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Abstract 

This is my thesis for a B.Sc degree at the School of Business and Science in the 

University of Akureyri. The thesis is a practical project prepared for the company 

Sparnaður ehf.  

 

The thesis entails a study on the financial behavior of Icelanders, in particular as 

regards savings and consumption. The author is unaware of any other comparable 

studies having been conducted in Iceland, save for studies on financial literacy, 

conducted by the Institute for Financial Literacy. 

The objective of the thesis is to study whether the financial collapse in 2008 affected 

the financial behavior of Icelanders. The study sets forth one main investigative 

question:  

Has there been a change in the financial behavior of Icelanders before and 

after the financial collapse in 2008? 

In order to gain a deeper understanding of the subject, three investigative sub-

questions are set forth: 

Has there been a change in savings? 

Has there been a change in consumption patterns? 

Has there been a change in how easy, or difficult, Icelandic households 

find it to make ends meet? 

The study is based on a quantitative method and a questionnaire was put before 

individuals through phone. The response rate was 62,4%. The questionnaire 

comprised of 48 questions, out of which 11 were used for the purposes of this study. 

The answers for the remaining questions were gathered for Sparnaður ehf.  

 

 The main conclusion of the study is that notable change can be detected in the 

financial behavior of Icelanders after the financial collapse. However no correlation 

was detected in how Icelanders felt changes in their financial standing on the one 

hand and changes in savings on the other. Such correlation could however be 

detected in how Icelanders felt changes in their financial standing and changes in 

consumption patterns.  
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A significantly less proportion finds it easy to make ends meet today than before the 

financial collapse, however, the number which cannot make ends meet remain the 

same. The proportion which can just make ends meet has however risen 

significantly. The author considers it to be a likely explanation for these results that 

Icelandic households are spending their savings in consumption in order to hold a 

higher quality of life. As the results show that there is not a notable correlation 

between how Icelanders feel their financial standing has changed and changes in 

savings patterns, more households should be able to organize their spending in order 

to increase savings. 

 

Key words: Saving behavior, consumption behavior, financial literacy, financial 

crisis, financial behavior.  
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Útdráttur 

Skýrsla þessi er lokaverkefni mitt við Háskólann á Akureyri til B.Sc. gráðu við 

Viðskipta- og raunvísindasvið skólans. Skýrslan er hagnýtt verkefni og er unnið fyrir 

Sparnað ehf.  

Rannsóknin fjallar um fjármálahegðun Íslendinga og er þar horft sérstaklega til 

sparnaðar- og neysluhegðunar. Rannsakandanum er ekki kunnugt um að rannsóknir 

hafi verið gerðar á fjármálahegðun Íslendinga að undanskyldum könnunum um 

fjármálalæsi sem framkvæmdar voru af Stofnun um fjármálalæsi.    

Markmið þessarar skýrslu er að rannsaka hvort efnahagshrunið 2008 hafi haft áhrif á 

fjármálahegðun Íslendinga. Sett er fram ein meginrannsóknarspurning: 

Hefur orðið breyting á fjármálahegðun Íslendinga fyrir og eftir efnahagshrunið 

2008? 

Til að kafa dýpra í rannsóknarefnið eru eftirtaldar þrjár undirspurningar settar fram  

til viðbótar: 

Hefur orðið breyting á sparnaði?   

Hefur neyslumynstur breyst? 

Hefur orðið breyting á því hversu auðvelt eða erfitt  

heimilin eiga með að ná endum saman? 

Notuð var megindleg rannsóknaraðferð og spurningalisti lagður fyrir í gegnum síma. 

Svarhlutfall var 62,4%. Spurningalistinn samanstóð af 48 spurningum, af þeim voru 

11 spurningar notaðar við úrlausn rannsóknarinnar en svara við öðrum spurningum 

var aflað fyrir Sparnað ehf.  

Helstu niðurstöður gefa til kynna að fjármálahegðun Íslendinga hafi tekið 

breytingum eftir efnahagshrunið. Ekki voru þó tengsl á milli þess hvernig fólk 

upplifði breytinguna á fjárhagsstöðu sinni annars vegar og breyttri sparnaðarhegðun 

hins vegar. Aftur á móti voru slík tengsl fyrir hendi milli upplifunar á breyttri á 

fjárhagsstöðu og breytts neyslumynsturs. Mun færri segjast í dag ná vel endum 

saman en fyrir efnahagshrunið, en aftur á móti er sama hlutfall sem nær ekki endum 

saman fyrir og eftir efnahagshrunið. Þeir sem segjast ná nákvæmlega endum saman 

hefur á móti fjölgað mikið. Líkleg skýring á þessu er að mati rannsakanda að 
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heimilin reyni að halda uppi lífsgæðum sínum með því að ganga á sparnað sinn. 

Niðurstöðurnar sýna að þar sem ekki er marktækur munur á milli breytinga á 

fjárhagsstöðu hópa og breyttrar sparnaðarhegðunar ættu fleiri að geta skipulagt 

neyslu sína og útgjöld til að mynda aukinn sparnað. 

Lykilorð: Sparnaðarhegðun, neysluhegðun, fjármálahegðun, fjármálalæsi, 

efnahagshrun.  
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1 Inngangur 

Mikil umræða hefur verið í íslensku þjóðfélagi eftir efnahagshrunið 2008 um 

fjárhagsstöðu heimilanna, „kaupæðið“ svokallaða sem náði hápunkti árið 2005 og 

almennt um fjármálalæsi almennings.  

 

Efnahagsumhverfið sem Íslendingar hafa búið við síðustu áratugi má líkja við 

rússíbanareið með reglulegum upp- og niðursveiflum. Ætli megi ekki segja að 

uppsveiflan fyrir efnahagshrunið 2008 hafi verið óvenjulega mikil og fallið í 

kjölfarið eftir því.    

 

Hugmyndin að viðfangsefni skýrslunnar kviknaði út frá samskiptum sem 

höfundur hefur átt við viðskiptavini í starfi. Höfundur starfar við almenna 

fjármálaráðgjöf hjá Sparnaði ehf. og leiðbeinir við uppbyggingu skammtíma- og 

langtímasparnaðar. Starfið felur einnig í sér að aðstoða viðskiptavini við 

skipulagningu fjármála þeirra og þeim kynntar leiðir til að hraða niðurgreiðslu 

lána. Tilfinning höfundar er að oftast gera viðskiptavinir ekki viðeigandi 

ráðstafanir fyrir framtíðina, hafa aldrei verið með eða þurft að nota varasjóð og 

eru tæplega, eða alls ekki, að ná endum saman um hver mánaðarmót. Raunin er að 

verðlag á vörum og afborganir lána hafa hækkað umfram launaþróun en upplifun 

höfundar er að margir eru enn fastir í of háu neyslumynstri sem þó er hægt að 

leiðrétta með tiltekt í fjármálum, forgangsröðun í neyslu og uppsetningu á 

skipulögðu heimilisbókhaldi. Yfirsýn yfir fjármál getur breytt hugarfari fólks sem 

er fyrsta skrefið í að breyta hegðun þess, en breyting á fjármálahegðun er hægara 

sagt en gert.    

 

 Í þessari rannsókn verður sjónum beint að sparnaðar- og neysluhegðun heimilanna 

í landinu og skoðað verður hvort einhverjar breytingar hafi orðið á þeirri hegðun 

við efnahagsáfallið árið 2008. Breytingar á skuldastöðu heimilanna, stöðu 

sparnaðar og neyslumynstri verða jafnframt skoðaðar. Loks verður kannað hvort 

breyting hafi orðið á því hversu auðvelt, eða eftir atvikum erfitt, heimilin eiga 

með að ná endum saman.  
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Fyrir höfund er aðalmarkmiðið að læra af niðurstöðunum og fá betri innsýn í 

viðhorf og hegðun almennings þegar kemur að fjármálum, koma með tillögur um 

hvernig hægt er að nýta niðurstöðurnar til að bæta fjármálaráðgjöf fyrir 

einstaklinga og heimili, og ekki síður til að byggja upp öflugt forvarnarstarf sem 

felur í sér fjármálakennslu til barna og unglinga. Niðurstöður verða einnig bornar 

saman við erlendar og innlendar rannsóknir með það að leiðarljósi að kanna hvort 

munur er á fjármálahegðun Íslendinga og annarra þjóða. Með því er mögulega 

hægt að stuðla að upplýstari umræðu um efnahagsmál heimilanna hér á landi.  

 

Meginrannsóknarspurningin er því þessi:  

 

Hefur orðið breyting á fjármálahegðun Íslendinga fyrir og eftir efnahagshrunið 

2008? 

 

Til hliðsjónar af meginrannsóknarspurningu eru eftirfarandi undirspurningar:  

 

Hefur orðið breyting á sparnaði?   

Hefur neyslumynstur breyst? 

Hefur orðið breyting á því hversu auðvelt, eða erfitt,  

heimilin eiga með að ná endum saman? 

 

Meginrannsóknarspurningin er fremur almenn og tilgangur hennar er að komast 

að því hvort einhver breyting hefur orðið á fjármálahegðun Íslendinga í kjölfar 

efnahagshrunsins. 

 

Undirspurningarnar munu gefa ýtarlegri upplýsingar um hvorn liðinn fyrir sig sem 

hafa áhrif á fjármálahegðun Íslendinga. Við mat á rannsóknarspurningunum 

verður spurningakönnun lögð fyrir og niðurstöður um hegðun og viðhorf 

almennings lagðar til grundvallar svörun þeirra, auk annarra innlendra rannsókna, 

sem hafðar verða til hliðsjónar. 

 

Ritgerðin skiptist í 7 kafla. Fyrsti kafli er inngangur þar sem farið er yfir 

efnistök, hver markmið eru og rannsóknarspurningar settar fram. Annar kafli 

fjallar um þá aðferðafræði sem notast verður við í rannsókninni. Þriðji kafli snýr 
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að Íslandi og fjallar almennt um efnahagsástand landsins fyrir og eftir 

efnahagshrunið 2008. Fjórði kafli er tileinkaður erlendum og innlendum 

rannsóknum sem tengjast viðfangsefni þessarar skýrslu. Greint verður frá 

erlendum og innlendum rannsóknum sem tengjast fjármálahegðun og viðhorfi til 

fjármála. Þessar rannsóknir eru framkvæmdar í OECD löndunum, 

Evrópusambandinu, Bretlandi,  Bandaríkjunum og hér heima við á Íslandi. Fimmti 

kafli er meginkaflinn í ritgerðinni og fjallar um símakönnunina sem framkvæmd 

var og niðurstöður úr spurningalistanum verða settar fram og túlkaðar. 

Niðurstöður verða dregnar saman í sjötta kafla og rannsóknarspurningum svarað. 

Að lokum er í sjöunda kafla að finna umræður um niðurstöðu rannsóknarinnar og 

atriði sem henni tengjast, auk mögulegs hagnýts gildi hennar.  
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2 Aðferðafræði rannsóknar  

Þessi kafli mun greina frá aðferðum sem hægt er að beita við rannsóknir almennt. 

Rök verða færð fyrir vali á rannsóknaraðferð sem notuð var við gerð þessarar 

rannsóknar ásamt því að ferli rannsóknarinnar er rakið. Úrtakið verður skilgreint 

með tilliti til stærðar og gerðar auk þess sem gerð verður grein fyrir því hvernig 

það var unnið. Loks verður skýrt frá hugsanlegum takmörkunum á rannsókninni.   

2.1 Megindleg eða eigindleg aðferðafræði 

Almennt eru tvær nálganir mögulegar við gerð rannsókna, megindleg 

aðferðafræði og eigindleg aðferðafræði. Einnig er algengt að rannsakendur blandi 

þessum tveimur nálgunum saman til að öðlast dýpri skilning á viðfangsefninu.  

Megindleg aðferðafræði byggir á staðreyndarhyggju, það er að félagslegur 

veruleiki er skoðaður með vísindalegum aðferðum. Rannsóknir sem eru 

framkvæmdar byggja á tölum og gefa því mælanlegar niðurstöður. Megindleg 

aðferðafræði leitast við að finna meðaltöl og dreifingu innan hvers og eins hóps 

og tengsl sem verða þar á milli. Úrtakið getur verið stórt og gefur megindleg 

nálgun því kost á að fara yfir meira efni á styttri tíma sem aftur gefur rannsakanda 

víðari sýn á efnið en unnt er að ná með eigindlegri nálgun. Tölfræðileg gögn eru 

notuð til að fá svör við rannsóknarspurningum. Helstu takmarkanir megindlegrar 

nálgunar er að rannsakandi nær ekki að kafa jafn djúpt í viðfangsefnið eins og 

eigindlegar rannsóknir gefa kost á. Rannsakandi hefur takmörkuð tengsl við 

þátttakendur og nær ekki að skoða viðfangsefnið í eigin umhverfi. Rannsakendur 

sem notast við megindlega nálgun og beita þannig hlutlægri vísindalegri aðferð 

við skoðun á veruleika, sem er háður persónulegri upplifun einstaklinga, geta lent 

í þeim erfiðleikum að vita ekki hvernig þátttakendur skilja eða túlka viðfangsefnið 

sem verið er að kanna. 

 

Eigindleg aðferðafræði byggir á hughyggju sem leggur áherslu á að rannsakandi 

setji sig inn í hugarheim og umhverfi viðfangsefnisins. Rannsakandi er leitandi 

með vinnu sinni og reynir að skilja hvað liggur á bak við gögnin og hver upplifun 

viðfangsefnisins sem verið að rannsaka er. Helstu takmarkanir á þessari aðferð eru 

að ekki eru til marktæknipróf í eigindlegum aðferðum heldur þarf að treysta á að 
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rannsakandinn hafi dregið fram það mikilvægasta í gögnunum. Vinna er tímafrek 

og unnið er með lítið úrtak sem erfitt er að alhæfa yfir á þýðið (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003, 219-234).  

2.2 Val á rannsóknaraðferð  

Rannsókn þessari er ætlað að leita svara við því hvort breyting hafi orðið á 

fjármálahegðun Íslendinga fyrir og eftir efnahagshrunið 2008. Rannsakandi setti 

sér þrjár undirspurningar til hliðsjónar við rannsóknarspurninguna til að kafa 

dýpra í fjármálahegðun almennings. 

 

Þar sem rannsóknin snýr að fjármálahegðun meðal íslensks almennings ákvað 

rannsakandi að styðjast við megindlega rannsóknaraðferð með því að framkvæma 

símakönnun. Það val kemur til af því að megindlegar rannsóknir gefa 

tölfræðilegar niðurstöður sem geta endurspeglað þýðið ásamt því að hægt er að 

bera þær saman við aðrar fyrirliggjandi innlendar og erlendar rannsóknir.   

 

Tekið var 1000 manna slembiúrtak úr þjóðskrá meðal fólks fætt á árunum 1988-

1938, það er fólks á aldrinum 25 til 75 ára. Ástæða þess að ekki var farið neðar í 

aldri er að rannsakandi vildi að þátttakendur væru að minnsta kosti búnir að vera  

fjárráða í eitt ár fyrir efnahagshrunið 2008. Undanskildir voru aðilar búsettir 

erlendis, bannmerktir og látnir. Með því að nota slembiúrtak áttu allir landsmenn 

jafnmikla möguleika á að lenda í úrtakinu. Upphaflegt úrtak var 1000. Ekki náðist 

í alla, útlendingar, til dæmis voru sumir brottfluttir, höfðu skipt um símanúmer 

eða ekki með skráð númer. Endanlegt úrtak var því 768. Þeir sem svöruðu voru 

479. Svarhlutfall var 62,4%. 

2.3 Framkvæmd og úrvinnsla gagna  

Í desember 2012 hófst undirbúningur að rannsókninni með hugmyndavinnu, 

uppbyggingu og gagnaöflun. Kafli 3 um efnahagsumhverfið var að mestu unninn 

úr skýrslum og ritum sem gefin eru út af stjórnsýslu landsins. Fræðilegt efni 

rannsóknar var að mestu unnið út frá innlendum og erlendum rannsóknum sem 

fjallað er nánar um í 4 kafla.   
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Símakönnunin var forprófuð í mars í þeim tilgangi að greina hvort einhver atriði 

væru óskýr, óþægileg eða ekki við hæfi fyrir þátttakendur. Lokaútgáfa af 

spurningalistanum var tilbúin í lok mars 2013 og úthringingar byrjuðu í kjölfarið. 

