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Abstract 
The main objective of this paper is to shed some light on the development of 

defaults on individual basis between the years 2008 and 2009.  

In the first chapter the theoretical background is observed in conjunction to the 

research. The second chapter focuses on various types of individual financing. In 

the third chapter individual defaults are discussed and the resources these 

individuals have. 

In the fourth chapter the difference in wages are observed, firstly between regional 

districts and then between genders. In chapter five regional unemployment numbers 

are viewed. The real estate prices in different regions are viewed in the sixth chapter 

and the development of real estate prices in recent years. In chapter seven the raw 

data about individual defaults in Iceland, provided by Creditinfo Iceland is analyzed 

with special focus on gender, residence, age and year to year changes in these 

numbers. And finally, the conclusions of analysis followed by discussions. 

 The conclusions of this paper are that individual default is greater among males 

than females and there also seems to be difference in residence as individuals on the 

West fjords and on the South-West corner of the country have a tendency to default 

rather than individuals in other parts of the country. 

Keywords: Default, Residence, Gender, Comparison, Development  
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Samantekt 
Megin markmið þessa verkefnis er að skoða hver þróun einstaklinga er á 

vanskilaskrá á milli ára. Athugað er hver þróunin er á milli kynja með tilliti til 

aldurs og búsetu. 

Verkefnið skiptist niður í ellefu kafla. Í fyrsta kaflanum eru farið í fræðilega 

umfjöllun og fræði tengd við efni verkefnisins. Í öðrum kafla er farið yfir 

fjármögnunarleiðir einstaklinga, hvað sé í boði og hvernig hægt er að nálgast lánsfé. 

Einnig er skoðað hvað felst í því að gangast í ábyrgð fyrir skuldbindingum annarra. 

Þriðji kafli fjallar um greiðsluerfiðleika einstaklinga og hvaða úrræði þeir hafa. 

Farið er í gegnum ferlið sem á sér stað áður en að einstaklingur er skráður á 

vanskilaskrá. Launasamanburður á milli landshluta og eins karla og kvenna er 

skoðaður í fjórða kafla og þá sérstaklega með það í huga hvort einhver munur sé á 

milli þessara þátta. Atvinnuleysi hefur mikil áhrif á fjárhag einstaklinga og í fimmta 

kafla er fjallað um atvinnuleysi í hverjum landshluta fyrir sig og gerður 

samanburður á milli ára. Því næst skoðum við hver þróun fasteignaverðs hefur verið 

á milli landshluta í sjötta kafla. Íbúðarverð er mismunandi eftir landshlutum og því 

dýrara húsnæði sem húsnæðið er, því meira þarf að greiða af því. Í sjöunda kafla er 

svo farið í greiningu á þeim gögnum um vanskil einstaklinga sem fengin voru frá 

Creditinfo Ísland og kynjaskipting, búseta og aldur skoðuð sérstaklega með 

samanburði á milli ára. Og að lokum eru niðurstöður greiningarinnar, umræða og 

hagnýt gildi kynnt.  

Megin niðurstöður þessa verkefnis eru þær að einstaklingum fer fjölgandi á 

vanskilaskrá. Þá eru karlar töluvert fleiri en konur og á það við í öllum tilvikum sé 

gerður samanburður á landshlutum. Það á líka við í samanburði aldurs með einni 

undantekningu. Fjöldi einstaklinga á vanskilaskrá er mestur um miðjan aldur og 

einnig er fjöldi mestur á Suðurnesjum sé skoðaður samanburður á búsetu. 

Lykilorð: Vanskil, búseta, kyn, samanburður, þróun 
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Inngangur 
Mörgum einstaklingum getur reynst erfitt að feta hinn gullna meðalveg þegar kemur 

að ráðstöfun afkomu sinnar. Þeir skuldsetja sig svo hátt að engin leið er að láta enda 

ná saman. Þetta á þó ekki við um alla og mistök eru oft til þess gerð að læra af 

þeim. Aðrir lenda í óviðráðanlegum fjárhagslegum skakkaföllum, missa jafnvel 

óvænt vinnuna svo að ráðstöfunartekjur rýrna og erfiðara verður að standa við þær 

fjárhagslegu skuldbindingar þeir hafa gert. Búast má við því að þetta sé 

raunveruleikinn fyrir marga hér á landi í dag. Að geta ekki borgað reikningana sína 

hefur þær afleiðingar að viðkomandi lendir í fjárhagserfiðleikum. Hjá honum er gert 

fjárnám og eigi hann ekki eignir sem duga til að ganga upp í það sem hann skuldar 

lendir hann á vanskilaskrá. 

Tilgangur þessa verkefnis er að skoða þróun einstaklinga yfir tveggja ára tímabil. 

Settar eru fram þrjár rannsóknarspurningar: 

1. Hver er hlutfallsleg skipting kvenna og karla á vanskilaskrá? 

2. Hvaða áhrif hafa þættir eins og aldur og búseta? 

3. Hvernig er þróunin á hlutföllum kynja á milli ára með tilliti til aldurs og 

búsetu? 

Til þess að leita svara við rannsóknarspurningunum voru fengin gögn frá Creditinfo 

Ísland sem safnar gögnum um vanskil einstaklinga hér á landi.  Byrjað er á því að 

skoða þætti sem hafa áhrif á fjárhagsstöðu einstaklinga eins og gengi íslensku 

krónunnar og verðbólgu. Því næst er fjallað um fjármögnunarmöguleika 

einstaklinga ætli þeir sér að fjárfesta í húsi, bíl eða öðru. Búsetuskilyrði einstaklinga 

er skoðuð með tilliti til landshluta og vöngum velt yfir fjárhagslegri framtíð 

landsmanna.  
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1 Fræðileg umfjöllun 
Í þessum kafla verður komið inn á þá þætti sem gætu verið ástæða þess að 

einstaklingar lenda í vanskilum og fara í framhaldi af því á vanskilaskrá. Fjallað 

verður um verðbólgu og skoðað hvaða áhrif hún hefur á kaupmátt einstaklinga. 

Einnig er ætlunin að athuga hvaða afleiðingar sveiflukennt gengi íslensku 

krónunnar hefur fyrir landsmenn. Karlar og konur eru að mörgu leyti ólík og því 

verður skoðað hvernig áhættufælni hefur áhrif á líf þeirra og hvort kynið sé 

áhættufælnara. Að lokum verður fjallað um áhættustýringu fjármálafyrirtækja og 

útskýrt hvernig hún takmarkar tap sem fjármálafyrirtæki myndu annars verða fyrir 

ef hún væri ekki til staðar. 

1.1 Verðbólga 

Verðbólga kallast það þegar verðlag á vöru og þjónustu hækkar yfir eitthvað 

ákveðið tímabil. Þá er ekki verið að tala um verð á einstökum vörum og þjónustu 

heldur meðalverð og þá til lengri tíma, til dæmis eins árs. Það þýðir að einstaklingar 

fá minna fyrir krónurnar sínar en áður og þurfa að borga fleiri krónur fyrir 

nauðsynjavörur sem hefur bein áhrif á fjárhagstöðu þeirra. Það þarf jafnvel að 

breyta um lífstíl og skera niður í útgjöldum á vörum sem teljast til munaðar en hafa 

þótt eðlilegur partur af lífinu fram til þessa. Þetta getur haft þær afleiðingar að 

viðkomandi lendi í erfiðleikum með að standa við þær fjárhagslegu skuldbindingar 

sem hann hefur gert, jafnvel með þeim afleiðingum að hann lendi á vanskilaskrá 

(Seðlabanki Íslands, 2009). 

Mikil og sveiflukennd verðbólga veldur einstaklingum og fyrirtækjum óvissu og 

eykur útgjöld og kostnað þeirra. Gerð áætlana verður erfið og fjárfestingar verða 

ekki alltaf jafn skynsamlegar þegar verðlag hækkar stöðugt. Verðbólga er samt ekki 

alslæm því sé hún hófleg hefur hún verið talin stuðla best að hagvexti og aukinni 

velferð fyrir efnahag landsins. Þannig getur of lítil eða engin verðbólga, eða 

verðhjöðnun ekki síður haft skaðleg áhrif en of mikil eða sveiflukennd verðbólga. 

Seðlabankar sífellt fleiri landa setja sér markmið um verðbólgu. Peningum er dreift 

út í þjóðfélag hvers lands af Seðlabönkunum en þeir hafa einkarétt á því að koma 

þeim í umferð. Það er hlutverk þeirra að tryggja verðgildi peninganna. Ákjósanleg 
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verðbólgumarkmið eru í kringum 2-3% og miða flest ríki við að vera sem næst þeim 

(Seðlabanki Íslands, 2009). 

Til að reikna út verðbólgustig ákveðins árs þá tökum við vísitölu neysluverðs í 

byrjun þess árs og deilum því með vísitölu neysluverðs næsta árs. Tökum sem dæmi 

ef að við ætluðum að finna út hver verðbólgan væri árið 2003 þá myndum við taka 

vísitölu neysluverðs í janúar 2003 sem var 230,1 og deila því með vísitölu 

neysluverðs í janúar 2004 sem var 224,7 þá myndi þetta líta svona út 

(230,1/224,7)=2,4% sem er þá verðbólgan fyrir árið 2003 (Handbók bænda, 2004). 

1.2 Gengi gjaldmiðils 

Í litlum opnum hagkerfum eins og er á Íslandi skiptir gengi gjaldmiðla miklu máli 

fyrir afkomu landsins. Erfitt er að sjá fyrir hvernig gengi gjaldmiðla muni þróast en 

þó mætti segja að þróun gengis ráðist að einhverju leiti út frá því hvernig 

grunnþáttum þjóðarbúskapsins reiðir af og væntinga sem til hans eru gerðar. Gengi 

gjaldmiðla getur því lækkað ef slæmar fréttir berast af afkomu þess en á móti getur 

það hækkað ef góðar fréttir um afkomu berast. (Seðlabanki Íslands, 2004). 

Með tilkomu myntkörfulánanna jókst gjaldeyrisáhætta einstaklinga. Óstöðugt gengi 

krónunnar gerir það að verkum að höfuðstóll lána í erlendri mynt hækkar eða 

lækkar eftir því sem krónan styrkist eða veikist. Veikist krónan þá hækkar 

höfuðstóllinn og afborganirnar með honum. Þannig getur einstaklingur sem hefur 

tekið sér lán í erlendri mynt og ekki gert ráð fyrir sveiflum krónunnar lent í 

verulegum vandræðum hafi hann ekki bolmagn til að standa undir hærri 

afborgunum. Einstaklingar sem taka sér lán af þessu tagi verða fyrir því að 

gengisbreytingar hafa bein áhrif á eignarstöðu þeirra því þeir eru með óvarða 

gjaldeyrisáhættu (Jón Daníelsson og Ásgeir Jónsson, 2006). 

1.2.1 Gengi íslensku krónunnar 

Krónan hefur verið óstöðug í gegnum tíðina. Á árunum 2001-2005 styrktist gengi 

hennar jafnt og þétt og náði nýjum hæðum á þessum tíma og hafði í raun ekki verið 

eins sterkt síðan 1988. Frá árinu 2006 hefur krónan veikst og styrkst til skiptis en í 

upphafi árs 2008 tók hún mikla dýfu niður á við og veiktist um 13% á stuttum tíma 

(Finnur Oddsson, Frosti Ólafsson, Haraldur I. Birgisson, 2008, bls. 28-29).  
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Gengisvísitalan 2008
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Mynd 1: Þróun gengisvísitölu 2008. 

Gjaldþrot stóru viðskiptabankanna í október 2008 hafði svo þau áhrif að 

gengisvísitalan tók stórt stökk upp á við og fór mest í 250 stig í byrjun desember 

2008 en styrktist svo og fór niður í 216 stig í lok desember sama ár. Til 

samanburðar var krónan í kringum 120 stig í janúar 2008 (Seðlabanki Íslands, 

2009). 

1.3 Áhættustýring fjármálafyrirtækja 

Útlán eru stór hluti viðskipta fjármálafyrirtækja eins og banka, lífeyrissjóða, 

fjármögnunarfyrirtækja o.fl. Hinsvegar fylgir það útlánum að þau geta verið 

áhættusöm. Ekki er víst að sá aðili sem tekur lánið greiði það til baka og til að 

fyrirtæki hagnist af þessum viðskiptum er því nauðsynlegt að útlán séu greidd til 

baka að fullu. Fyrirtæki verða að skoða hvern einstakling fyrir sig sem óskað hefur 

eftir láni og reyna að finna út hvort viðkomandi sé líklegur til þess að standa við 

skuldbindingar sínar. Sé einstaklingurinn í viðskiptum við fyrirtækið er hægt að 

athuga viðskiptasögu og þannig finna út hvort hann þyki líklegur borgunarmaður og 

hvort lánshæfi hans sé gott. Mikilvægur þáttur í áhættustýringu er að fara fram á 

veð ef greiðslur bregðast og á þann hátt getur fjármálafyrirtækið tryggt sig gegn tapi 

(Mishkin, Eakins, bls. 619-623, 2009). 
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Útlán hafa mismunandi vægi eftir því hvers eðlis þau eru. Þannig eru almenn lán til 

einstaklinga með áhættuvægi upp á 75%. Sé þetta lán með veði í íbúðarhúsnæði 

minnkar vægið niður í 35%. Hinsvegar þarf að taka tillit til útlána af 

íbúðarhúsnæðinu, því séu þau of há þá hækkar áhættuvægið. Almennt lán sem hefur 

verið í vanskilum í 90 daga er þá með 100% áhættuvægi (Jónas Þórðarson, bls. 66, 

2004). 

