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Formáli 

Ritgerðin var unnin á sumarönn árið 2017 og er 30 eininga (ECTS) lokaverkefni 

meistaranáms í fjármálum fyrirtækja (90 ECTS einingar) við Viðskiptafræðideild Háskóla 

Íslands. Leiðbeinandi var Hersir Sigurgeirsson dósent og færi ég honum mínar bestu 

þakkir fyrir gott samstarf, faglegar og gagnlegar ábendingar. 

Vinnan við ritgerðina fór fram í fæðingarorlofi, sem hefur gert ferlið krefjandi en á 

sama tíma afar lærdómsríkt og skemmtilegt. Kveikjan að viðfangsefni verkefnisins kom 

út frá starfi höfundar við innheimtudeild Borgunar og vil ég byrja á að þakka 

innheimtustjóra Borgunar, Áshildi Jónsdóttur, sérstaklega fyrir aðstoð og stuðning. Mig 

langar að þakka systur minni, Hólmfríði Dagnýju fyrir yfirlestur og ómetanlega 

hvatningu. Sérstakar þakkir fær litla fjölskyldan mín, Stefán Örn og Álfey Anna, fyrir 

endalaust umburðarlyndi og skilning. Loks langar mér að tileinka þessa ritgerð 

vinnusemi og dugnaði foreldra minna – þið eruð mínar fyrirmyndir. 
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Útdráttur 

Lánveitingum fylgir áhætta – þó mikill meirihluti lána sé greiddur til baka þá er alltaf 

einhver hluti þeirra sem lendir í vanskilum og eru afskrifuð. Megin markmið þessa 

verkefnis var greining afskrifta á raðgreiðslulánum Borgunar. Aðeins voru unnar 

upplýsingar frá útrunnum lánum, sem eru lán sem annaðhvort höfðu verið uppgreidd 

eða afskrifuð á árunum 2006 til 2017. Athugað var hvort fyrirfram ákveðnar frumbreytur 

hefðu tengsl við líkur á því að lán væri afskrifað. Frumbreyturnar voru kyn, aldur, búseta, 

hjúskaparstaða, ríkisfang, atvinnugrein söluaðila, árstími, lánstími, greiðsluaðferð, fjöldi 

lána og lánsfjárhæð. Annar tilgangur var að athuga hvort nýta mætti upplýsingar frá 

þessum breytum inn í lánshæfismat Borgunar með það að markmiði að bæta 

útlánasafnið. Helstu niðurstöður voru að fjórar breytur höfðu marktæk tengsl við líkur á 

afskriftum en það voru aldur, hjúskaparstaða, greiðsluaðferð og lengd lánstíma. Aðrar 

breytur höfðu lítil sem engin tengsl við líkur á afskriftum. Breyturnar greiðsluaðferð og 

lánstími höfðu mesta forspágildið fyrir líkur á afskriftum. Greiðsluaðferð og lánstími eru 

breytur sem eru ekki til þess fallnar að setja beint inn í lánshæfismat þar sem þær eru 

frekar tengdar almennum lánaskilyrðum. Niðurstöður undirstrika þó mikilvægi þess að 

lánaskilyrði þessara tveggja breyta séu í föstum skorðum. 
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1  Inngangur 

Á árum áður var lántaka talin til forréttinda en í dag telst hún til sjálfsagðra réttinda 

fólks. Í iðnvæddum samfélögum nútímans byggist efnahagsumhverfið oftar en ekki á því 

að geta keypt strax, en borgað seinna (Anderson, 2007). Í dag gera tækni og notkun 

lánshæfismats það mögulegt að senda inn lánsumsókn sem er heimiluð eða hafnað á 

nokkrum sekúndum. Samhliða þessari þróun hefur orðið mikill vöxtur á útlánastarfsemi 

sem getur haft aukna áhættu og kostnað í för með sér. Á árunum fyrir íslenska 

efnahagshrunið árið 2008 var vöxtur útlána hérlendis til að mynda óhóflega mikill. Í dag 

er markaðurinn í betra jafnvægi og er skuldsetning íslenskra heimila lág samanborið við 

skuldsetningarhlutfall fyrri ára (Seðlabanki Íslands, 2016). 

Borgun hf. er eitt þeirra fjármálafyrirtækja sem bjóða íslenskum neytendum upp á 

neyslulán. Aðalstarfsemi Borgunar felst í greiðslumiðlun, sem er færsluhirðing 

kortafærslna á bæði innlendum og erlendum markaði, en veiting raðgreiðslulána er 

mikilvæg hliðarstarfsemi. Raðgreiðslulán eru ein tegund neytendalána sem margir 

Íslendingar nýta sér þegar þeir versla verðmæta vöru eða þjónustu eins og tölvur, 

snjallsíma, þvottavélar og fleira. Tilgangur lánveitingarinnar er að auðvelda viðskipti milli 

söluaðila og viðskiptavina þeirra. Ef viðskiptavinir uppfylla lántökuskilyrði Borgunar geta 

söluaðilar boðið þeim að dreifa greiðslu fyrir vöru eða þjónustu á einfaldan hátt með 

raðgreiðsluláni. Viðskiptavinir fá vöruna afhenta strax og söluaðilinn fær andvirði 

vörunnar greitt frá Borgun. Borgun er hinsvegar raunverulegur lánveitandi og ábyrgist 

vanskil, ef til þeirra kemur. Við útgáfu láns skuldbindur lántaki sig til að endurgreiða 

lánið til baka samkvæmt skilmálum þess, óháð öllum aðstæðum sem geta komið upp í 

lífi hans. Ýmislegt getur orðið til þess að fjárhagslegt svigrúm minnkar og lántakar hafa 

misjafna getu og jafnvel vilja til að endurgreiða lán sín. Fyrirtæki í útlánastarfsemi eru 

sífellt að leita leiða til að draga úr útlánaáhættu. Talið er að það séu ónýtt tækifæri til að 

bæta og auka gæði útlánasafns Borgunar. Það er hagur bæði Borgunar og neytenda að 

vanda til útlána og afla sér betri vitneskju um það hvaða þættir geti aukið líkur á 

vanskilum og að lokum leitt til afskrifta og tapaðra fjármuna. Með bættu og vandaðra 
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lánshæfismati er hægt að draga úr vanskilum og afskriftum og þannig auka tekjur af 

útlánastarfsemi.  

Höfundur þessa verkefnis hefur verið starfsmaður Borgunar í sex ár og hefur starfað 

lengst af sem sérfræðingur í innheimtu á fyrirtækjasviði, meðal annars í greiningarvinnu. 

Aldrei hefur gefist svigrúm í þá greiningu sem unnin er í þessu verkefni. Megintilgangur 

verkefnisins er að athuga hvort leggja megi mat á líkur á afskriftum út frá gildum á 

fyrirfram ákveðnum frumbreytum (sjá nánar fyrri rannsóknarspurningu) það er, hvort 

einhverjir þættir hafi sterkari tengsl við líkur á að lán sé afskrifað en aðrir. Hérlendis 

hefur lítið verið fjallað opinberlega um þá áhættuþætti sem geta aukið líkur á afskriftum 

á útlánum einstaklinga. Einnig telur höfundur að það sé þörf á frekari umfjöllun um 

lánshæfismat einstaklinga. 

 

Leitast verður við að svara tveimur rannsóknarspurningum sem eru eftirfarandi: 

1. Greining afskrifta: Hafa neðangreindar frumbreytur tengsl við afskriftir?  

i. Kyn 

ii. Aldur 

iii. Búseta eftir landshlutum 

iv. Hjúskaparstaða 

v. Ríkisfang 

vi. Atvinnugrein söluaðila 

vii. Árstími  

viii. Lengd lánstíma 

ix. Greiðsluaðferð: Er afborgun greidd með kreditkorti eða ekki? 

x. Fjöldi lána: Á hvern lántaka yfir tímabilið (2006-2017).  

xi. Lánsfjárhæð: Samanlögð útlán fyrir hvern lántaka yfir tímabilið 

(2006-2017). 

 

2. Eru einhverjar breytur úr greiningu afskrifta (sjá rannsóknaspurningu 1) sem eru 

ekki teknar inn í lánshæfismat Creditinfo sem geta skipt máli við að bæta 

útlánasafn Borgunar og minnka líkur á afskriftum? 
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Fræðileg umfjöllun þessa verkefnis er fjórskipt. Í fyrsta hluta er farið almennt yfir 

neytendalán og lög um neytendalán. Næst er fjallað um útgefendur raðgreiðslulána á 

Íslandi, ólík lántökuskilyrði og áherslur þeirra. Í þriðja hluta er ítarleg umfjöllun um 

lánshæfismat einstaklinga, þar sem  farið er yfir tölfræðiaðferðir og gögn sem hafa verið 

notuð við hönnun og þróun lánshæfismats, ásamt helstu kostum og göllum við 

lánshæfismat. Einnig er lánshæfismat FICO og Creditinfo kynnt og farið yfir þá þætti sem 

hafa áhrif á lánshæfiseinkunnir þeirra. Í fjórða hluta eru vanskil skilgreind og fjallað á 

fræðilegan hátt um þá innri og ytri þætti sem geta aukið líkur á vanskilum. Að lokum er 

farið yfir innheimtuferil vanskila á Íslandi. Rannsóknarhlutinn byrjar á aðferðarkafla þar 

sem þeim gögnum og tölfræðiaðferðum sem notaðar eru við úrvinnslu er lýst. 

Niðurstöður úr greiningu afskrifta er skipt í undirkafla fyrir hverja og eina frumbreytu. 

Einnig er lagt mat á forspágildi þeirra breyta sem hafa tengsl við líkur á afskriftum. Í lokin 

eru helstu niðurstöður og aðrar vangaveltur dregnar saman í umræðukafla.  
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2 Neytendalán 

Samkvæmt skilgreiningu laga um neytendalán nr. 33/2013 eru neytendalán ein tegund 

lána sem eru veitt til einstaklinga af fyrirtækjum sem hafa lánastarfssemi að atvinnu. 

Hér verður lögð áhersla á að fjalla um raðgreiðslulán en undir þessa tegund lána falla 

einnig til dæmis yfirdráttur og bílalán. 

2.1 Lög um neytendalán 

Í lok árs 2013 voru sett ný lög um neytendalán á Íslandi nr. 33/2013. Megintilgangur 

nýrrar lagasetningar var einkum þrennskonar, að herða reglur á smálánastarfsemi, að 

tryggja neytendavernd og loks að samræma þau við lög innan Evrópska 

efnahagssvæðisins (Þingskjal 228, 2012-2013). Nýju neytendalánalögin fólu í sér auknar 

kröfur til lánveitanda hvað varðar upplýsingaskyldu og lánshæfismat á lántökum. Eftir að 

lögin tóku gildi er lánveitanda skylt að upplýsa lántaka um allan sundurliðaðan kostnað 

við lántökuna eins og vexti, lántökugjald og heildar endurgreiðslufjárhæð lánsins áður 

en lán er útgefið. Gerð er krafa um að lántaki sé upplýstur um árlega hlutfallstölu 

kostnaðar (ÁHK) sem er kostnaðarhlutfall lánsins. Samkvæmt lögunum má árleg 

hlutfallstala kostnaðar ekki fara yfir 50% að viðbættum stýrisvöxtum. Eftir því sem árleg 

hlutfallstala kostnaðar er lægri því minni kostnaður er við lántökuna. Þannig gerir ÁHK 

lántökum kleift að bera saman lánakostnað milli ólíkra lánveitanda á einfaldan hátt. Lán 

með lægstu árlegu hlutfallstölu kostnaðar ætti að vera hagstæðasta lánið 

(Neytendastofa, e.d.). Loks er lánveitanda skylt að framkvæma lánshæfismat á hverjum 

lántaka áður en lán er útgefið. Lánshæfismat er mat á því hvort lántaki muni geta staðið 

í skilum með umsamdar greiðslur. Matið á að byggjast á upplýsingum sem eiga að gefa 

góða forspá um líkur á vanskilum eins og viðskiptasögu lántaka við lánveitanda og/eða 

upplýsingum úr viðurkenndum gagnagrunnum (Neytendastofa, e.d.). 
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3 Raðgreiðslulán á Íslandi 

Hérlendis voru fyrirtækin Borgun og Valitor lengi vel þau einu sem veittu raðgreiðslulán. 

Mikilvæg forsenda þessara lána var að lántaki ætti kreditkort sem var notað til að 

skuldfæra mánaðarlegar afborganir af. Þannig varð kortið að einskonar trygging fyrir 

láninu. Síðustu ár hefur framboð raðgreiðslulána á Íslandi aukist með tilkomu fyrirtækja 

eins og Netgíró og Pei en þau bjóða upp á kortalaus raðgreiðslulán. 

3.1 Borgun 

EUROCARD á Íslandi var stofnað af nokkrum einstaklingum árið 1980 og var fyrsta 

fyrirtækið til að gefa út greiðslukort á Íslandi. Sex árum síðar byrjaði fyrirtækið að bjóða 

einstaklingum upp á raðgreiðslulán. Tilgangurinn var að auðvelda fólki að festa kaup á 

dýrari vörum en að hámarki var hægt að skipta vöruverðinu á 11 gjalddaga. Árið 1994 

bauð fyrirtækið í fyrsta skipti upp á raðgreiðslulán til allt að 36 mánaða (Kreditkort, 

e.d.). Á þessum tíma voru raðgreiðslurnar eins og skuldabréf. Korthafi þurfti að eiga 

heimild á kreditkortinu fyrir heildarverði vörunnar sem hann vildi taka lán fyrir. Heimild 

var tekin af kortinu fyrir heildarupphæð lánsins sem síðan lækkaði smám saman við 

hverja afborgun. Í dag þarf lántaki aðeins að eiga kreditkortaheimild fyrir fyrstu 

afborgun lánsins (Áshildur Jónsdóttir, innheimtustjóri Borgunar, munnleg heimild, 5. júní 

2017).  

Árið 2007 var fyrirtækinu EUROCARD skipt upp í Borgun, sem sérhæfir sig í 

færsluhirðingu og Kreditkort sem tók yfir starfsemi sem snéri að kortaútgáfu (Kreditkort, 

e.d.). Borgun hélt áfram útgáfu raðgreiðslna en nú í rafrænu formi sem þýðir að öll 

umsýsla lána fer fram í gegnum lánavef. Afgreiðslumaður í verslun sér um að sækja um 

lánið á vefnum og sé lánið heimilað fær söluaðilinn heildarandvirði vörunnar greitt eftir 

tvo virka daga. Borgun ber fulla ábyrgð á að innheimta lánið og á vanskilum ef kemur til 

þeirra. Borgun sem lánveitandi sér aldrei lántakann eða lánsumsóknina heldur er 

umsóknin metin rafrænt og heimiluð eða hafnað á nokkrum sekúndum. Til þess að 

lánsumsókn sé heimiluð þá þarf lántaki að vera orðin 18 ára, eiga lögheimili á Íslandi, 

eiga íslenskt kreditkort og standast lánshæfismat Borgunar. Til að standast 

lánshæfismatið má lántaki ekki vera á vanskilaskrá Creditinfo, ekki vera í vanskilum með 

önnur lán hjá Borgun, ekki fara yfir leyfilegan heildarfjölda lána eða hámarks upphæð 

heildarlána. Leyfilegur heildarfjöldi lána á hvern lántaka og hámarks upphæð heildarlána 
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fer eftir aldri og lánshæfismati Creditinfo en að meðaltali má hver lántaki vera með þrjú 

til fimm lán upp á samtals 250 – 1100 þúsund krónur (Áshildur Jónsdóttir, 

innheimtustjóri Borgunar, munnleg heimild 5. júní 2017).  