Rannsakandi leitaðist við að fá vana spyrla til verksins og óvanir spyrlar voru 

þjálfaðir upp. Spyrlar settu kóðuð svör þátttakanda í Excel skjöl sem síðar voru 

keyrð inn í SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) tölfræðiforritið. Öll 

tölfræðileg úrvinnsla sem notuð var til að túlka gögnin var unnin í tölvuforritinu 

SPSS. Fundin voru tengsl með krosstöflu á milli breyta með það að markmiði að 

svara rannsóknarspurningunum. 

2.4 Takmarkanir rannsóknar  

Þar sem rannsakandi starfar sem fjármálaráðgjafi og hefur upplifað ákveðið 

mynstur í fjármálahegðun í gegnum viðskiptavini var enn nauðsynlegra en ella að 

sýna mikla hlutlægni í vinnubrögðum. Gæta varð að því að fyrri reynsla 

rannsakanda leiddi ekki til takmarkana á rannsókninni. Auk þess geta hugsanlegar 

takmarkanir komið fram í hversu lítið af gögnum má finna um efnistak þessarar 

rannsóknar ásamt hversu greinargóð fyrirliggjandi gögn eru. Varðandi svör úr 

spurningakönnuninni þá er ávallt ákveðin áhætta fyrir hendi um áreiðanleika 

svara, þá bæði um réttmæti svara ásamt því að spurt er um aðstæður og hegðun 

sem átti sér stað fyrir efnahagshrunið og getur minningin verið önnur en raunin.  

Hafa verður þessar takmarkanir í huga við mat á niðurstöðum rannsóknarinnar. 
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3 Efnahagsstaða Íslands fyrir og eftir 

efnahagshrunið 2008  

Hér verður fjallað um helstu þætti sem einkenndu umhverfi almennings fyrir 

efnahagshrunið árið 2008. Stiklað verður á stóru hvernig umhverfið breyttist og 

hvaða áhrif það hafði á almenning. 

3.1 Fram að efnahagshruninu árið 2008 

Á síðustu áratugum 20. aldarinnar var markvisst unnið að því að færa þjóðarbúið 

frá höftum og miðstýringu. Lögð var áhersla á hagkvæmni í framleiðslu, 

ríkisrekstur einkavæddur og stuðlað var að auknum markaðsviðskiptum. Með 

samningnum um evrópska efnahagssvæðið jukust tengsl við erlenda markaði, 

fjármálamarkaðir voru settir á fót og vaxtafrelsi innleitt. Í upphafi 21. aldarinnar 

fékk Seðlabankinn aukið sjálfstæði og umgjörð peningastefnunnar var einfölduð. 

Innra hagkerfi landsins styrktist við allar þessar aðgerðir og hagkvæmni jókst. 

Þetta leiddi til aukins vaxtar í framleiðslu sem skilaði sér til samfélagsins í 

auknum kaupmætti og hækkun á raungengi (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010, 1. 

bindi, 78). Þróun kaupmáttar ráðstöfunartekna og einkaneyslu má sjá á mynd 1 

hér að neðan.  

 

Mynd 1. Einkaneysla og kaupmáttur ráðstöfunartekna 2000-2015, grunnspá Seðlabanka 

Íslands '13-'15.  

(Seðlabanki Íslands, 2013-c-e) 
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Allt þetta leiddi til þess að á árunum 2002-2003 og fram til ársins 2008 varð 

gríðarleg uppsveifla í íslensku efnahagskerfi og jókst kaupmáttur heimilanna til 

muna. Jafnframt því varð aðgangur að ódýru lánsfjármagni mun greiðari en áður 

hafði þekkst (Margrét Sæmundsdóttir o.fl., 2009, 13), en það fylgdi í kjölfar 

einkavæðingu stóru viðskiptabankanna sem lauk árið 2003. Einkavæðing 

fjármálakerfis hefur víða ýtt undir útlánaþenslu líkt og gerðist hér á landi. 

Ríkisstjórnin ýtti undir lántökuhegðun almennings, meðal annars vegna 

kosningaloforða um verulega rýmkun á útlánaheimildum Íbúðarlánasjóðs. 

Hámark lána hækkaði ásamt því að veðhlutfall fór úr 60% í 90% af kaupverði 

fasteignar. Bankarnir töldu greinilega þessar breytingar á stefnu Íbúðarlánasjóðs 

ógnun við stöðu sína við veitingu á viðbótaríbúðalánum og brugðust við með 

harðri samkeppni þar sem þeir buðu sambærileg eða jafnvel betri kjör á lánum 

sem námu allt að 100% af verðmæti eignar (Arnór Sighvatsson, 2007, 62-63.-a). Í 

lok árs 2006 námu heildarskuldir heimilanna rúmlega 1.320 ma.kr. og frá árinu 

áður höfðu þær aukist um 240 ma.kr. Á árinu 2007 voru 85% af heildarskuldum 

heimilanna verðtryggð lán („Innri aðlögun”, 2007). Á mynd 2 hér að neðan má sjá 

hvernig fjárhagsstaða heimilanna hefur þróast frá árinu 2000 til ársins 2012. Vert 

er að taka fram að undir hreinni eign er þar með talið fasteignir, bílar, 

bankainnstæður og ýmiss konar verðbréf en þó ekki lífeyriseignir. 

. 

 

Mynd 2. Þróun fjárhagsstöðu heimilanna mælt í %.  

(Seðlabanki Íslands, 2013-d).  
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Á árinu 2007 var 3,8% hagvöxtur en hann má einkum rekja til verulegrar 

aukningar á útflutningi, sem jókst um 11% frá árinu á undan. Þá jókst einkaneysla 

um 4% frá árinu á undan. Einkaneyslan var enn mjög mikil, hún hafði einungis 

verið fimm sinnum hærri á síðustu 15 árum. Sem hlutfall af landsframleiðslu var 

hún 58,4% en það var aðeins minna en árið 2006 þegar hún var 58,7%. Á sama 

tíma dróst vöruinnflutningur saman um 1,4% og fjárfestingar um 14,9%. Þrátt 

fyrir samdrátt í fjárfestingum var hlutfallið af landsframleiðslu 27,5%. Frá árinu 

1980 hefur það eingöngu í tvígang verið hærra. Þessar tölur endurspegla ekki fyrri 

ár en þar var hagvöxtur knúinn áfram á fjárfestingum og einkaneyslu. Hagvöxtur 

árið 2006 nam 4,4%, 7,5% á árinu 2005 en 7,7% árið 2004 (Hagstofa Íslands, 

2008, 1).  

 

Á þessum árum jókst einkaneysla og náði hún hámarki árið 2005. Neyslan var að 

stórum hluta greidd með kredit- og debetkortum. Á heildartímabilinu var notkun 

debetkorta í viðskiptum algengari en kreditkorta en með árunum jókst velta 

kreditkorta um tæplega 90% á móti 20% aukningu í notkun debetkorta. Árið 2007 

voru 2% af heildarveltu kreditkorta léttgreiðslur. Þarna voru heimilin að 

skuldsetja sig vegna neyslu en taka verður fram að í einhverjum tilvikum voru 

neytendur að skuldsetja sig við notkun á debetkorti ef um yfirdrátt var að ræða 

(Margrét Sæmundsdóttir o.fl., 2009, 13-14).   

 

Mynd 3. Einkaneysla og debit- og kreditkortavelta. 

(Seðlabanki Íslands, 2013-c) 

 



 

- 10 - 

Íslendingar áttu svo sannarlega ekki við lánafælni að stríða og hafa lengi vel verið 

meðal skuldugustu þjóða í heimi. Þessar skuldir verða til þar sem neyslan er hærri 

en tekjur leyfa og fólk er tilbúið að taka hærri lán til íbúðarkaupa í stað þess að 

safna fyrir þeim kaupum. Árið 2007 námu skuldir íslenskra heimila að meðaltali 

um 221% sem hlutfall af ráðstöfunartekjum. Þrátt fyrir þetta háa skuldahlutfall 

náðu langflest heimilin að standa við fjárhagsskuldbindingar sínar um hver 

mánaðamót og fleiri Íslendingar lögðu meira fyrir í langtímasparnað. 

Fasteignaverð hækkaði verulega og með því móti styrktu heimilin eignastöðu sína 

í fasteignum á móti skuldum (Margrét Sæmundsdóttir o.fl., 2009, 13-14).  

 

Á sama tíma buðu bankarnir íbúðalán til einstaklinga þar sem ekki lágu fyrir 

kvaðir um nein undirliggjandi fasteignaviðskipti. Möguleikar opnuðust fyrir 

endurfjármögnun á útistandandi húsnæðisskuldum og í allmörgum tilvikum var 

gengið á viðbótarveðrými sem var fyrir hendi og mismuninum varið í 

einkaneyslu. Veðrými myndaðist hratt í eignum þar sem fasteignaverð hækkaði 

ört. Stærsti hlutinn af endurfjármögnun fól í sér lengingu á lánstíma og algengasta 

formið voru jafngreiðslulán (e. annuitet) til 40 ára. Á sama tíma og heimilin juku 

skuldastöðu sína stórlega lækkaði hins vegar greiðslubyrði lánanna í hlutfalli við 

ráðstöfunartekjur (Arnór Sighvatsson, 2007, 62-63). Á mynd 4 hér að neðan má 

sjá þróun skulda heimilanna sem hlutfall af VLF, skipting á gerð lána og 

veðhlutfall. 

 

 

Mynd 4. Skuldir heimilanna með veð í íbúðarhúsnæði. 

(Seðlabanki Íslands, 2013-d) 



 

- 11 - 

3.2  Alþjóðlega efnahagskreppan haustið 2008 fram til 

dagsins í dag 

Eftir mikinn hagvöxt á landinu um nokkurra ára skeið varð harkalegur 

viðsnúningur á efnahagsástandi Íslands. Alþjóðlegir fjármagnsmarkaðir lokuðust 

skyndilega og alþjóðlega efnahagslægðin náði hámarki í september 2008 með 

gjaldþroti bankans Lehman Brothers. Skömmu síðar, í október 2008, féllu þrír 

helstu bankar Íslands sem voru með 85% markaðshlutdeild af íslensku bankakerfi, 

íslenskir fjármagnsmarkaðir frusu og erlend fjármagnssamskipti lokuðust (OECD, 

2009, 8-9). 

 

Alþjóðlega efnahagskreppan skall mun harðar á Íslandi en öðrum ríkjum. Áhrif 

hennar hér á landi urðu margfalt meiri sökum smæðar íslensks hagkerfis í hlutfalli 

við stærð fjármálastofnananna. Þessar breytingar á efnahagsumhverfi landsins 

reyndu á allar grunnstoðir samfélagsins og stöðu Íslands í alþjóðlegu umhverfi 

(„Skýrsla Össurar“, 2009, 5). Flest OECD ríkin stóðu frammi fyrir alvarlegum 

bankavandamálum vegna truflunar sem urðu á alþjóðlegum fjármagnsmörkuðum. 

Á fjórða ársfjórðungi árið 2008 drógust heimsviðskipti hratt saman og samdráttur 

varð í vergri landsframleiðslu í nær öllum OECD ríkjum. Afleiðingar 

efnahagshrunsins fyrir Ísland var að þjóðarbúskapurinn féll í djúpa efnahagslægð 

og samdráttur í innlendri eftirspurn færðist í aukana, mun meir en í öðrum OECD 

ríkjum (OECD, 2009, 8-9). Hér fyrir neðan má sjá hvernig verg landsframleiðsla 

dróst mun skarpar saman hér á landi við efnahagshrunið 2008 að meðaltali heldur 

en í OECD ríkjunum og á evrusvæðinu.  

 

Mynd 5. Samanburður á VLF. 

(Seðlabanki Íslands, 2013-a). 
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Á einni viku hrundi nær allt íslenska fjármálakerfið, gengi íslensku krónunnar féll 

um tæplega 40%, verðbólga fór upp í 18%, gjaldeyrishöft voru sett í landinu og 

vextir hækkuðu mjög ört („Ríkisbúskapurinn“, 2011, 7, 27).  

 

Á mynd 6 hér að neðan má sjá þróun íslensku krónunnar á gangvart erlendum 

gjaldmiðlun.  

 

Mynd 6. Þróun á gengi ísl. kr. gagnvart erlendum gjaldmiðlum 

(Seðlabanki Íslands, 2013-b). 

Á mynd 7 hér að neðan má sjá þróun á milli ára á kaupmætti ráðstöfunartekna og 

það er skoðað í samanburði við íbúðarverð og verðbólgu á sama tíma.  

 

Mynd 7. Kaupmáttur ráðstöfunartekna, íbúðarverð og verðbólga. 

(Seðlabanki Íslands, 2012, 2013-e).  
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Í kjölfarið varð 4% samdráttur á landsframleiðslu á árinu 2010 og 6,7% á árinu 

2009. Á síðustu tveimur árum hefur hagvöxtur hins vegar verið jákvæður, árið 

2012 jókst landsframleiðslan að raungildi um 1,6% þar af var einkaneyslan 2,7% 

eða 53,6% sem hlutfall af landsframleiðslu og fjárfestingar voru 4,4% eða 14,4% 

sem hlutfall af landsframleiðslu. Árið 2011 var hagvöxtur talsvert hærri eða 2,9% 

(Hagstofa Íslands, 2013,1). Mynd 8 hér að neðan sýnir þróun hagvaxtar og 

framlag undirliða frá árinu 2010-2015. Árin 2013-2015 eru grunnspár Seðlabanka 

Íslands.  

 

Mynd 8. Þróun hagvaxtar og framlag undirliða. 

(Seðlabankinn, 2013-c). 

Hér má sjá að þróun hagvaxtar frá árinu 2000-2015 í samanburði við 

þjóðarútgjöld. Árin 2013-2015 eru grunnspár Seðlabanka Íslands. 

 

Mynd 9. Hagvöxtur í samanburði við þjóðarútgjöld. 

(Seðlabanki Íslands, 2013-e-f) 
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 Framboð á lánsfjármagni varð minna og hafði það neikvæð áhrif á 

framleiðslugetu fyrirtækja þar sem það leiddi til minnkandi veltufjármagns og 

umfangsmikinn rekstrarvanda (Seðlabanki Íslands, 2009, 34). Samdráttur var 

óumflýjanlegur í þróun atvinnu og vinnustunda, atvinnuleysisprósentan stóð í 

1,2% á þriðja ársfjórðungi 2008 en náði hámarki í fyrsta ársfjórðungi 2010 í 9,2%. 

Í mars 2013 hafði hún lækkað í 5,3% . Þróun atvinnuleysis má sjá á mynd 10 hér 

fyrir neðan. 

 

Mynd 10. Þróun atvinnuleysis á Íslandi.  

