins að færa sig ofar í félags- og efnahagslegri stöðu. Þetta á 

sérstaklega við um menntun einstaklinga en þeir sem eru tekjulágir hafa ekki alltaf 

sömu möguleika til menntunnar en þeir tekjuháu. Í nútímasamfélagi er einnig orðin 

meiri áhersla og krafa um að einstaklingar sérhæfi sig í menntun og starfi.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að ójöfnuður er meiri í Bandaríkjunum en á 

Íslandi. Þá er hlutfall einstaklinga undir fátæktarmörkum einnig töluvert meira þar en 

hér á landi.  

 Samanburður á skráðu atvinnuleysi sýndi að það var hlutfallslega meira 

atvinnuleysi í Bandaríkjunum. Atvinnuleysi á Íslandi var nokkuð stöðugt til ársins 

2009 eða í kringum 2-3% en árið 2010 fer talan upp í 7,7%. Sama gildir um 

Bandaríkin en frá 2005 til 2008 er talan í kringum 6% en fer upp í 9,8 % árið 2010. 

Samanburður á atvinnuleysi eftir menntun sýndi að með aukinni menntun eru minni 

líkur á að lenda í atvinnuleysi. Þeir einstaklingar sem einungis hafa lokið 

grunnskólamenntun eru hlutfallslega fleiri án atvinnu og eru að jafnaði fátækari. Þetta 

á við um bæði Ísland og Bandaríkin. Mikilvægi menntunnar fer stigvaxandi á milli ára  

en árið 2005 eru til að mynda 2.500 manns sem hafa einungis lokið við 

grunnskólamenntun án atvinnu á Íslandi. Þeim fjölgar svo í 6.400 manns árið 2011. 

Sama gildir um Bandaríkin en árið 2005 eru hlutfallslega fleiri einstaklingar sem ekki 

hafa lokið grunnskólamenntun sem lenda undir fátæktarmörkum og þeim fjölgar á 

milli ára. Í báðum löndum eru fæstir atvinnulausir sem hafa lokið við 

háskólamenntun.  

Samanburður á afbrotum sýndi að auðgunarbrotum hefur fjölgað hérlendis 

síðastliðin ár en þeim hefur fækkað í Bandaríkjunum samkvæmt gögnum frá FBI. 

Þessa þróun á Íslandi má eflaust rekja til efnahagsþrenginga síðast liðin ár en 

auðgunarbrot eru að jafnaði tengd við brot efnaminni einstaklinga. Þá hefur 

efnahagsbrotum farið fjölgandi á Íslandi og í Bandaríkjunum síðastliðin ár og er það 

mikið áhyggjuefni. Þolendur efnahagsbrota eru víðtækur hópur og geta slík brot haft 
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margvísleg áhrif á líf og heilsu einstaklinga. Samanburður á upplifun einstaklinga á 

afbrotum sýndi að hlutfallslega fleiri höfðu upplifað afbrot eða orðið fórnarlömb 

þeirra á Íslandi en í Bandaríkjunum.  

Jöfnuður í samfélögum leiðir til aukinnar atvinnuþátttöku og menntunar þeirra 

sem eru verst settir í þjóðfélagsstiganum. Nær öll heilsusamleg og félagsleg vandamál 

eiga rætur að rekja til fátæktar og ójöfnuðar. Þar sem jöfnuður ríkir eru lífsgæði meiri, 

heilsa betri, samstaða og félagslegur hreyfanleiki meiri. Þá er traust meira í 

samfélögum jafnaðar á milli borgara og til stofnanna samfélagsins.  

Aukinn ójöfnuður hefur áhrif á afbrotahegðun einstaklinga og félagsleg- og 

efnahagsleg staða hefur áhrif á tegund afbrota. Tekjulægri einstaklingar með litla 

menntun eru líklegri til þess að fremja strætisbrot og efnameiri einstaklingar eru 

líklegri til þess að fremja efnahagsbrot. Menntun er talin vera árangursríkasti 

þátturinn til þess að sporna við afbrotum. Það kemur þó ekki í veg fyrir að menntað 

fólk fremji afbrot. Svo virðist þó vera að samfélagið sé í auknum mæli að takast á við 

slík afbrot og hefur fjöldi kærðra efnahagsbrota aukist.  
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