3.2 Valitor 

Visa á Íslandi var stofnað árið 1983 af bönkum og sparisjóðum og fyrirtækið var fljótt að 

ná yfirhöndinni á kreditkortamarkaðinum. Árið 1984 voru samtals komin yfir 90 þúsund 

kreditkort í umferð á Íslandi og voru 75% af þeim VISA kort (Kreditkort, e.d.). Frá árinu 

2007 hefur fyrirtækið verið rekið undir nafninu Valitor (Valitor, e.d-1). Afgreiðsla láns hjá 

Valitor er með samskonar sniði og hjá Borgun. Öll afgreiðsla lánsins er rafræn og fer í 

gegnum vefsíðu. Söluaðilinn fær andvirði vörunnar greidda eftir tvo virka daga en Valitor 

sér um að innheimta lánið og tekur ábyrgð á vanskilum komi til þeirra. Hámarksheimild 

fer eftir aldri, skuldastöðu og viðskiptasögu en getur aldrei orðið hærri en 500 þúsund 

krónur fyrir lántakendur á aldrinum 18 til 25 ára eða ein milljón þegar lántakendur eru 

orðnir eldri en 25 ára (Valitor, e.d-2). 
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3.3 Netgíró 

Netgíró hóf starfsemi árið 2012 en fyrirtækið býður viðskiptavinum að greiða fyrir vörur 

og þjónustu með Netgíró. Netgíró er framarlega þegar kemur að nýta nýjustu tækni til 

að auðvelda viðskipti. Boðið er upp á snjallsímaforrit (e. app) sem hægt er að nota til að 

greiða fyrir vörur í verslun, fylgjast með skuldastöðu, ásamt öðru (Netgíró, e.d.). Netgíró 

var líklega fyrsta fyrirtækið á Íslandi til að bjóða upp á raðgreiðslur til að borga fyrir 

notaðar vörur (Morgunblaðið, 2014).  

Greiði viðskiptavinur með Netgíró hefur hann 14 daga til að ákveða hvort hann vilji 

greiða vöruna í eingreiðslu eða dreifa greiðslu til lengri tíma með raðgreiðslu. Netgíró 

greiðir andvirði vörunnar til seljenda, sér um að innheimta greiðslu fyrir vöruna af 

viðskiptavini og ábyrgist vanskil komi til þeirra. Lánshæfismat Netgíró gerir kröfu um að 

lántaki hafi náð 18 ára aldri, sé með íslenska kennitölu, íslenskt lögheimili, eigi virkt 

netfang og símanúmer. Einnig er litið til viðskiptasögu og lánshæfismats Creditinfo. 

Hámarksúttekt fer eftir útlánaramma Netgíró og lánshæfismati Creditinfo (Netgíró, 

2015). Ólíkt raðgreiðslulánum Borgunar og Valitor er ekki gerð krafa um að lántaki skrái 

kreditkort bakvið lánið sem er skuldfært fyrir afborgunum en það er þó valmöguleiki.  

3.4 Pei 

Pei hóf starfsemi árið 2016 og er í eigu Greiðslumiðlunar ehf. Starfsemi Pei er 

sambærileg Netgíró. Viðskiptavinir sem nota Pei til að greiða fyrir vörur og þjónustu 

hafa 14 daga greiðslufrest til að ákveða hvort þeir greiða greiðsluna í eingreiðslu eða 

dreifi henni í raðgreiðslur; hægt er að dreifa greiðslum að hámarki á 36 mánuði. Skilyrði 

sem lántaki þarf að uppfylla til að geta nýtt sér þjónustu Pei er að hafa náð 18 ára aldri, 

vera fjárráða og eiga virkt netfang og símanúmer. Líkt og hjá Netgíró er ekki gerð krafa 

um að lántaki eigi eða skrái kreditkort bakvið lánið en það er í boði kjósi lántaki þann 

greiðslumöguleika. Úttektarheimild stjórnast meðal annars af gögnum sem fyrirtækið á 

og hefur safnað, viðskiptasögu og lánshæfismati Creditinfo. Allir lántakar fá 20 þúsund 

króna heimild við forskráningu en hámarks úttektarheimild getur náð allt að 1900 

þúsund krónum hjá þeim sem standast lánshæfismat (Pei, e.d.). 
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4 Lánshæfismat 

Áður fyrr notuðu starfsmenn lánastofnana einkum sína eigin dómgreind og reynslu til að 

meta hvort heimila eða hafna ætti lánsumsókn. Síðustu áratugina hefur notkun á 

formlegu lánshæfismati sífellt aukist í kjölfar aukinnar upplýsingaöflunar og betri 

tölvutækni (Anderson, 2007; Mester, 1997). Til eru margar tegundir af lánshæfismati til 

dæmis fyrir ólík fyrirtæki og einstaklinga. Í þessari umfjöllun verður lögð áhersla á að 

fjalla um lánshæfismat fyrir einstaklinga.  

4.1 Lánshæfismat einstaklinga 

Lánshæfismat (e. credit scoring) er tölfræðilegt líkan sem umbreytir fyrirfram ákveðnum 

gögnum í mælieiningu sem er notuð til að leggja mat á lánshæfi (e. creditworthiness) 

einstaklingsins. Lánshæfismat fyrir einstaklinga hefur lengi verið þekkt erlendis en 

notkun á því hófst í kringum árið 1950, meðal annars með tilkomu 

kreditkortafyrirtækjanna Diners Club og American Express. Starfsemi þeirra var ný og 

lánshæfismat var notað til að leggja mat á viðskiptavini, ákveða fjárhæð heimildar, 

ásamt fleiru. Hjá mörgum fjármálafyrirtækjum gekk innleiðingin hægt vegna þess að það 

þótti ótrúlegt að lánshæfismat gæti unnið samskonar starf við að leggja mat á 

lánsumsóknir og reynslumiklir starfsmenn. Í dag eru til margar tegundir og útfærslur af 

lánshæfismati sem eiga það sameiginlegt að styðja við ákvörðunartöku í viðskiptum um 

allan heim. Flestir tengja lánshæfismat við fjármálastofnanir og lánsumsóknir en þau 

hafa einnig haft mikil áhrif á annarskonar viðskipti. Til dæmis eru þau víða notuð til að 

leggja mat á viðskiptavini tryggingafélaga, fjarskiptafyrirtækja og fyrirtækja sem stunda 

reikningsviðskipti, auk þess sem leigusalar nota þau til að meta leigjendur (Anderson, 

2007).  

Hérlendis hafa bankar lengi notað sérhannað lánshæfismat en almennt lánshæfismat 

fyrir einstaklinga náði ekki mikilli útbreiðslu fyrr en ný lög um neytendalán tóku gildi árið 

2013. Samkvæmt þeim ber lánveitanda skylda til að lánshæfismeta alla lána 

umsækjendur. Lánshæfismatinu er ætlað að leggja mat á útlánaáhættu og gefa 

lánshæfiseinkunn sem segir til um líkurnar á því að viðkomandi lendi í vanskilum (Lög 
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um neytendalán, nr. 33/2013). Áður fyrr var algengt að lánshæfismat gæfi aðeins 

tvennskonar niðurstöðu, hvort heimila eða hafna ætti lánsumsókn. Í dag byggir 

lánshæfismat oftast á einkunnarkerfi þar sem hærri einkunn merkir minni útlánaáhætta 

og lægri einkunn meiri útlánaáhætta (Anderson, 2007). Vel hönnuð líkön eiga þannig að 

gefa forspá um hvort lántaki muni greiða lánið til baka. Lántakar sem fá háa einkunn eru 

líklegir til að greiða lánið til baka og þeir sem fá lága einkunn eru ólíklegri til að greiða 

lánið til baka. Það er þó mikilvægt að hafa í huga að ekkert lánshæfismat er fullkomið og 

það verða alltaf einhverjir lántakar sem eru ekki metnir rétt (Mester, 1997). Lánveitandi 

hefur val um hvar hann hefur skurðpunkt einkunnarinnar og það fer eftir áhættunni sem 

hann er tilbúinn að taka. Lánveitandi samþykkir lántaka sem fá einkunn fyrir ofan 

skurðpunktinn og hafnar þeim sem fá einkunn fyrir neðan hann. Sumir lánveitendur 

kjósa að fara handvirkt yfir þær umsóknir sem lenda nálægt skurðpunktinum en það fer 

eftir verklagi hvers og eins (Mester, 1997). Sýni lánshæfismat fram á að lántaki sé 

ólíklegur til að standa í skilum af láninu, er lánveitanda lögum samkvæmt, óheimilt að 

samþykkja lánið (Lög um neytendalán, nr. 33/2013). Lánshæfismat er ekki greiðslumat, 

það segir ekki til um hversu mikið lánaumsækjandi getur greitt af láninu. Við útgáfu 

raðgreiðslulána er sjaldan framkvæmt greiðslumat en fari lánsfjárhæð yfir tvær milljónir 

þá er lánveitanda alltaf skylt að framkvæma greiðslumat vegna lánasamningsins (Lög um 

neytendalán nr. 33/2013). 
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4.2 Tölfræðiaðferðir við lánshæfismat 

Ýmsar tölfræðiaðferðir hafa verið notaðar við hönnun og þróun á lánshæfismati en þrjár 

þeirra hafa náð mestum vinsældum. Það eru línuleg tölfræðilíkön (e. linear probability 

model) eins og línuleg aðfallsgreining (e. linear regression), aðfallsgreining hlutfalla (e. 

logistic regression) og mismunagreining (e. discriminant analysis) (Anderson, 2007). 

Úrvinnsla aðferðanna er ólík en samt gefa þær oft svipaðar niðurstöður eins og 

samanburður Thomas o.fl. (2002) á nokkrum rannsóknum sýndi. Þrátt fyrir það hafa 

aðferðirnar allar sína styrkleika og veikleika og það ber að vanda val á aðferð áður en 

hafist er handa við hönnun og þróun lánshæfismats. Aðferðirnar gera ólíkar kröfur til 

gagna og breyta. Ekki er æskilegt að þróunartími sé of langur. Rekstraraðstæður geta 

breyst hratt og þá þarf aðlögunarhæfni líkansins að vera góð. Þá er mikilvægt að 

lánshæfismatið sé gagnsætt, til þess að hægt sé að útskýra virkni þess á einfaldan hátt 

fyrir þeim sem nota lánshæfismatið og einnig til að geta útskýrt ástæður höfnunar fyrir 

viðskiptavinum (Anderson, 2007). 

Áður fyrr var algengasta aðferð við þróun á lánshæfismati línuleg líkön eins og línuleg 

aðfallsgreining. Útreikningur þeirra aðferða er einfaldur og auðskiljanlegur, sem er 

jafnframt þeirra helsti kostur enn í dag. Grunnhugmynd línulegrar aðfallsgreiningar er að 

reikniformúla lýsi tengslum milli frumbreyta og fylgibreytu. Þegar gildi frumbreytu 

hækkar um eina einingu þá annað hvort minnkar eða hækkar gildi fylgibreytunnar, eftir 

því hvort sambandið er jákvætt eða neikvætt. Sömu jöfnu er einnig hægt að nota til að 

reikna út hvaða forspárgildi frumbreyta hefur fyrir fylgibreytu. Þegar fleiri en ein 

frumbreyta eru settar inn í líkanið kallast aðferðin margvíð línuleg aðfallsgreining (e. 

multiple linear regression). Línuleg aðfallsgreining gerir ráð fyrir að samband milli breyta 

sé línulegt og dreifing þeirra sé normaldreifð. Vinsældir þessarar aðferðar við útreikning 

lánshæfismats hafa farið minnkandi (Anderson, 2007). 

Aðfallsgreining hlutfalla er notuð við útreikning í yfir 80% allra lánshæfismata. 

Aðferðin er flókin en í kjölfar aukinnar tölvunotkunar hefur hún náð mikilli útbreiðslu. 

Kosturinn við aðferðina er að hún gerir ekki miklar tölfræðilegar kröfur til gagnanna. 

Grundvallarmunur á aðfallsgreiningu hlutfalla og línulegri aðfallsgreiningu er að 

aðfallsgreining hlutfalla byggist á því að fylgibreytan sé tvískipt flokkabreyta.  
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Í lánshæfismati er algengt að fylgibreytan sé tvískipt, til dæmis að fylgibreytan skiptist í 

líkur á vanskilum og ekki líkur á vanskilum. Hún gerir einnig ráð fyrir línulegu sambandi 

milli breyta en eftir lögun lógaritma. Líkanið er líkindamat út frá fyrirfram gefnum 

upplýsingum og niðurstaða þess sýnir hvað hlutfallslíkur fylgibreytunnar breytast mikið 

þegar gildi frumbreyta hækkar um eina einingu. Sé mikil fylgni milli sjálfra 

frumbreytanna getur það valdið villu í líkaninu (Anderson, 2007). 

Tilgangur bæði línulegrar aðfallsgreiningar og aðfallsgreiningar hlutfalla er að veita 

forspá um frammistöðu lántaka. Aðferðirnar geta ekki á neinn hátt útskýrt frammistöðu 

lántaka eða sagt til um orsakasamband milli breyta. Dæmi má nefna er að breytan 

vanskil gefur sterka forspá inn í lánshæfismats líkan en hið sanna orsakasamband getur 

falist í atvinnumissi eða veikindum lántaka. Eftir því sem líkan byggir á fleiri gögnum, 

sem komast nær raunverulegum orsökum vanskila því betri forspá ætti lánshæfismatið 

að gefa um frammistöðu lántaka (Anderson, 2007). 



 

21 

4.3 Gögn lánshæfismats 

Lánshæfismat verður aldrei betra en gögnin sem það byggist á. Gæði og áreiðanleiki 

gagna skiptir því miklu máli við þróun og hönnun á lánshæfismati. Algengt er að unnið 

sé úr upplýsingum um eldri lán og lánsumsóknum. Gögnin eru skoðuð og reynt að finna 

út hvaða þættir einkenni lán og lántaka sem hafa greitt upp lán sín og hvað einkenni lán 

sem hafa lent í vanskilum og verið afskrifuð. Dæmi um breytur sem eru oft settar inn í 

lánshæfismatslíkön eru meðal annars tekjur, skuldir, eignir, fyrri vanskil og atvinna 

lántaka. Einnig er algengt að notaðar séu upplýsingar frá lánveitendum eins og 

frammistaða viðskiptavina frá fyrri lánssamningum. Til að finna út hverjar breytanna 

veita bestu forspána og hversu mikið vægi hver og ein hefur í lánshæfismatinu er notast 

við tölfræðileg líkön (Mester, 1997).  

Samkvæmt Anderson (2007) ætti að skoða gögn út frá þremur sjónarhornum. Gögnin 

þurfa að uppfylla kröfur um gagnsæi (e. transparency), þau þurfa að vera aðgengileg, 

mælanleg og túlkanleg. Magn (e. quantity) gagna sem matið byggist á skiptir máli. Að 

lágmarki ætti gott lánshæfismat að byggjast á upplýsingum um 1500 góð lán, 1500 léleg 

lán og 1500 lánsumsóknir sem hefur verið hafnað. Ekki er til sérstakt viðmið um hvað 

ætti að skoða margar breytur. Til dæmis gætu verið skoðaðar yfir 100 breytur í byrjun 

en í lokin gætu aðeins staðið eftir sex til 25 breytur sem hafa mesta forspárgildið í 

lánshæfismatinu. Loks þurfa gögnin að vera rétt og uppfylla ákveðnar gæðakröfur (e. 

quality). Þau þurfa að vera viðeigandi, það er til dæmis ólöglegt að mismuna eftir kyni 

eða trú lántaka. Þau þurfa að vera nákvæm, haldast stöðug og mega ekki vera of næm 

fyrir breytingum. Loks þarf að huga að aldri gagna, en þau geta á stuttum tíma orðið 

úrelt og misst vægi sitt (Anderson, 2007).  
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4.4 Kostir lánshæfismats 

Kostir lánshæfismats eru margir og eru ein helsta ástæða þess að lánshæfismat er mikið 

notað. Sé matið gott og vel hannað eykur það nákvæmni og dregur úr slæmum útlánum. 