(Seðlabanki Íslands, 2013-e,f) 

Þann fyrirvara verður þó að hafa á tölum um minnkandi atvinnuleysi að skýringar 

þess má að einhverju leyti rekja til brottflutninga frá Íslandi og aukningu á fjölda 

öryrkja (Samtök atvinnulífsins, 2013, 6).  

 

Ljóst er að mikil uppsveifla átti sér stað hér á landi á árunum 2002-2007. Þessar 

breytingar á efnahagsumhverfi þjóðarinnar ýttu undir breytta fjármálahegðun 

heimilanna. Einkaneysla jókst umtalsvert og var að stórum hluta fjármögnuð með 

lántöku. Í mörgum tilfellum má segja að heimilin hafi misst tökin á fjármálum 

sínum og voru ekki meðvituð um hvaða afleiðingar fjármálahegðun þeirra gæti 

haft í för með sér. Þegar viðsnúningur varð á efnahagsástandinu varð fallið mest 

fyrir þá sem höfðu spennt bogann hæst í uppsveiflunni. Eins og fram kom hér að 

framan í kaflanum virðist niðursveiflan hafa verið mest á árunum 2009-2010. Á 

árinu 2011 fór efnahagsástandið smám saman að leita jafnvægis og fór hægt og 

bítandi upp á við. Í kjölfar efnahagshruns má vænta þess að fjármálahegðun 
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heimilanna breytist með þeim hætti að samdráttur verði í neyslu og sparnaður 

aukist, í því skyni að undirbúa heimilin betur undir mögulegt högg við annað 

sambærilegt efnahagshrun. Því lagði rannsakandi fram eftirfarandi 

undirspurningar:   

Hefur orðið breyting á sparnaði?   

Hefur neyslumynstur breyst? 

Hefur orðið breyting á því hversu auðvelt, eða erfitt,  

heimilin eiga með að ná endum  saman?  
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4 Aðrar rannsóknir 

Rannsókn þessi leggur áherslu á að rannsaka breytingar sem verða á 

fjármálahegðun fólks við efnahagsáföll. Til að gefa víðari mynd af viðfangsefninu 

var lögð sérstök áhersla á að rýna í jafnt innlendar sem erlendar rannsóknir sem 

tengjast efninu sem er verið er að rannsaka.  

4.1 Erlendar rannsóknir  

4.1.1 Pew Research Center 

Ein af umfangsmestu rannsóknunum sem framkvæmdar hafa verið um breytingar 

á fjárhagi heimilanna við efnahagssamdráttinn árið 2008 í Bandaríkjunum var 

unnin af Pew Research Center frá 11.-31. maí 2010 með 2.967 svarendum.  

 

Helstu niðurstöður sýna að 62% Bandaríkjamanna drógu saman útgjöld sín frá því 

að samdráttur hófst í desember 2007. 48% sögðu að þeir væru fjárhagslega verr 

settir en fyrir kreppu en 21% sögðust vera betur settir.  

 

Þegar spurt var um stöðu lána sögðust 13% hafa aukið við sig skuldir og 50% 

greitt meira af skuldum. 41% sem áttu sparifé eða lífeyrissparnað gengu á hann til 

að greiða reikninga og reyndist lágtekjufólk frekar hafa gengið á sparnað sinn.  

Þeir sem ná endum vel saman eftir kreppuna eru 30%, en það eru 8 

prósentustigum lægra en árið 2008. Það eru hins vegar einnig 30% sem ná 

rúmlega endum saman, 2 prósentustigum lægra en 2008. 27% ná nákvæmlega 

endum saman nú, 5 prósentustigum fleiri en árið 2008. 11% ná alls ekki endum 

saman í dag móti 7% árið 2008. Við kreppuna má jafnframt sjá ákveðnar 

breytingar á neysluhegðun. 71% keyptu ódýrara vörumerki, 57% hættu við 

ferðalög, 30% minnkuðu drykkju og sígarettur og 20% áttu í erfiðleikum með að 

greiða af húsnæði. Í heild var það aðallega lágtekjufólk og fólk undir 65 ára aldri 

sem breytti mest um lífstíl. 47% segjast leggja minna til hliðar í sparnað, 34% 

spara jafn mikið og 14% spara meira en við upphaf efnahagshrunsins (Taylor o.fl., 

2010, 5-73). 
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4.1.2 FINRA Investor Education Foundation     

Önnur rannsókn var framkvæmd af Applied Research & Consulting LLC fyrir 

FINRA Investor Education Foundation í Bandaríkjunum eftir að fjármálakreppan 

hófst. Helstu niðurstöður sýna að rúmlega helmingur af 1.488 svarendum (52%) 

eyddu minna en heildar tekjur, 12% eyddu meira en tekjur leyfðu en 36% jafn 

mikið og þeir þénuðu. 51% ná vel endum saman við mánaðarleg útgjöld, 35% 

eiga frekar erfitt með að ná endum saman og 14% mjög erfitt að ná endum saman. 

Aðeins 49% svarenda greindi frá því að þeir hefðu lagt fé til hliðar í varasjóð til 

að geta staðið straum á kostnaði í þrjá mánuði ef þeir yrðu fyrir áföllum eða 

tekjumissi. Rétt yfir helmingur Bandaríkjamanna, 51% voru með einhverja 

starfsloka áætlun (Financial Capability, 2009, 15-17).  

 

4.1.3 American Savings Education Council og America Saves 

The Fourth Annual Saving Assessment var framkvæmt á vegum America Saves 

og American Savings Education Council í byrjun febrúar 2011 og náði könnunin 

til yfir 1000 Bandaríkjamanna. Könnuð var þróun í sparnaðarhegðun á milli ára. 

Komist var að þeirri niðurstöðu að Bandaríkjamenn eru enn í fjárhagslegum 

erfiðleikum og aukning er á áhyggjum um áhrif fjármálakreppunnar á hag 

heimilanna milli ára, 2010 voru þær 43% en árið 2011 voru þær 49%. Gera má 

ráð fyrir að aukning á áhyggjum hafi ýtt undir sparnaðarhyggju fólks en hlutfall 

þeirra sem nýtir sér sparnaðaráætlun hækkaði á milli áranna 2010 til 2011 úr 55% 

í 57%. Þó varð ekki breyting á hlutfalli á milli ára hjá þeim sem eru að greiða 

niður neyslulán en það hlutfall er 79%. Árið 2010 voru 73% sem eyddu minna en 

tekjur leyfðu og lögðu afganginn til hliðar en hlutfallið fór lækkandi á milli ára 

niður í 71%. 71% greindu frá því að þeir ættu nægilegan mikinn varasjóð árið 

2010 en 70% árið 2011. Árið 2010 sögðust 60% vera að spara nægilega mikið til 

að geta farið á eftirlaun en eingöngu 55% árið 2011. Þrátt fyrir þennan samdrátt í 

sparnaði er fjöldi heimila að grípa til aðgerða til að reyna auka við sparnað sinn og 

spara til elliáranna. Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar voru að þeir sem 

notuðust við áætlanir náðu miklu frekar árangri í fjármálum og voru líklegri til 

þess að ná að byggja upp sparnað og verða fyrr skuldlausir (Fourth Annual Saving 

Assessment, 2011, 1-3). 
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4.1.4 MetLife 

Árið 2009 gerði MetLife rannsókn á hinum svokallaða ameríska draumi. Í 

heildina tóku 2.243 þátttakendur þátt á netinu. Ein af helstu niðurstöðum þessarar 

rannsóknar var að áherslur amerískra neytenda væru að breytast. Neytendur væru 

að leggja meira upp úr persónulegum samböndum frekar en efnishyggju. Frá því 

að efnahagshrunið átti sér stað sögðust 66% borða oftar heima, 50% sögðust oftar 

kaupa almenna vöru í stað merkjavöru og 59% sögðust fara sjaldnar í ferðalög. 

Tæplega helmingur svarenda og 66% af þeim sem fæddust fyrir 1946, sögðust 

eiga allt sem þeir þurfa á að halda en þeir voru 34% árið 2006. Þjóðfélagspressan 

á að eiga allt það nýjasta eða flottasta fer þannig minnkandi ásamt því að 68% 

neytenda segja efnahagsástandið hafa breytt því hvernig þeir hugsa og haga sér 

þegar kemur að sínum fjármálum. Árið 2006 sögðu 46% finna fyrir pressu frá 

samfélaginu á að kaupa meiri og betri eigur á móti aðeins 26% árið 2009. 

Helmingur svarenda svaraði því að hann gæti eingöngu staðið við 

fjárhagsskuldbindingar sínar í einn mánuð eða minna ef hann yrði fyrir tekju eða 

atvinnumissi. 55% segjast ekki treysta á bandaríska fjármálakerfið og 61% treysta 

ekki á lífeyriskerfið eða heilbrigðistryggingum frá vinnuveitanda. Þrír fjórðu 

hyggjast búa til sitt eigið öryggisnet. Viðbrögð Bandaríkjamanna við 

efnahagskreppunni voru meðal annars þau að 59% byrjuðu eða ætla sér að spara 

meira og eyða minna, 25% eru að endurskoða lífeyrisplön sín og 32% ætla að 

fræðast meira um efnið (Metlife, 2009, 2-27). 

 

4.1.5 OECD 

Árin 2010 og 2011 stóð OECD International Network on Financial Education 

fyrir tilraunarannsókn sem fór fram í 14 löndum. Í lok árs 2010 var hún 

framkvæmd í Armeníu, Tékklandi, Eistlandi, Þýskalandi, Ungverjalandi, Írlandi, 

Malasíu, Noregi, Perú, Póllandi, Suður Afríku og Bretlandi. Árið 2011 var hún 

síðan framkvæmd í Albanínu og Bresku Jómfrúareyjum. Þátttakendur voru 

rúmlega 1.000 í hverju landi að Bresku Jómfrúareyjum undanskildum þar sem 

þeir voru tæplega 600. Rannsóknin fjallar um muninn á þekkingu, hegðun og 

viðhorfi á fjármálum milli landa. Markmiðið er að mæla fjármálalæsi. Skoðaður 

er hér eingöngu hlutinn sem snýr að fjármálahegðun. Rannsóknin nær til svo 

margra landa að auðskiljanlegast er að setja niðurstöður fram í eftirfarandi töflu. 
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Tafla 1. Niðurstöður úr rannsókn sem OECD International Network on Financial 

Education stóð fyrir í 14 löndum. 

 

(Atkinson og Messy, 2012, 6-14). 

 

4.1.6 Financial Services Authority 2005 

Árið 2005 framkvæmdi Personal Finance Research Centre í University of Bristol 

rannsókn um stig fjármálalæsis fyrir breska Fjármálaeftirlitið. Rannsóknin náði til 

5.328 þátttakenda frá Bretlandi, norður Írlandi, Wales og Skotlandi. 65% sögðust 

ná vel endum saman um hver mánaðarmót, náðu 26% að ná endum saman en áttu 

það til að lenda í fjárhagsvandræðum, 6% náðu að greiða reikninga sína en voru 

alltaf í vandræðum og aðeins 1% gátu ekki greitt reikninga sína. Ef skoðað var 

hvort einhver afgangur var í enda mánaðar eða í enda viku kom í ljós að 52% áttu 

alltaf afgang í hverjum mánuði, 31% átti stundum afgang, 7% kom alltaf út á 

núllinu, 1% höfðu aldrei afgang og 9% sögðust ekki ná endum saman og ekki sé 

peningur í enda mánaðar. Ósamræmi var í könnuninni þar sem að þeir sem áttu 

aldrei afgang greindu einnig frá því í annarri spurningu að þeir eigi alltaf pening í 

afgang á hverjum mánuði. 12% sögðust ekki ná að greiða kreditkortareikning sinn 

að fullu við hver mánaðamót og 13% sögðust nota yfirdráttarheimild á einum eða 

fleiri reikningum. Þegar skuldir að undanskildum íbúðalánum voru mældar sem 

hlutfall af tekjum sögðust 55% vera skuldlaus, 13% skulda minna en 50% af 

mánaðarlegum tekjum, 16% skulda 50-300% af tekjum og 13% skulda meira en 

300% af mánaðarlegum tekjum.  Sparnaðarhlutfallið kom svipað út, 43% voru 

ekki með neinn sparnað, 15% voru með minni sparnað en 50% af tekjum sínum, 

25% með 50-1000% af tekjum sínum og 10% voru með meiri sparnað en 1000% 

af tekjum.  

Eftirfarandi svör eru hlutföll þeirra sem svöruðu játandi eða svöruðu alltaf og oftast (sett saman) á staðhæfingunum hér að neðan:

Staðhæfingar:

Íhuga vandlega 

við kaup hvort ég 

hafi efni á þeim

Borga 

reikninga á 

réttum tíma

Ég fylgist náið 

með fjámálum 

mínum

Fjárhagslega 

ábyrg(ur) og held úti 

útgjaldaáætlun

Hef verið að borga í 

sparnað eða keypt 

fjárfestingar síðasta ár

Hef ekki tekið lán 

síðustu ár til að ná 

endum saman

Albanía 87% 77% 71% 59% 42% 69%

Armenía 91% 94% 81% 51% 36% 53%

Tékkland 75% 85% 76% 37% 72% 89%

Eistland 68% 83% 78% 28% 36% 78%

Þýskaland 82% 96% 87% 22% 86% 96%

Ungverjaland 86% 82% 71% 31% 27% 86%

Írland 83% 85% 85% 54% 53% 86%

Malasía 92% 69% 78% 74% 97% 79%

Noregur 72% 79% 89% 25% 71% 93%

Perú 91% 86% 82% 49% 62% 73%

Pólland 70% 78% 81% 54% 51% 79%

Suður Afríka 83% 61% 65% 43% 53% 74%

Bretland 77% 89% 80% 43% 68% 91%

British Virgin Islands 87% 83% 80% 43% 83% 87%

Meðaltal 82% 82% 79% 44% 60% 81%
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 54% greiddu reikninga sína alltaf á réttum tíma og 25% oftast, 42% sögðust vera 

mjög skipulagðir þegar kemur að daglegum útgjöldum og 39% oftast, 61% 

sögðust frekar draga úr neyslu í stað þess að setja á kreditkort sem þeir vissu að 

ekki væri möguleiki á að greiða að fullu um hver mánaðamót og 23% oftast. 51% 

sögðust frekar safna fyrir munum í stað þess að versla þá með kreditkorti og 28% 

oftast. 19% sögðust frekar spara en að eyða en 15% segjast frekar eyða en spara. 

67% eru þar á milli. 7% sögðust vera fljótfærir og kaupa hluti án þess að eiga fyrir 

þeim á móti 50% sem sögðust alls ekki gera það.   

 

Spurt var um lengd þess tíma sem þátttakendur gætu staðið í skilum við 

fjárhagsskuldbindingar sínar ef þeir yrðu fyrir tekjumissi. 3% svaraði innan við 

viku, 8% meira en ein vika en minna en 1 mánuður, 15% meira en einn mánuður 

en minna en þrír mánuðir, 16% meira en 3 mánuðir en minna en sex mánuðir, 

13% meira en sex mánuðir en minna en tólf mánuðir og 39% svöruðu meira en 

tólf mánuðir.  

 

Einnig var spurt um lífeyrisplön. 81% töldu að ríkislífeyrisjóður myndi ekki veita 

þeim nægilega mikinn lífeyri til að ná endum saman þegar kæmi að starfslokum. 

Eingöngu 42% voru með einkalífeyri og 28% höfðu greitt í lífeyri áður en voru 

ekki að gera það í dag (Atkinson o.fl., 2006, 2-69). 

