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Formáli 
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mér yfir allt ritgerðar ferlið og vil ég þakka henni sérstaklega fyrir sína biðlund og 

hjálpsemi. Einnig vil ég þakka leiðbeinanda mínum Dr. Gylfa Magnússyni fyrir alla það sem 

hann hefur kennt mér bæði við skrif þessar ritgerðar og  í minni skólagöngu.
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Útdráttur 

 

Rannsókn þessi var unninn í samstarfi við Hagstofu Íslands þar sem greiðslubyrði Íslenskra 

fjölskyldna var greind út frá fjölskyldueiginleikum ásamt vegnum meðalvöxtum fjölskyldu. 

Notast var aðalega við lýsandi tölfræði við greiningu þar sem gögn voru sett upp 

myndrænt og túlkuð. Niðurstöður leiddu í ljós að bæði hefur greiðslubyrði og skuldsetning 

á fjölskyldu lækkað yfir tímabilið sem bendir til betri efnahagslegrar stöðu íslenskra 

heimila. Skuldir hafa einnig færst í hendur þeirra sem bera lága greiðslubyrði. Þó er 

algengara að fjölskyldur ekki á fasteignamarkaði beri háa greiðslubyrði. Há greiðslubyrði 

er þar með ekki  kominn til vegna þungra fasteignalána heldur fremur vegna 

greiðslubyrðar vanskila eða skammtímaskulda. Með hækkandi greiðslubyrði eykst 

jafnframt hlutur einstæðra barnlausra karlmanna og ýktist sú mynd yfir tímabilið. 

Algengara er að fjölskyldur með lægri menntun sem hæsta menntunarstig á heimili beri 

þunga greiðslubyrði  og hefur það einnig  aukist yfir tímabilið.  Fjölskyldur eiga til með að 

auka greiðslubyrði sína upp að  36 til 45 ára og  lækka hana eftir það. Niðurstöður benda 

einnig til að tæp 8% fjölskyldna á aldrinum 66 til 75, þeim aldri sem algengt er að fara á 

eftirlaun, bera þunga greiðslubyrði. Greiningin benti einnig til að tekjulágir einstaklingar 

báru fremur þunga greiðslubyrði heldur en tekjuhærri. Meðalvextir fjölskyldna var einnig 

ýktari meðal tekjulágra fjölskyldna miðað við tekjuháar og einnig voru fundnar 

vísbendingar um að breyting á greiðslubyrði á móti ráðstöfunartekjum fjölskyldu hefur í 

auknum mæli verið að útskýrast af breytingu á meðalvöxtum.
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1  Inngangur 

Með mikilvægustu ákvörðunum fjölskyldna eru þær sem varða skuldsetningu. Nær 

ómögulegt er að lifa í nútíma samfélagi án þess að taka á sig einhverskonar 

skuldbindingar, oftast í formi fjárhagslegrar skuldsetningar þó ekki sé nema 

skuldbindingar sem fylgja kreditkortanotkun. Þungi slíkar skuldbindinga getur haft bein 

áhrif á lífsgæði fjölskyldna og þar með heilbrigði hagkerfa. Bæði hafa fjárhagslegar 

skuldbindingar verið rannsakaðar út frá félagslegum þáttum og einnig út frá 

þjóðhagsvarúð. Margar leiðir eru til þess að mæla fjárhagslegar skuldbindingar fjölskyldna 

og hversu vel þær sömu fjölskyldur eru í stakk búnar til að takast á við þær. Með algengari 

aðferðum til að mæla skuldbindingar fjölskyldna er breytan greiðslubyrði á móti 

ráðstöfunartekjum, eða hversu mikill þjónustukostnaður er af öllum lánum fjölskyldu í 

hlutfalli við heildar ráðstöfunartekjur hennar (e. debt service – income ratio, DSR). Hægt 

er að greina ýmsar upplýsingar frá þeim mælikvarða en meðal annars hefur hann verið 

notaður til þess að rannsaka hvort há greiðslubyrði af ráðstöfunartekjum sé takmarkandi 

þáttur í aðgengi fjölskyldna að frekari lánveitingum. Þegar aðgangur fjölskyldna að 

lánveitingum er takmarkaður á þann hátt getur það hamlað fjölskyldum frá því að jafna 

neyslu sína yfir tíma eða þá gert þeim erfiðara fyrir að takast á við óvissa efnahagslega 