Íslandsbanki hefur sett sér vinnuramma í áhættustýringu. Einstaklingur sem sækist 

eftir láni þarf að samþykkja að bankanum sé heimilt að kanna fjárhagslega afkomu 

hans með því að heimila honum aðgang að skattframtali hans. Einnig aflar bankinn 

sér lánayfirlits og skoðar viðskiptasögu viðkomandi. Kröfur til trygginga miðast svo 

við hversu vel einstaklingur stendur fjárhagslega. Þannig getur traustur 

viðskiptavinur fengið lán án trygginga, enda séu allar upplýsingar um viðkomandi í 

bankakerfi Íslandsbanka. Lán gegn sjálfskuldarábyrgð eða með veði í eigum 

annarra mega ekki vera fyrir háum upphæðum og eiga eingöngu að vera til skamms 

tíma (Íslandsbanki, 2009). 

1.4 Áhættufælni kynjanna 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar til að athuga áhættufælni kynjanna en þó mun 

færri um áhættufælni tengda ákvörðun um fjárfestingar. Samkvæmt rannsókn sem 

var gerð á áhættufælni tengdum fjárfestingum kom í ljós að undir vissum 

kringumstæðum væru konur í raun áhættufælnari en karlar. Konur ættu það til að 

vanmeta þegar um miklar líkur væru á gróða og halda að sér höndunum en karlar 

væri tilbúnari til að taka áhættu væru líkurnar miklar. Þessi rannsókn leiddi einnig í 

ljós að konur væru áhættufælnari en karlar þegar kæmi að fjárfestingum. Í 

skýrslunni er vísað í rannsókn sem gerð var 2002 og gaf til kynna að meðal 

einstaklinga sem höfðu þekkingu á fjármálamörkuðum og störfuðu í því umhverfi 

væru konur áhættusæknari en karlar áhættufælnari sem er þvert á niðurstöður þeirra. 

Getgátur eru settar fram um að lítil þekking eða reynslu á fjármálum skapi 

öryggisleysi meðal kvenna frekar en karla og því séu þær áhættufælnari (Fehr-

Duda, de Gennaro, Schubert, bls. 283-306, 2006).  

Konur hafa haft það orðspor á sér að vera áhættufælnar á meðan karlar hafa þótt 

áhættusæknari. Að vera áhættufælin hefur þótt hafa frekar neikvæða merkingu og 
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vill Halla Tómasdóttir stjórnarformaður Auðar Capital frekar meina að konur séu 

áhættumeðvitaðri en karlar og hugsi til lengri tíma þegar kemur að fjárfestingum 

(Auður Alfífa Ketilsdóttir, 2008). 

 Önnur rannsókn um þetta efni var gerð var árið 1996 af Melanie Powell og David 

Ansic. Þar kom fram að konur hafi aðeins minna sjálfstraust en karlar í ákvörðunum 

tengdum fjármálum. Þær vanmeti getu sína á meðan karlarnir eigi það til að ofmeta 

getu sína og konurnar telji árangur sinn oftar en ekki vera vegna heppni frekar en 

hæfni. Sumir vilja þó halda því fram að engin munur sé á körlum og konum þegar 

kemur að áhættu og ákvarðanatöku sem snýr að fjárfestingum. Í rannsókninni er 

fjallað um að karlar virðast taka sér meiri tíma í ákvarðanatöku,  nota þann tíma til 

upplýsingaleitar og útbúa svo fjárfestingaáætlun út frá því. Konum hætti hinsvegar 

til að einblína á hvað gæti gerst ef allt færi á versta veg og haga sínum fjárfestingum 

þannig að þær séu sem öruggastar. Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar voru að 

kynin haga sér mismunandi þegar kemur að fjárhagsáætlunum og ákvarðanatökum 

tengdum fjárfestingum og að konur séu í raun áhættufælnari en karlar (Powell, 

Ansic, bls. 622-624, 1996).  
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2 Fjármögnunarmöguleikar  
Fjallað verður um aðgengi einstaklinga að lánsfé hér á eftir. Einnig verður komið 

inn á hlutverk ábyrgðarmanna og hvaða afleiðingar það geti haft að gangast í 

ábyrgð fyrir skuldum annarra. Eins verður leitast við að útskýra hvað það þýði að 

gerast ábyrgðarmaður. Umfjöllun um fjármögnunarfyrirtæki verður tekin 

sérstaklega fyrir. Hvar fólk getur nálgast lánsfé og hvaða lánakjör eru í boði hjá 

viðkomandi fyrirtækjum. 

2.1 Aðgengi að lánsfé 

Aðgengi einstaklinga að lánsfé hefur verið gott hin síðari ár. Yfirdráttur á debetkort, 

kreditkort og lítil neyslulán hafa verið auðfáanleg í flestum tilvikum. Einstaklingur 

sem hyggst fjárfesta í hverju sem honum dettur í hug, hefur getað gengið inn í næstu 

fjármálastofnun og fengið þar lán til að fjármagna þessa hugdettu sína (Þórhildur 

Hansdóttir Jetzek, bls. 112, 1998). Árið 2001 gerðu samtök banka og 

verðbréfafyrirtækja með sér samkomulag um að dregið yrði úr notkun 

ábyrgðarmanna en notkun þeirra hafði verið mjög algeng fyrir þann tíma og nánast 

ómögulegt að taka lán eða fá kreditkort án þeirra. Eftir að samkomulagið var gert 

átti að miða við greiðslugetu lántaka og eignarstöðu hans þegar umsókn um lán væri 

afgreidd en áður hafði það skipt minna máli svo fremi að ábyrgðarmaðurinn þætti 

góður (Fjármálaráðuneytið, 2009). 

 Á góðæristímum þegar bankastofnanirnar voru einkavæddar varð Íbúðalánasjóður 

ekki lengur eina stofnun landsins sem bauð upp á fjármögnun til fasteignakaupa. 

Bankarnir voru duglegir að bjóða húsnæðislán í samkeppni við Íbúðalánasjóð með 

þeim afleiðingum að almenningur átti auðveldara með að fjárfesta í húsnæði. Allt í 

einu hafði fólk val um hvar það vildi fjármagna sín húsnæðiskaup og hvernig 

fjármögnunarleið því þætti henta best (Seðlabanki Íslands, bls. 44, 2004). 

 Með útþenslu og samkeppni bankanna fjölgaði einnig lánatökuleiðum fyrir 

einstaklinga. Hægt var að taka húsnæðislán í erlendri mynt sem þótti hagstæðara en 

að taka venjulegt íslenskt og verðtryggt lán þar sem að heildarupphæð lánsins yrði 

þá lægri þegar upp væri staðið en þegar um íslenskt og verðtryggt lán væri að ræða. 
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Fólk þurfti þó að vera viðbúið því að lánið gæti sveiflast með hækkandi eða 

lækkandi gengi íslensku krónunnar (Seðlabanki Íslands, bls. 67, 2005). Einnig varð 

mögulegt að fjármagna íbúðarlán með allt að 100% láni í stað 70% sem 

Íbúðalánasjóður hafði miðað áður, við fyrstu íbúðarkaup (Íbúðalánasjóður, 2007). 

 Íslandsbanki varð fyrstur til að bjóða upp á 100% íbúðarlán í lok árs 2004 og fylgdu 

hinir bankarnir á eftir. Með þessu voru bankarnir að taka nokkra áhættu og voru sett 

sérstök skilyrði fyrir þessari lánaveitingu eins og til dæmis lífslíkur og tryggingar af 

ýmsu tagi. Íbúðalánasjóður hækkaði sitt lánaveitingahlutfall upp í 90% í kjölfarið 

(Seðlabanki Íslands, bls. 44, 2004). 

2.2 Ábyrgðarmenn 

Þegar einstaklingur hyggst taka sér lán, yfirdrátt eða fá sér kreditkort fara 

lánastofnanir oft fram á að viðkomandi útvegi aðila sem vilja gangast í 

sjálfskuldarábyrgð fyrir lántakandann. Það þýðir að einn eða fleiri aðilar ábyrgjast 

að þeir munu greiða kröfuna geti lántakandi ekki staðið við skuldbindingar sínar 

(Kaupþing, 2009). Þannig vilja lánaveitendur auka líkur á að skuldin verði greidd 

og oft er farið fram á að ábyrgðarmaður eigi eignir sem hægt er að ganga að ef til 

fjárnáms kemur. Margir hafa slæma reynslu af því að gangast í ábyrgð fyrir aðra og 

varasamt er að gerast ábyrgðarmaður nema viðkomandi ráði við að greiða skuldina 

fari allt á versta veg (Kaupþing, 2009). Gera verður ráð fyrir því að skuldari gæti 

lent í greiðsluerfiðleikum þó hann þyki traustur og hafi alla tíð staðið í skilum. 

Margt getur komið upp á í persónulegu lífi einstaklinga svo sem atvinnumissir, 

alvarleg veikindi eða andlát sem gæti orðið til þess að krafan falli á ábyrgðarmenn 

(Kaupþing, 2009). 

 Þegar einstaklingur þarf að greiða skuld sem hann hefur gengist í 

sjálfskuldarábyrgð fyrir má hann búast við því að þurfa að borga hana alla óskipta. 

Þarf hann þá að borga höfuðstól, vexti, verðbætur, dráttarvexti og allan annan 

kostnað sem hefur fallið til (Kaupþing, 2009). Sjálfskuldarábyrgð þýðir að kröfuhafi 

getur gengið á þann ábyrgðarmann sem hann telur líklegastan til að geta greitt. 

Skiptir þá engu hvort ábyrgðarmenn séu fleiri en einn eða í hvaða röð þeir eru á 

skuldabréfinu. Mun sjaldgæfara er að allir ábyrgðarmenn beri jafna ábyrgð á 

kröfunni og greiði þá allir jafnan hlut falli krafan á þá. Geti ábyrgðarmaður ekki 
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greitt má hann búast við því að hjá honum verði gert fjárnám. Honum er þó heimilt 

að krefja aðalskuldara um það sem hann hefur greitt auk dráttavaxta. Að auki er 

honum einnig heimilt að krefja meðábyrgðarmenn um greiðslu til jafns við hann 

sjálfan (Kaupþing, 2009). 

 Þegar einstaklingur ákveður að gangast í ábyrgð fyrir annan mann er mikilvægt að 

hann kynni sér réttindi sín, geri sér grein fyrir því hvað hann er að skrifa undir og 

lesi sér til um hvað muni gerast þurfi hann að standa við skuldbindingar sínar. 

Samkvæmt lögum um fyrningu skulda og annarra kröfuréttinda nr. 14/1905 er 

fyrningarfrestur ábyrgðarmanns á skuldabréfi 4 ár. Það þýðir að krafan á hendur 

honum er fyrnd eftir 4 ár ef ekkert er aðhafst innan þess tíma. Endurgjaldskrafa á 

hendur meðábyrgðarmanna og þess aðila sem hann gekkst í ábyrgð fyrir fyrnist 

einnig á 4 árum og tapar ábyrgðarmaður rétti sínum til að krefjast greiðslu af 

meðábyrgðarmönnum og aðalskuldara ef hann aðhefst ekkert á þessu tímabili 

(Neytendasamtökin, 2005). 

 Allt frá árinu 1998 hafa Neytendasamtökin, Viðskiptaráðuneytið og ýmsir aðilar 

fjármálamarkaðsins þróað samkomulag um réttarstöðu ábyrgðarmanna. Þetta 

samkomulag fjallar meðal annars um að réttlætis sé ávallt gætt og ábyrgðarmönnum 

sé tilkynnt um vanskil og fái tilkynningu um að slíkt innan 30 daga. Þannig fái þeir 

svigrúm til að bregðast við og mögulega koma í veg fyrir aukinn kostnað. Til 

viðbótar fái þeir sent yfirlit um hver áramót um stöðu og eftirstöðvar 

ábyrgðarskuldarinnar (Þuríður Hjartardóttir, bls. 10-11, 2005). Árið 2001 var bætt 

við ákvæði um að ábyrgðarmenn á yfirdráttarlánum og kreditkortum gætu sagt upp 

ábyrgð sinni (Þuríður Hjartardóttir, bls. 10-11, 2005).  

Réttarstaða ábyrgðarmanna hefur núna í byrjun árs 2009 verið tryggð þar sem að 

alþingi hefur nýverið samþykkt lög nr. 32/2009. Lög þessi eru margt lík 

samkomulaginu frá 1998 og eiga að draga úr vægi ábyrgðarmanna og að frekar sé 

tekið tillit til greiðslugetu lántaka og hans trygginga fremur en eignum 

ábyrgðamanna (Neytendasamtökin, 2009). 
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2.3 Bankar og sparisjóðir 

Í dag eru samtals 24 bankar og sparisjóðir starfandi á Íslandi. Þar af eru 14 

sparisjóðir sem eru staðsettir víða um landsbyggðina. Bankar og sparisjóðir veita 

viðskiptavinum sínum margþætta þjónustu. Þar geta einstaklingar stofnað til 

viðskipta hvort heldur sem þeir hyggjast leggja fyrir peningana sína, setja í innlán 

og fá greidda vexti af sparnaði, eða útlán en þá lánar stofnunin einstaklingi það fé 

sem honum vantar til stærri eða smærri fjárfestinga oft gegn ákveðnum skilyrðum 

(Samtök Fjármálafyrirtækja, 2009). 