     

4.1.7 Special Eurobarometer 279 2007 og Eurobarometer 276 2009  

Á tímabilinu 8.-12. júlí árið 2009 var unnin rannsókn af The Gallup Organization 

fyrir Directorate General Employment, Social Affairs & Equal Opportunities og 

samræmd af Directorate General Communication innan Framkvæmdastjórnar 

Evrópusambandsins. Rannsóknin náði til um það bil 27.000 þátttakenda frá 27 

löndum innan Evrópusambandsins. Í þessari rannsókn komu fram bæði 

sundurliðaðar niðurstöður fyrir hvert og eitt land og svo heildarniðurstöður. Hér 

verður eingöngu fjallað um heildarniðstöðurnar.  

 

45% sögðust geta greitt reikninga og aðrar fjárhagsskuldbindingar án vandræða og 

er það 6 prósentustigum hærra en kom fram í rannsókn sem framkvæmd var af 

TNS Opinion & Social fyrir Directorate General Employment, Social Affairs & 

Equal Opportunities árið 2007. 34% sögðust ná að greiða en eiga það til að lenda í 
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fjárhagsvandræðum og er það sama hlutfall og árið 2007. 15% sögðust ná að 

greiða reikninga sína en alltaf vera í vandræðum, en það hlutfall var 19% árið 

2007. Eingöngu 5% sögðust ekki að ná að greiða reikninga sína sem er sama 

hlutfall og árið 2007 (European Commission, 2007, 12; 2009, 16-17). Rannsóknin 

sem framkvæmd var árið 2007 náði til 26.466 þátttakenda frá 27 löndum innan 

Evrópusambandsins ásamt 1.000 einstaklinga frá Króatíu. Þar kom einnig fram að 

38% þátttakenda sögðu að tekjur sínar þyrftu að vera hærri til að ná endum saman. 

23% sögðust ná nákvæmlega endum saman en 28% vera með hærri tekjur en 

útgjöld (European Commission, 2007, 11). Nánar um rannsókn Eurobarometer 

276 hér fyrir neðan.  

 

4.1.8 Flash Eurobarometer  

Á tímabilinu 5.-7. desember árið 2011 var unnin rannsókn af TNS Political & 

Social fyrir Directorate General Employment, Social Affairs & Equal 

Opportunities og samræmd af Directorate General Communication innan 

Framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins. Rannsóknin mælir félagsleg áhrif sem 

efnahagskreppan olli og náði hún til 25.544 þátttakenda frá 27 löndum innan 

Evrópusambandsins. Í þessari rannsókn koma fram bæði sundurliðaðar 

niðurstöður fyrir hvert og eitt land og svo heildarniðurstöður. Hér verður eingöngu 

fjallað um heildarniðurstöðurnar. Rannsóknin gerir einnig samanburð við fyrri 

rannsóknir sem stofnunin hefur gert um sama efni reglulega eftir efnahagshrunið. 

Settar voru saman niðurstöður með samanburði síðustu ára úr þeim spurningum 

sem helst tengdust þessari rannsókn. Sjá má töfluna hér að neðan: 

 

Tafla 2. Niðurstöður úr rannsóknum sem Directorate General Employment, Social Affairs 

& Equal Opportunities stóðu fyrir. 

 

Spurt um Svar möguleikar FL338 (12/2011) FL311 (10/2010) FL289 (05/2010) FL288 (03/2010) FL286 (12/2009) FL276 (07/2009)

Já 18% 17% 17% 18% 19% 18%

Nei 81% 83% 73% 82% 81% 81%

Veit ekki / neitar að svara 1% 0% 0% 0% 0% 0%

Næ að stand við skuldbindingar án 

vandræða. 44% 45% 46% 46% 45% 45%
Næ að standa við þær en á það til 

að lenda í fjárhagsvandræðum. 34% 35% 34% 34% 33% 34%
Næ að standa við þær en er alltaf í 

fjárhagsvandræðum. 16% 15% 15% 15% 15% 15%
Er komin yfir eindaga á nokkrum 

fjárhagsskuldbindingum. 3% 3% 3% 4% 3% 3%
Er komin yfir eindaga á mörgum 

fjárhagsskuldbindingum. 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Veit ekki / neitar að svara 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Mikil áhætta 26% 24% 24% 23% 25% 23%

Meðal áhætta 21% 19% 19% 20% 20% 20%

Lítil áhætta 16% 17% 17% 16% 17% 17%

Engin áhætta 32% 35% 36% 37% 34% 35%

Veit ekki / neitar að svara / á ekki við 5% 5% 4% 4% 5% 6%

hvaða fullyrðing lýsir best hvort 

heimilið nær að standa við 

fjárhagsskuldbindingar sínar?      

hvort heimilishaldið hafi á síðustu 

12 mánuðum lent í því að eiga 

ekki pening til að greiða venjulega 

reikninga, keypt mat eða aðrar 

daglegar neysluvörur.

þegar horft er til næstur 12 

mánaða, myndir þú segja að það 

væri mikil áhætta, meðaláhætta, 

lítil áhætta eða engin áhætta að 

þú gætir tekist á við óvænt útgjöld 

upp á €1000.  

Eftirfarandi eru spurningar og svör sem komu fram í eftirfarandi könnunum FL338, FL311, FL289, FL288, FL276.
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Eins og sést í töflunni á fyrri síðu hafa svör ekki sveiflast mikið milli ára sem gefur 

til kynna að efnahagsástand heimilanna hafi lítið breyst (European Commission, 

2012, 24-28). 

4.2 Innlendar rannsóknir 

4.2.1 Staða neytendamála á Íslandi  

Í skýrslu Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands er fjallað um rannsókn sem 

framkvæmd var á tímabilinu frá 15. febrúar til 16. mars 2008 um stöðu 

neytendamála á Íslandi. Rannsóknin var unnin í samstarfi við viðskiptaráðuneytið 

og úrtakið náði til 1.200 íslenskra ríkisborgara. Hér verður farið yfir helstu 

niðurstöður sem tengjast þessari rannsókn. 

 

Spurt var um neytendahegðun, svo sem hvort gerður væri innkaupalisti áður en 

matarinnkaup eiga sér stað. Þeir sem sögðust alltaf eða oftast gera innkaupalista 

voru rúm 40%. Þegar spurt var hvort þátttakendur leituðu eftir að versla þar sem 

verðið var lægst voru tæplega 80% sem sögðust alltaf gera það eða oftast. Rúm 

30% sögðust fylgjast með verðbreytingum á matvöru. 

 

 Í kaflanum um fjármálastjórnun í skýrslunni kom í ljós að 78,1% sögðust fylgjast 

vel með eyðslu sinni. Meirihluti þátttakenda, 55%, gerði ekki áætlun yfir útgjöld 

sín og 74,3% héldu ekki heimilisbókhald. Spurt var um fjórar staðhæfingar í þeim 

tilgangi að reyna að mæla hversu mikla stjórn fólk hafði á eyðslu sinni. Fyrsta 

fullyrðingin hljóðaði svo: „Ég hef oft keypt vöru sem mig vantaði ekki þó ég vissi 

að ég ætti litla peninga eftir“. 65,7% voru mjög ósammála eða frekar ósammála 

þessari staðhæfingu, 3,7% hvorki sammála né ósammála en 30,6% voru frekar 

sammála eða mjög sammála. Næsta hljóðaði svo: „Ég læt enda ná saman í 

hverjum mánuði þó það þýði að ég þurfi að neita mér um hluti sem mig langar í“. 

Samtals sögðust 75,9% vera mjög eða frekar sammála þessari staðhæfingu, 3,6% 

hvorki sammála né ósammála en 20,6% mjög eða frekar ósammála. Þriðja 

staðhæfingin var: „Ef mig langaði í eitthvað sem ég hefði ekki efni á setti ég það 

bara á raðgreiðslur“. 86% voru mjög eða frekar ósammála þessari staðhæfingu, 

3,8% hvorki sammála né ósammála en 10,2% voru mjög eða frekar sammála. 

Loks var fjórða staðhæfingin svohljóðandi: „Ef mig langaði í eitthvað sem ég 

hefði ekki efni á tæki ég bara lán“. 90,3% greindu frá að þeir væru mjög eða frekar 
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ósammála, 4,1% hvorki sammála né ósammála en 5,6% mjög eða frekar sammála 

(Dr. Ragna B. Garðarsdóttir ofl.  2008, 3-58) 

4.2.2 Könnun á fjármálalæsi á Íslandi árið 2008 

Rannsókn og greining ásamt Stofnun um fjármálalæsi á vegum Háskólans í 

Reykjavík framkvæmdu könnun um fjármálalæsi á Íslandi. Rannsóknin var styrkt 

af Viðskiptaráðuneytinu og Samtökum fjárfesta. Könnunin var framkvæmd á 

dögunum 5. til 15. desember 2008 þar sem 622 aðilar tóku þátt, eða 64,6% af 

heildarfjölda úrtaksins. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að 

fjármálalæsi Íslendinga væri ábótavant og þeir sem voru með háskólapróf stóðu 

sig marktækt betur en aðrir. Aðrar meginniðurstöður könnunarinnar voru að 

tæplega 62% héldu ekki heimilisbókhald, 60% sögðust eiga varasjóð, 63% voru 

að leggja fyrir í viðbótarlífeyrissparnað en 37% þátttakenda voru með nýtta 

yfirdráttarheimild. Spurt var um hvort aðspurðir hefðu áhyggjur af eigin 

fjármálum og reyndust 18% vera með mjög litlar eða nær engar áhyggjur, 35% 

frekar litlar áhyggjur, 24% voru með nokkrar áhyggjur en 22,5% frekar eða mjög 

miklar áhyggjur. Þegar spurt var um greiðslugetu sögðust 51% telja litlar eða nær 

engar líkur á því að þeir gætu borgað skuldir og afborganir af lánum sínum á 

réttum tíma næstu 6 mánuði og 60% þátttakenda sögðust hafa þurft á einhverjum 

tímapunkti að taka lán til að greiða upp skuldir (Margrét Sæmundsdóttir o.fl., 

2009, 24-26). 

4.2.3 Rannsókn á fjármálalæsi Íslendinga 2011 

Önnur rannsókn á fjármálalæsi Íslendinga var gerð árið 2011 og var hún borin 

saman við niðurstöður frá árinu 2008. Símakönnunin var unnin á tímabilinu 2. - 

16. desember 2011 og úrtakið samanstóð af 852 Íslendingum með svarhlutfallið 

65%. Helstu niðurstöður voru að þekkingu á fjármálum hefur hrakað á milli 

rannsókna. 76% þátttakenda greindu frá því að þeir borgi alltaf reikninga á réttum 

tíma en 39% sögðust ekki hafa náð endum saman einu sinni eða oftar á 

síðastliðnum 12 mánuðum. 15,5% náðu ekki endum saman fjórum sinnum eða 

oftar síðastliðnum 12 mánuði og rúmlega 5% aðspurðra náðu aldrei endum saman. 

Þeir sem nýta sér yfirdráttarheimild hafði þó fækkað til muna eða úr 37,2% árið 

2008 niður í 29% 2011. Þeir sem halda heimilisbókhald hafði þó fækkað enn 

meir, eða úr 37,3% niður í 24,1%. Þegar viðhorf var rannsakað kom í ljós að ekki 

var marktækur munur á milli rannsókna þegar spurt var um áhyggjur þátttakenda 
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af eigin fjármálum, 24% höfðu miklar áhyggjur en hlutfallið var 22,5% árið 2008. 

Spurt var um fullyrðingar eins og „Ég er reiðubúin/n að taka nokkra áhættu þegar 

kemur að sparnaði og fjárfestingum“. 46% voru algerlega ósammála þessari 

fullyrðingu og 85% gerðu sér grein fyrir að há ávöxtun væri áhættusöm (Stofnun 

um fjármálalæsi og sálfræðisviði viðskiptadeildar Háskólans í Reykjavík, 2011). 

 

4.2.4 Alþýðusamband Íslands  

Skýrsla sem unnin var af hagdeild ASÍ í febrúar 2013 byggði á því að greina 

breytingar á lífskjörum Íslendinga frá toppi hagsveiflunnar þar til eftir 

efnahagshrunið árið 2008. Einnig var gerður samanburður á lífskjörum við 

Norðurlöndin.  

 

Í skýrslunni kom fram að efnahagshrunið hafði víðtæk áhrif á lífskjör Íslendinga 

og að Íslendingar höfðu dregist aftur úr í þjóðhagslegum samanburði við 

Norðurlöndin, sérstaklega hvað varðar skuldasöfnun hins opinbera. Þrátt fyrir að 

hafa dregist aftur úr voru lífsgæði enn mjög góð á Íslandi í samanburði við 

vestræn hagkerfi en það kom fram á lífsmælikvarða Sameinuðu þjóðanna. Við 

efnahagshrunið varð mikill samdráttur í einkaneyslu og fjárfestingum en auðséð 

var að skellurinn hefði orðið mikið stærri ef stjórnvöld hefðu ekki boðið upp á 

úrræði líkt og sérstakar vaxtaniðurgreiðslur og möguleika á úttekt úr 

séreignasparnaði. Úrræðin gáfu heimilunum getu til að viðhalda hærri einkaneyslu 

en ella, en eyðsla á sparnaði var eingöngu hugsuð sem skammtímalausn og kann 

að hafa í för með sér neikvæð áhrif síðar. Staða Íslands var einnig talin slök þar 

sem við þurfum að vinna mikið til að halda uppi sambærilegum lífsgæðum. Þó 

hafa breytingar orðið á útgjöldum heimilanna þar sem kostnaður hefur aukist við 

húsnæði, rekstur bíla og opinber gjöld. Helst hefur verið dregið úr kaupum á 

munaðarvörum til að standa straum af nauðsynjum (Alþýðusamband Íslands, 

2013, 2-36).  
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5 Greining rannsóknar 

Í þessum kafla munu niðurstöður þeirra spurninga sem lagðar voru fyrir, verða 

nýttar við að svara rannsóknarspurningum.  

 

Til að meta hvort efnahagshrunið hafi haft áhrif á hegðun einstaklinga varð að 

velja spurningu sem greindi frá hvernig einstaklingar upplifðu áhrif 

efnahagshrunsins á fjárhag sinn. Bakgrunnsspurningin sem varð fyrir valinu var: 

 Myndir þú telja fjárhagsstöðu þína og fjölskyldu þinnar betri eða verri nú 

en fyrir efnahagshrunið 2008? 

 

Við rannsókn á því hvort breyting hafi orðið á sparnaðarhegðun var ákveðið að 

mæla sparnaðarhegðun fólks með eftirfarandi spurningunum:  

 Nýttir þú þér að greiða í viðbótalífeyrissparnað fyrir efnahagshrunið? 

 Ert þú að nýta þér viðbótalífeyrissparnað í dag? 

 Hefur þú tekið út viðbótalífeyrissparnað? 

 Fyrir hrunið 2008 lagði fjölskyldan fé til hliðar í varasjóð? 

 Er fjölskyldan um þessar mundir að leggja fé til hliðar í varasjóð? 

 

Neysluhegðun var mæld eftir eftirfarandi spurningum: 

 Við val á vöru, telur þú þig versla dýrari, sömu eða ódýrari vörumerki en 

fyrir efnahagshrunið 2008?  

 Hefur þú skorið verulega niður eða skorið burt einhverja neyslu frá því 

fyrir efnahagshrun?(má velja fleiri en einn lið) 

 Ef viðbótarlífeyrissparnaður var tekinn út, hver var helsta ástæðan? 