Lánaferlið verður sjálfvirkara sem getur sparað mikinn tíma og rekstrarkostnað. Með 

lánshæfismati er hægt að leggja mat á lánsumsókn nánast samstundis en áður fyrr var 

ekki óalgengt að handvirk yfirferð lánsumsókna tæki hátt í tvær vikur. Minni þörf er á 

veðum og tryggingum fyrir lánum sem verður til þess að lánveitendur geta aukið 

lánaframboð sitt. Auðvelt er að aðlaga lánshæfismat þegar ytri aðstæður í efnahagslífinu 

breytast, sem gerist oft með litlum fyrirvara (Anderson, 2007). Loks má nefna að 

lánshæfismat getur dregið úr hlutdrægni við ákvörðunartöku um lánveitingu. Lántakar 

þurfa að uppfylla sömu skilyrði fyrir lántökunni, til dæmis ættu ekki kynþáttur og trú, 

eða annað sem bannað er samkvæmt lögum að mismuna eftir að hafa áhrif á 

lánveitinguna (sbr. 65 gr. laga nr. 33/1944). Fyrir lántaka þá styttir lánshæfismat 

umsóknarferlið. Til dæmis þarf ekki jafn mikið af gögnum að fylgja umsókninni. Þau gera 

það einnig auðveldara fyrir lántaka að stunda lánaviðskipti við fleiri en einn lánveitanda 

(Anderson, 2007). 
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4.5 Gallar lánshæfismats 

Ekkert lánshæfismat er fullkomlega nákvæmt og gefur örugga forspá um hvort lán verði 

greitt til baka eða ekki. Lánshæfismat byggir oft á flóknum gögnum og séu villur í matinu 

eða gögnunum þá getur það orðið til þess að of mikið af slæmum lánum séu heimiluð. 

Það getur endað með vanskilum og afskriftum og þá er bæði rekstrar- og 

tímasparnaðurinn fljótur að hverfa. Lánshæfismat byggir á fyrirliggjandi gögnum og 

upplýsingum og að því leyti gera þau ráð fyrir því að framtíðin verði eins og fortíðin 

(Anderson, 2007).  

Til að hámarka nákvæmni matsins er mikilvægt að byggja á fjölbreyttum gögnum frá 

bæði uppgreiddum lánum og lánum sem hafa lent í vanskilum og verið afskrifuð. 

Reglulega þarf að uppfæra og endurmeta bæði gögnin sem matið byggir á og vægi 

þeirra þátta sem ákvarða lánshæfiseinkunnina. Nákvæmt lánshæfismat ætti að byggjast 

á gögnum bæði þegar efnahagsástand hefur verið gott og líka þegar það hefur verið 

slæmt (Mester, 1997). Loks er mikilvægt að gera reglulegar prófanir til að athuga hvort 

matið spái nægilega vel fyrir um frammistöðu nýrra lántaka. Áður fyrr byggðust 

lánaviðskipti á miklum samskiptum milli viðskiptavina og starfsfólks en lánshæfismatið 

gera samskiptin ópersónulegri og oft á tíðum óþörf. Það getur til dæmis leitt til þess að 

þeir sem hafa lágar tekjur og hafa haft lítið aðgengi að lánsfé uppskeri lága 

lánshæfiseinkunn. Ekki vegna þess að þeir hafi ekki vilja og getu til að standa við 

skuldbindingar sínar, heldur vegna þess hve lítið er til af upplýsingum um 

greiðsluhegðun þeirra. Í þeim tilfellum gefur lánshæfismat ekki endilega rétta mynd af 

stöðunni (Anderson, 2007).  

4.6 FICO 

Bill Fair og Earl Isaac stofnuðu FICO árið 1956 og var fyrirtækið því með þeim fyrstu til að 

hanna, þróa og gefa út lánshæfismat. Ekkert lánshæfismat hefur náð jafn mikilli 

útbreiðslu. Frá upphafi hafa verið gefin út yfir 100 milljarðar FICO lánshæfismata um 

allan heim og 95% allra stærstu banka í Bandaríkjunum nota það til að leggja mat á 

viðskiptavini (FICO, e.d-1). Til að mæta ólíkum þörfum lánveitanda hefur FICO gefið út 

28 ólíkar tegundir lánshæfismats fyrir einstaklinga. Til dæmis er ekki sama lánshæfismat 

notað þegar lagt er mat á bílafjármögnun og húsnæðiskaup (FICO, e.d-2). 
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Grunnlánshæfiseinkunn FICO er á bilinu 300 til 850 og hærri einkunn þýðir lægri 

útlánaáhætta og lægri einkunn þýðir meiri útlánaáhætta. Hvað telst viðunandi 

lánshæfiseinkunn fer eftir þeim skilyrðum sem hver og einn lánveitandi setur 

viðskiptavinum sínum. Í töflu 1 má sjá hvernig FICO skiptir lánshæfiseinkunninni í fimm 

flokka. Ekki er óalgengt að viðskiptavinum séu boðin ólík viðskiptakjör eftir því hvaða 

einkunn þeir hafa. Sem dæmi gætu þeir sem eru með háa einkunn átt kost á því að fá 

lán með lægri vöxtum, sem getur sparað lántökum háar fjárhæðir (FICO, e.d-2). 

 

Tafla 1. Lánshæfiseinkunn FICO má skipta í fimm flokka. 

      

FICO skor Einkunn Hvað þýðir hún almennt? 

800+ Frábær Vel fyrir ofan meðalskor. Álitnir frábærir lántakendur, gott aðgengi að lánsfé. 

740-799 Mjög gott Fyrir ofan meðalskor. Álitnir mjög góðir lántakendur, gott aðgengi að lánsfé. 

670-739 Gott Meðal skor eða rétt fyrir ofan. Flestir lánveitendur telja þetta gott skor. 

580-669 Sæmilegt Fyrir neðan meðalskor. Margir lántakar eru samþykktir á þessu bili. 

< 580 Lélegt Vel fyrir neðan meðalskor. Útlánaáhætta er mikil. 

    

Lánshæfiseinkunn FICO byggir að miklu leyti á upplýsingum úr lánaskýrslum (e. credit 

reports) frá þremur stærstu lánastofnunum (e. credit bureaus) í Bandaríkjunum en það 

eru Experian, TransUnion og Equifax. Lánaskýrslur geyma upplýsingar og gögn um 

lánshæfi einstaklinga og einnig persónuupplýsingar eins og nafn, aldur og heimilisfang, 

auk annars. Þegar einstaklingar taka nýtt lán, fá kreditkort, greiða eða greiða ekki 

mánaðarlegar afborganir af lánum þá geta lánveitendur komið þeim upplýsingum áleiðis 

til lánastofna sem setja þær á lánaskýrslu viðkomandi. Það er bæði undir lánveitanda 

komið hvort hann lætur upplýsingarnar af hendi og hvaða lánastofnun fær þær. Af þeim 

sökum er ekki óalgengt að munur sé á lánaskýrslu einstaklinga á milli lánastofnanna 

(FICO, e.d-2). 

FICO skiptir upplýsingum sem þeir byggja lánshæfismatið á í fimm flokka og hafa þeir 

mismikið vægi á útreikning lánshæfiseinkunnar. Fyrsti flokkurinn er greiðslusaga (e. 

payment history) og hefur hún 35% vægi á heildar lánshæfiseinkunnina. Þar falla undir 

upplýsingar eins og hvort greitt hafi verið á réttum tíma eða hvort greiðslur hafi lent í 

vanskilum. Í því samhengi skiptir máli lengd vanskila, hversu margir gjalddagar lentu í 

vanskilum, hversu há upphæðin var og hversu langt er liðið frá vanskilum. Næsti flokkur 
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er fjárhæð skulda (e. amount of debt) en hann hefur 30% vægi í lánshæfiseinkunn FICO. 

Eins og nafnið gefur til kynna þá tekur þessi flokkur saman heildarfjárhæð útistandandi 

lána og skulda. Þriðji flokkurinn er lengd lánasögu (e. length of credit history) en hún 

hefur 15% vægi í lánshæfiseinkunn FICO. Lánasagan tekur mið af því hvað er langt síðan 

lán var tekið, ásamt meðalaldurs allra reikninga. Fjórði flokkurinn er ný lán (e. new 

credit) og hann hefur 10% vægi í lánshæfiseinkunn FICO. Upplýsingarnar sem hann 

byggir á eru meðal annars tegund lána, fjárhæð nýrra lána, hversu mörg eru þau og 

hversu nýleg eru þau. Ef opnaðar hafa verið margar lánalínur á stuttu tímabili gefur það 

til kynna aukna útlánaáhættu. Fimmti og síðasti flokkurinn er lánasamsetning (e. credit 

mix) sem hefur 10% vægi á lánshæfiseinkunn FICO. Flokkurinn tekur mið af samsetningu 

skulda og greiðslna til dæmis vegna kreditkorta, afborgana neyslulána og afborgana 

húsnæðislána, auk annars. Vægi flokkanna getur þó breyst eftir því hvað mikið er til af 

upplýsingum um einstaklinginn sem verið er að meta. Til dæmis getur lánasamsetning 

haft meira en 10% vægi á lánshæfiseinkunnina ef lítið er til af upplýsingum til að byggja 

hina flokkana á (FICO, e.d-2). 

Upplýsingar sem FICO telur að hafi ekki forspárgildi um frammistöðu lántaka eru ekki 

hafðar með í útreikning á lánshæfismatinu. Athyglisvert er að FICO notar ekki 

upplýsingar um tekjur, aldur, menntun, atvinnusögu, heimilisfang eða hjúskaparstöðu til 

að reikna út lánshæfi einstaklinga (FICO, e.d-2). 

4.7 Creditinfo 

Creditinfo var stofnað árið 1997 af Reyni Grétarssyni. Starfsemi fyrirtækisins er 

margvísleg og hefur þróast mikið frá upphafi. Fyrirtækið hefur lengi verið leiðandi í 

miðlun lánshæfisupplýsinga hér á landi og hefur þróað og hannað lánshæfismat 

sérstaklega fyrir íslenskan markað, bæði fyrir fyrirtæki og einstaklinga (Creditinfo, e.d-1). 

Allir einstaklingar sem eru orðnir 18 ára og eldri, með lögheimili á Íslandi og ekki nú 

þegar á vanskilaskrá geta fengið lánshæfiseinkunn hjá Creditinfo. Lánshæfiseinkunnin 

hjá Creditinfo skiptist í fimm yfirflokka frá A til E og hver bókstafur hefur þrjá undirflokka 

sem þýðir að einkunnarskalinn skiptist í fimmtán undirflokka. A1 er hæsta mögulega 

einkunnin og E3 er sú lægsta (Creditinfo, e.d-2). 

Lánshæfismatið metur líkur á vanskilum eitt ár fram í tímann. Það sem veldur 

lækkun lánshæfismats hjá Creditinfo er að viðkomandi hafi lent á vanskilaskrá áður og 
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að honum sé oft flett upp og vaktaður hjá innheimtufyrirtækjum. Hafi einstaklingur 

tengsl við fyrirtæki, til dæmis setið í stjórn fyrirtækis, getur það haft nokkurt vægi á 

lánshæfiseinkunnina. Það fer eftir því hvaða lánshæfiseinkunn fyrirtækið fær hvort 

tengslin verði til lækkunar eða hækkunar á lánshæfismati viðkomandi einstaklings. Loks 

hafa tíðar uppflettingar á vanskilaskrá, upplýsingar úr skattskrá, aldur, búseta og 

hjúskaparstaða væg áhrif á lánshæfiseinkunnina. Creditinfo uppfærir reglulega þær 

breytur sem lánshæfismatið byggist á og þess vegna geta bæði breyturnar og vægi 

þeirra breyst með tíð og tíma. Lánshæfismat Creditinfo er almennt lánshæfismat sem 

þýðir að það er bæði hannað fyrir og notað af mörgum fyrirtækjum og stofnunum. 

Hvernig fyrirtæki kjósa að nota lánshæfismatið fer síðan eftir verklagsreglu hvers og 

eins, þau ákveða vexti og lánaheimildir. Til dæmis gæti eitt fyrirtæki ákveðið að lána 

aðeins einstaklingum með lánshæfiseinkunnina A, B og C og annað gæti ákveðið að lána 

einstaklingum í öllum flokkum (Creditinfo, e.d-2). 
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5 Vanskil 

Hugtakið vanskil er almennt mikið notað en erfitt getur reynst að finna eina nákvæma 

skilgreiningu á því. Samkvæmt íslenskri orðabók merkja vanskil að eitthvað sé ekki greitt 

á réttum tíma eða afhent á þeim tíma sem um var samið (Mörður Árnason, 2002). Ef 

einstaklingur greiðir ekki afborganir af lánum á réttum tíma telst það til vanskila. Það 

getur þó verið misjafnt milli fyrirtækja hversu langur tími þarf að líða til að það flokkist 

sem vanskil. Basel-nefndin skilgreinir lán í vanskilum sem lán sem ekki hefur verið greitt 

af í 90 daga eða lengur (European Commission, 2011). Basel-nefndin var stofnuð árið 

1974 af seðlabönkum G-10 landanna, hlutverk nefndarinnar er meðal annars að búa til 

reglur og leiðbeiningar um bankaeftirlit (Jónas Þórðarson, 2004). 

Áhættuföll eru notuð til að reikna út óvænt tap og áhættu fyrir útlán en þau eru 

misjöfn eftir því af hvaða tegund útlánin eru. Til dæmis eru almenn útlán með veð í 

íbúðarhúsnæði með 35% áhættuvægi en neyslulán til einstaklinga og smærri fyrirtækja 

eru með 75% áhættuvægi (Jón Þórðarson, 2004). Af þessu má sjá að útlánaáhætta 

neytendalána er nokkuð mikil.  

5.1 Vanskil og fræðilegt yfirlit 

Margt getur haft áhrif og valdið því að einstaklingar eiga erfitt með að standa við 

fjárhagslegar skuldbindingar sínar, sem endar með því að lán fara í vanskil. Mikið hefur 

verið fjallað um vanskil fyrirtækjalána en minna hefur verið fjallað um vanskil 

einstaklingslána, að minnsta kosti á opinberum vettvangi (Dermine og Carvalho, 2006). 

Rannsóknir á einstaklingslánum hafa margar snúið að námslánum og bílalánum. 

Markmið þeirra hefur verið að finna svar við því hvaða þættir hafi tengsl við líkur á 

vanskilum og leggja mat á vægi þeirra. Þó ekkert lokasvar sé fundið við þeirri spurningu 

þá er ætlunin hér að fara yfir nokkra af þessum þáttum. Þeim verður skipt í innri og ytri 

þætti. Innri þættir er eitthvað sem snýr að lántakanum sjálfum eins og aldur, kyn, 

hjúskaparstaða, tekjur og skuldir. Ytri þættir snúa að efnahagsumhverfinu sem 

viðkomandi lántaki býr við eins og efnahagssveiflur, verðbólga og atvinnuástand.  
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5.1.1 Innri þættir 

Rannsóknir hafa sýnt að aldur lántaka hefur tengsl við líkur á vanskilum en niðurstöðum 

ber þó ekki fyllilega saman um með hvaða hætti tengslin eru. Rannsóknir hafa leitt í ljós 

að eftir því sem aldur er hærri því minni líkur eru á fjárhagsvandræðum og vanskilum. 

Rannsókn Agarwal, Ambrose og Chomsisengphet (2008) á bílalánum sýndi að þegar 

meðalaldur lántaka var undir 40 árum voru líkur á vanskilum meiri en þegar lántakar 

voru eldri en 40 ára. Í rannsókn Hagstofu Íslands á lífskjörum Íslendinga voru 

niðurstöðurnar á þá leið að einstaklingar á aldrinum 30 til 39 ára voru líklegastir til að 

hafa lent í vanskilum. Um 14% þeirra höfðu lent í vanskilum með húsnæðislán og um 

17% þeirra í vanskilum með önnur lán. Þegar lántakar voru orðnir 70 ára eða eldri voru 

líkur á vanskilum hverfandi (Hagstofa Íslands, 2013). Aðrar rannsóknir sem hafa verið 

gerðar á námslánum hafa hinsvegar sýnt að eldri lántakar séu líklegri til að lenda í 

vanskilum, jafnvel þrátt fyrir að leiðrétt væri fyrir áhrifum frá tekjum (Christman, 2000; 

Harrast, 2004; Herr & Burt, 2005). 