Útlánin eru fjölbreytileg og mismunandi eftir stofnunum. Viðskiptabankarnir hafa 

boðið upp á húsnæðislán. Eins og áður kom fram reið Íslandsbanki fyrstur á vaðið 

og hóf að bjóða upp á lán til fjármögnunar kaups á íbúðarhúsnæði. Í kjölfarið fylgdu 

aðrir bankar og í lok árs 2004 var hægt að taka lán með allt að 100% fjármögnun en 

þó þurftu einstaklingar að uppfylla ákveðin skilyrði til að fá slíkt lán (Guðmundur 

Guðmundsson, 2005). 

 Að auki bjóða bankar og sparisjóðir upp á skammtímalán, yfirdrætti og kreditkort 

ásamt langtímalánum sem eru þó oftast verðtryggð (Íslandsbanki, 2009). 

Áður en gengi íslensku krónunnar byrjaði að falla í byrjun árs 2008 buðu bankarnir 

upp á myntkörfulán. Þannig var hægt að setja saman lánapakka sem samanstóð af 

nokkrum tegundum gjaldmiðla. Hagstæðast þótti að nota japönsk jen, evrur, 

svissneska franka ásamt bandaríkjadölum og var algengast að sett væru saman lán 

úr tveimur eða fleirum þessa gjaldmiðla (Seðlabanki Íslands, 2005). Ávinningurinn 

af þessum myntkörfulánum var sá að fólk borgaði minna í heildina en varð að vera 

viðbúið sveiflum á íslensku krónunni sem gat hækkað afborgunina á milli mánaða 

eða jafnvel lækkað ef krónan styrktist (Seðlabanki Íslands, 2005). 

2.4 Eignaleigufyrirtæki 

SP-Fjármögnun, Avant, Lýsing og Glitnir fjármögnun starfa sem 

eignaleigufyrirtæki. Starfsemi þeirra byggist á því að aðstoða einstaklinga við að 

fjármagna bílakaup. Þessi fyrirtæki bjóða upp á ýmsar leiðir til þess en má þar helst 

nefna fjármögnunarleigu, kaupleigu, rekstrarleigu og einkaleigu. Einnig bjóða þau 
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upp á hefðbundinn bílalán þar sem einstaklingur er skráður eigandi ökutækis  

(Samtök Fjármálafyrirtækja, 2009). 

Fjármögnunarleiga virkar þannig að fyrirtækið heldur eignarétti yfir ökutækinu en 

leigir það svo út til einstaklings sem þess óskar. Einstaklingurinn hefur því umráð 

yfir ökutækinu og notar það eins og sitt eigið í ákveðin tíma sem fyrirfram hefur 

verið samið um. Leigutími er breytilegur og oft ræðst leigutími af líftíma ökutækis 

eða vilja þeirra sem hafa gert með sér samning um fjármögnunarleigu. Í lok 

tímabilsins hefur einstaklingurinn val um hvort hann skili ökutækinu eða geri 

samning um áframhaldandi leigu (Samtök Fjármálafyrirtækja, 2009). 

Kaupleiga er að einhverju leiti svipuð og fjármögnunarleigan. Fyrirtækið er eftir 

sem áður eigandi ökutækisins en einungis yfir leigutímabilið. Einstaklingur sem 

hefur tekið ökutækið á kaupleigu þarf svo að kaupa það í lok leigutímabilsins á því 

verði sem samið var um í upphafi. Einnig er einstaklingum skylt samkvæmt lögum 

að skrá ökutækið sem sína eign á skattaskýrslu þó svo að fyrirtækið sé í raun 

eigandi þess (Samtök Fjármálafyrirtækja, 2009). 

Rekstrarleiga er þríhliða samkomulag milli þess einstaklings sem hyggst fjárfesta í 

ökutæki, fyrirtækinu sem ætlar að annast rekstrarleiguna og seljenda ökutækis. Þetta 

fer þannig fram að einstaklingurinn biður fyrirtækið um að kaupa ökutækið af 

seljenda. Einstaklingurinn eða leigutaki fær svo umráð yfir ökutækinu að settum 

skilyrðum um greiðslu á ákveðinni leiguupphæð. Oft eru viðhald og önnur þjónusta 

tengd rekstri ökutækisins inn í þessum leigugreiðslum. Í lok leigutímabilsins skilar 

leigutaki svo ökutækinu til söluaðila (Samtök Fjármálafyrirtækja, 2009). 

Einkaleiga er ekki ósvipuð rekstrarleigu. Hér er einnig um þríhliða samning að ræða 

milli einstaklings, fyrirtækis sem er með milligöngu um leiguna og söluaðila. 

Einstaklingurinn er þó skattalegur eigandi ökutækisins yfir leigutímabilið líkt og við 

kaupleigu. Hann skilar svo ökutækinu í lok leigutímans samkvæmt samkomulagi og 

seljandi kaupir það aftur af fyrirtækinu sem sá um einkaleiguna (Samtök 

Fjármálafyrirtækja, 2009). 
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2.5 Íbúðalánasjóður 

Frá árinu 1955 hefur íslenska ríkið veitt veðlán til fjárfestinga í íbúðarhúsnæði. 

Tilgangur starfseminnar er að allir íbúar landsins hafi jafna möguleika á að eignast 

sitt eigið húsnæði á viðráðanlegum kjörum. Frá árinu 1999 hefur þessi stofnun borið 

nafnið Íbúðalánasjóður og er í dag með starfsemi á höfuðborgarsvæðinu og 

Norðurlandi vestra (Íbúðalánasjóður, 2009). 

Alveg fram til ársins 2004 var Íbúðalánasjóður eini aðilinn hérlendis sem starfaði 

sem sérstakur lánaveitandi einstaklinga til fjármögnunar kaups á íbúðahúsnæði gegn 

veði í eigninni. Þá var hægt að fá lán fyrir allt að 70% af verði íbúðarhúsnæðis við 

fyrstu kaup, en einungis 65% við síðari kaup. Tekjuminni einstaklingar gátu sótt um 

viðbótarlán upp að 90% af verði fasteignar. Með tilkomu bankanna inn á 

íbúðalánamarkaðinn féllu viðbótarlánin niður og lánunum breytt þannig að hægt var 

að fá 90% lán sem þó þurfti að vera innan sérstakra viðmiða brunabótamats 

íbúðarhúsnæðisins (Íbúðalánasjóður, 2007). 

2.6 Lífeyrissjóðir 

Lífeyrissjóðir hafa verið að veita svokölluð lífeyrissjóðslán til félagsmanna sinna. 

Þessi lán hefur fólk meðal annars verið að nýta sér þegar það fjárfestir í fasteign. 

Lífeyrissjóðirnir fara fram á veð í fasteign sem tryggingu og þarf sú fasteign ekki 

nauðsynlega að vera í eigu lántaka svo fremi að eigandi hennar samþykki veðið. 

Ekki er hægt að taka lán til skemmri tíma en fimm ára og ekki lengur en til fjörutíu 

ára (Lífeyrissjóður Verzlunarmanna, 2009). 

Til þess að einstaklingur öðlist lántökurétt til lífeyrissjóðsláns þarf hann að hafa 

greitt iðgjöld til sjóðsins. Upphæðir láns eru mismunandi eftir lífeyrissjóðum og er 

algengt að sett séu mörk um að veðskuldir megi ekki fara yfir visst hlutfall 

(Lífeyrissjóður Verzlunarmanna, 2009).  
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3 Greiðsluerfiðleikar einstaklinga 
Hér á eftir verður fjallað um hvað gerist þegar einstaklingar lenda í fjárhagslegum 

vandræðum. Rætt verður um ferlið sem fer af stað og hvert einstaklingar geta snúið 

sér þegar þeir eru komnir í vandræði eða sjá fram á að geta ekki staðið við 

fjárhagslegu skuldbindingar sínar. Að lokum verður útskýrt hver tilgangur 

vanskilaskrár er. 

3.1 Ferli vanskilaskráningar 

Ákveðið ferli hefst þegar einstaklingur lendir í greiðsluerfiðleikum sem gæti leitt til 

þess að gert verði árangurslaust fjárnám hjá viðkomandi og í framhaldi af því er 

hann skráður á vanskilaskrá („Lífið eftir gjaldþrot“, 2008). 

Einstaklingur 
stendur ekki í 

skilum
Einstaklingi 
send ítrekun

Einstaklingi birt 
stefna

Árangurslaust 
fjárnám

Einstaklingur 
skráður á 

vanskilaskrá

Mynd 2: Ferli vanskilaskráningar. 

 Þegar innheimtuaðgerðir reynast með öllu árangurslausar getur kröfuhafi sent 

kröfuna áfram til sýslumanns og farið fram á að sett verði af stað fjárnámsaðgerð. 

Hún felur í sér að skuldara er birt greiðsluáskorun og hefur hann 15 daga til að 

bregðast við henni áður en eitthvað er aðhafst frekar. Að þeim fresti liðnum er 

skuldari boðaður á fund til sýslumanns ásamt þeim aðila sem á kröfu á hendur 

honum. Sinni skuldari ekki boðun um fund er sýslumanni leyfilegt að láta sækja 

hann með lögregluvaldi. Þegar báðir aðilar eru mættir til fundar við sýslumann er 

skuldara gert að benda á allar þær eignir sem hann á til að hægt sé að nota þær sem 

veð fyrir skuldinni, hvort heldur það eru fasteignir eða lausafé. Sé skuldin ekki 

greidd eru þessar eignir teknar upp í hana.  Sé skuldari hins vegar eignalaus og geti 

ekki greitt er framkvæmt svokallað árangurslaust fjárnám og við það er viðkomandi 

settur á vanskilaskrá (Þuríður Hjartardóttir, 2005). 

Vert að taka það fram að til eru nokkrar undantekningar þannig að ekki fara allar 

kröfur í gegnum þetta ferli áður en til skráningar á vanskilaskrá kemur. Kröfur sem 
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búið er að gera samkomulag um í milliinnheimtu eða með réttarsátt er heimilt að 

skrá beint á vanskilaskrá sé ekki staðið við þær. Að auki er leyfilegt að skrá birta 

greiðsluáskorun (Intrum, 2009). 

3.2 Úrræði vegna greiðsluerfiðleika 

Frá árinu 1996 hefur Ráðgjafastofa heimilanna verið starfrækt. Þetta var í upphafi 

gæluverkefni Félagsmálaráðuneytisins en er ennþá starfandi í dag með góðum 

árangi. Í þessi ár sem Ráðgjafastofan hefur verið starfandi hefur hún aðstoðað 

þúsundir við að finna lausn á fjárhagsvandræðum sínum. Árið 2007 var gert nýtt 

samkomulag um hlutverk og rekstur og standa 16 aðilar á bak við það. Þar má helst 

nefna fjármálastofnanir, sveitarfélög og ríkið ásamt hjálparstofnunum. Hlutverk 

Ráðgjafastofu heimilanna er að aðstoða fólk endurgjaldslaust sem er komið í 

veruleg fjárhagsleg vandræði og sér enga leið út úr þeim. Fólk fær þá ráðgjöf og 

aðstoð til að fá yfirsýn yfir stöðu mála. Einnig er aðstoðað við greiðsluáætlun og val 

á úrræðum til lausnar. Þurfi að semja sérstaklega við lánadrottna getur 

Ráðgjafastofan haft milligöngu um þá samninga (Ráðgjafastofa heimilanna, 2009). 

3.3 Greiðslu- og innheimtuþjónustur 

Á landinu starfa nokkur fyrirtæki sem sérhæfa sig í greiðslu- og innheimtuþjónustu. 

Þar má helst nefna Intrum, Momentum og Veitu. Þessi fyrirtæki sérhæfa sig í 

innheimtuaðferðum, allt frá fruminnheimtu þegar greiðsluseðill hefur verið gefinn 

út, að löginnheimtu þegar milliinnheimta og endurteknar ítrekanir hafa ekki borið 

árangur.  

Intrum Justitia á Íslandi var fyrst til að bjóða upp á þessa þjónustu hérlendis árið 

1995. Það þótti bylting þar sem innheimtuferlið hafði áður þótt fremur kuldalegt og 

lítið tillit tekið til mannlegu þáttanna. Intrum Justitia er alþjóðlegt fyrirtæki sem 

hefur haft það að markmiði að reyna að ná til skuldarans á mannúðlegri hátt en 

lögfræðiinnheimta þykir gera og hvetja þannig fólk til að gera upp skuldir sínar áður 

en þær eru sendar lögfræðingi til innheimtu (Intrum, 2009). 
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3.4 Creditinfo Ísland 

Hér á landi er starfrækt fyrirtækið Creditinfo Ísland sem sér um að halda utan um 

upplýsingar um einstaklinga sem lent hafa á vanskilaskrá. Upplýsingum um vanskil 

einstaklinga og lögaðila er safnað og miðlað í gagnagrunn á tölvutæku formi. 