 

Til að öðlast betri samanburð við erlendar rannsóknir var talið rétt að spyrja 

einnig hvort einstaklingar ættu auðveldara eða erfiðara með að ná endum saman í 

dag en fyrir efnahagshrun. Í þeim tilgangi voru eftirfarandi spurningar lagðar 

fyrir: 

 Náði fjölskylda þín endum saman við öll mánaðarleg útgjöld fyrir 

efnahagshrunið 2008? 
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 Nær fjölskyldan endum saman við öll mánaðarleg útgjöld í dag? 

5.1 Upplýsingar um bakgrunnsbreytuna 

Myndir þú telja fjárhagsstöðu þína og fjölskyldu þinnar betri eða verri nú en fyrir 

efnahagshrunið 2008? 

 

Upphaflega voru svarmöguleikarnir í bakgrunnsspurningunni 7; miklu mun verri, 

mun verri, verri, óbreytt, betri, mun betri og miklu mun betri. Ákveðið var að 

einfalda svarhópana sem mynduðust niður í þrjá, verri, óbreytt og betri. Er þetta 

gert til að einfalda niðurstöður fyrir lesendur. Ofangreindar spurningar sem 

notaðar voru til að mæla sparnaðar- og neysluhegðun voru samkeyrðar við 

bakgrunnsspurninguna með krosstöflu. Tilgangurinn með því er að greina hvort 

munur sé á milli hópa, þeirra sem eru með betri, óbreytta eða verri fjárhagsstöðu, 

og aðgerða tengdar sparnaðar- og neysluhegðun. Þar sem verið er að vinna með 

raðbreytur var heppilegast að nota raðfylgnistuðlana Kendall´s tau-b og Kendall´s 

tau-c. Notast var við marktektarstuðulinn á Sign. (app. Sign <0,05) til þess að 

greina 95% marktækni. Ef marktækur munur finnst á milli hópa verður 

svokallaður áhrifastuðull skoðaður sem segir til um hversu mikil áhrif ákveðin 

breyta hefur á hina breytuna. 

 

Hér fyrir neðan er mynd af heildarskiptingu bakgrunnsbreytunnar, hvort fjárhagur 

aðspurðra er betri, óbreyttur eða verri.  

 

Mynd 11 Er munur á breytingu á fjárhag einstaklinga eftir efnahagshrunið?  
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5.2 Niðurstöður spurninga - sparnaðarhegðun 

Hér verður farið yfir þær spurningar sem mæla sparnaðarhegðun. Verið er að 

rannsaka hvort breyting á hegðun eigi sér stað við efnahagshrun.  

 

Spurt var um hvort þátttakendur hefðu nýtt sér að greiða í viðbótarlífeyrissparnað 

fyrir hrun og hvort þeir væru að greiða í viðbótarlífeyrissparnað í dag. Mynd 12 

hér að neðan sýnir breytinguna sem átti sér stað á fjölda þeirra sem nýta sér það 

sparnaðarform að greiða í viðbótarlífeyrissparnað. Fyrir efnahagshrunið voru 73% 

(n=343) með viðbótarlífeyrissparnað. Talsverð hlutfallsleg lækkun hefur orðið á 

þessu sparnaðarmynstri þar sem nú eru aðeins rúm fimmtíu prósent (54,3%; 

n=255) að nýta sér þetta sparnaðarform. 

 

Mynd 12  Breyting á viðbótarlífeyrissparnaði fyrir og eftir efnahagshrunið árið 2008 (%). 

 

Leitast var við að skoða hvort skýringin á þessari lækkun sparnaðar tengdist 

breytingu á fjárhagsstöðu. Spurningar voru keyrðar saman við 

bakgrunnsspurninguna (Myndir þú telja fjárhagsstöðu þína og fjölskyldu þinnar 

betri eða verri nú en fyrir efnahagshrunið 2008?) til að sjá hvort munur væri á 

sparnaðarhegðun þeirra sem upplifðu fjárhagsstöðu sína verri, óbreytta eða betri í 

kjölfar efnahagshrunsins.   
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Mynd 13 Samanburður á því hvort aðilar nýti sér viðbótarlífeyrissparnað eftir breytingu á 

fjárhagsstöðu (%) 

 

Á mynd 13 hér að ofan sést að ekki er marktækur munur á dreifingu hjá þeim sem 

nýta sér viðbótarlífeyrissparnað eftir breytingu á fjárhagsstöðu við efnahagshrunið 

2008 (Kendall´s Tau-c = 0.029 Sign. = 0,510). Lækkun hefur orðið á hlutfalli 

þeirra sem greiða í viðbótarlífeyrissparnað frá 2008 til 2013 en ekki er að sjá 

marktækan mun á milli hópa (verri fjárhagsstaða, óbreytt fjárhagsstaða, betri 

fjárhagsstaða).  

 

Vert er að skoða nánar hvort sams konar niðurstaða hafi fengist um þá sem hafa 

tekið út viðbótarlífeyrissparnað og hvort þar sé munur milli hópa.  

 

Tafla 3 Hlutfall þeirra sem hafa tekið út af viðbótarlífeyrissparnaði sínum. 

 

 

Í töflu 3 hér að ofan má sjá að rúmur helmingur svarenda hefur tekið út 

viðbótarlífeyrissparnað sinn. Í framhaldi af því er rétt að skoðað tengsl úttektar 

við breytingu á fjárhagsstöðu fyrir og eftir efnahagshrunið. Í ljós kom eins og sjá 

má á mynd 14 hér að neðan að 55% (n=138) þeirra sem greina frá verri 

fjárhagsstöðu nú en fyrir efnahagshrunið hafa tekið út viðbótarséreignarsparnað 

Fjöldi Prósenta

Já 186 51,40%

Nei 176 48,60%

Samtals 362 100%
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sinn á móti 38,9% (n=186) þeirra sem sem greindu frá betri fjárhagsstöðu. 

Helmingur þeirra (n= 34) sem eru í óbreyttri fjárhagsstöðu tóku út 

viðbótarlífeyrissparnað sinn. Meiri munur er á milli hópa hér heldur en þeirra sem 

eru að greiða í viðbótarlífeyrissparnað, en munurinn er ekki nægilega mikill til að 

hann teljist marktækur (Kendall´s Tau-c = 0,082, Sign. = 0,095). 

  

 

Mynd 14 Hafði breyting á fjárhag áhrif á úttekt á viðbótarlífeyrissparnaði? 

 

Eins og kemur fram hér að framan hefur orðið umtalsverð fækkun í þeim fjölda 

sem eru með lífeyrissparnað í dag á sama tíma og rúmur helmingur aðspurða 

segjast hafa tekið út viðbótarlífeyrissparnað sinn. Þótti rannsakanda áhugavert að 

bera þessa hópa saman og kanna hvort marktæk fylgni væri á milli þess hvort 

einstaklingar hefðu tekið út viðbótarlífeyrissparnað sinn annars vegar og væru 

ekki með viðbótarlífeyrissparnað í dag hins vegar. Sjást niðurstöður þess 

samanburðar á töflunni hér að neðan. Eins og þar kemur fram eru um 60% þeirra 

sem höfðu tekið út viðbótarlífeyrissparnað sinn með viðbótarlífeyrissparnað í dag, 

á móti 80% þeirra sem höfðu ekki tekið út viðbótarlífeyrissparnað sinn.  

 

Af þessu má sjá að það er að hluta til sami hópurinn sem hefur bæði tekið út 

viðbótarlífeyrissparnað sinn og er ekki með viðbótarlífeyrissparnað í dag. Slíkar 

skammtímaaðgerðir kunna að leysa tímabundið vanda þeirra en áhrif þessa á 

fjárhagsstöðu einstaklinga, einkum til lengri tíma litið, kunna að vera alvarlegar. 

Þær hafa hins vegar ekki enn komið fram í dag (Kendall´s Tau-b = -0,214, Sign. = 

0,000).       
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Mynd 15 Er munur á að þeim sem tóku út viðbótarlífeyrissparnað sinn og þeirra sem eru ekki 

með viðbótarlífeyrissparnað í dag? 

  

Annað sparnaðarmynstur var skoðað þar sem spurt var um hvort lagt hafi verið 

fyrir í varasjóð fyrir efnahagshrunið og svo hvort þeir leggðu fyrir í slíka sjóði í 

dag.  

 

 

Mynd 16 Samanburður á hlutfalli sem leggja fé til hliðar í varasjóð árið 2008 og 2013. 

 

Á mynd 16 hér að ofan má sjá að fyrir efnahagshrunið 2008 voru 63,1% (n=298) 

sem lögðu fyrir í varasjóð á móti 52,2% (n=244) í dag. Sparnaðarhlutfallið hefur 

samkvæmt því lækkað um rúm tíu prósentustig á þessu fimm ára tímabili, sem er 
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þó ekki jafn mikill samdráttur og fjöldi þeirra sem nýta sér 

viðbótarlífeyrissparnað, en þeim fækkaði um tæp tuttugu prósentustig.  

 

Tafla 4 hér að neðan sýnir að yfir helmingur (50,8%, n=161) greinir frá því að 

fjárhagsstaða sín sé verri í dag en fyrir efnahagshrunið en eru samt að leggja fé til 

hliðar í varasjóð. 52,7% (n=27) aðspurðra sem eru með óbreytta efnahagsstöðu 

eru að leggja til hliðar í varasjóð og einnig 58,7% (n=237) þeirra sem segjast vera 

með betri fjárhagsstöðu í dag. Ekki er þó marktækur munur milli hópanna 

(Kendall´s Tau-c = -0,038, Sign. = 0,385).     

 

Tafla 4 Samanburður á því hvort breyting á fjárhag hafi áhrif á sparnaðarmynstur á 

varasjóði 2013.  

 

 

Ofangreindar niðurstöður gefa til kynna að sparnaður landsmanna hefur dregist 

saman frá því fyrir efnahagshrunið 2008. Yfir helmingur þeirra sem hafa nýtt sér 

viðbótarlífeyrissparnað hafa tekið hann út. Úttekt á sparnaði hefur neikvæð áhrif á 

sparnaðarhegðun og auka líkur á því að aðilar hætti með slíkan sparnað. Ekki 

reyndust breytingar á fjárhagsstöðu fólks stýra því hvort jákvæðar eða neikvæðar 

breytingar hefðu orðið í sparnaðarhegðun þess.  

 

5.3 Niðurstöður spurninga - neysluhegðun 

Hér verður farið yfir spurningar sem mæla neysluhegðun. Verið er að rannsaka 

hvort breyting á neysluhegðun hafi átt sér stað við efnahagshrunið 2008.  

 

Spurt var út í val á vöru, hvort aðspurðir teldu sig kaupa ódýrara, sama eða dýrara 

vörumerki í dag en fyrir efnahagshrunið. Helstu niðurstöður sýndu að 54,4% 

Já Nei Samtals
Fjöldi 161 156 317

Verri 50,8% 49,2% 100,0%

Fjöldi 49 44 93

Óbreytt 52,7% 47,3% 100,0%

Fjöldi 27 19 46

Betri 58,7% 41,3% 100,0%

Samtals fjöldi 237 219 456

Samtals í % 52,0% 48,0% 100,0%

Er fjárhagsstaða 

fjölskyldunnar betri eða 

Ert þú/fjölskyldan að leggja fé til hliðar í 
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(n=254) versla ódýrara vörumerki í dag heldur en fyrir hrun. Þessar niðurstöður 

eru settar upp á mynd 17 hér að neðan ásamt samanburði við breytingar sem hafa 

orðið á fjárhagsstöðu aðspurða . 

 

 

Mynd 17 Hefur fjárhagur áhrif á val á vörumerkjum?  

Helstu niðurstöður sýndu að ekki var marktækur munur á milli hópa á því hvaða 

vörumerki þeir veldu (Kendall´s Tau-b = -0,067, Sign. = 0,144) og að stig 

hækkandi aukning var að vali á ódýrara vörumerki, mest var hún (57,5%; n=183) 

hjá þeim sem greindu frá því að fjárhagsstaða sín væri verri í dag en fyrir hrun. 

  

Til þess að fá betri innsýn inn í neysluhegðun var spurt hvort einhver neysla hafi 

verið skorin verulega niður eða alveg í burtu frá því fyrir efnahagshrunið 2008. 

Þetta var opin spurning og notast var við efnisgreiningu. Fyrsta atriði sem fólk 

minntist á var skráð niður sem svar. Á mynd 18 hér að neðan má sjá hvernig 

skiptingin kom út. Það allra helsta sem fram kom í niðurstöðum var að flestir 

kváðust hafa skorið í burtu utanlandsferðir, eða 58,3% (n=268), 16,5% (n=76)  

höfðu ekki skorið neitt niður eða í burtu. 9,6% (n=44) sögðust hafa skorið allt 

niður og 8,3% (n=38) sögðust hafa skorið niður kaup á nýjum bíl.  
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Mynd 18 Hefur einhver neysla verið skorin verulega niður eða alveg í burtu frá því fyrir 

hrun? 

 

Afgerandi meirihluti (83,5%, n=386) skar niður eða í burtu einhverja neyslu. 

Mesti niðurskurðurinn var í utanlandsferðum. Ákveðið var að rannsaka hvort 

munur væri á dreifingu á niðurskurði neyslunnar og þær niðurstöður bornar saman 

við breytingar á fjárhagsstöðu aðspurðra fyrir og eftir efnahagshrunið. 

 

 

Mynd 19 Dreifingin á niðurskurði neyslu miðað við breytingar á fjárhagi fyrir og eftir 

efnahagshrunið. 

 

Allar tölulegar breytingar sjást enn betur í töflu 5 á næstu blaðsíðu.  
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Tafla 5 Dreifing á niðurskurði neyslu miðað við breytingar á fjárhagi fyrir og eftir 

efnahagshrunið. 

 

 

Niðurstöðurnar sýna að það er marktækur munur á niðurskurði í neyslu og 

breytingum á fjárhagsstöðu. Segja má því að hægt sé að hafna núlltilgátu um að 

ekki sé munur á neyslumynstri eftir breytingu á fjárhagsstöðu eftir hrun 

(Kendall´s Tau-c = 0,099, Sign. = 0,004). Það sem vekur mesta eftirtekt hjá 

rannsakanda er að 37,2% (n=16) af þeim sem eru í betri fjárhagsstöðu í dag hafa 

ekki skorið neina neyslu niður eða í burtu og er það 25,4 prósentustigum hærri 

tíðni en hjá þeim sem eru í verri fjárhagsstöðu í dag (11,8%, n=37). Annað 

áhugavert er að það er hærra hlutfall niðurskurðar á kaupum á nýjum bíl hjá þeim 

með betri fjárhagsstöðu (11,6% n=5) heldur en hinum tveimur hópunum (verri 

fjárhagsstaða, 8% n=25, óbreytt fjárhagsstaða, 6,6%, n=6). Þeir sem eru í verri 

fjárhagsstöðu hafa skorið niður utanlandsferðir tæplega helmingi meira en hjá 

þeim sem eru með betri fjárhagsstöðu í dag.  

 

Í kafla 5.2 kom fram að 51,4% þeirra sem eru með eða hafa verið með 

viðbótarlífeyrissparnað á síðustu 5 árum hafa tekið út af honum. Á mynd 20 hér 

fyrir neðan má sjá að 37,6% (n=70) tóku út fjármuni og nýttu til neyslu, 37,1% 

(n=69) tók út til þess að greiða reikninga, 5,4% (n=10) tóku út vegna kaupa á 

fasteign og 7% (n=13) nýttu hann til niðurgreiðslu á lánum sínum. Gefinn var 

valmöguleiki á opnu svari í annað, stór hluti þeirra svara vörðuðu vantraust á 

vörsluaðila, alls 9,7% (n=18) af heildinni. Önnur svör voru 3.2% (n=6). 