Ólík félagsleg hegðun kynjanna hefur lengi verið vinsælt rannsóknarefni. Rannsókn á 

áhættusækni við fjármálatengdar ákvarðanir sýndi að karlar væru áhættusæknari en 

konur. Einnig gáfu niðurstöður til kynna að karlar áttu það til að ofmeta aðstæður 

meðan konur áttu það til að vanmeta þær (Powell og Ansic, 1997). Þrátt fyrir það ber 

niðurstöðum rannsókna ekki saman um það hvort karlar eða konur séu líklegri til að 

lenda í vanskilum með lán. Rannsóknir hafa sýnt að karlar séu líklegri en konur til að 

lenda í vanskilum (Hagstofa Íslands, 2013, Anthony og Horne, 2003). Rannsókn Hagstofu 

Íslands (2013) sýndi að tæplega 7% kvenna sem búa einar hefðu lent í vanskilum með 

önnur lán en húsnæðislán en um 12% karla í sömu stöðu höfðu lent í vanskilum með lán. 

Einnig eru til rannsóknir sem hafa ekki fundið marktækan mun á milli kynja og líkum á 

því að lenda í vanskilum, sjá til dæmis rannsókn Harrast (2004). 

Rannsóknir hafa sýnt að tiltekin tegund hjúskaparstöðu og fjölskyldugerðar hafa 

tengsl við líkur á vanskilum. Lífskjararannsókn Hagstofu Íslands (2013) sýnir að sú 

fjölskyldugerð sem er líklegust til að lenda í vanskilum eru einstæðir foreldrar en um 

22% þeirra eru í vanskilum með húsnæðislán og önnur lán. 
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Hjá þeim sem lenda í vanskilum er algengt að tekjur séu ekki nægar og fjárhagslegt 

svigrúm til að standa í skilum við greiðslur sé lítið. Rannsóknir hafa sýnt að tengsl eru á 

milli tekna og fjárhagsvanda. Eftir því sem tekjur eru hærri því minni líkur eru á 

vanskilum (Agarwal, Ambrose og Chomsisengphet, 2008, Herr & Burt, 2005, Hagstofa 

Íslands, 2013). 

Þegar atriði sem tengjast lánunum sjálfum eru skoðuð eins og heildarfjárhæð lána og 

lánstími, koma fram tengsl við líkur á vanskilum. Rannsókn Agarwal, Ambrose og 

Chomsisengphet (2008) sýndi að eftir því sem lán er eldra því meiri líkur eru á 

vanskilum, sem þýðir að eftir því sem lánstími láns er lengri því meiri líkur eru á 

vanskilum. Hinsvegar ber niðurstöðum ekki saman um með hvaða hætti heildarfjárhæð 

skulda hefur áhrif á vanskil. Þær hafa bæði sýnt að líkur á vanskilum aukast eftir því sem 

heildarfjárhæð skulda og mánaðarlegar greiðslur lána verða hærri (Agarwal, Ambrose og 

Chomsisengphet, 2008). Það gefur vísbendingu um að eftir því sem fjárhagsleg 

skuldbinding er hærri því erfiðara er að standa undir henni. Jafnframt hafa niðurstöður 

sýnt að eftir því sem heildarfjárhæð lána er hærri því minni líkur eru á vanskilum (Gross 

og Souleles, 2002). Möguleg skýring getur verið að farsælir lántakendur fá hærri lán 

heimiluð en þeir lántakar sem njóta minna lánstrausts. Bæði tekjur og heildarfjárhæð 

lána geta verið háðar utanaðkomandi þáttum eins og efnahagsumhverfi og 

atvinnuástandi. 
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5.1.2 Ytri þættir 

Hagsveiflur eru efnahagslegar sveiflur til skamms tíma. Bæði geta orðið uppsveiflur og 

niðursveiflur. Þegar hagvöxtur eykst og atvinnuleysi minnkar er talað um uppsveiflur og 

þegar hagvöxtur minnkar og atvinnuleysi eykst er talað um niðursveiflur (Mankiw & 

Taylor, 2006). Margar rannsóknir hafa sýnt að atvinnuleysi lántaka eykur líkur á 

vanskilum (Agarwal, Ambrose og Chomsisengphet, 2008; Heitfield og Sabarwal, 2003; 

Gross og Souleles, 2002). Efnahagssveiflur og verðbólgustig tengjast sterkum böndum. 

Með verðbólgu er átt við almenna og stöðuga hækkun á meðalverði vöru og þjónustu 

yfir langt tímabil. Í verðbólgu minnkar verðgildi peninga sem þýðir að minna fæst fyrir 

hverja krónu (Seðlabanki Íslands, e.d-1). Of lítil verðbólga veldur verðhjöðnun sem þýðir 

að verð vöru og þjónustu lækkar og fjárfestingar í samfélaginu minnka, sem veldur 

efnahagssamdrætti. Of mikil verðbólga er einnig slæm og hefur margvísleg efnahagsleg 

og samfélagsleg áhrif eins og að auka ójöfnuð og breikka bil milli tekjuhópa 

samfélagsins. Mikil og langvarandi verðbólga getur einnig dregið úr hagvexti. Best er að 

verðbólga haldist stöðug og sé lág en þó yfir 0% (Seðlabanki Íslands, e.d-2). 

Mælikvarðinn á verðbólgu er vísitala neysluverðs sem Hagstofa Íslands reiknar út í 

hverjum mánuði. Bankar og aðrir lánveitendur nota vísitöluna til að ákvarða 

verðtryggingu á verðtryggðum lánum (Seðlabanki Íslands, e.d-1), sem þýðir að sé lán 

verðtryggt og verðbólga eykst, þá hækkar höfuðstóll lánsins. Vegna þess hve mikil áhrif 

verðbólga og verðbólgusveiflur geta haft á samfélagið er eitt af höfuðmarkmiðum 

seðlabanka að hafa stjórn á verðbólgunni með trúverðugri peningastefnu. Sé reynt að 

fjölga markmiðum seðlabanka eins og að grípa inn í gengissveiflur er það líklegt til að 

auka sveiflur á öðru eins og verðbólgu, atvinnu og hagvexti. Sé verðbólgustjórn góð 

hefur það til lengri tíma litið jákvæð áhrif á bæði hagvöxt og atvinnuástand og dregur úr 

hagsveiflum (Þórarinn G. Pétursson, 2007).  
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5.2 Ferill vanskilaskráningar 

Ferill vanskilaskráningar hefst þegar einstaklingar lenda í fjárhagserfiðleikum og geta 

ekki staðið við fjárhagslegar skuldbindingar sínar. Innheimtuaðgerðir sem kröfuhöfum er 

heimilt að framkvæma eru bundnar samkvæmt lögum og má skipta þeim upp í 

fruminnheimtu, milliinnheimtu og löginnheimtu.  

5.2.1 Fruminnheimta og milliinnheimta 

Sé krafa ógreidd á gjalddaga hefst fruminnheimta en þá sendir kröfuhafi 

innheimtuviðvörun á viðkomandi einstakling. Innheimtuviðvörunin gefur alla jafna tíu 

daga greiðslufrest til að greiða kröfuna, annars sé frekari innheimtuaðgerða að vænta 

með tilheyrandi innheimtukostnaði. Það þarf einnig að lýsa fjárhæð kröfunnar ásamt 

sundurliðuðum viðbótarkostnaði eins og dráttarvöxtum og innheimtuþóknunum 

(Innheimtulög nr. 95/2008). Geti viðkomandi greitt kröfuna innan frestsins þá bætist við 

hana kostnaður vegna innheimtuviðvörunar, sem má að hámarki nema 950 krónum.  

Sé krafan hinsvegar ekki greidd eftir að fresturinn er liðinn fer hún í milliinnheimtu 

sem hefst með milliinnheimtubréfi. Kostnaður vegna þess fer eftir höfuðstól kröfunnar 

en getur verið mest á bilinu 1.300 krónur til 5.900 krónur. Ekki er heimilt að kostnaður 

við milliinnheimtubréf sé hlutfall af heildarupphæð kröfunnar. Kröfuhafa er heimilt er að 

senda tvær ítrekanir á milliinnheimtubréfið með tíu daga millibili. Sami 

innheimtukostnaður bætist ofan á hvert bréf sem er sent (Reglugerð um 

hámarksfjárhæð innheimtukostnaðar nr. 133/2010). Sem dæmi gæti krafan verið 60 

þúsund krónur, innheimtukostnaður við fyrsta milliinnheimtubréf væri þá 3.700 krónur. 

Sami kostnaður bætist ofan á þegar fyrsta ítrekunarbréfið og annað ítrekunarbréfið er 

sent. Samanlagður kostnaður vegna fruminnheimtu væri 950 krónur og samanlagður 

kostnaður vegna milliinnheimtu væri 11.100 krónur, við þá upphæð myndi síðan bætast 

við kostnaður vegna dráttarvaxta. Eins og dæmið sýnir þá er dýrt að vera í vanskilum og 

innheimtukostnaður er fljótur að aukast. Greiði lántaki ekki kröfuna eftir frum- og 

milliinnheimtu fer krafan í löginnheimtuferli.  
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5.2.2 Löginnheimta 

Eftir að krafa hefur verið í fruminnheimtu og milliinnheimtu á grundvelli innheimtulaga 

nr. 95/2008 fer krafan í löginnheimtuferli. Það þýðir að málið fer sína leið í dómskerfinu 

á grundvelli laga um meðferð einkamála nr. 91/1991. Fyrst er viðkomandi einstaklingi 

stefnt til að greiða skuldina. Þrátt fyrir það hefur hann enn möguleika til að leita sátta og 

semja um skuldina með dómssátt. Ef hann hinsvegar hvorki semur eða greiðir skuldina 

og dómur fæst fyrir kröfunni þá er gerð aðför að eigum hans. Aðförin getur falist í að 

gert er fjárnám í eignum hans (sjá lög um aðför nr. 90/1989 og lög um kyrrsetningu, 

lögbann o.fl. nr. 31/1990), sem þýðir að eignir eru bundnar veðböndum eða kyrrsettar 

og hann getur ekki ráðstafað þeim fyrr en hann greiðir skuldina. Einnig er hægt að fara 

fram á nauðungasölu á eignum (lög um nauðungarsölu nr. 21/1991) en þá eru eignir 

seldar á uppboði og andvirði þeirra er sett upp í skuldina. Ef viðkomandi á hinsvegar 

engar eignir lýkur málinu með árangurslausu fjárnámi. Viðkomandi er skráður með 

árangurslaust fjárnám á vanskilaskrá Creditinfo sem er gagnagrunnur sem lang flestar ef 

ekki allar lánastofnanir nota þegar tekin er ákvörðun um lánveitingu (Sýslumenn, 2016). 

Skráningin getur haft mikil áhrif á aðgengi að lánsfé og annarri þjónustu þar sem 

fyrirtæki nýta sér lánshæfismat og vanskilaskrá Creditinfo til að leggja mat á 

viðskiptavini sína.  
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6 Aðferð 

6.1 Gögn 

Gagnasafnið kemur með góðfúslegu leyfi frá Borgun en lánaþjónustan hefur verið hluti 

af starfsemi fyrirtækisins síðan 2006 og því komin yfir 10 ára reynsla af þjónustunni. 

Gögnin samanstanda af upplýsingum um útrunnin lán, það eru lán sem annaðhvort hafa 

verið uppgreidd eða afskrifuð. Í töflu 2 er yfirlit yfir útrunnin lán frá upphafi 

lánaviðskiptanna og þar sést að yfir 280 þúsund lán hafa verið veitt að fjárhæð alls tæpir 

35 milljarðar. Af þeim hafa tæplega 600 milljónir verið afskrifaðar eða 1,7% af 

upphaflegum höfuðstól lánanna. Í heildina hafa 97,8% lána verið uppgreidd og 2,2% 

verið afskrifuð að hluta eða í heild. Að meðaltali er höfuðstóll lána um 120 þúsund 

krónur og meðallengd lánstíma 12 mánuðir. 

 

Tafla 2. Yfirlit yfir útrunnin lán frá upphafi lánaviðskipta, höfuðstóll, afskriftaupphæð og hlutfall 
afskrifta.  

    

 

 

 Ár Fjöldi útlána Höfuðstóll Afskriftir Fj. lána (afskrifuð) Afskriftahlutfall 

2006 370 42.687.355 4.287.965 41 10,0% 

2007 9.106 1.231.118.084 98.548.558 931 8,0% 

2008 17.111 2.026.189.661 140.567.103 1284 6,9% 

2009 23.919 1.730.736.186 42.722.198 592 2,5% 

2010 28.535 2.846.912.995 47.993.249 657 1,7% 

2011 35.389 4.148.523.434 47.776.995 594 1,2% 

2012 37.019 4.788.314.325 50.767.758 609 1,1% 

2013 41.359 5.461.852.386 61.011.918 674 1,1% 

2014 42.082 5.612.393.606 60.010.194 594 1,1% 

2015 37.204 4.917.483.499 36.288.725 293 0,7% 

2016 13.382 1.734.445.399 1.437.663 12 0,1% 

2017 43 4.247.255     0,0% 

 

285.519 34.544.903.699 591.412.326 6.281 1,7% 
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Eins og sjá má í töflu 2 er afskriftahlutfallið áberandi hæst á fyrstu tveimur árum 

starfseminnar en þá er lánaþjónustan ný og lánshæfismatið ómótað. Efnahagshrunið á 

Íslandi árið 2008 hefur áhrif næstu tvö ár á eftir. Frá árinu 2011 til 2014 dregur úr 

afskriftum og fjöldi útgefinna lána er nokkuð jafn, sem má líklega skýra með auknum 

uppgangi í efnahagslífinu. Lántakar eru samtals 95.462 og þar af voru 50,6% karlar og 

49,4% konur. Meðalaldur karla var 40 ár og meðalaldur kvenna 41 ár, staðalfrávik aldurs 

er 14 ár bæði fyrir karla og konur og var aldur þeirra á bilinu 18 til 97 ár. 

6.2 Tölfræðiúrvinnsla 

Öll tölfræðileg úrvinnsla á gögnum fór fram í Excel og tölfræðiforritinu SPSS. Í 

greiningunni var aðeins notast við upplýsingar um útrunnin lán. Í upphafi úrvinnslunnar 

var því öllum virkum lánum, sem enn var verið að greiða af eða voru í vanskilum, eytt út 

úr gagnasafninu. Einnig var 104 lánum til fyrirtækja eytt út úr gagnasafninu en það eru 

lán sem eru aðeins veitt í undantekningartilfellum. Raðgreiðslulánin eru fyrst og fremst 

ætluð til einstaklinga. 

Til að lýsa samsetningu allra frumbreyta voru útbúnar tíðnitöflur. Reiknað var út 

afskriftahlutfall sem segir til um hversu mikið hlutfallslega var afskrifað af upphaflegum 

höfuðstól lánsins. Framkvæmd var fervikagreining (e. one way analysis of variance - 

ANOVA) sem segir til um hvort munur sé á afskriftameðaltali innan hverjar breytu. 

Tukey eftirá (e. post hoc) samanburðarpróf var notað til að leggja mat á hvort 

marktækur munur á afskriftameðaltali væri milli hópa innan hverrar frumbreytu. 

Fylgnistuðlar (e. correlation coefficients) voru reiknaðir fyrir hverja og eina frumbreytu 

við háðu breytuna afskriftir og einnig var reiknuð fylgni milli allra frumbreyta. Út frá 

þessu var lagt mat á hvaða frumbreytur voru settar inn í líkan þrepaskiptrar margvíðar 

aðfallsgreiningar (e. multiple regression analysis) og hafi forspágildi um hvort lán sé 

afskrifað.  
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6.3 Rannsóknarsnið 

Í þessari rannsókn er háða breytan afskriftir (afskriftaupphæð). Frumbreyturnar eru í 

heildina ellefu en níu af þeim eru teknar út frá hverju og einu láni, það er kyn, aldur, 

búseta, hjúskaparstaða, ríkisfang, atvinnugrein söluaðila, lánstími, árstími og 

greiðsluaðferð. Tvær af frumbreytunum voru teknar út frá hverjum og einum lántaka, 

fjöldi lána og lánsfjárhæð. 