Fyrirtæki eins og bankar, sparisjóðir og önnur fyrirtæki og stofnanir sem stunda 

lánasýslu geta sótt um aðgang að vanskilaskrá ásamt lögfræðistofum sem innheimta 

mál fyrir kröfuhafa. Vanskilaskrá fellur þó undir lög um persónuvernd nr. 77/2000 

sem takmarkar aðgengi að henni (Creditinfo Ísland, 2009). Aðilum sem stunda 

viðskipti af einhverju tagi er nauðsynlegt að geta skoðað stöðu viðskiptamanna 

sinna. Þannig má fletta upp og sjá hvort einstaklingur hafi staðið við skuldbindingar 

sínar og í framhaldi af því er hægt að taka ákvörðun um hvort sá sem eiga á 

viðskipti við sé æskilegur viðskiptamaður. Creditinfo Ísland er með fjölbreyttar 

þjónustuleiðir þar sem hægt er að athuga vanskil einstaklinga og nýtist þannig 

fyrirtækjum til að taka réttar ákvarðanir sem stuðlar að öruggari viðskiptum og 

heldur útlánatapi í lágmarki (Creditinfo Ísland, 2009). Öll mál um vanefndir á 

kröfum sem hafa farið í gegnum héraðsdómstóla eða sýslumannsembætti eru skráð 

og uppfærð reglulega og þar má finna upplýsingar um þær innheimtuaðgerðir sem 

kunna að vera yfirvofandi eða hafa átt sér stað. Einstaklingur er þó ekki skráður á 

vanskilaskrá um aldur og ævi því fjórum árum eftir skráningu vanskila hans, fellur 

hann út af vanskilaskrá og einnig ef Creditinfo Ísland fær upplýsingar um að krafan 

hafi verið gerð upp (Creditinfo Ísland, 2009). 

Vörur og þjónusta Creditinfo Ísland hafa verið þróaðar að þörfum íslensks 

atvinnulífs til að lágmarka fjárhagslega áhættu fyrirtækja og einstaklinga. Sú 

þjónusta sem fyrirtækið býður upp á er skipt í sex flokka. Auk vanskilaskrár er hægt 

að nálgast fyrirtækjaupplýsingar, vaktkerfi, innheimtukerfi, fjölmiðlaupplýsingar og  

aðra þjónustu (Creditinfo Ísland, 2009). 

Fyrirtækið er nýtt en byggt á grunni tveggja annarra fyrirtækja. Árið 2008 voru 

fyrirtækin Lánstraust og Fjölmiðlavaktin sameinuð í eitt undir heitinu Creditinfo 

Ísland. Fyrirtækið býður upp á miðlun fjárhags- og viðskiptaupplýsinga ásamt 

fjölbreyttri fjölmiðlaþjónustu. Lánstraust sem áður hafði séð um vanskilaskráningu 

var stofnað að danskri fyrirmynd árið 1997. Starfsemi Lánstrausts snérist í upphafi 

um rekstur vanskilaskrár en fljótlega bættust þó aðrir rekstrarþættir við. Fyrirtækið 
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sá þá einnig um rekstur hlutafélagaskrár, ársreikninga og fleira. Við kaup á 

innheimtukerfi lögmanna og vefsvæðinu Réttarríkinu varð Lánstraust svo síðar 

öflug þjónustuveita fyrir lögmenn og aðra sem þurftu upplýsingar tengdar sínum 

innheimtustörfum. Fjölmiðlavaktin starfar við fjölmiðlagreiningu og sér um að 

vakta flest það efni sem birtist í blöðum, ljósvökum eða internetinu (Creditinfo 

Ísland, 2009). Fyrirtækið Creditinfo Ísland er í eigu Creditinfo Group sem er nú 

með starfsemi í mörgum löndum en þó aðallega í Mið- og Austur –Evrópu 

(Creditinfo, 2009). 
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4 Laun 
Í þessum kafla verður fjallað um laun á Íslandi. Annarsvegar verða landshlutar 

bornir saman og athugað hvort einhver munur sé á heildarlaunum eftir búsetu 

einstaklinga. Launamunur karla og kvenna hefur lengi verið umfjöllunarefni og hér 

á eftir verða skoðaðar kannanir tveggja stéttafélaga ásamt launakönnun sem 

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands gerði fyrir Félagsmálaráðuneytið um 

kynbundinn launamun á Íslandi. Kannanir stéttarfélagana eru annars vegar 

launakönnun VR sem tekur til launþega af hinum almenna markaði og hinsvegar 

launakönnun SFR stéttarfélag ríkis- og sjálfseignastofnana. 

Árið 2007 voru heildarlaun einstaklinga í fullu starfi sem búsettir voru á Íslandi að 

meðaltali kr. 424.000, á mánuði en voru komin upp í kr. 454.000 árið 2008 

(Hagstofa Íslands, 2009). 

4.1 Launamunur á milli landshluta 

Ekki fundust gögn til að bera saman launamun eftir búsetu yngri en frá árinu 2005 

og verða þau notuð hér til að fá grófan samanburð á hvernig skiptingin er á milli 

landshluta. Samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands var höfuðborgarsvæðið 

launahæsti landshlutinn árið 2005. Þar eru meðalatvinnutekjur rúmlega þrjár 

milljónir á meðan Norðurland vestra, sem er launalægsti landshlutinn, er með 

meðalatvinnutekjur upp á tæplega tvær og hálfa milljón (Hagstofa Íslands, 2009). 
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Launamunur á milli landshluta
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Mynd 3: Launamunur á milli landshluta 2005. 

Eins og sjá má á mynd 3 stóðu einstaklingar á höfuðborgarsvæðinu og Austurlandi 

best með tilliti til meðal atvinnutekna en Norðurland vestra og Suðurland verst. 

Þegar talað er um atvinnutekjur er átt við tekjur sem eru beinar skattskyldar 

launagreiðslur fyrir vinnuframlag í aðalstarfi auk dagpeninga og ökutækjastyrkja 

(Hagstofa Íslands, 2009). 

4.2 Launamunur karla og kvenna 

Margir hefðu haldið að í dag þegar allt miðast að jafnrétti kynjanna og baráttu fyrir 

því síðustu áratugi, að launamunur á konum og körlum væri eitthvað sem tilheyrði 

grárri forneskju. Hinsvegar virðist launajafnrétti ekki hafa náðst enn þann dag í dag. 

Karlar eru ennþá yfir heildina með hærri heildarlaun en konur og nýjustu kannanir 

sýna að bilið virðist aukast á milli ára meðal starfsmanna ríkis- og 

sjálfseignastofnana. Þó launamunur sé enn karlkyninu í hag samkvæmt 

launakönnun Verslunarmannafélags Reykjavíkur hefur bilið þó minnkað töluvert á 

síðustu árum innan þess stéttarfélags. Fyrir áratug var það mun meira og hefur 

örlítið dregið saman með kynjunum síðustu ár. Erfitt er að segja til um af hverju 

munurinn stafar og sé ennþá þetta mikill árið 2009 (Verslunarmannafélag 

Reykjavíkur, 2009). 
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Getgátur eru um hvort að launaleynd spili þar inn í eða hvort konur séu almennt 

minna metnar í sínum störfum en karlar. Sumir vilja jafnvel taka svo djúpt í árinni 

að halda því fram að þær geti sjálfum sér um kennt þar sem þær verðleggi sig of 

lágt og kunni hreinlega ekki að semja um launakjörin sín. Niðurstöður bandarískrar 

rannsóknar um hvernig kynin haga sér í launaviðtölum sem birt var í Harvard 

Business Review benda til þess að konur séu almennt tregari til að semja um launin 

sín en karlar. Þær sætti sig frekar við það sem að þeim er rétt. Í þessari rannsókn er 

talað um að líklega megi kenna uppeldi þar um, konum sé það alið að gefa eftir og 

setja hagsmuni annarra ofar sínum eigin. Einnig kemur þar fram að konur sem eru 

metnaðarfullar og gefa ekki eftir séu álitnar tíkarlegar og harðsvíraðar (Babcock, 

Laschever, Gelfand, Small, bls. 14-16, 2003).  Árið 2004 skoða Þorgerður 

Einarsdóttir og Kristjana Stella Blöndal helstu ástæður launamunar karla og kvenna. 

Þar kemur fram að konur hafa verið í meirihluta nemenda bæði í framhalds- og 

háskólum frá miðjum áttunda áratug síðustu aldar. Menntunarstig kynjanna er afar 

svipað og heldur hefur dregið saman með kynjunum en árið 2000 voru 17% kvenna 

með háskólamenntun á móti 19% karla. Konur eru þó að jafnaði með lægri laun en 

karlar þrátt fyrir að þær eigi sambærilegra menntun að baki. Þessi könnun leiðir 

einnig í ljós að konur og karlar vinna ólík störf. Konur eru í svokölluðum mjúkum 

störfum eins og umönnun og þjónustu en karlar í svokölluðum hörðum störfum eins 

og bifvélavirkjun, tækniumsjón o.fl. (Þorgerður Einarsdóttir, Kristjana Stella 

Blöndal, bls. 250-251, 2004). Í þessari athugun Þorgerðar og Kristjönu er fjallað um 

könnun sem gerð var hjá Akureyrarbæ og kemur þar í ljós að störf sem teljast til 

hefðbundinna karlasviða eru hærra launuð en störf sem teljast til hefðbundinna 

kvennasviða. Einnig kemur í ljós að þó kona vinni við hefðbundið karlastarf þá 

hefur starfið ekki sömu áhrif á laun hennar og karla, þ.e. konur í sambærilegum 

störfum og karlar hafa mun lægri laun en karlar (Þorgerður Einarsdóttir, Kristjana 

Stella Blöndal, bls. 253, 2004). Í launakönnunum fyrirtækja, stofnana og 

félagasamtaka er leitast við að finna út hversu hár óútskýrður kynbundinn 

launamunur er.  Þetta eru t.d. launakönnun Félagsvísindastofnunnar Háskóla 

Íslands, launakannanir VR og launakannanir SFR, stéttarfélags ríkis- og 

sjálfseignastofnana.  
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4.2.1 Launakönnun Félagsvísindastofnunnar Háskóla Íslands 

Félagsmálaráðuneytið lét gera fyrir sig könnun árið 2008 um launamun kynjanna á 

Íslandi. Þar kemur fram að karlar eru almennt með hærri laun en konur. Íslenskar 

konur í fullu starfi eru aðeins með 74% af heildarlaunum íslenskra karla. Þegar 

tekið hefur verið tillit til þátta eins og menntunar, aldurs, vinnutíma, starfs, 

ábyrgðar, atvinnugeira eða hvort að einstaklingurinn sé sjálfstætt starfandi eða 

launþegi og samanburður gerður á landsbyggðinni og höfuðborgarsvæðinu kemur í 

ljós mun minni munur á milli kynjanna á höfuðborgarsvæðinu en á landsbyggðinni. 

Karlar á höfuðborgarsvæðinu eru með 10,3% hærri heildarlaun en konur á 

höfuðborgarsvæðinu en munurinn er tölvuvert meiri á landsbyggðinni þar sem 

karlar hafa 38% hærri heildarlaun (Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, bls. 1-2, 

2008). Athygli vekur að þegar spurt er um ábyrgð í starfi þá segjast karlar bera 

meiri ábyrgð í starfi en konur segjast bera minni ábyrgð (Félagsvísindastofnun HÍ, 

bls. 18, 2008). Konur segjast hinsvegar bera meiri ábyrgð á heimilisstörfum og 

umsjá barna (Félagsmálaráðuneytið, bls. 73, 2008).  

4.2.2 Launakönnun SFR 

SFR Stéttafélag ríkis- og sjálfseignastofnanna birti í byrjun árs 2009 ítarlega skýrslu 

um þróun launamunar kynjanna fyrir árið 2008 með samanburði við árið 2007. Í 

þessari skýrslu kemur fram að meðalheildarlaun félagsmanna í fullu starfi eru kr. 

304.000 á mánuði. Meðalheildarlaun karla innan stéttarfélagsins eru kr. 376.081, á 

mánuði en meðalheildarlaun kvenna eru kr. 274.417, á mánuði. Þetta er launamunur 

upp á 27% á milli karla og kvenna. Þegar tekið er tillit til þátta eins og starfsaldurs, 

eftirvinnu, lengd vinnutíma o.fl. fer launamunurinn niður í 17,2% en til 

samanburðar var hann 14,7% árinu á undan. Meðalaldur starfsmanna er 48 ár. 

Einnig kemur fram í þessari könnun að félagsmenn er almennt óánægðir með launin 

sín (SFR, 2008). 

4.2.3 Launakönnun VR 

Sama á þó við hér þegar kynbundinn launamunur er skoðaður, en karlar eru einnig 

með hærri heildarmeðallaun en konur. Þannig eru meðalheildarlaun karla 445.000 

kr. á meðan meðalheildarlaun kvenna eru 366.000 kr. Munurinn á milli heildarlauna 

kynja er því rétt um 17%. Hann minnkar þó niður í 12,3% þegar tekið er tillit til 
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starfstéttar, aldurs, vinnutíma o.fl. en var 11,6% í launakönnun ársins 2007. Hjá VR 

er því heldur minni launamunur á milli karla og kvenna en hjá SFR . Þá kemur fram 

að þróunin síðustu átta ár hafi leitt til minnkandi launamunar og hann hafi lækkað 

um fjórðung á átta ára tímabili. Meðalaldur félagsmanna er 41 ár og ólíkt SFR eru 

félagsmenn VR nokkuð sáttir við launin sín. Þetta sýnir að launamunur karla og 

kvenna er umtalsvert minni hjá VR og hefur ekki aukist svo marktækt sé á milli ára. 