 

Rannsakað var hvort svipaður marktækur munur væri á ástæðu úttektar á 

viðbótarlífeyrissparnaði og breyttrar fjárhagsstöðu. 

Utanlands

ferðir Matvara Allt Ekki neitt Nýr bíll

Líkamsrækt 

og snyrting

Áskrift að 

sjónvarpi, 

tímaritum Annað

Fjöldi 197 6 28 37 25 8 6 7 314

Verri 62,7% 1,9% 8,9% 11,8% 8,0% 2,5% 1,9% 2,2% 100,0%

Fjöldi 48 1 12 21 6 1 1 1 91

Óbreytt 52,7% 1,1% 13,2% 23,1% 6,6% 1,1% 1,1% 1,1% 100,0%

Fjöldi 15 1 4 16 5 1 0 1 43

Betri 34,9% 2,3% 9,3% 37,2% 11,6% 2,3% 0,0% 2,3% 100,0%

Samtals fjöldi 260 8 44 74 36 10 7 9 448

Samtals í % 58,0% 1,8% 9,8% 16,5% 8,0% 2,2% 1,6% 2,0% 100,0%

Er fjárhagsstaða 

fjölskyldunnar betri eða 

verri nú en fyrir hrun?

Hefur einhver neysla verið skorin verulega niður eða alveg í burtu frá því fyrir hrun?

Samtals
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Mynd 20 Hver er helsta ástæða úttektar á viðbótarlífeyrissparnaði þínum. 

 

Rúmum tíu prósentustigum þeirra sem eru með betri fjárhag í dag (50% n=5) 

eyddu lífeyri sínum í reikninga heldur en þeir sem eru með óbreyttan fjárhag 

(38,2% n=13). 35,5% (n= 49) þeirra sem greina frá því að þeir séu með verri 

fjárhag í dag eyddu viðbótarlífeyrissparnaði sínum í að greiða reikninga en það er 

fimmtán prósentustigum minna en hjá þeim sem eru í betri fjárhagsstöðu. Hins 

vegar snerist dæmið rúmlega við þegar skoðað var hlutfall sem fór í neyslu. 

39,9% (n=55) þeirra sem kváðust vera í verri fjárhagsstöðu eftir hrun notuðu 

viðbótarlífeyrissparnaðinn í neyslu á móti 35,3% (n=12%) með óbreyttan fjárhag 

og 21,4% (n=3) þeirra með betri fjárhag. Eins og nefnt var hér að framan var auka 

svarlið bætt inn sem sjálfstæðan lið út úr svarliðnum annað þegar skráning fór 

fram. Um 7% þeirra sem eru með verri (n=10) eða betri (n=1) fjárhag í dag tóku 

viðbótarlífeyrissparnað sinn út vegna vantrausts þeirra á vörsluaðila. Hins vegar 

var hlutfallið 20,6% (n=7) af þeim sem eru með óbreytta fjárhagsstöðu. Á mynd 

21 á næstu síðu má sjá betur hvernig skiptingin lítur út. Ekki er þó hægt að segja 

að heilt yfir sé marktækur munur á úttekt á viðbótarlífeyrissparnaði eftir breytingu 

á fjárhagsstöðu eftir efnahagshrunið (Kendall´s Tau-c = 0,197, p<0,05).    
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 Mynd 21 Samband úttektar á viðbótarlífeyrissparnaði og breytingar á fjárhagsstöðu. 

 

Ofangreindar niðurstöður gefa til kynna samdráttur hafi átt sér stað í 

neysluhegðun Íslendinga í kjölfar efnahagshrunsins árið 2008. Einstaklingar 

virðast kaupa að jafnaði ódýrari vörur og margir sjá ekki neina fyrirstöðu á því að 

ganga á sparnað sinn til að fjármagna neyslu. Afgerandi meirihluti kvaðst hafa 

skorið niður eða burt einhverja neyslu og má þá helst nefna utanlandsferðir og 

kaup á nýjum bíl. Niðurstaða rannsakanda er því að breytt fjárhagstaða fólks við 

efnahagshrun hafi haft áhrif á neyslumynstur. 

 

5.4 Niðurstöður spurninga – að ná endum saman 

Eins og rakið hefur verið hér að framan fannst rannsakanda nauðsynlegt að kanna 

einnig hvort aðspurðir upplifðu það auðveldara eða erfiðara að ná endum saman í 

dag en fyrir efnahagshrunið. Geta slíkar niðurstöður gefið áhugaverðan 

samanburð við erlendar rannsóknir, en líkt og ráða má af umfjöllun um þær í kafla 

4 hér að framan voru sambærilegar spurningar í mörgum þeirra rannsókna. 

Niðurstöður þeirra tveggja spurninga sem spurðar voru í rannsókninni má sjá á 

mynd 22 á næstu síðu.  
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Mynd 22 Samanburður á svörunum fyrir og eftir efnahagshrundið. 

 

Eins og ráða má af myndinni telja aðspurðir talsverða breytingu hafa orðið á því 

hversu auðvelt eða erfitt er að ná endum saman í dag miðað við árið 2008. Þannig 

hefur þeim sem ná vel endum saman fækkað um meira en helming, úr 38,9% 

(n=184) í 16,1% (n=76). Það hlutfall sem nær rúmlega endum saman er 

sambærilegt í dag og árið 2008. Athyglisvert er hins vegar að mun fleiri segjast ná 

nákvæmlega endum saman í dag en árið 2008, eða 28,0% (n=132) í dag 

samanborið við 7,8% (n=37) árið 2008. Gefur þetta til kynna að stærstur hluti þess 

hóps sem náði vel eða rúmlega endum saman árið 2008 nái nákvæmlega endum 

saman í dag, fremur en að ná tæplega eða alls ekki endum saman, þar sem 

tiltölulega litlar breytingar hafa orðið á fjölda þeirra hópa. Þannig sögðust 6,3% 

(n=30) tæplega hafa náð endum saman árið 2008, samanborið við 8,9% (n=42) í 

dag, og 4,0% (n=19) kváðust alls ekki hafa náð endum saman árið 2008, sama 

hlutfall og í dag.  

 

Helstu niðurstöður sem greint er frá hér að ofan gefa til kynna að stærstur hluti 

þess hóps sem náði vel eða rúmlega endum saman árið 2008 nái nákvæmlega 

endum saman í dag, fremur en að ná tæplega eða alls ekki endum saman, þar sem 

tiltölulega litlar breytingar hafa orðið á fjölda þeirra hópa. 
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6 Niðurstöður 

Í upphafi skýrslunnar var lagt upp með eina meginrannsóknarspurningu og þrjár 

undirspurningar með það að markmiði að fá dýpri skilning á 

meginrannsóknarspurningunni. Spurt var:  

Hefur orðið breyting á fjármálahegðun Íslendinga fyrir og eftir efnahagshrunið 

2008? 

Hefur orðið breyting á sparnaði?   

Hefur neyslumynstur breyst? 

Hefur orðið breyting á því hversu auðvelt, eða erfitt,  

heimilin eiga með að ná endum  saman? 

 

Fyrsta undirspurningin; Hefur orðið breyting á sparnaði?  

 

Af þeim niðurstöðum sem fram komu við greiningu á rannsóknargögnum í kafla 

5.1 má sjá að hlutfall þeirra sem greiða í viðbótarlífeyrissparnað eftir 

efnahagshrunið hefur dregist talsvert saman frá því fyrir það. Þannig fór 

sparnaðarhlutfallið úr 73% niður í 54,3%. Litið var til annars sparnaðarforms, 

varasjóðs, við rannsókn á sparnaðarhegðun. Niðurstöður sýndu að einnig var 

samdráttur á því sparnaðarhlutfalli, en þeim sem lögðu fyrir í varasjóð fækkaði 

um rúm tíu prósentustig á þessu fimm ára tímabili, úr 63,1% árið 2008 í 52,2% í 

dag. Ekki var þó hægt að sjá marktækan mun á milli þess hvernig fólk upplifði 

breytingu á fjárhagsstöðu sinni og notkunar þessara tveggja sparnaðarforma.  

 

Rúmur helmingur aðspurðra greindi frá því að þeir hefðu tekið út 

viðbótarlífeyrissparnað sinn. Ekki var heldur hægt að sjá þar marktækan mun á 

milli hópa eftir því hvernig fólk upplifði breytingar á fjárhagsstöðu sinni. Hins 

vegar var rannsakað hvort marktæk fylgni væri milli þess hvort einstaklingar 

hefðu tekið út viðbótarlífeyrissparnað sinn annars vegar og væru ekki með 

viðbótarlífeyrissparnað í dag hins vegar. Niðurstöður sýndu marktækan mun, 60% 

þeirra sem höfðu tekið út viðbótarlífeyrissparnað sinn eru með 

viðbótarlífeyrissparnað í dag, á móti 80% þeirra sem höfðu ekki tekið út 

viðbótarlífeyrissparnað sinn.  
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Ofangreindar niðurstöður gefa til kynna að sparnaður landsmanna hefur dregist 

saman frá því fyrir efnahagshrunið 2008. Úttekt á sparnaði hefur neikvæð áhrif á 

sparnaðarhegðun og ekki reyndust breytingar á fjárhagsstöðu fólks stýra því hvort 

jákvæðar eða neikvæðar breytingar hefðu orðið í sparnaðarhegðun þess.  

   

Önnur undirspurningin; Hefur neyslumynstur breyst? 

 

Af þeim niðurstöðum sem fram komu við greiningu á rannsóknargögnum í kafla 

5.3 má sjá að neysluhegðun landans hefur breyst talsvert. Rúmur helmingur 

greindi frá því að þeir velji frekar ódýrara vörumerki í dag en fyrir efnahagshrunið 

en tæpur helmingur hefur haldið sig við sömu vörur. Ekki var marktæk fylgni 

milli vals á vörumerkjum og breytingu á fjárhagsstöðu. Afgerandi meirihluti hefur 

skorið niður eða burt einhverja neyslu og má þá allra helst nefna utanlandsferðir 

og kaup á nýjum bíl. Marktæk fylgni fannst þegar rannsakað var hvort munur væri 

á dreifingu á niðurskurði neyslunnar og breytingum á fjárhagsstöðu aðspurðra. 

Sparnaður Íslendinga hefur fengið að finna fyrir efnahagshruninu. Eins og kom 

fram í kafla 5.2 hafa 51,4% þeirra sem eru með eða hafa verið með 

viðbótarlífeyrissparnað á síðustu 5 árum tekið út af honum. Í 37,6% tilfella var sú 

úttekt til að standa straum af neyslu og 37,1% til að greiða reikninga. Ekki var 

marktækur munur á ástæðu úttektar á  viðbótarlífeyrissparnaði eftir breyttri 

fjárhagsstöðu.  

 

Ofangreindar niðurstöður gefa til kynna að samdráttur hafi átt sér stað í 

neysluhegðun Íslendinga í kjölfar efnahagshrunsins árið 2008.  

Einstaklingar virðast kaupa að jafnaði ódýrari vörur og margir sjá ekki neina 

fyrirstöðu á því að ganga á sparnað sinn til að fjármagna neyslu. Afgerandi 

meirihluti kvaðst hafa skorið niður utanlandsferðir og 16,5% ekki skorið neitt 

niður eða burt. Niðurstaða rannsakanda er því að breytt fjárhagstaða fólks við 

efnahagshrun hafi áhrif á neyslumynstur.  

 

Þriðja undirspurningin;  Hefur orðið breyting á því hversu auðvelt, eða erfitt,  

heimilin eiga með að ná endum  saman? 
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Talsverð hlutfallsleg lækkun varð hjá þeim sem náðu endum vel saman árið 2008 

og nú í dag, hlutfallið fór úr 38,9% niður í 16,1%. Það hlutfall sem nær rúmlega 

endum saman er sambærilegt í dag og árið 2008. Mjög mikil hækkun varð á 

hlutfalli þeirra sem ná nákvæmlega endum saman í dag og þeirra sem það gerðu 

árið 2008, 28% í dag en var 7,8% árið 2008. Þetta sýnir að stærstur hluti þess hóps 

sem náði vel eða rúmlega endum saman árið 2008 geri það ekki lengur, nú ná þeir 

nákvæmlega endum saman, fremur en að ná tæplega eða alls ekki endum saman, 

þar sem tiltölulega litlar breytingar hafa orðið á fjölda þeirra hópa. Raunar kvaðst 

sama hlutfall svarenda, 4%, ekki ná endum saman í dag og árið 2008.   

 

Þegar þetta er tekið saman þá er marktæk breyting á því hversu auðvelt, eða erfitt, 

heimilin eiga með að ná endum saman. Hins vegar hefur þeim ekki fjölgað sem 

segjast ekki ná endum saman. 

 

Hefur orðið breyting á fjármálahegðun Íslendinga fyrir og eftir efnahagshrunið 

2008? 

  

Þegar á heildina er litið hefur fjármálahegðun Íslendinga tekið breytingum eftir 

efnahagshrunið. Ekki voru þó tengsl á milli þess hvernig fólk upplifði breytingu á 

fjárhagsstöðu sinni og sparnaði, en hins vegar voru tengsl þar á milli þegar 

neyslumynstur var skoðað. Neikvæðar breytingar voru á því hvort heimilin næðu 

endum saman árið 2008 samanborið við tímann í dag. Líkleg skýring að mati 

rannsakanda er að heimilin reyni að halda uppi lífsgæðum sínum með því að 

ganga á sparnað sinn fyrir neyslu. Þetta má sjá af samanburði á tvennum 

niðurstöðum. Annars vegar stórs hlutfalls þeirra sem tekið hafa út 

viðbótarlífeyrissparnað sinn og greiða ekki í hann í dag. Hins vegar þeirrar 

staðreyndar að þeim sem segjast ekki ná endum saman hefur ekki fjölgað, heldur 

hefur þeim fækkað verulega sem segjast ná endum vel saman, samfara fjölgun 

þeirra sem nákvæmlega endum saman. Niðurstöðurnar segja rannsakanda að ef 

ekki er marktækur munur á milli breytinga á fjárhagsstöðu hópa og breyttrar 

sparnaðarhegðunar ættu fleiri að geta skipulagt neyslu sína og útgjöld til að 

mynda aukinn sparnað. 
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6.1 Niðurstöður bornar saman við aðrar rannsóknir 

Í kafla fjögur hér að framan var fjallað um niðurstöður annarra rannsókna, þar á 

meðal nokkurra erlendra rannsókna. Þær spurningar sem þar voru lagðar fyrir 

voru að hluta til sambærilegar þeim sem rannsakandi lagði fyrir og gefur það 

áhugavert tækifæri til samanburðar á niðurstöðum eftir löndum. Á þetta einkum 

við um niðurstöðu rannsóknar Pew Research Center frá 11-31 maí 2010 þar sem 

spurningar voru að hluta til sambærilegar. Skapar þetta því mögulegan samanburð 

á breyttri fjármálahegðun Íslendinga og Bandaríkjamanna. Verða því niðurstöður 

rannsakanda hér bornar saman við niðurstöður þeirrar rannsóknar að því marki 

sem um sambærilegar spurningar eru að ræða.  