 



 

36 

7 Niðurstöður 

7.1 Kyn 

Eins og fram hefur komið ber rannsóknum ekki saman um hvort kynjamunur sé á líkum 

á því að lenda í vanskilum með lán. Því var byrjað á að athuga hvort afskriftaupphæð sé 

breytileg eftir kyni lántaka. Í töflu 3 má sjá að í heildina eru kynjahlutföll nánast jöfn 

þegar litið er til fjölda útlána en 1% fleiri lántakendur eru karlar. Lítill munur er á 

afskriftahlutfalli eftir kynjum en hlutfallið er 0,4% hærra hjá karlkyns lántökum eins og 

sést í töflu 3. 

 

Tafla 3. Samanlagður höfuðstóll, afskriftir og afskriftahlutfall eftir kyni lántaka. 

     

 
Höfuðstóll Afskriftir Afskriftahlutfall Fj. lána 

Karlar 18.417.129.960 355.283.143 1,90% 145.089 (51%) 

Konur 16.127.773.739 236.129.183 1,50% 140.430 (49%) 

 

34.544.903.699 591.412.326 1,70% 285.519 

 

Þegar kynjahlutföll eru skoðuð út frá ríkisfangi lántaka er athyglisvert að sjá að 18% 

fleiri erlendir karlar taka lán en erlendar konur, eins og sjá má í töflu 4. Árið 2016 voru 

6% fleiri karlar á Íslandi með erlendan ríkisborgarrétt en erlendar konur (Hagstofa 

Íslands, 2016).  

 

Tafla 4. Kynjahlutfall veittra lána eftir ríkisfangi lántaka. 

        

  Karlar Konur Munur 

Íslenskt ríkisfang 51% 49% 1% 

Erlent ríkisfang 59% 41% 18% 
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Þrátt fyrir að í heildina séu jafn mörg lán útgefin á karla og konur þá eru afskrifuð lán hjá 

karlkyns lántökum fleiri en hjá kvenkyns lántökum og munar þar um 14% á milli karla og 

kvenna eins og sést í töflu 5.  

Tafla 5. Upphaflegur höfuðstóll afskrifaðra lána, afskriftir og fjöldi lána eftir kyni lántaka. 

       Höfuðstóll Afskriftir Afskriftahlutfall Fjöldi lána 

Karlar 576.244.763 355.283.143 62%  3603 (57%)  

Konur 404.208.794 236.129.183 58%  2678 (43%)  

 

980.453.557 591.412.326 

 

6.281 

 

Fervikagreining (e. ANOVA) sýndi að marktækur munur er á afskriftameðaltali milli 

kynja (F(1, 285.517) = 111,203  p < 0,001). Meðal afskriftir hjá karlkyns lántökum (M = 

2.449, SD = 16.924) eru um 31% hærri en hjá kvenkyns lántökum (M = 1.681, SD = 

16.924). 

Breytan kyn hefur marktæka lága jákvæða fylgni við afskriftir (r = 0,020, p < 0,01), 

sem þýðir að karlar hafa tengsl við hærri afskriftaupphæð.  
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7.2 Aldur 

Aldur lántaka er mikilvæg breyta í lánaramma Borgunar. Lántakendur er skipt upp í fjóra 

flokka eftir aldri sem hver um sig hefur ákveðna hámarks lánsfjárhæð og hámarks fjölda 

lána. Rúmlega helmingur allra útgefinna lána er til lántaka í aldursflokknum 36 til 70 ára 

eins og sést í töflu 6. Lánaramminn hefur verið fjórskiptur frá upphafi lánaviðskiptanna 

og því var ákveðið að skoða betur hvern aldursflokk. 

 

Tafla 6. Fjöldi lána og hlutfall eftir aldursflokkum lánarammans. 

      

Aldursflokkar Fjöldi lána Hlutfall 

36-70 ára 162.660 57,0% 

25-35 ára 77.682 27,2% 

18-24 ára 36.683 12,8% 

70 ára og eldri 8.494 3,0% 

 

285.519 100% 

 

Í töflu 7 má sjá afskriftahlutfall af heildar útlánum eftir aldursflokkum lánarammans. 

Hæsta afskriftahlutfallið er hjá yngstu lántakendunum (18-24 ára) og munar um 1,8% á 

yngsta aldursflokknum og næst yngsta aldursflokkinum (25-35 ára).  

 

Tafla 7. Hlutfall afskrifta af heildarútlánum eftir aldursflokkum lánarammans. 

          

Aldursflokkar Höfuðstóll Afskriftir Afskriftahlutfall Lækkun milli aldursfl. 

18-24 ára 3.817.681.014 160.635.219 4,2% 

 25-35 ára 8.934.871.212 210.632.796 2,4% -1,8% 

36-70 ára 20.757.395.304 218.199.892 1,1% -1,3% 

70+ 1.034.956.169 1.944.419 0,2% -0,9% 

 

34.544.903.699 591.412.326 

   

Á mynd 1 er brotinn upp lánaflokkur yngstu lántakanna sem eru á aldursbilinu 18 til 

24 ára. Athyglisvert er að töluverður munur er á afskriftahlutfalli innan aldursflokksins. 

Afskriftahlutfall hjá lántakendum 18 til 19 ára er 5% hærra en hjá lántakendum á 

aldrinum 20 til 24 ára, sem er mun meiri en milli annarra aldursflokka lánarammans eins 

og sjá má á töflu 7. 
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Mynd 1. Yngsti aldursflokkur lánaramma, afskriftahlutfall heildarútlána hjá lántökum á aldrinum 18 til 
24 ára.  

 

Á mynd 2 er brotinn upp næst yngsti aldursflokkur lánarammans með lántakendur á 

aldrinum 25 til 35 ára en innan þess aldursflokks er ekki mikill munur á afskriftahlutfalli 

lántaka. Meðal afskriftahlutfall hjá lántökum á aldrinum 25 til 28 ára er 2,4% en 

meðaltalið lækkar í 2,0% hjá lántökum á aldrinum 29 til 35 ára. 
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Mynd 2. Næst yngsti aldursflokkur lánaramma, afskriftahlutfall heildarútlána hjá lántökum á aldrinum 
25 til 35 ára. 
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Fjölmennasti og næst elsti lánaflokkur lánarammans er með lántakendur á aldrinum 

36 til 70 ára. Afskriftahlutfallið fer greinilega lækkandi með hækkandi aldri lántaka eins 

og sést á mynd 3. Afskriftahlutfall hjá lántökum á aldrinum 36 til 50 ára er 1,35% en 

meðaltalið fer í 0,52% hjá lántökum á aldrinum 51 til 70 ára. 
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Mynd 3. Næst elsti aldursflokkur lánaramma, afskriftahlutfall af heildarútlánum fyrir lántakendur á 
aldrinum 36 til 70 ára.  

 

Á mynd 4 er síðan elsti aldursflokkur lánarammans brotinn upp en í honum eru 

lántakendur sem eru eldri en 70 ára. Þar er afskriftahlutfallið mjög lágt eða að meðaltali 

0,16%.  
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Mynd 4. Elsti aldursflokkur lánaramma, afskriftahlutfall heildarútlána fyrir lántakendur 71 árs og eldri. 

 

Á mynd 5 er yfirlitsmynd yfir öll aldursskeið lántaka sem sýnir vel hvernig 

afskriftahlutfallið lækkar jafnt og þétt eftir að lántakendur hafa náð 20 ára aldri.  

 

Mynd 5. Afskriftahlutfall lækkar jafnt og þétt með hækkandi aldri lántaka. 



 

42 

 

Fervikagreining sýndi að marktækur munur er á afskriftameðaltali milli aldurshópa 

lánarammans (F(3, 285.515) = 303,2 p < 0,01). Eftirá samanburður með Tukey prófi 

sýndi að marktækur munur er á meðaltölum milli allra aldursflokka og meðaltalið lækkar 

með hækkandi aldri lántaka. Meðal afskriftir hjá lántökum á aldrinum 18 til 24 ára (M = 

4379, SD = 24.660) er 38% hærri en hjá lántökum á aldrinum 25 til 35 ára (M = 2711, SD 

= 22.619). Afskriftameðaltalið lækkar um 50% milli lántaka á aldrinum 25 til 35 ára og 

lántaka á aldrinum 36 til 70 ára (M = 1341, SD = 16.678). Loks munar 82% á meðaltölum 

lántaka á aldrinum 36 til 70 ára og lántökum sem eru 70 ára og eldri (M = 229, SD = 

19.439).  

Breytan aldur hefur lága neikvæða og marktæka fylgni við afskriftir (r = -0,059 og er p 

< 0,01), sem styður það sem fram hefur komið hér að ofan – eldri lántakendur hafa 

tengsl við lægri afskriftaupphæð. 

7.3 Búseta 

Búseta lántaka hefur væg áhrif á lánshæfiseinkunn einstaklinga hjá Creditinfo og því er 

hún tekin til skoðunar. Yfir helmingur allra útlána er veittur til lántaka sem búsettir eru á 

höfuðborgarsvæðinu eins og sést í töflu 8 en fjöldi útgefinna lána eftir landshlutum er í 

samræmi við búsetu Íslendinga á landinu öllu (Hagstofa Íslands, 2015). 

 

Tafla 8. Fjöldi útlána og hlutfall eftir búsetu lántaka. 
      

  Fjöldi Hlutfall 

Höfuðborgarsvæðið 183.226 64,2% 

Suðurnes 25.416 8,9% 

Vesturland og Vestfirðir 16.843 5,9% 

Norðurland 24.103 8,4% 

Austurland 8.209 2,9% 

Suðurland 17.468 6,1% 

Óskráð heimilisfang 10.254 3,6% 

  285.519 100% 

 

Afskriftahlutfallið er hæst hjá lántökum með óskráð heimilisfang eins og sést í töflu 9. 

Við lánveitingu eru allir lántakar með skráð heimilisfang. Þegar heimilisfang dettur úr 

lánakerfinu er ástæðan að heimilisfang viðkomandi er óskráð í þjóðskrá eða skráð 
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erlendis. Hjá lántökum með skráð heimilisfang er hæsta afskriftahlutfallið á 

Suðurnesjum en það munar 0,8% á þeim og lántökum sem eru búsettir á 

höfuðborgarsvæðinu. Sé landsbyggðin tekin saman í eitt landsvæði á móti 

höfuðborgarsvæðinu kemur nánast engin munur fram á afskriftahlutfallinu eða 0,2%.  

 

Tafla 9. Upphaflegur höfuðstóll, afskriftir og afskriftahlutfall eftir búsetu lántaka. 

    Landshluti Höfuðstóll Afskriftir Afskriftahlutfall 

Höfuðborgarsvæðið 22.030.985.692 328.331.753 1,5% 

Suðurnes 3.057.158.067 71.349.285 2,3% 

Vesturland og Vestfirðir 2.116.450.330 28.051.817 1,3% 

Norðurland 2.968.755.279 39.851.037 1,3% 

Austurland 1.025.511.336 12.554.764 1,2% 

Suðurland 2.188.719.673 33.405.932 1,5% 

Óskráð heimilisfang 1.157.323.322 77.867.738 6,7% 

 

34.544.903.669 591.412.326 

  

Fervikagreining sýndi að marktækur munur er á afskriftameðaltali eftir búsetu 

lántaka (F(6, 285.512) = 155,14  p < 0,01). Eftirá samanburðapróf Tukey sýndi að aðeins 

er marktækur munur á afskriftameðaltölum lántaka með óskráð heimilisfang (M = 

7.594, SD = 35.128) og lántökum búsettum á Suðurnesjum (M = 2807,3, SD = 22.472) við 

alla aðra landshluta, það er höfuðborgarsvæðið (M = 1791, SD = 35.128), 

Vesturland/Vestfirði (M = 1665, SD = 16.828), Norðurland (M = 1653, SD = 16.574), 

Austurland (M = 1529, SD = 17.460) og Suðurland (M = 1912, SD = 18.933). Annar munur 

milli landshluta reyndist ekki vera marktækur.  

Breytan búseta eftir landshlutum hefur lága neikvæða fylgni við afskriftir (r = -0,013  

p < 0,01), sem þýðir að lántakendur sem hafa óskráð heimilisfang eða búsettir á 

Suðurnesjum hafa tengsl við hærri afskriftaupphæð.   



 

44 

 

7.4 Hjúskaparstaða 

Hjúskaparstaða lántaka er breyta sem einnig hefur lítið vægi inn í lánshæfismat 

einstaklinga hjá Creditinfo og því er hún tekin til skoðunar hér. Eins og sést í töflu 10 eru 

hlutfallslega flestir lántakar giftir. 

 

Tafla 10. Fjöldi lána og hlutfall eftir hjúskaparstöðu lántaka. 

     Fjöldi Hlutfall 

Gift 131.823 46,2% 

Ógift 100.105 35,1% 

Skilin/nn 33.014 11,6% 

Ekkil/Ekkja 7.183 2,5% 

Óupplýst 7.260 2,5% 

Skilin/nn að borði og sæng 4.096 1,4% 

Hjón ekki í samvistum 1.936 0,7% 

Íslendingur með lögheimili erlendis og í hjúskap með útlending 102 0,0% 

 

285.519 100% 

 

Hæsta afskriftahlutfallið er hjá Íslendingum sem eru með skráð lögheimili erlendis og 

í hjúskap með útlending en ekki er hægt að draga of miklar ályktanir af því þar sem fáir 

lántakendur geta haft mikil áhrif á afskriftahlutfallið. Það munar 1,8% á afskriftahlutfalli 

giftra einstaklinga og ógiftra og sami munur kemur fram á milli giftra lántaka og þeirra 

sem hafa skilið eins og sést í töflu 11.  

 

Tafla 11. Upphaflegur höfuðstóll, afskriftir og afskriftahlutfall eftir hjúskaparstöðu lántaka. 

        

Hjúskaparstaða  Höfuðstóll Afskriftir Afskriftahlutfall 

Ísl. með lögheimili erl. í hjúskap með útlendingi 11.093.299 722.019 6,5% 

Hjón ekki í samvistum 233.900.740 10.472.392 4,5% 

Skilin(n) að borði og sæng 517.139.911 18.273.316 3,5% 

Óupplýst 819.282.038 24.856.131 3,0% 

Skilin(n) 3.902.414.827 103.275.154 2,6% 

Ógift 11.364.786.403 296.096.100 2,6% 

Gift 16.846.326.352 132.262.148 0,8% 

Ekkill, ekkja 849.960.129 5.455.066 0,6% 

 

34.544.903.699 591.412.326 
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Fervikagreining sýndi að marktækur munur er á meðal afskriftum eftir 

hjúskaparstöðu lántaka (F(7, 285.511) = 128,6 p < 0,01). Eftirá samanburðarpróf Tukey 

sýndi að marktækur munur á lántökum sem eru ekklar/ekkjur (M = 759, SD = 10.985) 

eða lántökum sem eru giftir (M = 1003, SD = 14.236) og þeim lántökum sem eru giftir en 

ekki í samvistum (M = 5409, SD= 35.094), Íslendingum með lögheimili erlendis í hjúskap 

með útlendingi (M = 7078, SD = 28.551), ógiftir (M = 2957, SD = 22.120), hafa skilið (M = 

3128, SD = 24.791), skilið á borð og sæng (M = 4461, SD = 31.430) eða hafa óupplýsta 

hjúskaparstöðu (M = 3423, SD = 24.046). Einnig er marktækur munur á þeim lántökum 

sem eru giftir en ekki í samvistum og þeim lántökum sem eru ógiftir, hafa skilið, skilið á 

borð og sæng eða hafa óupplýsta hjúskaparstöðu. Marktækur munur er á þeim 

lántökum sem eru ógiftir og þeim sem hafa skilið á borð og sæng. Loks er marktækur 

munur á þeim sem hafa skilið á borð og sæng og þeim sem hafa skilið. Á milli annarra 

hópa var ómarktækur munur.  

Breytan hjúskaparstaða lántaka hefur lága jákvæða og marktæka fylgni við afskriftir 

(r = 0,052, p < 0,01). Sem þýðir að þeir sem hafa skilið, eru ógiftir eða hafa óupplýsta 

hjúskaparstöðu hafa tengsl við hærri afskriftir.  