Þessi könnun sýnir að kynbundinn launamunur SFR er töluvert hærri en 

kynbundinn launamunur VR. Launakönnun VR fyrir árið 2008 sýnir að 

meðalheildarlaun eru 31% hærri en hjá SFR (VR, 2008).  
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5 Atvinnuleysi 
Hér á eftir verður fjallað um atvinnuleysi og þróun þess árin 2007, 2008 og 2009 

með tilliti til kyns og búsetu. Hver hlutföll kynjanna eru fyrir hvert ár og hversu 

margir séu skráðir atvinnulausir í hverjum landshluta fyrir sig. Athugað verður 

hvort karlar séu fleiri en konur á atvinnuleysisskrá og hvort einhver breyting hafi 

orðið þar á milli ára. Samanburður á landshlutum leiðir í ljós hvar sé mest 

atvinnuleysi og hvort einhver vöxtur hafir orðið þar á síðustu ár. Ætlunin er að 

athuga hvort að atvinnuleysi sé hægt að tengja við einstaklinga á vanskilaskrá síðar 

í verkefninu. 

5.1 Höfuðborgarsvæðið 

Samkvæmt könnun Vinnumálastofnunnar voru 997 einstaklingar atvinnulausir í 

janúar 2007. Karlar voru heldur fleiri eða 527 en konur litlu færri eða 470 talsins. 

Ári seinna voru heldur færri skráðir eða 675 og karlar ennþá heldur fleiri en konur. Í 

janúar 2009 höfðu tölur yfir einstaklinga á atvinnuleysisskrá margfaldast. Karlar á 

skrá voru orðnir 4432 talsins en ekki var eins mikil aukning hjá konunum þó hún sé 

einnig umtalsverð, eða 2257 konur samtals. Það sem vekur athygli er að karlar eru í 

meirihluta atvinnulausra og sú tala virðist fara hækkandi þar sem að hlutfallslega 

hefur atvinnuleysi á meðal karla aukist meira eftir bankahrunið. Atvinnuleysi á 

höfuðborgarsvæðinu mældist 6,6% í janúar 2009 en aðeins 0,7% um ári áður 

(Vinnumálastofnun, 2009).  

5.2 Norðurland eystra 

Fjöldi atvinnulausra á Norðurlandi eystra mældist 314 manns í janúar 2007, konur 

voru í meirihluta eða 177 á móti 137 körlum. Árið á eftir, í janúar 2008  voru aðeins 

297 manns skráðir, þar af voru 147 karlar og 150 konur. Í janúar 2009 mældist 7,1% 

atvinnuleysi á móti aðeins 2% árinu á undan. Það þýðir að fjöldi atvinnulausra var 

kominn upp í 1007 alls og kynjaskiptingin hefur snúist við ólíkt því sem hefur gerst 

á höfuðborgarsvæðinu en í takt við það sem hefur gerst annarsstaðar á 
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landsbyggðinni. Skráðir karlar á atvinnuleysisskrá í landshlutanum eru því 652 en 

konur 355 (Vinnumálastofnun, 2009). 

5.3 Suðurland 

Atvinnuleysi hefur aukist til muna á Suðurlandi eins og annarsstaðar. Samanburður 

talna síðustu tveggja ára sýna að í janúar 2007 voru 192 einstaklingar án atvinnu. 

Færri karlar en konur eða einungis 78 á meðan konurnar voru 114. Ári síðar var 

atvinnuleysið heldur minna en þá voru 53 karlar skráðir atvinnulausir og 103 konur. 

Í janúar 2009 voru hinsvegar 745 skráðir atvinnulausir og konur þá orðnar í 

minnihluta eða 261 á meðan karlarnir voru 484 (Vinnumálastofnun, 2009). 

5.4 Suðurnes 

Suðurnesin koma langverst út úr könnun Vinnumálastofnunar um atvinnuleysi á 

landinu en þar mældist í janúar 2009 11,6% atvinnuleysi sem var það mesta á 

landinu. Að vísu eiga Suðurnesin þann vafasama heiður að hafa einnig verið með 

hæst hlutfall atvinnulausra ári áður eða 2,7%. Eftir sem áður hafa konur yfirleitt 

verið í meirihluta atvinnulausra. Þær voru 192 í byrjun árs 2007 en karlar aðeins 

116. Sömu sögu er að segja í janúar 2008 en þá voru konur 154 en karlar aðeins 93. 

Algjör viðsnúningur varð svo seinni hluta árs 2008 og í janúar 2009 voru 1239 

einstaklingar skráðir atvinnulausir. Karlar sem þiggja atvinnuleysisbætur voru 701 

og konur 538 (Vinnumálastofnun, 2009). 

5.5 Austurland 

Atvinnuleysi hefur aukist á austurlandi eins og í öðrum landshlutum og mældist 

4,3% í janúar árið 2009 en var aðeins 1% ári áður. Í janúar 2007 voru aðeins 47 

einstaklingar atvinnulausir í landshlutanum, 32 konur og 15 karlar. Körlum fjölgaði 

svo á atvinnuleysisskrá á milli ára og voru orðnir 29 í janúar 2008 á móti 36 konum. 

Í janúar 2009 voru karlarnir orðnir fleiri en konurnar sem er alveg í takt við þróun 

annarra landshluta og voru 178 talsins en konurnar einungis 103. Því hefur 

atvinnulausum fjölgað um 216 einstaklinga á Austurlandi á aðeins einu ári 

(Vinnumálastofnun, 2009). 
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5.6 Vesturland 

Allir landshlutar hafa fundið fyrir samdrætti í atvinnulífinu þó það sé mismikið og 

er því Vesturland engin undantekning. 4,5% einstaklinga voru skráðir atvinnulausir 

í janúar 2009 og eins og annars staðar voru hlutföllin á milli kynjanna búin að 

snúast við á milli ára. Á aðeins einu ári jókst atvinnuleysið um 3,7 prósentustig en í 

febrúar 2008 var það í einungis 0,8%. Árin 2007 og 2008 voru konur í meirihluta 

þeirra sem skráðir voru atvinnulausir. Þær voru 40 talsins í byrjun árs 2007 en 

aðeins færri eða 32 í byrjun árs 2008. Í janúar 2009 voru þær svo orðnar 148 talsins. 

Til samanburðar þáði alls 21 karl atvinnuleysisbætur í janúar 2007 en heldur fleiri í 

janúar 2008, eða 27. Fjöldi karla sem voru skráðir atvinnulausir í janúar 2009 var 

svo búinn að margfaldast frá árinu áður og þeir orðnir 198 talsins 

(Vinnumálastofnun, 2009). 

5.7 Norðurland vestra 

Atvinnuleysi er með því minnsta á Norðurlandi vestra. Árið 2008 voru 0,8% 

atvinnuleysi en var sú tala komin upp í 2,5% í byrjun árs 2009. Sama er uppi á 

teningunum í þessum landshluta eins og annars staðar þegar skoðað er kynjahlutfall 

atvinnulausra. Árin 2007 og 2008 voru konur í meirihluta en karlar komnir í 

meirihluta í upphafi árs 2009. Þeir voru aðeins 16 í janúar 2007, þeim fækkaði svo 

niður í 10 ári síðar og voru svo komnir upp í 57 í byrjun árs 2009. Konur voru aftur 

á móti 18 talsins árið 2007, fækkaði í 15 árið 2008 og voru 34 í janúar 2009 

(Vinnumálastofnun, 2009). 

5.8 Vestfirðir 

Í upphafi árs 2009 mældist atvinnuleysi mælist minnst á Vestfjörðum af öllum 

landshlutum eða einungis 1,6%. Það var aukning frá árinu á undan þegar þar 

mældist 0,6% atvinnuleysi. Þá voru 5 karlar án atvinnu í janúar 2007 og 19 konur. Í 

janúar 2008 voru karlarnir orðnir 7 en konunum var búið að fækka niður í 14. Eins 

og annarsstaðar voru karlar orðnir fleiri í janúar 2009 eða 34 samtals á móti 24 

konum (Vinnumálastofnun, 2009). 
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6 Fasteignaverð 
Hér á eftir verður fjallað um fasteignamarkaðinn á Íslandi og þá sérstaklega með 

tilliti til þróunar húsnæðisverðs síðustu ár. Verð og verðþróun er mismunandi á 

milli landshluta og samanburður verður gerður á hæsta og lægsta verðinu. Þá verður 

skoðað hver séu áhrif einstaklinga/heimila á hækkun fasteignarverðs. Einnig verður 

fjallað um afleiðingar innkomu bankanna á íbúðalánamarkaðinn. 

6.1 Fasteignaverð og áhrif innkomu bankanna 

Fasteignaverð á Íslandi hefur hækkað umtalsvert síðustu árin. Eftir að bankarnir 

voru einkavæddir jókst fjárhagslegur styrkur þeirra og starfsemi varð umsvifameiri. 

Seinni hluta árs 2004 tóku þeir skrefið inn á íbúðalánamarkaðinn og hófu 

samkeppni við Íbúðalánasjóð sem fram að því hafði verið eina lánastofnunin sem 

veitti almenningi fasteignalán af þessu tagi. Bankarnir buðu upp á lægri vexti en 

áður þekktist og einnig hækkuðu þeir þakið á lánaupphæðunum. Framboð á 

lánsfjármagni hafði verið takmarkað hér á landi fyrir bankaíbúðalánin og því hafði 

það þau áhrif að fasteignaverð hélst lágt og var töluvert minna en í 

nágrannaríkjunum. Umtalsverð breyting varð á íslenska fasteignamarkaðnum í 

kjölfar innkomu bankanna og hækkaði húsnæðisverð töluvert á árunum 2004-2006 

þegar aðgengi að lánsfé var orðið fjölbreyttara (Fjármálaráðuneytið, 2008). 

Lækkandi fasteignaverð getur svo haft þau áhrif að húsnæðislánin verði hærri en 

verðmæti eigna sem þau hvílir á sem setur marga einstaklinga í fjárhagslegan vanda 

(Alþýðusamband Íslands, 2004). 

6.2 Þróun fasteignaverðs 2007-2008 

Íbúðarhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu var dýrast yfir allt landið. Árið 2007 var 

meðalkaupverð kr. 247.319, á fermetra. Árið 2008 var verð á íbúðarhúsnæði búið að 

hækka ennþá frekar og var þá komið upp í kr. 261.889, á fermetra. Lægsta 

húsnæðisverðið var á Vestfjörðum en þar var hægt árið 2007 að kaupa sér húsnæði 

á kr. 67.674, á fermetra og hafði meðal fermetraverð lækkað á milli ára því árið 

2008 var það komið niður í kr. 67.182, á fermetra (Fasteignaskrá Íslands, 2009). 
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Þróunin er sú að húsnæðisverð hafði hækkað á milli ára á höfuðborgarsvæðinu, 

Suðurnesjum, Vesturlandi og Suðurlandi. En á Vestfjörðum, Norðurlandi og 

Austurlandi hafði það heldur lækkað. Mesta hækkunin á milli ára var á 

höfuðborgarsvæðinu en húsnæði á Norðurlandi hafði lækkað mest í verði 

(Fasteignaskrá Íslands, 2009). 

Meðal kaupverð á fermetra
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Mynd 4: Þróun húsnæðisverðs 2007-2008. 
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7 Hagspá ASÍ 2009-2011 
Hagdeild Alþýðusambands Íslands gerði efnahagsspá sem hún birti í febrúar 2009. 

Frekar dimmt er yfir þessari spá að minnsta kosti til að byrja með. Þar kemur fram 

að mikið samdráttarskeið sé framundan. Dýpri og lengri niðursveifa en við höfum 

upplifað á síðari tímum. Heimili og fyrirtæki eru í vanda vegna hárra vaxta og 

mikillar verðbólgu. Skerðing eigna og tekna eru að auki þungur baggi á bæði 

fyrirtækjum og heimilum. ASÍ spáir fyrir um aukningu atvinnuleysis og að það 

muni vera í kringum 8 til 9 prósentustig næstu þrjú árin. Ekki er mikil bjartsýni um 

að það gangi til baka fyrr en á árinu 2011. Verðbólgan á að vera hvað mest á fyrsta 

ársfjórungi 2009 en svo á hún að minnka og strax í lok sama árs á hún að vera 

komin niður í einungis 3%. Í þessari skýrslu er komið inn á að alþjóðakreppan sé að 

gera okkur erfiðara fyrir með að rétta úr kútnum. Að lokum er því spáð að 

framundan séu tvö erfið ár en svo muni fara að birta til. Að vísu er sá fyrirvari settur 

á að vel takist að efla trú á íslenska efnahagslífinu. Ef það tekst ekki má búast við 

áframhaldandi erfiðleikum (Alþýðusamband Íslands, bls. 2-3, 2009).  
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8 Vanskil einstaklinga 
Í þessum kafla er stuðst við fyrirliggjandi gögn sem fengin voru hjá Creditinfo 

Ísland. Þessi gögn innihalda upplýsingar um skráð vanskil Íslendinga annars vegar 

frá áramótum 2007/2008 og hinsvegar frá áramótum 2008/2009. Gögnunum er skipt 

niður eftir kyni, aldurshópum og búsetu. Aldurshópar voru flokkaðir niður í sjö 

hópa; (1) 18-19 ára, (2) 20-29 ára, (3) 30-39 ára, (4) 40-49 ára, (5) 50-59 ára, (6) 

60-80 ára og (7) eldri en 80 ára. Búseta var flokkuð í átta landssvæði; (1) 

Höfuðborgarsvæðið, (2) Suðurnes, (3) Vesturland, (4) Vestfirðir, (5) Norðurland 

vestra, (6) Norðurland eystra, (7) Austurland, (8) Suðurland. 