 

Séu niðurstöður rannsakanda bornar saman við niðurstöður Pew rannsóknarinnar 

má sjá að samkvæmt henni drógu 62% Bandaríkjamanna saman útgjöld sín, á 

móti 83,5% Íslendinga samkvæmt niðurstöðum rannsakanda. 21% 

Bandaríkjamanna kváðust vera betur settir fjárhagslega á móti 9,9% Íslendinga 

samkvæmt niðurstöðum rannsakanda, en 48% Bandaríkjamanna kváðust vera 

fjárhagslega verr settir á móti 69,5% Íslendinga samkvæmt niðurstöðum 

rannsakanda.  

 

30% Bandaríkjamanna sögðust vel ná endum saman eftir kreppuna á móti 38% 

fyrir kreppuna. Fækkaði þeim því um átta prósentustig. Samkvæmt niðurstöðum 

rannsakanda sögðust 59,1% Íslendinga ná vel  eða rúmlega endum saman nú á 

móti 81,8% fyrir hrun, sem gerir fækkun um 22 prósentustig. Gefur þessi 

samanburður til kynna að efnahagshrunið hafi bitnað harðar á möguleikum 

Íslendinga til að ná endum saman en Bandaríkjamanna.  

 

27% Bandaríkjamanna í Pew rannsókninni sögðust ná akkúrat endum saman eftir 

kreppu á móti 28% Íslendinga í þessari könnun. Fyrir kreppuna í Bandaríkjunum 

sögðust 23% ná akkúrat endum saman á móti 7,8% Íslendinga í þessari könnun. 

Bendir það til þess að Íslendingar hafi átt auðveldara með að ná endum saman 

fyrir efnahagshrunið en Bandaríkjamenn.  
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11% Bandaríkjamanna í Pew sögðust ekki ná endum saman á móti 7% fyrir 

kreppu. Í þessari könnun kom í ljós að 12,9% Íslendinga sögðust ekki eða tæplega 

ná endum saman nú á móti 10,3% fyrir hrun. Niðurstöður úr rannsóknum sem 

Directorate General Employment, Social Affairs & Equal Opportunities sýndu að 

5% náðu ekki endum saman 2009. Virðist þetta gefa til kynna að hlutfall þeirra 

sem ekki ná endum saman sé sambærilegt milli landa og að fjölgun í þeim hópi sé 

einnig sambærileg. Niðurstöður rannsakanda um hlutfall þeirra sem ekki ná 

endum saman, 4%, var sambærilegt við niðurstöðu rannsóknar Stofnunar um 

fjármálalæsi um fjármálalæsi Íslendinga árið 2011, þar sem niðurstaðan var 5%. 

 

71% Bandaríkjamanna í Pew rannsókninni sögðust versla ódýrari vörumerki eftir 

kreppu á móti 54,4% Íslendinga eftir efnahagshrunið samkvæmt niðurstöðum 

rannsakanda. Gefur það til kynna að Bandaríkjamenn bregðist frekar við 

efnahagslegum áföllum með breyttu neyslumynstri að þessu leyti en Íslendingar. 
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7 Umræða og mögulegt hagnýtt gildi 

Við upphaf vinnslu þessarar skýrslu var rannsakandi með ákveðna ímynd í huga 

um fjármálahegðun einstaklinga og kemur hluti af þessum hugleiðingum 

rannsakanda fram í inngangskafla skýrslunnar. Þar kom meðal annars fram að 

tilfinning höfundar væri sú að oftar en ekki gerðu viðskiptavinir sjaldan 

viðeigandi ráðstafanir fyrir framtíðina. Reynslan í starfi hafði sýnt að margir 

höfðu aldrei verið með eða þurft að nota varasjóð og ná tæplega, eða alls ekki, 

endum saman um hver mánaðarmót. Fyrir höfund voru það því óvæntar 

niðurstöður að 63,1% greindu frá að þeir legðu fyrir í varasjóð árið 2008 og 

52,2% í dag. Þó hlutfall þeirra sem segjast vel ná endum saman hafi farið 

lækkandi á milli ára varð ekki breyting á hlutfalli þeirra sem eru ekki að ná endum 

saman, en það hlutfall var 4% bæði fyrir og eftir hrun. Þessar niðurstöður komu 

rannsakanda einnig verulega á óvart þar sem hann hafði búist við því að hlutfall 

þeirra sem eru alls ekki að ná endum saman hefði hækkað eftir efnahagshrunið. 

Eins og rakið var í efnahagskafla skýrslunnar skall efnahagskreppan harðar á 

Íslendingum en öðrum þjóðum. Við samanburð á niðurstöðum skýrslunnar á þeim 

erlendum rannsóknum sást ekki mikill munur á niðurstöðum eða takmarkaðar 

breytingar á þeim fjölda sem segjast tæplega eða ekki ná endum saman. Mögulegt 

er þó að sérúrræði sem hér var í boði, að taka út viðbótarlífeyrissparnað, sem yfir 

helmingur aðspurðra kveðst hafa nýtt sér, hafi frestað vandanum og þegar sá 

sjóður rennur út mun munurinn á milli þjóða verða meiri.  

 

Höfundi þótti niðurstöður varðandi viðbótarlífeyrissparnaðinn mjög merkilegar. 

Hlutfall þeirra sem höfðu nýtt sér að taka út viðbótarlífeyrissparnað var meira en 

helmingur og 40% af þeim sem höfðu tekið hann út hafa jafnframt hætt að greiða í 

hann. Rúm 74% nýttu sér úrræði að taka úr viðbótarlífeyri til að standa straum af 

neyslu eða til þess að greiða reikninga. Rannsakandi telur mikilvægt að skoða 

niðurstöður skýrslunnar með það í huga að þetta eru eingöngu skammtímaúrræði, 

fólk er að að ganga á sparnað sinn til að láta enda ná saman. Rannsakandi telur að 

með því að ganga á sparnað sé eingöngu verið að fresta vandanum en tíminn mun 

leiða í ljós hvaða áhrif það mun hafa til framtíðar.   
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7.1 Hagnýting þessa verkefnis fyrir Sparnað ehf.  

Þar sem Sparnaður ehf. er ráðgjafafyrirtæki á sviði fjármála og lífeyrismála mun 

rannsókn þessi koma til með að hafa talsvert notagildi fyrir fyrirtækið, bæði 

upplýsingarnar sem koma fram í þessari skýrslu ásamt upplýsingum sem aflað var 

aukalega í símakönnuninni. Stefnt er að því að taka á næstu mánuðum allar 

niðurstöðurnar sem aflað var og útbúa tengslarit til að sýna orsakasamhengi milli 

viðhorfs og hegðunar, krosskeyrt með mismunandi bakgrunnsbreytum. 

Tilgangurinn með því er að kortleggja nánar sparnaðar- og neysluhegðun eftir til 

dæmis aldri, tekjum og svo framvegis. Með því er fengin betri sýn á aðstæður og 

hugarheim viðskiptavinarins. Fjármálaráðgjafi þarf að þekkja vel ytri aðstæður á 

hverjum tíma og vera opinn fyrir breytingum sem snögglega kunna að verða líkt 

og gerðist við efnahagshrunið 2008. Mikilvægt er að leiðbeina viðskiptavininum á 

þann hátt að hann skipuleggi sparnaðar- og neysluhegðun sína til að vera undir 

slík áföll búinn. 

 

Þegar hegðun hefur verið kortlögð er hægt gera ráðgjöfina persónulegri þó hún sé 

byggð á stöðluðum grunni. Við það aukast líkur á því að ráðgjafinn geti aðstoðað 

viðskiptavininn betur og hjálpað honum að vinna að því að breyta bæði viðhorfum 

og sparnaðar- og neysluhegðun. Það að breyta fjármálahegðun tekur tíma, 

viljastyrk og skipulagningu. Hugmyndin er að bjóða viðskiptavinum upp á 

fjármálaráðgjöf með fræðslu um mikilvægi sparnaðar, aðstoð við skipulagningu 

fjármála á þann hátt að viðskiptavinurinn eigi auðveldara með að hafa yfirsýn yfir 

fjármál sín. Nauðsynlegt er að kenna gagnreyndar aðferðir til að einfalda 

útgjaldaáætlanir til muna. Mikilvægt er að viðhalda hvatningu og eftirfylgni í 

ákveðinn tíma á meðan verið er að læra nýja hegðun. Í upphafi mun ráðgjafi og 

viðskiptavinur kortleggja nákvæmlega að hverju viðskiptavinurinn vill stefna og í 

framhaldinu munu ráðgjafinn setja upp persónulega áætlun og skipulag sem er 

sérsniðið að hans þörfum.  

 

Til að geta unnið að bættri fjármálahegðun og aðstoðað viðskiptavininn við að ná 

markmiðum varðandi breytingar á fjárhagsstöðu sinni þarf ráðgjafinn að greina 

vanda viðskiptavinarins og veikleika í hans fjármálahegðun. Ráðgjafi sem veitir 

góða og persónulega þjónustu og sem hefur skilning og yfirsýn yfir þarfir 
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viðskiptavinarins eykur líkur á betri árangri í starfi. Ef vel tekst til munu ráðgjafar 

Sparnaðar ehf. vera betur í stakk búnir að öðlast tryggð viðskiptavina sinna til 

lengri tíma. 

7.2 Hagnýting fyrir forvarnarstarf barna og unglinga 

Að sama skapi kann rannsóknin að hafa hagnýtt gildi fyrir forvarnarstarf meðal 

barna og unglinga um fjármálahegðun. Til að mynda við hönnun kennslugagna 

um hvernig best er að móta fjármálahegðun, eins og til dæmis með fræðslu á því 

hvernig halda á skipulega utan um tekjur og útgjöld, hagræðingu í 

heimilisbókhaldi og fræðslu um mikilvægi sparnaðar almennt, hvort sem er til 

lengri eða skemmri tíma. Lærð fjármálahegðun mótar ákvarðanir nemenda og er 

með því hægt að fyrirbyggja of mikla skuldsetningu og óskynsamar neysluvenjur. 

Fræðslan mun einnig draga úr því að einstaklingar verði jafn óundirbúnir við 

efnahagssamdrátt eða jafnvel efnahagshrun líkt og gerðist haustið 2008 og 

fyrirbyggja að fjármálahegðun þróist í ranga átt. Mikilvægt er að mati 

rannsakanda að byrja slíka kennslu strax í eldri bekkjum grunnskóla.  

 

7.3 Hagnýting fyrir samfélagið 

Til viðbótar við ofangreint kann skýrslan að hafa ákveðið hagnýtt gildi fyrir 

stjórnvöld. Rannsóknin gaf áhugaverðar niðurstöður sem tengjast 

viðbótarlífeyrissparnaði almennings. Hátt hlutfall fólks tók út viðbótarlífeyri sinn 

og það virðist vera algengara að þeir sem tóku hann út séu jafnframt hættir að 

greiða í slíkan sparnað. Það gefur til kynna að hluti fólks muni alls ekki eiga neinn 

viðbótarlífeyrissparnað í framtíðinni. Það ætti að hafa verulega þýðingu við 

langtímaskipulagningu þjóðhagsbúskapsins sem miðar í dag við að lífeyriskerfið 

muni standa undir stærstum hluta útgjalda vegna fólks sem fer af vinnumarkaði, í 

stað ríkisins nú. 
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Viðauki 1 

Memorandum l Minnisblað 

Rannsókn á Sparnaðar- og neysluhegðun Íslendinga á vegum Huldu Margrét 

Óladóttir sem er nemi í HA og jafnframt fjármálaráðgjafi hjá Sparnaði ehf. 

 

Ég undirritaður Davíð Tryggvason er meðstofnandi og starfandi markaðsstjóri 

félagsins staðfesti hér með undirritun minni f.h. félagsins og meðstjórnenda minna 

þeim Gesti B. Gestssyni, framkvæmdarstjóra og meðstofnanda auk Árna Gunnar 

Vigfússyni sem er aðstoðarframkvæmdarstjóri félagsins um gagnsemi 

rannsóknarefnis fyrir Sparnað ehf.  

 

Hulda Margrét Óladóttir hefur unnið þetta verkefni fyrir Sparnað með tilliti til 

þeirra breytinga á fjármálamörkuðum sem urðu til og komu þungu höggi á 

heimilin á Íslandi sem jafnframt um heim allan. Ég er alveg sannfærður um að 

rannsókn þessi mun nýtast Sparnaði vel þar sem mikið er af mikilvægum 

upplýsingum sem eru settar skilmerkilega fram en einnig sé horft til samanburðar 

við önnur lönd hvað varðar hegðunarmynstur í sparnaði, lífeyrismálum og eyðslu.  

Það eru í mörg horn að líta og var því ekki auðvelt að greina kjarnann frá hisminu 

en Huldu tekst að okkar mati hafa náð að kalla fram og setja niður greinargóðar 

upplýsingar þrátt fyrir að greina marga ólíka þætti sem hafa samt sem áður bein 

eða óbein áhrif á niðurstöður í hinu daglegu lífi einstaklinga, fjölskyldna varðandi 

fjármálahegðun. 

 

Mikilvægt sé fyrir fyrirtæki eins og Sparnað að leita upplýsinga og fá fólk í 

samstarf sem er hugsandi í lausnum, sæki sér þekkingu og miðli henni en það er 

álit okkar að Hulda Margrét Óladóttir sem hefur unnið þessa rannsóknarritgerð í 

samráði við okkur hafi lagt sig alla fram líkt og hún gerir í störfum sínum. 

Efnisatriðin eru mörg en þar sem Sparnaður er ráðgjafafyrirtæki og er fordæmi á 

Íslandi sem og víðar vegna aðferða og hugmyndafræði þá sé sérstaklega 

mikilvægt að horfa á sem flesta þætti sem snúa að frjálsa markaðskerfinu, 

peningamarkaðskerfis sem og áhrif þess á fjölskylduna sem rekstrareiningu og 

einstaklinginn sem neytanda. Að þessu leyti auk margra annarra ástæða fyrir því 

að ritgerð þessi mun gagnast Sparnaði mjög mikið til þess að við getum þróað 

áfram nýjungar í ráðgjöf, aðferðafræði sem og framleitt tól og lausnir til þess að 

hjálpa einstaklingum sem og fjölskyldum. 

 

Þar sem Sparnaður er líkt og minnst hefur verið á hefur ekki eiginlegan 

samanburð við önnur ráðgjafafyrirtæki eru upplýsingar og rannsóknir sérstaklega 

mikilvægar. Rannsókn þessi er að svara fjölmörgum spurningum sem og gefa 

okkur betri sýn á stóra sviðið sem er mikilvægt fyrir aðila eins og okkur að hafa 

skýrari sýn á. 

 

Því staðfesti ég hér með að rannsókn þessi mun nýtast Sparnaði mjög vel en hún 

mun án efa hjálpa okkur að taka betri ákvarðanir og fá meira út úr þeirri 

þróunarvinnu og fjárfestingum til þess að hjálpa skjólstæðingum að ná meiri 

árangri. 

 

Virðingarfyllst f.h. Sparnaðar 

Davíð Tryggvason, markaðsstjóri Sparnaðar  
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Viðauki 2 

Góðan daginn  / Gott kvöld 

Ég heiti _____________ og hringi vegna lokaverkefnis Huldu Margrétar 

Óladóttur nema við Viðskipta- og raunvísindasvið Háskólans á Akureyri.  

 

Hulda Margrét stendur fyrir fjármálakönnun meðal Íslendinga þar sem 

meginmarkmiðið er að kortleggja sparnaðar- og neysluhegðun almennings fyrir 

og eftir efnahagshrunið 2008.  

 

[SPYRLAR: Ef spurt er nánar um verkefnið þá er þetta svarið: Rannsóknin er 

einstakt tækifæri til að afla gagna um fjármálahegðun Íslendinga og sjá hvernig 

efnahagshrunið hafði áhrif á þá hegðun].   