7.5 Ríkisfang 

Það má með sanni segja að lántakendur komi hvaðan æva að úr heiminum en 

einstaklingar frá 79 þjóðernum hafa tekið lán hjá Borgun. Eins og sjá má í töflu 12 eru 

Íslendingar í miklum meirihluta en tæplega 10% allra lána hafa verið veitt lántaka með 

erlent ríkisfang. Það hafa verið vangaveltur um hvort ríkisfang skipti máli varðandi 

afskriftir og því verður breytan ríkisfang lántaka tekin til frekari skoðunar hér.  

 

Tafla 12. Fjöldi lána og hlutfall eftir ríkisfangi lántaka. 

     Fjöldi Hlutfall 

Íslenskt ríkisfang 257.939 90,3% 

Erlent ríkisfang 27.580 9,7% 

 

285.519 100% 
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Eins og sést í töflu 13 þá er munar litlu á afskriftahlutfalli eftir ríkisfangi. Lántakar 

með erlent ríkisfang eru með 0,4% hærra afskriftahlutfall en lántakar með íslenskt 

ríkisfang. 

 

Tafla 13. Upphaflegur höfuðstóll, afskriftir og afskriftahlutfall heildarútlána eftir ríkisfangi lántaka. 

      Höfuðstóll Afskriftir Afskriftahlutfall 

Íslenskt ríkisfang 31.413.565.770 526.911.021 1,7% 

Erlent ríkisfang 3.131.337.930 64.501.305 2,1% 

 

34.544.903.699 591.412.326 

 Fervikagreining sýndi að marktækur munur er á afskriftameðaltali eftir ríkisfangi 

lántaka (F(1, 285.517) = 5,7 p < 0,01). Meðal afskriftum hjá lántökum með erlent 

ríkisfang (M = 2.338, SD = 19.709) er 12% hærri en hjá lántökum með íslenskt ríkisfang 

(M = 2043, SD = 19.410). 

Breytan ríkisfang lántaka hefur nánast enga fylgni við afskriftir (r= 0,004 p < 0,05). 
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7.6 Atvinnugrein söluaðila  

Söluaðilinn er sá sem hittir lántakann og afgreiðir lánið rafrænt í gegnum vefsíðu 

Borgunar. Mörgum lántökum finnast þeir þess vegna frekar vera skuldbundnir 

söluaðilanum og hafa í sumum tilvikum enga vitneskju um að Borgun sé raunverulegur 

lánveitandi. Af þessum ástæðum hafa stundum verið uppi getgátur um hvort 

atvinnugrein söluaðila skipti máli varðandi afskriftir lánsins. Frá árinu 2006 hafa verið 

afgreidd lán hjá yfir 1200 sölustöðum af öllum stærðum og gerðum. Söluaðilarnir voru 

gróflega flokkaðir eftir atvinnugrein. Eins og sést í töflu 14 var yfir helmingur þeirra sem 

flokkast undir raftækjaverslanir en einnig er mikið um bílasölur/bílaverkstæði, 

húsgagnaverslanir og ferðaskrifstofur/flugfélög.   

 

Tafla 14. Fjöldi lána og hlutfall eftir atvinnugrein söluaðila. 

      

  Fjöldi Hlutfall 

Raftæki 192.151 67% 

Bílasölur/bílaverkstæði 24.530 8,6% 

Húsgagnaverslanir 20.120 7,0% 

Ferðaskrifstofur & flugfélög 12.016 4,2% 

Byggingavöruverslanir 12.007 4,2% 

Ýmis verslun 5.920 2,1% 

Skartgripa & gleraugnaverslanir 5.532 2,4% 

Sportvörur/sportklúbbar 4.355 1,5% 

Námskeið/skólar 4.109 1,4% 

Annað 2.314 0,8% 

Tannlæknar/læknar 2.104 0,7% 

Snyrtistofur/hárgreiðslustofur 150 0,1% 

    

Það er fremur lítill munur á afskriftahlutfalli eftir atvinnugrein söluaðila eins og sést í 

töflu 15. Tannlæknar/læknar, bílasölur/bílaverkstæði, raftæki og námskeið/skólar eru 

með hæsta afskriftahlutfallið eða að meðaltali um 2%. Lægsta afskriftahlutfallið er hjá 

ferðaskrifstofum/flugfélögum, sportvöru/sportklúbbum, byggingavöruverslunum og 

skartgripa - og gleraugnaverslunum en þar er meðal afskriftahlutfallið 0,8%.  
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Tafla 15. Upphaflegur höfuðstóll, afskriftir og afskriftahlutfall eftir atvinnugrein söluaðila (aðeins 
fyrirtæki sem hafa afgreitt lán fyrir eina milljón eða meira). 

      Upphaflegur höfuðstóll Afskriftir Afskriftahlutfall 

Tannlæknar/læknar 408.272.846 8.481.389 2,1% 

Bílasölur/bílaverkstæði 3.637.875.470 75.219.725 2,1% 

Raftæki 19.804.018.000 401.530.549 2,0% 

Námskeið/skólar 553.835.112 9.204.056 1,7% 

Ýmis verslun 474.602.218 6.373.437 1,3% 

Snyrtistofur/hárgreiðslustofur 34.257.132 443.016 1,3% 

Annað 249.247.346 3.045.669 1,2% 

Húsgagnaverslanir 3.678.455.290 39.034.246 1,1% 

Skartgripa & gleraugnaverslanir 554.684.204 5.322.060 1,0% 

Byggingavöruverslanir 1.554.675.697 14.306.073 0,9% 

Sportvörur/sportklúbbar 484.755.513 3.465.055 0,7% 

Ferðaskrifstofur & flugfélög 3.037.863.538 16.845.321 0,6% 

     

Fervikagreining sýndi að marktækur munur er á afskriftameðaltali eftir atvinnugrein 

söluaðila (F(13, 285.374) = 15,5 p < 0,01). Eftirá samanburðarpróf Tukey sýndi að 

marktækur munur er á raftækjaverslunum (M = 2089, SD = 17.529) og 

bílasölum/bílaverkstæðum (M = 3047, SD = 29.166), læknum/tannlæknum (M = 4217, 

SD = 31.985), byggingavöruverslunum (M = 1191, SD = 15.615), 

ferðaskrifstofum/flugfélögum (M = 1402, SD = 18.856) og ýmsum verslunum (M = 1076, 

SD = 10.680). Einnig er marktækur munur á bílasölum/bílaverkstæðum og 

húsgagnaverslunum (M = 1938, SD = 22.489), byggingavöruverslunum, 

ferðaskrifstofum/flugfélögum, skart- og gleraugnaverslunum (M = 962, SD= 11.395) og 

ýmsum verslunum.  Marktækur munur mældist einnig á læknum/tannlæknum og 

námskeiðum/skólum (M = 2239, SD = 23.312), húsgagnaverslunum (M = 1938, SD = 

22.489), byggingavöruverslunum, ferðaskrifstofum/flugfélögum, skart og 

gleraugnaverslunum og ýmsum verslunum. Munurinn er einnig marktækur á 

sportvöru/sportklúbbum (M = 759, SD = 11.395) og raftækjaverslunum, bílasölum, 

læknum/tannlæknum, námskeiðum/skólum og húsgagnaverslunum. Loks reyndist vera 

marktækur munur á húsgagnaverslunum og skart og gleraugnaverslunum og 

byggingavöruverslunum. Á milli annarra atvinnugreina var munurinn ómarktækur.  

Breytan atvinnugrein söluaðila hefur veika neikvæða fylgni við afskriftir (r= - 0,011 p 

< 0,01), sem styður það sem fram hefur komið hér að ofan, raftækjaverslanir, 
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bílasölur/bílaverkstæði, læknar/tannlæknar og námskeið/skólar hafa lítilleg tengsl við 

hærri afskriftaupphæð.  

7.7 Árstími 

Það er forvitnilegt að kanna hvort afskriftahlutfallið sé breytilegt eftir útgáfumánuði 

láns. Eins og sést í töflu 16 þá er desember stærsti útlánamánuðurinn en það er tími 

mikillar eyðslu landsmanna fyrir jólin.  

 

Tafla 16. Fjöldi lána og hlutfall eftir útgáfumánuði. 

     Fjöldi Hlutfall 

Janúar 24.362 8,5% 

Febrúar 19.967 7,0% 

Mars 21.154 7,4% 

Apríl 19.886 7,0% 

Maí 23.341 8,2% 

Júní 22.308 7,8% 

Júlí 22.440 7,9% 

Ágúst 28.859 10,1% 

September 22.489 7,9% 

Október 22.161 7,8% 

Nóvember 22.803 8,0% 

Desember 35.749 12,5% 

 

285.519 100% 
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Afskriftahlutfallið er nokkuð jafnt milli mánaða og desember er með áttunda lægsta 

afskriftahlutfallið eins og sést í töflu 17.   

Tafla 17. Upphaflegur höfuðstóll, afskriftir og afskriftahlutfall eftir útgáfumánuði láns. 

 
   

  Höfuðstóll Afskriftir Afskriftahlutfall 

Janúar 3.053.953.394 41.011.219 1,3% 

Febrúar 2.438.985.517 39.292.896 1,6% 

Mars 2.563.559.124 38.802.987 1,5% 

Apríl 2.392.178.223 37.309.360 1,6% 

Maí 2.807.142.537 43.813.645 1,6% 

Júní 2.750.571.867 49.917.724 1,8% 

Júlí 2.799.159.960 56.839.067 2,0% 

Ágúst 3.563.887.022 67.038.871 1,9% 

September 2.836.116.550 57.103.059 2,0% 

Október 2.750.010.400 49.735.447 1,8% 

Nóvember 2.817.606.376 48.054.704 1,7% 

Desember 3.771.732.729 62.493.347 1,7% 

 

34.544.903.699 591.412.326 

  

Fervikagreining  sýndi að marktækur munur er á afskriftameðaltali eftir útgáfu 

mánuði lánsins (F(11, 285.507) = 5,6 p < 0,01). Eftirá samanburðarpróf Tukey sýndi að 

munurinn á afskriftameðaltali var marktækur milli desember (M = 1748, SD = 17.190) og 

júlí (M =2532, SD = 22.362), ágúst (M = 2322, SD = 20.311) og september (M = 2539, SD 

= 23.005). Marktækur munur er á afskriftameðaltali útlána sem eru útgefin í september 

(M = 2539, SD = 23.005) og júlí (M =2532, SD = 22.362) við mánuðina mars (M = 1834, 

SD = 18.328), apríl (M = 1876, SD = 18.805) og maí (M = 1877, SD = 18.484). Milli 

annarra mánaða var ekki marktækur munur á afskriftameðaltali.  

Breytan árstími hefur nánast enga fylgni við afskriftir (r = 0,005 p < 0,05).  
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7.8 Lánstími 

Það fer eftir lánategund á hversu marga gjalddaga að hámarki er leyfilegt að dreifa 

lánsfjárhæð. Í hefðbundnum vaxtalánum er hægt að dreifa lánsfjárhæðinni á allt að 36 

gjalddaga en á vaxtalausum lánum er leyfilegt að skipta lánsfjárhæðinni á 12 gjalddaga. 

Einhverjir söluaðilar eru þó með undanþágu á þessari reglu og geta boðið 

viðskiptavinum sínum að dreifa lánsfjárhæðinni til allt að 48 mánaða. Í lánasafninu eru 

lán sem eru til lengri tíma en 48 mánaða annaðhvort leifar frá gamalli tíð þegar lengri 

lán voru leyfileg eða skilmálabreytt lán hjá lántökum í greiðsluvandræðum. 

Að meðaltali er fjöldi gjalddaga allra útlána 12 en meðalfjöldi gjalddaga afskrifaðra 

lána er tæplega helmingi fleiri eða 23 gjalddagar. Eins og sést í töflu 18 þá er lang 

algengast að útgefin lán séu til 12 mánaða eða skemmri tíma.   

 

Tafla 18. Fjöldi lána og hlutfall eftir lengd lánstíma. 

 

    

  Fjöldi Hlutfall 

< 12 gjalddagar 228.511 80% 

13-18 gjalddagar 34.752 12,2% 

19-24 gjalddagar 11.086 3,9% 

25-36 gjalddagar 8.628 3,0% 

37-48 gjalddagar 1.305 0,5% 

49 eða fleiri gjalddagar 1.237 0,4% 

 

285.519 100,00% 

 

Þegar afskriftahlutfall er skoðað út frá fjölda gjalddaga sést að afskriftahlutfallið 

hækkar eftir því sem gjalddögum láns fjölgar. Afskriftahlutfall á lánum sem eru með 12 

eða færri gjalddaga er 0,59% en fyrir lán sem hafa 25 til 36 gjalddaga er 

afskriftahlutfallið 6,52% og er munurinn því 5,66%. Afskriftahlutfallið er síðan orðið enn 

hærra á lánum sem er með 37 til 48 gjalddaga og yfir fjórðungur allra lána þar sem 

lánstíminn er lengri en 49 mánuðir er afskrifaður eins og sést í töflu 19.  
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Tafla 19. Upphaflegur höfuðstóll, afskriftir og afskriftahlutfall eftir lengd lánstíma (fjölda gjalddaga). 

    
  Höfuðstóll Afskriftir Afskriftahlutfall 

< 12 gjalddagar 25.066.023.418 149.054.740 0,59% 

13-18 gjalddagar 4.476.560.954 81.991.666 1,83% 

19-24 gjalddagar 2.162.957.263 95.275.064 4,40% 

25-36 gjalddagar 2.260.732.402 147.501.327 6,52% 

37-48 gjalddagar 324.607.071 51.249.243 15,79% 

49+ gjalddagar 254.022.591 66.340.286 26,12% 

     

Gerð var fervikagreining sem sýndi að marktækur munur er á afskriftameðaltali eftir 

fjölda gjalddaga lánsins (F(5, 285.513) = 4558,4 p < 0,01). Afskriftameðaltalið fer 

stighækkandi eftir því sem lánið hefur fleiri gjalddaga og eftirá samanburðarpróf Tukey 

sýndi að marktækur munur er á öllum meðaltölum. Lægst er meðaltalið hjá lánum sem 

eru með 12 eða færri gjalddaga (M = 625, SD = 9133) og meðaltalið hækkar um rúm 

70% á lánum með 12 til 18 gjalddaga (M = 2359, SD = 15.576). Meðaltal afskrifta 

hækkar síðan enn frekar hjá lánum sem eru frá 18 til 24 gjalddaga (M = 8594, SD = 

37.352). Lang hæsta meðaltal afskrifta hafa lán sem hafa á bilinu 24 til 36 gjalddaga (M= 

17.095, SD = 61.625), lán á bilinu 36 til 48 gjalddaga (M = 39.271, SD = 91.453) og lán 

sem hafa 48 gjalddaga eða fleiri (M = 53.630, SD = 103.731). 

Breytan lánstími hefur jákvæða og nokkuð sterka fylgni við afskriftir (r = 0,235 p < 

0,01), sem þýðir að lengri lán hafa tengsl við hærri afskriftaupphæð. 
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7.9 Greiðsluaðferð 

Eitt af skilyrðum fyrir lántöku hjá Borgun er að skrá kreditkort bak við lánið sem er síðan 

skuldfært mánaðarlega fyrir afborgun lánsins. Ef ekki tekst að skuldfæra kortið þá er 

sendur greiðsluseðill í heimabanka lántaka. Af öllum útlánum eru 95% greidd með 

kreditkorti eins og sést í töflu 20.   

 

Tafla 20. Fjöldi lána og hlutfall eftir því hvort þau eru greidd með kreditkorti eða ekki. 

   
  Fjöldi Hlutfall 

Greitt með kreditkorti 271.463 95,1% 

Ekki greitt með kreditkorti 14.056 4,9% 

  285.519 100% 

 

Eins og sést í töflu 21 er afskriftahlutfall þeirra sem greiða ekki með korti rúmlega 

12% hærra heldur en hjá þeim lántökum sem greiða með korti, munurinn er því 

umtalsverður.  

 

Tafla 21. Upphaflegur höfuðstóll, afskriftir og afskriftahlutfall eftir því hvort lán er greitt með 
kreditkorti eða ekki.  