Með samanburði á þessum upplýsingum er ætlunin að skoða hvort einhver munur sé 

á fjölda karla og kvenna á vanskilaskrá. Einnig verður athugað hver þróunin er á 

milli landshluta. Gögnin voru greind eftir kyni, aldri, búsetu og tíma, þar sem aldur 

og búseta voru nánar skoðuð eftir kyni og tíma. Niðurstöður greininga eru settar 

fram í myndum sem sýna fjölda og/eða hlutfall karla og kvenna eftir aldri og búsetu 

með samanburði á milli ára. 

8.1 Fjöldi lögráða einstaklinga 

1. janúar 2008 voru búsettir 233.608 lögráða einstaklingar á Íslandi eða 118.768 

karlar og 114.840 konur. Örlítil aukning var á fjölda einstaklinga 18 ára og eldri á 

milli ára en 1. janúar 2009 voru þeir 241.254. Þar af voru karlmenn 123.037 og 

konur 118.217. Hlutfallslega var jöfn aukning á milli kynja og karlar voru ennþá 

rétt ríflega helmingur lögráða einstaklinga eða 51% en konur voru 49% líkt og árið 

á undan (Creditinfo Ísland, 2009). 

Langflestir íbúar landsins eru búsettir á höfuðborgarsvæðinu. Þar er kynjaskiptingin 

jöfn á meðal lögráða einstaklinga. 1. janúar 2008 voru einstaklingar á þessu 

aldursbili alls 147.711. Töluverð aukning var á íbúafjölda á einu ári og þann 1. 

janúar 2009 voru einstaklingar yfir 18 ára aldri orðnir 153.085 talsins (Creditinfo 

Ísland, 2009). 

 Fámennasti landshlutinn voru Vestfirðirnir. Þar voru búsettir 5.476 einstaklingar 

sem voru orðnir lögráða þann 1. janúar 2008 eða einungis rétt rúmlega 2% þessa 
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aldurshóps á landsvísu, karlmenn í örlitum meirihluta. Íbúafjöldi jókst reyndar á 

milli ára í þessum aldursflokki og var kominn upp í 5.634 einstaklinga 1. janúar 

2009 (Creditinfo Ísland, 2009). 

 Aðrir landshlutar raða sér svo á milli höfuðborgarsvæðisins og Vestfjarðanna með 

mismunandi íbúafjölda. Á Norðurlandi eystra, Suðurlandi og Suðurnesjum eru 

stórir þéttbýliskjarnar og því frekar fjölmennt, fjölmennast á Norðurlandi eystra 

enda Akureyri stærsti bær landsins utan höfuðborgarsvæðisins. Vesturland, 

Austurland og Norðurland vestra eru svo með fámennari svæðum landsins 

(Creditinfo Ísland, 2009). 

0
20000
40000
60000
80000

100000
120000
140000
160000
180000

Aus
tur

lan
d

Höfuðb
org

ars
væ

ðið

Norðu
rla

nd
ey

str
a

Norðu
rla

nd
ve

str
a

Suð
urn

es

Suð
url

an
d

Ves
tfir

ðir

Ves
tur

lan
d

2008
2009

Mynd 5: Lögráða einstaklingar búsettir á Íslandi. 

8.2 Vanskil 

Um áramótin 2007/2008 voru 6,1% lögráða einstaklinga búsettir á Íslandi skráðir á 

vanskilaskrá hjá Creditinfo Ísland eða 14.218 samtals. Karlar voru í miklum 

meirihluta eða 67% á móti 33% konum. Um áramótin 2008/2009 var heildarfjöldi 

einstaklinga á vanskilaskrá kominn upp í 16.548 einstaklinga eða 6,9%. Karlar voru 

þá orðnir 68% á móti 32% konum. Aukning vanskila er í öllum aldurshópum nema 

á meðal þess elsta, þar mátti sjá örlitla minnkun á milli ára.  
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8.3 Vanskil og aldur 

Fjöldi einstaklinga á vanskilaskrá var mestur á aldrinum 40-49 ára um áramótin 

2007/2008 eða 3782 alls. Litlu færri var aldurshópurinn 30-39 ára en þar voru 3487 

skráðir einstaklingar. Fámennastur var yngsti aldurshópurinn en í honum voru 63 

einstaklingar á vanskilaskrá. Áramótin 2008/2009 var aldurshópurinn 40-49 ára 

ennþá fjölmennastur eða 4295 einstaklingar. Aukning var á milli ára í öllum 

aldurshópum nema hjá einstaklingum í elsta aldurshópnum en þar hafði þeim 

fækkað úr 84 í 64. Þessi hópur var líka fámennastur á þessu tímabili. 

Lögráða einstaklingar með búsetu á Íslandi voru 233.608 talsins um áramótin 

2007/2008. Aldurshópurinn 20-29 ára var sá fjölmennasti eða 46.422 talsins sem 

var 19,9% af einstaklingum sem orðnir voru lögráða. Þar næst var aldurshópurinn 

40-49 ára með 45.182 einstaklinga eða 19,3% en þar voru flestir einstaklingar á 

vanskilaskrá. Einstaklingar á aldrinum 30-39 ára voru þriðji stærsti hópurinn en 

hann taldi 44.226 og 18,9%  af heildinni. Fámennustu hóparnir voru annars vegar 

yngsti aldurshópurinn með 9407 einstaklinga eða 4% og hins vegar elsti 

aldurshópurinn en þar voru 8748 og hlutfallið 3,7%. 
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Mynd 6: Einstaklingar á vanskilaskrá 2008-2009 með tilliti til aldurs. 

Áramótin 2008/2009 var aldurshópurinn 20-29 ára ennþá stærsti hópur lögráða 

einstaklinga og taldi 48.613 einstaklinga og var nú 20.2% af heildinni. Uppröðun 

aldurshópa hafði ekkert breyst á milli ára og hafði fjölgar lítillega í flestum. Nema 

meðal einstaklinga á aldrinum 30-39 ára, þeim hafði fækkað á milli ára úr 18,9% 

niður í 18,8%. Einnig hafði fækkað í aldurshópnum 40-49 ára úr 19,3% í 18,9% en 
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sá hópur var samt sem áður næst stærstur af heildinni. Einstaklingar á aldrinum 18-

19 ára stóðu í stað á milli ára. 

Við nánari skoðun á aldurshópum eftir kyni um áramótin 2007/2008 kom í ljós að 

aldursdreifing karla og kvenna var mjög lík. Að undanskildum aldurshópunum 50-

59 ára en í þeim aldurshópi voru karlarnir hlutfallslega fleiri en konurnar. Og einnig 

hjá einstaklingum eldri en 80 ára en þar voru jafnmargir karlar og konur.  
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Mynd 7: Dreifing kynja á vanskilaskrá 2007/2008 miðað við aldur.. 

Um áramótin 2008/2009 hafði einstaklingum fjölgað á vanskilaskrá. Dreifingin á 

milli karla á kvenna hafði lítið breyst á milli ára. Þó hafði körlum fækkað í 

aldurshópnum eldri en 80 ára og voru konur orðnar í meirihluta og á meðal karlar á 

aldrinum 18-19 ára hafði orðið mikil aukning. 
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Mynd 8: Dreifing kynja á vanskilaskrá 2008/2009 miðað við aldur.. 

Við nánari skoðun á hverjum aldurshópi fyrir sig mátti sjá að hlutföll karla og 

kvenna voru mismunandi. Um áramótin 2007/2008 var mesti munur á hlutföllum 

karla og kvenna var á aldursbilinu 50-59 ára eða 71% á móti 29%. Karlar voru að 

auki í miklum meirihluta á vanskilaskrá í öllum aldursflokkum nema þeim elsta. Á 

myndinni sést einnig að kynjaskiptingin í efsta aldurshópnum var jöfn. Ef horft var 

framhjá elsta hópnum sem og þeim yngsta má sjá að minnsta bilið á milli kynja var 

63% á móti 37% hjá einstaklingum á aldrinum 20-29 ára.  
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Mynd 9: Hlutfall kynja á vanskilaskrá 2007/2008 með tilliti til aldurs. 

Í aldurshópnum 18-19 ára var skiptingin milli kynja hvað ójöfnust um áramótin 

2008/2009 en þar var mesti munurinn eða 78% karlar á móti 22% konum. Í elsta 
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aldurshópnum voru konur orðnar fleiri á vanskilaskrá en karlar þar sem þeir voru 

einungis 42% en konurnar 58%. 

Að öðru leiti höfðu orðið litlar breytingar á skiptingunni innan aldurshópa. Næst 

mesti munur á milli kynja var nú hjá fólki á aldrinum 50-59 ára og hafði bilið aðeins 

aukist, en karlar voru núna 72% á móti 28% kvenna. Næst á eftir voru einstaklingar 

á aldrinum 60-80 ára en þar hafði bilið einnig aukist á milli ára í 71% á móti 29%. 

Minnsta bilið fyrir utan elsta aldurshópinn var svo hjá fólki á aldrinum 20-29 ára en 

það var þó svipað og árið áður með smá aukningu, karlar orðnir 64% og konur 36% 

innan aldurshópsins.  
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Mynd 10: Hlutfall kynja á vanskilaskrá 2008/2009 með tilliti til aldurs. 
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Mynd 11: Samanburður karla á vanskilaskrá 2008-2009 með tilliti til aldurs. 

Á vanskilaskrá 2007/2008 voru 8,1% karla sem náð höfðu lögaldri. Við nánari 

greiningu á þeim kom í ljós að hlutfall karla á aldrinum 40-49 ára var hæst en 11% 

allra karla á þessum aldri voru á vanskilaskrá. Næst hæsta hlutfallið var meðal karla 

á aldursbilinu 30-39 ára þar sem 10% þeirra voru skráðir og litlu lægra hlutfall, eða 

9,9%, karla á aldrinum 50-59 ára voru á vanskilaskrá. Lægsta hlutfallið var meðal 

karla á aldrinum 18-19 ára en þar voru einungis 0,8% á vanskilaskrá.  

Um áramótin 2008/2009 var heildarhlutfall karla á vanskilaskrá komið upp í 9,2% 

en hafði verið 8,1% á árinu á undan. Hafði fjölgað í öllum aldurshópum nema þeim 

elsta þar sem að þeim fækkaði. Bæði árin var hlutfall karla á aldrinum 40-49 ára 

hæst en þeim fjölgaði úr 11% í 12,5% á milli ára. Hlutfall karla á aldrinum 30-39 

ára og 50-59 ára var jafn hátt eða 11,5%, en hlutfallslega fjölgaði mest á milli ára í 

síðarnefnda hópnum. Hlutfallslega voru fæstir karlar á vanskilaskrá í aldurshópnum 

eldri 80 ára þar sem þeim fækkaði úr 1,2% í 0,7% á milli ára.  
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Mynd 12: Samanburður kvenna á vanskilaskrá 2008-2009 með tilliti til aldurs. 

Heildarhlutfall kvenna sem búsettar voru á Íslandi og skráðar voru á vanskilaskrá 

voru 4,04% um áramótin 2007/2008. Þá voru sömu aldurshóparnir með hæsta og 

lægsta hlutfallið líkt og hjá körlum en þær voru samt töluvert færri en þeir. Þannig 

var hlutfall 40-49 ára kvenna hæst á vanskilaskrá eða rétt um 5,6%. Hlutfall kvenna 

á aldrinum 30-39 ára var 5,5% og af konum á aldrinum 50-59 ára voru 4,3% skráð 

hjá Creditinfo Ísland. Lægsta hlutfallið, eins og hjá körlum, var meðal kvenna á 

aldrinum 18-19 ára eða 0,5%. Meðal kvenna varð líka aukning á vanskilaskrá á 

milli ára nema í bæði elsta og yngsta aldurshópnum þar sem að þeim fækkaði 

lítillega.  

Heildarhlutfall kvenna var komið upp í 4,5%  um áramótin 2008/2009 en var 4,04% 

árinu áður. Einnig urðu breytingar á hlutföllum innan aldurshópa líkt og hjá körlum, 

en voru konur á aldrinum 30-39 ára hlutfallslega flestar með skráð vanskil þar sem 

þeim fjölgaði úr 5,5% upp í 6,3% og var jafnframt hlutfallslega mest aukning í 

þessum aldurshópi. Næst hæsta hlutfallið var meðal kvenna á aldrinum 40-49 ára en 

þar var það 5,6% en var komið upp 6,2%. Þar á eftir voru konur á aldrinum 50-59 

ára en þær voru komnar upp í 4,8% en voru 4,3% árinu áður. Lægst var hlutfallið 

bæði árin á meðal kvenna í yngsta aldurshópnum en það var 0,5% eins og áður.  
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8.4 Vanskil og búseta 

Fjölmennasti landshlutinn áramótin 2007/2008 var Höfuðborgarsvæðið en þar 

bjuggu 63,2% einstaklinga sem orðnir voru lögráða. Fámennasti landshlutinn voru 

Vestfirðirnir en þar bjuggu einungis 2,3% lögráða einstaklinga á Íslandi. 2008/2009 

var lögráða einstaklingum búið að fjölga á Höfuðborgarsvæðinu og voru komnir úr 

63,2% í 63,5% Á Suðurnesjum þar sem að þeir fóru úr 6,3% í 6,5% og á Suðurlandi 

en þar voru einstaklingar 7,4% en fóru upp í 7,5%. Allir aðrir landshlutar stóðu í 

stað utan Austurlands þar sem að einstaklingum fækkaði um 0,5% en þar höfuð 

verið búsettir 4,6% lögráða einstaklinga og voru komnir í 4,1%. 