 

Könnunin nær til 1000 manna á aldrinum 23-75 ára af öllu landinu. Notast er við 

slembiúrtak úr þjóðskrá sem ekki eru bannmerktir. 

 

 [SPYRLAR: Ef fólk segist vera bannmerk í símaskrá benda þeim á að ef það vill 

ekki fá símtöl varðandi kannanir þá verður að bannmerkja sig hjá þjóðskrá] 

 

Nafn þitt kom upp í úrtakinu og vil ég því biðja þig að taka þátt í könnuninni eftir 

bestu getu til að tryggja að niðurstöður verði sem áreiðanlegastar.  

 

[SPYRLAR: Ef spurt er um tímalengd skuluð þið segja að fjöldi spurninga sé nokkuð 

mismunandi milli þátttakenda en flestir ljúki henni á u.þ.b. 10–15 mínútum.]  

Jákvætt svar við þátttöku: SPYRLAR: Halda áfram með kynningartexta fyrir þátttakendur hér 

að neðan.  

Neikvætt svar - Spyrja: Gætir þú hugsað þér að taka þátt í könnuninni ef ég hringdi á öðrum 

tíma?  

Ef já við nýjum tíma - Skrá dag og tíma:___________________________________  

Ef nei við nýjum tíma - Segja: Ég þakka þá fyrir ómakið.  

http://www.unak.is/vidskiptaograunvisindasvid
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Kynningartexti fyrir þátttakendur, framhald.  

Mér ber að benda þér á að farið verður með öll gögn sem trúnaðarmál og nafn þitt 

mun hvergi koma fram, hvorki á svarblaði né í úrvinnslu. Þú getur hætt 

könnuninni hvenær sem er og einnig valið að svara ekki einstökum spurningum. 

Mikilvægt er að þú vitir að þátttaka þín gefur könnuninni meiri áreiðanleika. 

Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar samkvæmt lögum um 

persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga (nr. 77/2000). 

 

Tryggt er að ekki verður á nokkurn hátt hægt að rekja svör til einstakra 

þátttakenda. 

 

Ef þú óskar eftir nánari upplýsingum um einhver atriði sem snerta könnunina er 

þér velkomið að hafa samband við Huldu Margréti Óladóttur í síma 897-0250. 
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Spurningalisti 

01. Forskráð af spyrli áður en hringt er;  Kyn 

1. Kona _____  

2. Karl _____  

02. Forskráð af spyrli áður en hringt er; Fæðingaár _____ 

3. Hver er hæsta menntun þín? 

1. Grunnskólamenntun 2. Framhaldsskólamenntun 

3. Háskólamenntun 4. Önnur _____ 

5. Veit ekki 6. Vil ekki svara 

 

4. Hver var staða þín á vinnumarkaði árið 2008? 

1. Skóli/utan vinnumarkaðar  

(atvinnulaus en ekki í atvinnuleit) 

2. Atvinnulaus 

3. Í fullu starfi 4. Í hlutastarfi 

5. Komin/n á eftirlaun 6. Veit ekki 

7. Vil ekki svara  

 

5. Hver er staða þín á vinnumarkaði í dag? 

1. Skóli /utan vinnumarkaðar 

(atvinnulaus en ekki í atvinnuleit) 

2. Atvinnulaus 

3. Í fullu starfi 4. Í hlutastarfi 

5. Komin/n á eftirlaun 6. Veit ekki 

7. Vil ekki svara  

 

6. Hver er hjúskaparstaða þín? 

1. Einhleyp/ur 2. Sambúð 

3. Gift/ur 4. Annað  

5. Veit ekki 6. Vil ekki svara 

 

7. Hverjar voru meðal heildartekjur fjölskyldunnar fyrir skatta á mánuði árið 2008? 

1. 0-99.000 kr. 2. 100.000-199.000 kr. 

3. 200.000-299.000 kr. 4. 300.000-399.000 kr. 

5. 400.000-499.000 kr.  6. 500.000-599.000 kr. 

7. 600.000-699.000 kr. 8. 700.000-799.000 kr. 

9. 800.000+ kr. 10. Veit ekki 

11. Vil ekki svara 
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8. Hverjar eru meðal heildartekjur fjölskyldunnar fyrir skatta á mánuði í dag? 

1. 0-100.000 kr. 2. 101.000-200.000 kr. 

3. 201.000-300.000 kr. 4. 301.000-400.000 kr. 

5. 501.000-600.000 kr.  6. 601.000-700.000 kr. 

7. 701.000-800.000 kr. 8. 901.000+ 

9. Veit ekki 10. Vil ekki svara 

 

9. Hverjar voru um það bil heildarskuldir fjölskyldunnar fyrir efnahagshrunið 2008? 

1. Engar 2. 1-5 milljónir 3. 6-10 milljónir  

4. 11-15 milljónir 5. 16-20 milljónir 6. 21-25 milljónir 

7. 26-30 milljónir 8. 31-35 milljónir 9. 36-40 milljónir 

10. 41-45 milljónir 11. 46-50 milljónir 12. 51+ milljónir 

13. Veit ekki 14. Vil ekki svara  

 

 

10. Hverjar eru um það bil heildarskuldir fjölskyldunnar í dag?  

1. Engar 2. 1-5 milljónir 3. 6-10 milljónir  

4. 11-15 milljónir 5. 16-20 milljónir 6. 21-25 milljónir 

7. 26-30 milljónir 8. 31-35 milljónir 9. 36-40 milljónir 

10. 41-45 milljónir 11. 46-50 milljónir 12. 51+ milljónir 

13. Veit ekki 14. Vil ekki svara  

 

11. Hvort hafði efnahagshrunið 2008 jákvæð eða neikvæð áhrif á fjárhag þinn og 

fjölskyldu þinnar?  

1. Neikvæð áhrif 2. Frekar neikvæð áhrif 

3. Hvorki neikvæð né jákvæð áhrif 4. Frekar jákvæð áhrif 

5. Jákvæð áhrif 6. Veit ekki 

7. Vil ekki svara  

 

12. Myndir þú telja fjárhagsstöðu þína og fjölskyldu þinnar betri eða verri nú en fyrir 

efnahagshrunið 2008   

1. Miklu mun verri  2. Mun verri  3. Verri 

4. Óbreytt  5. Betri  6. Mun betri  

7. Miklu mun betri 8. Veit ekki 9. Vil ekki svara 
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13. Í hversu langan tíma telur þú að fjölskyldan geti staðið í skilum við fjárhagslegar 

skuldbindingar sínar ef þú yrðir fyrir tekju- eða atvinnumissi? 

1. 0 mánuð 2. 1-2 mánuði 

3. 3-4 mánuði 4. 5-6 mánuði 

5. 7+ mánuði 6. Veit ekki 

7. Vil ekki svara  

 

14. Náði fjölskylda þín endum saman við öll mánaðarleg útgjöld fyrir efnahagshrunið 

2008? 

1. Náðum vel endum saman 2. Náðum rúmlega endum saman 

3. Náðum akkúrat endum saman  4. Náðum tæplega endum saman 

5. Náðum alls ekki endum saman 6. Veit ekki 

7. Vil ekki svara  

 

15. Nær fjölskyldan endum saman við öll mánaðarleg útgjöld í dag? 

1. Náum vel endum saman 2. Náum rúmlega endum saman 

3. Náum akkúrat endum  4. Náum tæplega endum saman 

5. Náum alls ekki endum saman 6. Veit ekki 

7. Vil ekki svara  

 

16. Hefur þú eða fjölskylda þín nýtt yfirdráttarheimild síðustu ár? 

1. Já 2. Nei 

3. Veit ekki 4. Vil ekki svara 

 

17. Hver var ástæðan?  

1. Til neyslu 2. Til að greiða reikninga 

3. Vegna kaupa á fasteign 4. Annað ________ 

5. Veit ekki 6. Vil ekki svara 

 

18. Hefur þú eða fjölskylda þín tekið smálán síðustu ár? 

1. Já 2. Nei 

3. Veit ekki 4. Vil ekki svara 

 

19. Hver var ástæðan?  

1. Til neyslu 2. Til að greiða reikninga 

3. Vegna kaupa á fasteign 4. Annað ________ 

5. Veit ekki 6. Vil ekki svara 
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20. Hefur þú eða fjölskylda þín tekið kreditkortalán/raðgreiðslur síðustu ár? 

1. Já 2. Nei 

3. Veit ekki 4. Vil ekki svara 

 

21. Hver var ástæðan?  

1. Til neyslu 2. Til að greiða reikninga 

3. Vegna kaupa á fasteign 4. Annað ________ 

5. Veit ekki 6. Vil ekki svara 

 

22. Hversu miklu eða litlu máli finnst þér skipta að greiða inná höfuðstól lána? 

1. Mjög litlu máli 2. Frekar litlu máli  

3. Hvorki miklu né litlu máli 4. Frekar miklu máli 

5. Mjög miklu máli 6. Veit ekki 

7. Vil ekki svara  

 

23. Hefur þú eða fjölskylda þín fjárhagslegt svigrúm til þess að greiða inná höfuðstól 

lána? 

1. Já 2. Nei 

3. Veit ekki 4. Vil ekki svara 

 

24. Ert þú eða fjölskylda þín að greiða inná höfuðstól lána þinna um þessar mundir?  

1. Já 2. Nei 

3. Veit ekki 4. Vil ekki svara 

 

25. Nýttir þú þér að greiða í viðbótalífeyrissparnað fyrir efnahagshrunið? 

1. Já 2. Nei 

3. Veit ekki 4. Vil ekki svara 

 

26. Ef já, hver var þinn vörsluaðili? _______________   

 

27. Ert þú að nýta þér viðbótalífeyrissparnað í dag? 

1. Já 2. Nei 

3. Veit ekki 4. Vil ekki svara 

 

28.  Ef já, hver er þinn vörsluaðili? _______________ 
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29. Hefur þú tekið út viðbótalífeyrissparnað? 

1. Já 2. Nei 

3. Veit ekki 4. Vil ekki svara  

 

30. Ef já, hver var helsta ástæða þess? 

1. Til neyslu 2. Til að greiða reikninga 

3. Vegna kaupa á fasteign 4. Til að greiða inná höfuðstól lána  

5. Annað ________ 6. Veit ekki 

7. Vil ekki svara  

 

31. Á við ef viðbótalífeyrissparnaður hefur verið tekinn út.  

Að hversu miklu eða litlu leyti stóðust væntingar þínar? 

1. Að mjög litlu leyti    2. Að frekar litlu leyti  

3. Að hvorki miklu né litlu leyti  4. Að frekar miklu leyti 

5. Að mjög miklu leyti 6. Veit ekki 

7. Vil ekki svara  

 

32. Hversu miklu máli finnst þér skipta að leggja fé til hliðar í varasjóð? 

1. Mjög litlu máli 2. Frekar litlu máli  

3. Hvorki miklu né litlu máli 4. Frekar miklu mál 

5. Mjög miklu máli 6. Veit ekki 

7. Vil ekki svara  

 

33. Fyrir hrunið 2008 lagði fjölskyldan fé til hliðar í varasjóð? 

1. Já 2. Nei 

3. Veit ekki 4. Vil ekki svara 

 

34. Er fjölskyldan um þessar mundir að leggja fé til hliðar í varasjóð? 

1. Já 2. Nei 

3. Veit ekki 4. Vil ekki svara  

 

35. Hversu miklu eða litlu máli finnst þér skipta að leggja fé til hliðar til að undirbúa 

starfslok, umfram greiðslur til lífeyrissjóða eða séreignarsjóða? 

1. Mjög litlu máli 2. Frekar litlu máli  3. Hvorki miklu né litlu máli 

4. Frekar miklu mál 5. Miklu máli 6. Veit ekki 

7. Vil ekki svara 
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36. Lagðir þú og/eða maki fé til hliðar til að undirbúa starfslok umfram greiðslur til 

lífeyrissjóða og séreignarsjóða fyrir efnahagshrunið?    

1. Já 2. Nei 

3. Veit ekki 4. Vil ekki svara  

 

37. Ef já, hefur verið tekið út úr þessum sjóði?  

1. Já 2. Nei 

3. Veit ekki 4. Vil ekki svara  

 

38. Hver var ástæðan? 

1. Til neyslu 2. Til að greiða reikninga 

3. Vegna kaupa á fasteign 4. Til að greiða inná höfuðstól lána  

5. Annað ________ 6. Veit ekki 

7. Vil ekki svara  

 

39. Ert þú og/eða maki að leggja fé til hliðar til að undirbúa starfslok umfram greiðslur 

til lífeyrissjóða og séreignarsjóða í dag?    

1. Já 2. Nei 

3. Veit ekki 4. Vil ekki svara 

 

40. Gerir fjölskyldan útgjaldaáætlun fyrir mánuðinn? 

1. Alltaf 2. Oftast 

3. Stundum 4. Sjaldan 

5. Aldrei 6. Veit ekki 

7. Vil ekki svara  

 

41. Nær útgjaldaáætlunin að standast sem fjölskyldan gerir fyrir mánuðinn? 

1. Alltaf 2. Oftast 

3. Stundum 4. Sjaldan 

5. Aldrei 6. Veit ekki 

7. Vil ekki svara  

 

42. Telur þú þig hafa mikla eða litla stjórn á útgjöldum þínum?  

1. Mjög litla 2. Frekar litla  

3. Hvorki mikla né litla 4. Frekar mikla 

5. Mjög mikla 6. Veit ekki 

7. Vil ekki svara  
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43. Hversu miklu eða litlu máli finnst þér verðmunur á vörumerkjum skipta við kaup á 

vörum?   

1. Mjög litlu máli 2. Frekar litlu máli  3. Hvorki miklu né litlu máli 

4. Frekar miklu mál 5. Mjög miklu máli 6. Veit ekki 

7. Vil ekki svara   

 

44. Við val á vöru, telur þú þig versla dýrari, sömu eða ódýrari vörumerki en fyrir 

efnahagshrunið 2008?  

1. Dýrari vörumerki 2. Sömu vörumerki 

3. Ódýrari vörumerki 4. Veit ekki 

5. Vil ekki svara  

 

45. Hefur þú skorið verulega niður eða skorið burt einhverja neyslu frá því fyrir 

efnahagshrun?(má velja fleiri en einn lið) 

 

Opið svar : ___________________ 

Td. Eins og .........  

1. Utanlandsferðir 2. Nýr bíll 

3. Líkamsrækt 4. Snyrting (t.d. klipping, litun, neglur o.s.frv.)  

5. Áskrift að sjónvarpi, tímaritum 6. Annað__________ 

7. Vil ekki svara  

 

46. Telur þú þig vera skynsaman/sama eða óskynsaman/sama í fjármálum? 

1. Mjög skynsamur 2. Frekar skynsamur 3. Hvorki skynsamur né óskynsamur 

4. Frekar óskynsamur 5. Mjög óskynsamur 6. Veit ekki 

7. Vil ekki svara   

 

47. Greiðir þú eða fjölskyldan reikninga á réttum tíma?  

1. Alltaf 2. Oftast  3. Yfirleitt  

4. Sjaldan 5. Aldrei 6. Veit ekki 

7. Vil ekki svara   

 

48. Telur þú þig hafa mikið eða lítið fjármálalæsi?  

1. Mjög lítið 2. Frekar lítið  3. Hvorki mikið né lítið 

4. Frekar mikið 5. Mjög mikið 6. Veit ekki 

7. Vil ekki svara   

 

 

Þetta er þá komið hjá okkur, þakka þér kærlega fyrir þátttökuna  