      Höfuðstóll Afskriftir Afskriftahlutfall 

Greitt með kreditkorti 32.850.113.383 360.070.519 1,1% 

Ekki greitt með kreditkorti 1.694.790.316 231.341.807 13,7% 

 

34.544.903.699 591.412.326 

  

Það er hinsvegar aðeins 1,7% munur á þeim sem greiða greiðsluseðil og þeirra 

lántaka sem greiða ekki greiðsluseðil eins og sést í töflu 22. Hafa ber í huga að það eru 

margir lántakar sem bæði greiða af láninu með kreditkorti og greiðsluseðli í heimabanka 

en þrátt fyrir það er afskriftahlutfallið áberandi hæst hjá þeim sem hætta að greiða af 

láninu með kreditkorti. 
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Tafla 22. Upphaflegur höfuðstóll, afskriftir og afskriftahlutfall eftir því hvort lán er greitt með 
greiðsluseðli eða ekki. 

    Höfuðstóll Afskriftir Afskriftahlutfall 

Greiddur greiðsluseðill 9.924.549.023 285.168.802 2,9% 

Ekki greitt með greiðsluseðli 24.620.354.676 306.243.524 1,2% 

 

34.544.903.699 591.412.326 

  

Fervikagreining sýndi að marktækur munur er á afskriftameðaltali eftir því hvort lánið 

er greitt með kreditkorti (F(1, 285.517) = 8334 p < 0,001). Meðaltal afskrifta hjá 

lántökum sem greiða með kreditkorti (M = 1326, SD = 15.513) er mun lægri en hjá þeim 

sem greiða ekki með kreditkorti (M = 16.458, SD = 53.016).  

Breytan greiðsluaðferð hefur jákvæða marktæka fylgni við afskriftir (r = 0,168 og 

p < 0,01), sem þýðir að þeir sem hætta að greiða af láninu með korti hafa tengsl við 

hærri afskriftarupphæð.  

7.10 Fjöldi lána á hvern lántaka 

Eins og áður hefur komið fram skiptir lánarammi Borgunar lántökum upp í fjóra 

aldursflokka. Fyrir hvern aldursflokk er ákveðin hámarks lánsfjárhæð og hámarksfjöldi 

virkra lána sem hver lántaki getur nýtt sér. Til dæmis getur 19 ára einstaklingur fengið 

að hámarki 400 þúsund króna lán og það má í mesta lagi skiptast á fjögur lán. Lántaki 

getur ekki tekið fleiri lán þó hann sé ekki kominn upp í hámarksupphæð lánarammans. 

Þar sem breytan fjöldi lána skiptir miklu máli í lánaramma Borgunar verður hún tekin til 

nánari skoðunar hér. Frá upphafi lánaviðskiptanna hefur hver lántaki tekið allt frá einu 

láni og upp í 35 lán. Algengast er að lántakendur taki eitt til tvö lán eins og sést í töflu 

23. Meðalfjöldi lána yfir allt tímabilið, frá 2006-2017, eru þrjú lán á hvern lántaka.  

Tafla 23. Fjöldi lána og hlutfall eftir fjölda lána á hvern lántaka (yfir allt tímabilið 2006-2017). 

     Fjöldi Hlutfall 

1-2 lán 55.998 58,7% 

3-4 lán 20.771 21,8% 

5-6 lán 9.330 9,8% 

7-8 lán 4.538 4,8% 

9-10 lán 2.374 2,5% 

10 eða fleiri lán 2.451 2,6% 
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Hjá lántökum sem taka eitt til tvö lán er meðal afskriftahlutfallið 3,5% en hjá þeim 

sem taka þrjú til fjögur lán er meðal afskriftahlutfallið 1,8% og er því afskriftahlutfallið 

helmingi hærra hjá þeim sem taka eitt til tvö lán heldur en þeim sem taka þrjú til fjögur 

lán eins og sjá má í töflu 24. Það ber þó að varast að draga of miklar ályktanir af þessum 

niðurstöðum. Breytan fjöldi lána er undir áhrifum frá aldursskilyrðum lánarammans og 

hversu farsælir lántakar eru. Standi lántaki ekki í skilum við eitt lán hefur hann ekki 

möguleika á að taka annað lán. 

Tafla 24. Upphaflegur höfuðstóll, afskriftir og afskriftahlutfall eftir fjölda lána á hvern lántaka. 

        

Fjöldi lána Höfuðstóll Afskriftir Afskriftahlutfall 

1 4.980.440.576 202.338.674 4,1% 

2 5.054.199.523 150.127.225 3,0% 

3 4.633.872.000 94.609.655 2,0% 

4 4.013.426.445 61.482.148 1,5% 

5 3.281.787.865 29.203.783 0,9% 

6 2.644.890.047 15.854.574 0,6% 

7 2.168.830.921 11.003.741 0,5% 

8 1.693.028.610 9.129.839 0,5% 

9 1.366.505.541 4.212.109 0,3% 

10 1.130.173.530 5.057.282 0,4% 

     

Fervikagreining sýndi að marktækur munur er á meðal afskrift eftir fjölda útlána á 

hvern lántaka (F(5, 95.456) = 13,1  p < 0,01). Eftirá samanburðarpróf Tukey sýndi að 

marktækur munur er á afskriftarmeðaltali þeirra lántaka sem hafa tekið eitt til tvö lán 

(M = 6294, SD = 37.209) og þeirra sem hafa tekið þrjú til fjögur lán (M= 7525, SD = 

45.258), fimm til sex lán (M = 4805, SD = 38.179), sjö til átta lán (M = 4436, SD = 

39.729), níu til tíu lán (M = 3904, SD = 39.986) og tíu eða fleiri lán (M = 3424, SD = 

39.986). Einnig var marktækur munur á þeim lántökum sem höfðu tekið þrjú til fjögur 

lán og lántaka sem höfðu tekið fimm til sex lán, sjö til átta lán, níu til tíu lán og tíu eða 

fleiri lán. Á milli annarra hópa reyndist ekki vera marktækur munur á afskriftameðaltali.  

Breytan fjöldi lána hefur marktæka lága neikvæða fylgni við afskriftir (r = - 0,015 

p < 0,01), sem þýðir að lántakar sem taka fleiri lán hafa tengsl við lægri afskriftaupphæð.  
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7.11 Lánsfjárhæð á hvern lántaka 

Samanlögð lánsfjárhæð fyrir hvern lántaka skiptir einnig miklu máli fyrir lánaramma 

Borgunar. Það fer eftir aldri lántaka hversu háa upphæð hægt er að hafa útistandandi í 

einu. Eins og sjá má í töflu 25 þá taka flestir lántakar lán fyrir undir 350 þúsund krónur.  

 

Tafla 25. Fjöldi lána og hlutfall eftir samanlagðri lánsfjárhæð fyrir hvern lántaka. 

     Fjöldi Hlutfall 

 < 350.000  60.596 63,5% 

350.000 - 550.000 15.120 15,8% 

550.000 - 800.000 9.786 10,3% 

800.000 - 1.100.000 5.451 5,7% 

1.100.000 > 4.509 4,7% 

    

Í töflu 26 má sjá hvernig afskriftahlutfallið lækkar eftir því hver sameiginleg 

lánsfjárhæð fyrir hvern lántaka verður hærri. Það munar 1,4% á afskriftahlutfalli þeirra 

sem hafa tekið lán fyrir 350 þúsund eða minna og þeim sem hafa tekið 550 til 800 

þúsund. Breytan lánsfjárhæð er einnig háð þeim skilyrðum sem lánaramminn setur og 

hafi lán áður verið afskrifað á viðkomandi lántaka getur hann ekki tekið fleiri lán. Þetta 

þýðir að samanlögð lánsfjárhæð þeirra sem hafa lent í afskriftum er lægri heldur en hjá 

þeim lántökum sem ekki hefur verið afskrifað á og því er ekki hægt að draga miklar 

ályktanir af þessum niðurstöðum.  
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Tafla 26. Upphaflegur höfuðstóll, afskriftir og afskriftahlutfall eftir samanlagðri lánsfjárhæð 
fyrir hvern lántaka.  

    Upphæð (kr.) Höfuðstóll Afskriftir Afskriftahlutfall 

< 350.000  9.618.268.132 281.415.971 2,9% 

350.000 - 550.000 6.655.377.645 141.853.383 2,1% 

550.000 - 800.000 6.457.733.784 94.243.099 1,5% 

800.000 - 1.100.000 5.055.068.222 38.691.321 0,8% 

1.100.000 > 6.758.455.916 35.208.552 0,5% 

 

34.544.903.699 591.412.326 

  

Fervikagreining sýndi að marktækur munur er á meðal afskriftum eftir breytunni 

heildar lánsfjárhæð á hvern lántaka (F(4, 95.457) = 69,8  p < 0,01). Eftirá 

samanburðarpróf Tukey sýndi að marktækur munur var á þeim lántökum sem höfðu 

tekið í heildina lán undir 350 þúsund (M = 4644, SD = 26.314) og lántökum sem tóku lán 

á bilinu 350 til 550 þúsund (M = 9382, SD = 50.318), 550 til 800 þúsund (M = 9630, SD = 

50.312), lántökum sem tóku lán á bilinu 800 til 1100 þúsund (M = 7098, SD = 54.773) og 

lántökum sem tóku lán yfir 1100 þúsund (M = 7808, SD = 62.726). Einnig kom fram 

marktækur munur á milli þeirra sem höfðu tekið lán fyrir 800 til 1100 þúsund og lántaka 

sem tóku lán á bilinu 350 til 550 þúsund eða 550 til 800 þúsund. Milli annarra hópa 

mældist ekki marktækur munur á afskriftameðaltali. 

Breytan lánsfjárhæð hefur marktæka og veika jákvæða fylgni við afskriftir (r = 

0,044 p < 0,01), sem þýðir að hærri lánsfjárhæð hefur tengsl við hærri afskriftaupphæð.  

7.12 Fylgni 

Fylgnistuðlar voru reiknaðir milli allra breyta til að athuga hvort tengsl við háðu 

breytuna afskriftir væru breytileg eftir frumbreytunum kyni, aldri, búsetu, 

hjúskaparstöðu, ríkisfangi, atvinnugrein söluaðila, lánstími, árstíma og greiðsluaðferð en 

einnig til að athuga hvort fylgni væri milli frumbreytanna sjálfra. Fylgnistuðlarnir eru 

birtir í prósentum og niðurstöðuna má sjá í töflu 27.  
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Tafla 27. Fylgnistuðlar milli afskrifta og kyns, aldurs, búsetu, hjúskaparstöðu, ríkisfangs, atvinnugreinar söluaðila, lánstíma, árstíma og greiðsluaðferðar. 

             Afskriftir Kyn Aldur Búseta Hjúskaparst. Ríkisfang Söluaðili Lánstími Árstími Gr. aðferð 

Afskriftir 1 

         Kyn 2,00
**

 1 

        Aldur -5,90
**

 -2,70
**

 1 

       Búseta -1,30
**

 1,10
**

 1,50
**

 1 

      Hjúskaparstaða 5,20
**

 -5,60
**

 -23,8
**

 -4,90
**

 1 

     Ríkisfang 0,40
*
  5,40

**
 -13,0

**
 -4,30

**
 2,60

**
 1 

    Söluaðili -1,10
**

 -3,50
**

 15,9
**

 0,34 -6,70
**

 -6,90
**

 1 

   Lánstími 23,50
**

 1,20
**

 -14,5
**

 4,50
**

 6,00
**

 0,05 -17,9
**

 1 

  Árstími 0,50
*
 0,40

*
 -1,80

**
 1,40

**
 -0,80

**
 0,40

*
 -4,70

**
 1,70

**
 1 

 Greiðsluaðferð 16,80
**

 2,00
**

 -12,9
**

 0,90
**

 5,60
**

 -4,1
**

 -6,40
**

 20,3
**

 2,40
**

 1 

** p < 0,01 (tvíhliða marktektarpróf) 

                * p < 0,05 (tvíhliða marktektarpróf) 

Fjöldi lána (n) = 285.519  
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Tafla 28 sýnir að tengsl við háðu breytuna afskriftir eftir frumbreytunum fjöldi lána á 

hvern lántaka og samanlagðri lánsfjárhæð á hvern lántaka.   

Tafla 28. Fylgni milli afskrifta og fjölda lána og samanlagðar lánsfjárhæðar. 

      Afskriftir Fjöldi lána Lánsfjárhæð 

Afskriftir 1   
 

Fjöldi lána -1,5** 1 

 Lánsfjárhæð 4,4** 81,3** 1 

** p < 0,01 (tvíhliða marktektarpróf) 

  Fjöldi lántaka (n) = 95.462 

   

Fylgnistuðlarnir sýna að breyturnar fjöldi gjalddaga og greiðsluaðferð hafa sterkustu 

tengslin við afskriftir. Aldur og hjúskaparstaða lántaka hafa nokkur tengsl við afskriftir. 

Loks hafa breyturnar kyn, ríkisfang, árstími, búseta, atvinnugrein söluaðila, fjöldi lána og 

lánsfjárhæð lítil sem engin tengsl við háðu breytuna afskriftir.  

Frumbreyturnar lánsfjárhæð og fjöldi lána hafa sterka fylgni sín á milli. Breyturnar 

fjöldi gjalddaga og greiðsluaðferð hafa nokkuð sterk tengsl sín á milli. Aldur lántaka 

hefur neikvæð tengsl við hjúskaparstöðu, lánstíma og ríkisfang lántaka en jákvæð tengsl 

við atvinnugrein söluaðila (sjá nánar í töflu 27 og töflu 28).  

7.13 Þrepaskipt margvíð aðfallsgreining 

Markmiðið með þrepaskiptri margvíðri aðfallsgreiningu er að finna út hvaða líkan hefur 

mesta forspágildið fyrir afskriftir. Út frá ofangreindum niðurstöðum var ákveðið að 

notast aðeins við breytur sem hafa annaðhvort sterk eða nokkur tengsl við háðu 

breytuna afskriftir. Breyturnar kyn, ríkisfang, árstími, búseta, fjöldi lána og atvinnugrein 

söluaðila höfðu lítil sem engin tengsl við afskriftir og voru því ekki settar inn í líkanið. 

Einnig var ákveðið að setja ekki inn breytuna lánsfjárhæð inn í líkanið því eins og áður 

hefur komið er breytan bjöguð og forspágildi hennar fyrir afskriftir því takmarkað.  

Eins og sjá má í töflu 29 voru allar breyturnar hafðar inn í fyrsta skrefinu, það er 

aldur, hjúskaparstaða, lánstími og greiðsluaðferð. Í skrefi tvö voru teknar út allar 

breyturnar nema lánstími og greiðsluaðferð en það eru þær breytur sem höfðu 

sterkustu tengslin við afskriftir. Í skrefi þrjú og fjögur voru þessar tvær breytur aðskildar 

til að athuga hvort breyturnar hafi áhrif hvor á aðra því samkvæmt fylgnistuðlum í töflu 

27 þá eru tengsl á milli þessara tveggja breyta. 
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Tafla 29. Þrepaskipt margvíð aðfallsgreining með afskriftir sem háða breytu og aldur, hjúskaparstöðu, 

lánstíma og greiðsluaðferð sem frumbreytur. 

         B Staðalvilla b β R2 ∆R2 F 

Skref 1 

 
  

0,071** 0,071** 5493,32** 

Aldur -8,49** 2,6** -0,006** 

   Hjúskaparstaða 308,96** 18,6** 0,031** 

   Lánstími 521,1** 4,6** 0,207** 

   Greiðsluaðferð 11135,5** 166,39** 0,124** 

   

       Skref 2 

   

0,070** 0,070** 10810,29** 

Lánstími 526,9** 4,63** 0,209** 

   Greiðsluaðferð 11318,6** 165,57** 0,126** 

   

       Skref 3 

   

0,028** 0,028** 8333,8** 

Greiðsluaðferð 15132,2** 165,7** 0,168** 

   

       Skref 4 

   

0,055** 0,055** 16674,5** 

Lánstími 591,232** 4,579** 0,235**       

** p< 0,001 

      

Öll fjögur skrefin eru marktæk og allar frumbreyturnar spá marktækt fyrir um líkur á 

afskriftum. Sé tekið mið af stöðluðum hallastuðlum sést að breyturnar aldur og 

hjúskaparstaða hafa minnsta forspágildið um afskriftir, eins og sjá má í skrefi eitt. 