Hér á eftir greinum heildarfjölda lögráða einstaklinga í hverjum landshluta fyrir sig 

og skoðum hversu hátt hlutfall er á vanskilaskrá. Suðurnesin voru hlutfallslega hæst 

áramótin 2007/2008. Þar voru 1243 einstaklingar á vanskilaskrá 8,4% lögráða 

einstaklinga sem búsettir voru í landshlutanum. Á höfuðborgarsvæðinu voru 9586 

einstaklingar á vanskilaskrá eða 6,5%. Vestfirðir sem er fámennasti landshlutinn er 

með 340 einstaklinga á vanskilaskrá en það er hlutfall upp á 6,2%. Austurland kom 

best út úr þessum samanburði en þar voru 417 einstaklingar á vanskilaskrá eða 

einungis 3,9%. 

Hlutfall lögráða íbúa á vanskilaskrá áramótin 2008/2009 í hverjum landshluta fyrir 

sig tók litlum breytingum. Vert er að taka það fram að fólki á vanskilaskrá fjölgaði í 

öllum landshlutum á milli ára. Ennþá var þó hlutfallið hæst á Suðurnesjunum en þar 

voru 1573 einstaklingar á vanskilaskrá og var nokkur aukning eða úr 8,44% upp í 

10,1%. Vestfirðirnir voru næstir með 405 einstaklinga og hafði hlutfallið verið 6,2% 

en var komið upp í 7,2% og þessi landshluti því kominn upp fyrir 

höfuðborgarsvæðið. Litlu munaði hlutfallslega á þessum landshlutum þar sem 

hlutfallið á höfuðborgarsvæðinu var 7,1% sem voru 10.911 einstaklingar sem 

búsettir voru á því svæði. Á Austurlandi var eins og annars staðar búið að fjölga í 

hópi skráðra einstaklinga en þar var eftir sem áður lægsta hlutfallið eða 4,6% eða 

462 einstaklinga. 
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Mynd 13: Einstaklingar á vanskilaskrá 2008-2009 með tilliti til búsetu. 

Við nánari skoðun á dreifingu karla og kvenna áramótin 2007/2008 miðað við 

búsetu þá sést að hún er svipuð í öllum landshlutum. Konur eru færri en karlar en 

minnstu munar á kynjunum á Suðurnesjum á meðan mestu munar á milli þeirra á 

Suðurlandi. 
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Mynd 14: Dreifing kynja á vanskilaskrá 2007/2008 miðað við búsetu. 

Dreifing karla og kvenna áramótin 2008/2009 er með svipuðu móti frá árinu á 

undan. Þó munaði mestu á milli karla og kvenna á höfuðborgarsvæðinu en ekki 

Suðurlandi eins og á fyrra ári. Ennþá var munurinn minnstur á Suðurnesjum. 



LOK2106 GÓH 

38 

 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

Aus
tur

lan
d

Höfuðb
org

ars
væ

ðið

Norðu
rla

nd
ey

str
a

Norðu
rla

nd
ve

str
a

Suð
urn

es

Suð
url

an
d

Ves
tfir

ðir

Ves
tur

lan
d

Karlar
Konur

Mynd 15: Dreifing kynja á vanskilaskrá 2008/2009 miðað við búsetu. 

Hér er ætlunin að skoða hlutföll á milli kynjanna með tilliti til búsetu. Í öllum 

landshlutum voru karlar fleiri á vanskilaskrá en konur. Um áramótin 2007/2008 var 

munurinn á milli kynjanna mestur á Suðurlandinu. Þar voru rétt tæplega 69% karla 

á vanskilaskrá á móti 31% konum. Litlu minni munur var á höfuðborgarsvæðinu en 

þar var munurinn á milli kynjanna 68% á móti 32%. Norðurland eystra var með 

þriðja mesta muninn þar sem að karlar voru 67% en konur 33%. Vesturland, 

Vestfirðir, Norðurland eystra og Austurland koma svo þar á eftir öll nokkuð jöfn þar 

sem að hlutfallið á milli karla og kvenna var í kringum 66% á móti 33%. Minnsti 

munurinn á milli kynja var svo á Suðurnesjunum en þar voru 62% karla skráðir og 

38% kvenna. 
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Mynd 16: Hlutfall kynja á vanskilaskrá 2007/2008 með tilliti til búsetu.. 
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Einhverjar breytingar urðu á hlutföllum kynjanna á milli ára. Karlar voru þó ennþá 

langtum fleiri en konur. Um áramótin 2008/2009 var mesta bilið á milli kynja á 

höfuðborgarsvæðinu en þar voru karlar orðnir 69% en konur 31%. Norðurland 

vestra  var með næst mestan mun en karlarnir þar voru 68,5% og konur 31,5% og 

Suðurlandið sem var með mestan mun á árinu undan var svo þar á eftir og minnkaði 

munurinn þar aðeins á milli ára og voru 68% karlar og 32% konur. Í öllum öðrum 

landshlutum var bilið aðeins búið að breikka á milli kynjanna nema á Vesturlandi 

þar sem að það minnkaði en þar voru 65% skráðra á vanskilaskrá karlar en konur 

voru 35%. Suðurnesin voru eftir sem áður sá landshluti þar sem bilið var minnst og 

dró lítið sem ekkert í sundur með körlum og konum á milli ára. 
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Mynd 17: Hlutfall kynja á vanskilaskrá 2008/2009 með tilliti til búsetu. 

Næst voru þessar tölur skoðaðar með tilliti til kyns, það er hversu hátt hlutfall 

kvenna og karla væru á vanskilaskrá áramótin 2007/2008 ef einungis borið saman 

við einstaklinga af sama kyni sem búsettir voru í landshlutanum. Eftir sem áður 

komu Suðurnesin verst út úr þessum samanburði en þar voru 10% allra karla á 

þessum aldri á vanskilaskrá. Þar á eftir kom höfuðborgarsvæðið með 8,9%, þriðju 

verstu landshlutarnir voru svo Vestfirðir og Suðurland með mjög svipað hlutfall, 

Vestfirðirnir þó örlítið hærri með 7,9% á móti 7,8%. Karlar á Norðurlandi eystra, 

Norðurlandi vestra og Vesturlandi voru nokkuð jafnir með hlutföll rétt yfir 5% upp í 

tæp 6%. Austurland kom svo best út en þar voru einungis 4,3% karla 18 ára og eldri 

á vanskilaskrá.  
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Á vanskilaskrá voru skráðir um áramótin 2008/2009, 9,2% allra karla sem bjuggu á 

Íslandi á þeim tíma og voru orðnir 18 ára eða eldri. Eins og sjá má á mynd tíu varð 

lítil breyting  á uppröðun landshluta á milli ára en í þeim öllum hækkaði hlutfallið 

og því fleiri karlar  á vanskilaskrá en ári áður.  Enn og aftur voru Suðurnesin með 

hæsta hlutfallið og voru 12,2% karla búsettir í landshlutanum á vanskilaskrá. Eins 

og árið áður var höfuðborgarsvæðið næst með 9,8%. Því næst Vestfirðirnir með 

9,1% og Austurland með lægsta hlutfallið eins og áður en þar voru 5,5% karla 

skráðir á vanskilaskrá. 

0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%
14%

Aus
tur

lan
d

Höfuðb
org

ars
væ

ðið

Norðu
rla

nd
ey

str
a

Norðu
rla

nd
ve

str
a

Suð
urn

es

Suð
url

an
d

Ves
tfir

ðir

Ves
tur

lan
d

Karlar 2008

Karlar 2009

Mynd 18: Samanburður karla á vanskilaskrá 2008-2009 með tilliti til búsetu. 

Hlutfall kvenna reyndist ekki vera eins hátt og hjá körlum. Líkt og hjá körlunum 

komu konur á Suðurnesjunum verst út. Kannað var hlutfall lögráða kvenna á 

vanskilaskrá í landshlutanum . Hlutfallið var samt mun lægra eða 6,7%. Athygli 

vakti að ólíkt körlunum voru konur á Vestfjörðum í öðru sæti yfir þá landshluta sem 

komu verst út með hlutfall upp á 4,4%. Höfuðborgarsvæðið var að vísu ekki langt 

undan en þar var hlutfallið 4,1%. Aðrir landshlutar voru svo með lægra hlutfall, allt 

niður í tæplega 3% á Vesturlandi og Norðurlandi eystra þar sem það var lægst. 
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Mynd 19: Samanburður kvenna á vanskilaskrá 2008-2009 með tilliti til búsetu. 

Á landsvísu hafði konum einnig fjölgað á vanskilaskrá á milli ára en þó ekki eins 

mikið og körlum. Í upphafi árs 2009 voru 4,5%  allra kvenna sem orðnar voru 18 

ára eða eldri skráðar. Suðurnesin voru ennþá með hæsta hlutfallið en þar voru 7,8% 

kvenna skráðar. Vestfirskar konur voru svo næstar en þar voru 5,1% allra kvenna á 

vanskilaskrá. Þriðja hæsta hlutfallið var á Suðurlandi þar sem 4,5% kvenna voru 

skráðar og því næst var höfuðborgarsvæðið þar sem hlutfallið var örlítið lægra, eða 

4,4%. Hlutfallið var lægst á Norðurlandi vestra en þar voru  3,2% kvenna búsettra í 

landshlutanum skráðar hjá Creditinfo Ísland. 
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9 Niðurstöður 
Niðurstöðurnar úr þessari rannsókn sýna að karlar eru töluvert fleiri á vanskilaskrá 

en konur og bilið þar eykst á milli áranna 2008 og 2009. Þá skiptir engu máli hvaða 

landshluti er tekinn fyrir og skoðaður, karlar eru í meirihluta í þeim öllum. 

Einstaklingum fjölgar á vanskilaskrá á milli áranna 2008 til 2009. Skráðum körlum 

fjölgar meira á milli ára en konum og til samanburðar voru 8,1% alögráða karla á 

skrá árið 2008 en þeim hafði fjölgað upp í 9,2% ári síðar. 4% kvenna voru skráðar 

2008 en hafði fjölgað upp í 4,5% á milli ára. Á vanskilaskrá er mesta aukningin á 

meðal karla á milli ára í aldurshópnum 50-59 ára. Hinsvegar voru karlar á aldrinum 

40-49 ára hlutfallslega flestir innan síns aldurshóps árið 2008 og eru það áfram árið 

eftir. Körlum í elsta aldurshópnum hefur fækkað á milli ára en að öðru leyti hefur 

fjölgað í öllum öðrum aldurshópum. Á meðal kvenna hefur orðið mest aukning á 

skráningu vanskila í aldurshópnum 30-39 ára á milli áranna 2008 og 2009. Þessi 

aldurshópur er fjölmennastur hjá konum. Árið 2008 voru konur á aldrinum 40-49 

ára fjölmennastar á vanskilaskrá en að vísu munaði afar litlu á milli þessara tveggja 

hópa þá. Yngstu konurnar standa í stað en elstu konunum fækkar á milli ára en 

aukning er á vanskilaskrá í öllum öðrum aldurshópum. 

Athygli vekur að Suðurnesin koma sérlega illa út úr þessari rannsókn og er 

langstærsta hlutfall skráðra einstaklinga á vanskilaskrá búsett þar bæði árið 2008 og 

2009. Sá landshluti þar sem fæstir íbúar eru á vanskilaskrá árið 2008 er Austurland 

og þó það sé aukning á skráðum einstaklingum á milli ára er enn lægsta hlutfallið 

þar. Í öllum landshlutum hefur einstaklingum fjölgað á vanskilaskrá á milli ára, 

minnst á Norðurlandi vestra en mest á Suðurnesjum. Hlutfall milli karla og kvenna 

er á vanskilaskrá er mest á Suðurlandi en það minnsta hlutfallið er á Suðurnesjum.  

Til að svara rannsóknarspurningunum betur þá er hlutfallsleg skipting karla og 

kvenna sú að karlar eru í nánast öllum tilvikum í meirihluta á vanskilaskrá. Bæði 

þegar skoðuð er búsetuskipting og það sama á við um aldursskiptinguna. Þá má 

draga þá ályktun að fólki á miðjum aldri sé sérstaklega hætt við að lenda í 

fjárhagslegum vandræðum. Konur sem komnar eru yfir áttrætt eru fleiri en karlar en 

það má útskýra að með því að mun fleiri konur á þessum aldri eru á lífi en karlar. 

Eins er mikil aukning ungra karla umhugsunarefni sem ekki verður svarað hér. 
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Einstaklingar á Suðurnesjum, Vestfjörðum, Suðurlandi og höfuðborgarsvæðinu 

virðast lenda frekar á vanskilaskrá en einstaklingar á Austurlandi, Norðurlandi 

eystra, Norðurlandi vestra og Vesturlandi. Þróunin á hlutföllum kynja á milli ára er 

sú að körlum fjölgað en konum fækkað á vanskilaskrá. Aukning á meðal karlar er í 

öllum aldurshópum nema þeim elsta en þar fer þeim fækkandi. Hjá konum er 

aukning hjá öllum aldurshópnum nema konum 18-19 ára og konum sem eru orðnar 

áttatíu ára og eldri en þar fækkar. Þróunin á búsetuþættinum er að aukning er á milli 

ára bæði hjá konum og körlum í öllum aldurshópum. 
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10 Umræða 
Margar ástæður geta legið að baki hversvegna fólk lendir á vanskilaskrá. Ýmsir 

utanaðkomandi þættir geta haft áhrif á fjárhag einstaklinga til hins verra. 