Breyturnar lánstími og greiðsluaðferð hafa aftur á móti mesta forspágildið um afskriftir 

og lánstími hefur meira forspágildi heldur en greiðsluaðferð. Þegar breyturnar eru 

aðskildar í skrefi þrjú og fjögur sést að forspágildi lánstíma hækkar lítillega.  

Samanlagt gefa allar breyturnar í skrefi eitt mestu forspána eða 7,1%, þar sést að 

breyturnar aldur og hjúskaparstaða leggja afar lítið til við forspána. Því telst besta 

líkanið vera það sem inniheldur báðar breyturnar fjöldi gjalddaga og greiðsluaðferð en 

forspágildi líkansins er þó ekki hátt eða 7,0% eins og sést í skrefi tvö. Báðar þessar 

breytur snúa að skilyrðum lánsins en ekki lántakanum. Þess vegna eru þær ekki til þess 

fallnar að vera settar beint inn í lánshæfismatið. Þó að forspárgildi líkansins sé ekki hátt 

þá gefur það samt sem áður vísbendingu um að lengd láns og greiðsluaðferð séu þættir 

sem er mikilvægt að huga að þegar lánaskilyrði Borgunar eru ákveðin. 
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8 Umræða 

Megin markmið þessarar rannsóknar var að greina afskriftir á raðgreiðslulánum 

Borgunar með tilliti til kyns, aldurs, búsetu eftir landshlutum, hjúskaparstöðu, ríkisfangs, 

atvinnugrein söluaðila, árstíma, lánstíma, greiðsluaðferð, fjölda lána og lánsfjárhæðar. 

Ástæðan fyrir því að þessar breytur voru valdar voru einkum þrennskonar. Þær höfðu nú 

þegar verið notaðar sem viðmið í þekktu lánshæfismati, þær skiptu máli fyrir lánaramma 

Borgunar og loks vegna þess að upplýsingarnar voru fyrir hendi og vangaveltur höfðu 

verið uppi um hvort þær tengdust líkum á afskriftum. 

Niðurstöður voru að í heildina eru veitt jafn mörg lán til karla og kvenna. Lítill munur 

er á afskriftum eftir kyni, sem er í samræmi við rannsókn Harrast (2004). Það sem var 

hinsvegar athyglisvert er að sé lán afskrifað þá eru afskriftir hjá körlum líklegri til að vera 

hlutfallslega hærri heldur en afskriftir hjá konum. Upphafleg lánsfjárhæð gæti þó verið 

ástæðan.  

Afskriftir minnka jafnt og þétt með auknum aldri lántaka sem er í samræmi við 

rannsókn Hagstofu Íslands (2013) og rannsókn Agarwal, Ambrose og Chomsisengphet 

(2008). Afskriftir eru lægri hjá eldri lántökum heldur en yngri lántökum. Yngsti 

aldursflokkur lánarammans samanstendur af lántökum á aldrinum 18 til 24 ára. 

Niðurstöðurnar sýndu að hlutfallslega voru afskriftir töluvert hærri hjá 18 til 19 ára 

lántökum heldur en þeim sem voru 20 til 24 ára. Það gæti bent til þess að betra væri að 

hafa önnur lánaskilyrði fyrir lántaka sem eru 18 til 19 ára heldur en þá sem eru 20 ára og 

eldri. Fjölmennasti aldursflokkur lánarammans inniheldur lántaka á mjög breiðu 

aldursbili eða á aldrinum 36 til 70 ára. Afskriftahlutfallið lækkar verulega hjá lántökum 

sem eru orðnir 50 ára og eldri. Því er lagt til að þessum aldursflokk sé skipt upp í tvö 

aldursbil, það er lántakendur á aldrinum 36 til 49 ára og lántakendur sem eru 50 ára og 

eldri.  

Þegar afskriftir voru skoðaðar eftir búsetu lántaka kom í ljós að lántakendur með 

óskráð heimilisfang voru með hlutfallslegu hæstu afskriftirnar og var munurinn mestur á 

milli þeirra og lántaka með skráð heimilisfang. Þetta undirstrikar mikilvægi þess að 

lántakendur séu alltaf með skráð heimilisfang bakvið lánið. Eitt af lánaskilyrðum 
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Borgunar er að vera með íslenskt lögheimili sem þýðir að í upphafi eru allir lántakar með 

skráð heimilisfang. Af einhverjum ástæðum eru ákveðin fjöldi lántaka sem færist frá því 

að vera með skráð heimilisfang yfir í að vera með óskráð heimilisfang á meðan 

lánstíminn líður. Það gæti þurft að bregðast við óskráðu heimilisfangi fyrr í ferlinu. Þegar 

heimilisfang dettur út úr þjóðskrá ætti að grípa til einhverja aðgerða, til dæmis hafa 

samband við viðkomanda símleiðis. Ekki var mikill munur á milli landshluta hjá þeim sem 

voru með skráð heimilisfang en lántakar búsettir á Suðurnesjum voru með hlutfallslega 

hæstu afskriftirnar. Líkleg skýring er að á Suðurnesjum hefur atvinnuleysi mælst hærra 

en í öðrum landshlutum í áraraðir (RÚV, 2016). 

Hjúskaparstaða lántaka hefur tengsl við afskriftir. Hlutfallslega var meira afskrifað á 

lántaka sem höfðu skilið eða höfðu óupplýsta hjúskapastöðu en lántaka sem voru giftir 

eða voru ekklar eða ekkjur. Ýmsir aðrir þættir geta þó haft áhrif á þessa niðurstöðu svo 

sem aldur lántaka, til dæmis er líklegt að margir ungir lántakendur séu með óupplýsta 

hjúskaparstöðu.  

Þegar afskriftir eftir ríkisfangi lántaka voru skoðaðar kom nánast enginn munur fram. 

Það var þó athyglisvert að sjá að erlendir karlar eru mun líklegri til að nýta sér 

lánaþjónustuna en erlendar konur. Árstími eða útgáfumánuður láns hefur einnig lítil 

sem engin tengsl við afskriftir. Þó að flest lán séu veitt í desember þýðir það ekki að 

meira sé afskrifað af þeim. Niðurstöðurnar sýndu einnig að ekki er mikill munur á 

afskriftum eftir atvinnugrein söluaðila. Hlutfallslega var mest afskrifað hjá 

raftækjaverslunum, bílasölum/bílaverkstæðum og tannlæknum. Allir lántakar eru metnir 

eftir sömu skilyrðum og því er eðlilegt að það komi ekki fram mikill munur eftir 

atvinnugrein söluaðila. Sá litli munur sem kom fram gæti verið vegna aldurs lántaka. Til 

dæmis gæti meðalaldur þeirra sem taka raðgreiðslulán í raftækjaverslunum verið lægri 

en þeirra sem taka raðgreiðslulán á ferðaskrifstofum. Áhugavert væri að athuga frekar 

áhrif aldurs á tilteknar breytur en ekki gafst svigrúm til þess í þessari greiningu. 

Af öllum þeim breytum sem voru athugaðar hefur lengd lánstíma sterkustu tengslin 

við afskriftir. Því styttri sem lánstíminn er því lægri eru afskriftir og eftir því sem 

lánstíminn er lengri því hærri eru afskriftir, sem er í samræmi við rannsókn Agarwal, 

Ambrose og Chomsisengphet (2008). Niðurstöðurnar voru að afskriftir hækka verulega 

þegar lánið er orðið til lengri tíma en 36 mánaða og um fjórðungur allra lána sem eru til 
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lengri tíma en 49 mánaða eru afskrifuð. Í dag er hámarks lánstími alla jafna 36 mánuðir 

en nokkrir söluaðilar hafa undanþágu til að veita lán til 48 mánaða. Það verður einnig að 

hafa í huga að lánstími er undir áhrifum frá lánsfjárhæðinni. Hærra lán er líklegra til að 

vera dreift til lengri tíma og sé lán afskrifað þá er hærra lán með hærri afskrift heldur en 

lægra lán. Samt sem áður undirstrika niðurstöðurnar að ekki sé farsælt að lána til lengri 

tíma en til 36 mánaða.  

Greiðsluaðferð láns, hvort afborganir eru greiddar með kreditkorti eða ekki, hefur 

nokkur tengsl við afskriftir. Hlutfall afskriftar hjá þeim sem greiða afborganir með 

kreditkorti eru hærri en hjá þeim lántökum sem greiða ekki með kreditkorti. Ekki er jafn 

afgerandi munur hjá þeim sem greiða afborganir með greiðsluseðli og þeirra sem greiða 

ekki greiðsluseðil. Þetta er vísbending um að skráning kreditkorta bakvið lánið sem 

trygging fyrir greiðslu skipti töluverðu máli. Borgun ætti að fara varlega í það að bjóða 

upp á kortalaus lán.  

Breyturnar fjöldi lána og lánsfjárhæð fyrir hvern lántaka eru mikilvægar fyrir 

lánaramma Borgunar. Að mörgu leyti voru niðurstöðurnar um þær áhugaverðar. Margir 

lántakar eru virkir og þekkja lánaþjónustuna vel, dæmi má nefna að nokkrir lántakendur 

höfðu tekið yfir 30 raðgreiðslulán yfir allt tímabilið. Breyturnar sýna að afskriftir fara 

lækkandi eftir því sem lántaki tekur fleiri lán og lánsfjárhæð verður hærri. Niðurstöður 

eru þó skekktar vegna þess að breyturnar eru of háðar aldursskilyrðum sem 

lánaramminn setur á lántakendur. Yngri lántakendur fá í heildina að taka færri lán og 

hafa lægri fjárhæð útistandandi en eldri lántakendur. Breyturnar eru einnig of háðar því 

hversu vel lántaki stendur við skuldbindingar sínar. Sé lán afskrifað, getur viðkomandi 

lántaki ekki tekið fleiri lán sem þýðir að afskriftahlutfall þeirra lántaka sem taka færri lán 

er hærra en þeirra sem taka mörg lán. Loks sýndu fylgnistuðlar að þessar breytur höfðu 

mjög sterk tengsl sín á milli. Vegna þessa hafa breyturnar takmarkað forspágildi fyrir 

afskriftir og því var ákveðið að setja þær ekki settar inn í líkan margvíðar 

aðfallsgreiningar. 

Heilt yfir höfðu breyturnar aldur, hjúskaparstaða, lánstími og greiðsluaðferð mestu 

tengslin við afskriftir og því var forspágildi þeirra athugað með því að setja þær inn í 

líkan margvíðrar aðfallsgreiningar. Aldur og hjúskaparstaða lögðu lítið til við forspána. 

Besta líkanið var því það sem innihélt einungis breyturnar lánstíma og greiðsluaðferð. 
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Forspágildi líkansins var þó frekar lágt. Breyturnar lánstími og greiðsluaðferð tengjast 

fyrirfram ákveðnum lánaskilyrðum sem Borgun setur og þess vegna eru þær ekki til þess 

fallnar að vera settar beint inn í lánshæfismat Borgunar. Niðurstöðurnar gefa samt sem 

áður vísbendingu um að það eigi að huga vel að þessum breytum þegar lántökuskilyrði 

eru ákveðin. Hér er því lagt til að hætt verði alfarið gefa út lán sem eru til lengri tíma en 

þriggja ár og ekki sé gerð undanþága fyrir ákveðna söluaðila. Aðeins sé gefin undanþága 

ef lántakendur fá góða lánshæfiseinkunn, til dæmis A1 til B3 hjá Creditinfo. Einnig er lagt 

til að ekki verði gefin út svokölluð kortalaus raðgreiðslulán. Að skrá kreditkort bakvið 

lánið er lánaskilyrði sem ekki má vanmeta.  

Sé vilji fyrir því að nýta þessar niðurstöður til að búa til sérhannað lánshæfismat fyrir 

Borgun þá væri næsta skref að kvarða þær breytur sem hafa tengsl við afskriftahlutfall 

útlána en ferlinu er líst í bók Anderson (2007). Val á aðferð við að kvarða breytur fer 

bæði eftir eðli þeirra og hvaða tölfræðiaðferð á að nota við úrvinnslu. Hægt er að kvarða 

breyturnar með staðgengilskóðun (e. dummy coding) og/eða flokkun (e. classing). 

Breytum sem eru kvarðaðar eftir staðgengilskóðun er tvískipt eftir lítilli og mikilli áhættu 

og síðan er svokallaður núllflokkur (e. null class) sem stendur fyrir meðaláhættu og 

önnur gildi breytunnar sem óvissa er með. Flokkun breyta má skipta í ítarlega flokkun (e. 

fine classing) og gróflega flokkun (e. coarse classing). Í upphafi eru breytur flokkaðar 

eins ítarlega og hægt er, eftir minnstu smáatriðum. Síðan er flokkum fækkað með tilliti 

til eðli breytunnar og eftir áhættustigi. Leggja ætti áherslu á að hafa flokkana sem fæsta 

en án þess að tapa mikilvægum upplýsingum. Til dæmis væri ítarleg flokkun á breytunni 

aldur hvert aldursár en í gróflegri flokkun væri aldri skipt í aldurshópa út frá áhættu. 

Aðfallsgreining væri síðan endurtekin á kvarðaðar breytur en ekki á upphafleg gildi 

breytanna. Líklegt er að það þurfi að endurtaka bæði kvörðun breyta og aðfallsgreiningu 

nokkrum sinnum áður en endanlegt lánshæfismats líkan verður tilbúið.  

Það voru ýmsir vankantar á þessari greiningu. Breyturnar sem voru skoðaðar höfðu 

flestar lítil tengsl við afskriftir og þó einhver tengsl hafi fundist er ekki hægt að álykta að 

orsakasamband sé til staðar. Einnig höfðu sumar frumbreyturnar tengsl sín á milli sem 

getur skekkt niðurstöðurnar. Til dæmis sýndu fylgnistuðlar að tengsl voru milli aldurs við 

hjúskaparstöðu og á milli lánstíma og greiðsluaðferðar. Gögnin koma aðeins frá einum 

lánveitanda raðgreiðslulána og því er ekki hægt að yfirfæra þessar niðurstöður yfir á 

aðra lánveitendur. Höfundur er starfsmaður Borgunar, þó hann hafi eftir bestu getu 
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reynt að gæta að hlutdrægni við úrvinnslu getur það óhjákvæmilega mótað 

niðurstöðurnar á einhvern hátt. Að lokum er álitamál hvort rétt tölfræðiaðferð hafi verið 

valin þegar lagt var mat á forspágildi breyta með margvíðri aðfallsgreiningu. Við 

úrvinnslu var einnig reynt að beita aðferð aðfallsgreiningu hlutfalla en niðurstaða 

líkansins varð bjöguð. Mögulega skýring er að margar frumbreytur voru flokkabreytur 

sem getur flækt líkanið og fylgnisamband var á milli einhverja frumbreyta. Það er einnig 

ólíklegt að ein tegund tölfræðiaðferðar henti við úrvinnslu á öllum breytunum. Ekki gafst 

svigrúm til að skoða ástæður nánar og því var ákveðið að notast við líkan margvíðrar 

aðfallsgreiningar. 

Það er háð ótal mörgum þáttum í bæði lífi og umhverfi fólks hvað á endanum verður 

til þess að lán er afskrifað. Breyturnar sem hægt væri að skoða í tengslum við það eru 

nánast óteljandi og því ljóst að margt annað hefði verið hægt að skoða. Það sem hefði 

þó verið sérstaklega áhugavert eru breytur sem alla jafna eru taldar hafa mikla forspá 

um vanskil eins og til dæmis greiðslusaga og/eða vanskilasaga. Í því samhengi hefði 

verið forvitnilegt að vita fjárhæð vanskila og lengd vanskila. Það hefði einnig verið 

athyglisvert að skoða tekjur og atvinnu lántaka. Vegna skorts á aðgengi og tíma voru 

þessar breytur ekki athugaðar en væri rannsóknin endurtekin væru þær áhugaverður 

kostur. 
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