Atvinnuleysi, skyndileg og alvarleg veikindi geta leitt til þess að tekjur skerðast og 

þær fjárhagslegu skuldbindingar sem viðkomandi hafði gert reynast honum þungur 

baggi. Nokkuð algengt er að fólk gangi í ábyrgð fyrir vini og ættingja og gera ekki 

ráð fyrir öllu því sem gæti farið úrskeiðis í lífi viðkomandi. Í flestum tilvikum er 

ekki ætlunin að láta lán falla á ábyrgðarmennina en ábyrgðarmaðurinn verður að 

gera sér ljóst hvað hann er að ábyrgjast og við hvaða aðstæður hann verður ábyrgur. 

Gullna reglan er sú að gangast aldrei í ábyrgð fyrir neinn nema þú sjáir fram á að 

geta staðið undir því ef þú þarft svo eftir allt saman að borga brúsann. 

Fasteignaverð hefur farið hækkandi síðustu árin og þegar stóru viðskiptabankarnir 

fóru að veita einstaklingum íbúðarlán hækkaði það hratt. Allt í einu var hægt að 

fjármagna húsnæði með allt að 100% húsnæðisláni og fjölbreyttari 

fjárfestingamöguleikar opnuðu ný tækifæri fyrir einstaklinga.  

Ráðstöfunarfé einstaklinga getur dregist saman nánast fyrirvaralaust eins og dæmi 

hafa sýnt árið 2008 í kjölfar efnahagskreppunnar. Allt í einu hækkaði verðlag upp úr 

öllu valdi en að sjálfsögðu fékk fólk sömu launin eftir sem áður og því var úr minna 

að moða og margir hafa í kjölfarið lent í fjárhagslegum erfiðleikum. Ekki bættir það 

ástandið ef einstaklingurinn hefur ef til vill fjármagnað fasteignakaup eða þess 

vegna bara bifreið með láni í erlendri mynt. Gengi íslensku krónunnar tók mikla 

dýfu núna í byrjun árs 2008 og tók svo ennþá dýpri dýfu í lok árs 2008 þegar stóru 

bankarnir voru yfirteknir af ríkinu einn af öðrum. Höfuðstólar gengislána hafa 

hækkað upp úr öllu valdi og afborganir með þeim. Skyndilega þurfti að borga 

margfalt meira af bílnum eða húsinu á mánuði og ekki er ólíklegt að slík byrði 

reynist mörgum ansi þung. Lánin fara langt yfir verðmæti eignarinnar og 

einstaklingar sitja fastir og geta ekki losað sig með góðu móti úr skuldavandanum. 

Ef til vill tekst að selja eignina en samt situr eftir skuld sem fylgir viðkomandi. 

Kannski má segja að aðgengi að lánsfé hafi verið aðeins of ótakmarkað og 

kæruleysislegt hin síðari ár og það hafi komið einhverjum um koll. Eflaust reynist 

það mörgum erfitt þegar skuldaboltinn byrjar að rúlla og fólk verður jafnvel smeykt 
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við að leita sér hjálpar þar sem að því finnst því ef til vill hafa brugðist. Þó eru ýmis 

úrræði fyrir fólk sem lendir í fjárhagslegum vandræðum og mikilvægt er að leita sér 

aðstoðar eins fljótt og mögulegt er. Mun erfiðara er að greiða úr flækjunum og 

koma sér á réttan kjöl þegar skuldaboltinn er búinn að rúlla of lengi. Tími er kominn 

til að bregðast við þegar umslögunum frá milliinnheimtunum fer að fjölga. 

Vandamálið hverfur ekki þó að umslögunum sé hent óopnuðum ofan í skúffu. 

Afleiðingarnar geta orðið þær að fjárnám verði gert hjá viðkomandi. Dugi uppboð 

eigna ekki fyrir skuldum telst fjárnámið árangurslaust sem leiðir til þess að 

viðkomandi er skráður á vanskilaskrá eða sem verra er að hann verði gerður 

gjaldþrota.  

Núna er búið að fara aðeins í gegnum þá þætti sem geta orðið til þess að fólk lendi á 

vanskilaskrá og þá snúum við okkur að niðurstöðum rannsóknarinnar. Þær sýna að 

karlar á vanskilaskrá eru áberandi fleiri en konur. Erfitt er að segja nákvæmlega 

hversvegna því er háttað þannig.  Karlar eru jú samkvæmt rannsóknum sem komið 

er inn á í þessu verkefni áhættusæknari en konur áhættufælnari, en á móti eru þeir 

líka launahærri. Að vísu vill það oft vera svo að því meira sem þú þénar því meiru 

eyðir þú og að sama skapi þá passar þú upp á peningana þína þegar þú átt ekki 

mikið af þeim, veltir ef til vill hverri krónu fyrir þér áður en þú lætur hana frá þér. 

Minna svigrúm er til staðar ef að verðlag hækkar ef þú ert með minni laun og þá sér 

í lagi ef að boginn hefur verið spenntur of hátt og viðkomandi er það skuldsettur að 

ráðstöfunartekjur hafi rétt dugað til að borga reikningana. Ef við skoðum þætti eins 

og atvinnuleysi þá hefur atvinnuleysi karla hefur alltaf verið minna en hjá konum 

þar til nýverið. Þar er annar þáttur sem mælir á móti því að karlar séu í meirihluta á 

vanskilaskrá þar sem að þeir hafi hingað til verið í minnihluta á atvinnuleysisskrá. 

Hinsvegar má giska á ef maður skoðar pör og hjón í sínu nánasta umhverfi að þá 

virðist vera nokkuð algengt að karlarnir séu þeir sem taki á sig fjárhagslegar 

skuldbindingar heimilisins. Þeir eru oft aðilinn sem er skráður fyrir bílnum og sáu 

um kaup á honum og gengu frá fjármögnun hans. Hvort það sé afleiðing þess að 

karlar séu launahærri eða einhver allt önnur ástæða liggi þar að baki er erfitt að 

segja til um. 

Í landshlutasamanburðinum kemur það ekkert verulega á óvart að Suðurnesin komi 

illa út og séu með hæsta hlutfall einstaklinga á vanskilaskrá. Þar er hefur jú mælst 

mesta atvinnuleysið á landinu og fasteignaverð er í hærri kantinum á þessu svæði. 
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Þannig væri hægt að draga þá ályktun að fólk búsett á þessu svæði þurfi að borga 

meira af húsnæðinu sínu, hafi minni ráðstöfunartekjur vegna atvinnuleysis þó að 

svæðið geti þó varla talist láglaunasvæði miðað við aðra landshluta. Athygli vekur 

að hæsta hlutfalla kvenna er einmitt á Suðurnesjum.Vestfirðirnir kollvarpa þeirri 

ágiskun sem sett er fram um ástæður vanskila á Suðurnesjum þar sem að 

atvinnuleysið er minnst á landinu í þessum landshluta en er hann með eitt hæsta 

hlutfall einstaklinga á vanskilaskrá. Húsnæðisverð er þar að auki það lægsta sem 

þekkist á landinu og laun einstaklinga heldur í lægri kantinum. Því er nánast 

ómögulegt að segja til um hvaða ástæður liggja að baki þessa háa hlutfalls í þessum 

tveimur landshlutum. 

Þegar þessi rannsókn er unnin, er áhrifum efnahagsástandsins ekki farið að gæta að 

neinu ráði ennþá þó svo sýnileg aukning hafi verið á vanskilaskrá strax í upphafi 

nýs árs. Búast má við að einstaklingum muni fjölga umtalsvert á vanskilaskrá á 

næsta ári og jafnvel þegar lengra er litið, nú þegar er fólk að bugast undan 

greiðslubirgði sem ofurvextir og myntkörfulán hafa sett á herðar þess. Hækkandi 

verðlag er óumflýjanleg afleiðing veikingar krónunnar svo að allt er í dag miklu 

dýrara en það var fyrir ári og ósennilegt er að vöruverð, vextir og annað lækki mikið 

á næstunni. Að sjálfsögðu er ekkert svigrúm til launahækkana til að mæta auknum 

útgjöldum einstaklinga þar sem að flest fyrirtæki landsins eiga líka í vandræðum 

vegna efnahagsástandsins. Afar erfitt er að segja til um hvernig framtíð einstaklinga 

þessa lands mun þróast. Sérfræðinga og ýmsir spekingar keppast við að spá fyrir um 

og giska á hvernig verðbólgan muni þróast á næstu árum. Hvort að gjaldmiðillinn 

muni styrkjast, hvað muni gerast ef tekinn verði upp nýr gjaldmiðill og hvað muni 

gerast ef að það er ekki gert. Engin getur þó sagt með fullri vissu að árið 2012 verði 

allt orðið eins og það var árið 2007 og góðærið komi aftur eins og ekkert hafi í 

skorist. Alþýðusamband Íslands hefur gefið út hagspá fyrir árin 2009-2011. Þeir eru 

almennt bjartsýnir og vilja meina að verðbólgan hjaðni árið 2009. Að vísu verði 

róðurinn nokkuð erfiður næstu tvö árin með miklu atvinnuleysi og samdrætti en svo 

birti til og efnahagur landsins rísi upp að nýju. Sá fyrirvari er þó settur að trúin á 

íslenska efnahagslífinu verði styrkt á ný, annars sé tímabil erfiðleikanna töluvert 

lengra. 

Ekki er ólíklegt að einstaklingum sem lenda í fjárhagslegum vandræðum muni 

fjölga á næstunni. Þar af leiðandi mun þeim líklega einnig fjölga sem eru skráðir á 
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vanskilaskrá. Aukið atvinnuleysi og óstöðugleiki í hagkerfinu munu reynast 

mörgum þungur baggi. Vegna veikrar stöðu krónunnar situr fólk uppi með svimandi 

há gjaldeyrislán sem eru komin langt yfir verðmæti eignarinnar sem það er veðsett í. 

Að auki eru íslensk langtímalán flest verðtryggð sem þýðir það að höfuðstólar lána 

hækka í árferði sem þessu en ganga svo ekki til baka líkt og með myntkörfulánin 

þegar betur árar. 

Full ástæða er til þess að fylgjast með þróun vanskila í kjölfar erfiðs 

efnahagsástandsins og sjá hvort að dragi saman á með körlum og konum vegna 

þessa. Athyglisvert væri að sjá hver þróun vanskila verður á milli landshluta núna 

þegar allar forsendur í þjóðfélaginu eru gjörbreyttar frá því sem áður var. 
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11 Hagnýtt gildi 
Það hagnýta gildi sem þessi ritgerð býr yfir er fyrst og fremst til að varpa ljósi á 

hver munurinn er á milli kynja þegar kemur að vanskilum. Mögulega væri hægt að 

nýta niðurstöður þessa verkefnis til samanburðar í þeim tilvikum sem unnið er með 

rannsóknir sem snúa að kynjamun, tengdum fjárhagslegum skuldbindum. Þar sem 

að verkefnið er kynjaskipt, aldursskipt og einnig skipt eftir búsetu gæti það einnig 

nýst til samanburðar þegar verið er að rannsaka aldursþætti tengdum fjárhagslegum 

skuldbindingum og ásamt áhrifum búsetu. 

Niðurstöðurnar sýna að einstaklingum fer fjölgandi á vanskilaskrá sem sýnir að það 

eru einstaklingar þarna úti sem eiga í fjárhagslegum erfiðleikum. Mögulega væri 

hægt að upphugsa ný úrræði, sérstaklega í ljósi þeirra tíma sem við erum að lifa í 

dag, til að aðstoða fólk úr vandanum. Fjármálafræðsla virðist vera þörf á meðal 

yngri kynslóðarinnar sérstaklega á meðal ungra karla, en fjöldi þeirra hefur aukist til 

muna um áramótin 2009. Þannig væri eflaust hægt að koma í veg fyrir að ungt fólk 

leiðist út í skuldsetningu án vitundar um afleiðingarnar sem það kann að hafa. 

Sveitafélög gætu einnig notið góðs af niðurstöðum þessa verkefnis og þá 

sérstaklega þau þar sem að hlutfall einstaklinga á vanskilaskrá er hátt. Niðurstöður 

sýna svart á hvítu að vandinn er stærri í sumum sveitarfélögum en annars staðar án 

þess að það sé hægt að skýra með öðru en auknu atvinnuleysi, sem á við sumstaðar 

en alls ekki alstaðar. Sveitafélögin gætu spurst sig hvort að eitthvað væri hægt að 

gera til að sporna við þeirri þróun sem á sér stað innan þeirra. 

Fjármálafyrirtæki gætu nýtt sér upplýsingar sem koma fram í þessu verkefni sem 

rök fyrir því að rétt sé að fara varlega í lánaveitingum til einstaklinga. Lítill gróði er 

af láni ef það er aldrei borgað til baka. 

Forvitnir einstaklingar eins og ég sjálf geta haft gagn og gaman að því að sjá svart á 

hvítu muninn á milli kynja, aldurshópa og landshluta. Það spretta fram ýmsar 

spurningar um hverjar ástæðurnar kunna að vera á bak við að þessi hópur sé 

fjölmennari en hinn á vanskilaskrá. 
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