þætti í þeirra efnahagslega umhverfi (Johnson & Li, 2010). Beri fjölskylda þar með þunga 

greiðslubyrði getur það haft bein áhrif á hvernig fjölskyldur haga lánakörfu sinni. Á stórum 

skala getur slíkt heft víðamikil áhrif út í hagkerfið og þar að auki skert efnahagslegt 

heilbrigði þess. Þar með getur samsetning greiðslubyrðar fjölskyldna haft mikil áhrif á 

hversu vel hagkerfið í heild er í stakk búið til að takast á við óvænt efnahagsleg áföll. Dæmi 

um slík áföll væri heimskreppan 2008 eða annarskonar óvæntir atburðir sem myndu þá 

hafa bein áhrif á lánskjör og afborganir fjölskyldna. Slík áföll geta enn fremur skert 

greiðslugetu fjölskylda sem þyngir þar með greiðslubyrði og skerðir heilbrigði efnahags 

og samfélagsins í heild. 

Þegar greiðslubyrði er greind er mikilvægt að skoða sérstaklega vel hala dreifingu 

greiðslubyrðar fjölskyldna. Í efri hala dreifingarinnar má finna þær fjölskyldur sem eru 

viðkvæmastar fyrir hverskonar efnahagslegum áföllum. Einnig getur það verið upplýsandi 

að skoða hvort hverskonar sameiginlega eiginleikar fjölskyldna er að finna milli þeirra 
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fjölskyldna sem bera lága greiðslubyrði eða eru í lægri hala dreifingarinnar. Mikilvægt er 

að skoða bæði heildar skuldsetningu fjölskyldna og skuldsetningar atferli fjölskyldna, þá 

hvernig einstaklingar og heimili taka á sig skuldbindingar í formi skuldsetningar. Þá hafa 

fræðimenn bent á að litlu púðri hafi verið eytt í að rannsaka skuldastöðu fjölskyldna 

miðað við mikilvægi þess (Zinman, 2015). Ástæður sem liggja þar að baki gætu meðal 

annars verið að upplýsingar um skuldastöðu fjölskyldna geta fallið undir 

persónuverndarlög og þar með gert þau óaðgengilegri en til dæmis gögn um eignastöðu 

fjölskyldna. Aftur á móti hafa nýlegri rannsóknir á þessu sviði aukist, þó fjöldi þeirra sé 

enn langt frá fjölda rannsókna sem fjalla um eignahlið fjölskyldna (Badarinza, Campbell, 

& Ramadorai, 2016; Zinman, 2015). Mikið er af ósvöruðum spurningum þegar kemur að 

skuldasöfnun og hegðun fjölskyldna í kring um skuldir þeirra. Til að fá betri yfir sýn um 

stöðu íslenskra fjölskyldna er vert að skoða hvers konar fjölskyldur bera háa greiðslubyrði 

og hverjar lága miðað við ráðstöfunartekjur þeirra. Hvaða samfélagshópur er í verstu og 

hver er í bestu efnahagslegri stöðu? 

Þessi grein skoðar stöðu og breytingu á greiðslubyrði íslenskra fjölskyldna á tímabilinu 

2015 til 2018. Greiðslubyrði fjölskyldna með lága greiðslubyrði1 jókst um nær 20% á 

meðan einstaklingar með háa greiðslubyrði hafa lækkað úr rúmum 11% í ársbyrjun 2015 

niður í 6,7% í ársbyrjun 2018. Rannsókn þessi mun leitast við að svara hvað gæti legið að 

baki þessarar þróunar ásamt að greina hvernig greiðslubyrði er mismunandi eftir 

samfélagshópum og hvernig og hvort greiðslubyrði þeirra samfélagshópa hefur breyst yfir 

tímabilið. Greiðslubyrði verður skoðuð eftir ákveðnum fjölskyldu eiginleikum (e. 

household characteristics) sem eru hvort álykta megi að fjölskyldur eiga húsnæði eða 

ekki, hvert hæsta menntunarstig fjölskyldna er, aldri og fjölskyldugerð, það er 

hjúskaparstöðu og barnafjölda. Allar skilgreiningar á breytum er í samræmi við 

skilgreiningar Hagstofu Íslands og mun rannsókn þessi leitast til að sjá hvernig 

greiðslubyrði breytist eftir breytingu þessara fjölskyldueiginleika. Einnig verður rannsakað 

hvernig  vegnir meðalvextir fjölskylda eru eftir hlutfalli greiðslubyrði á móti 

ráðstöfunartekjum og tekjutíundum. Slík greining getur gefið innsýni inn í hvaða hlut 

                                                      

1 greiðslubyrði móti ráðstöfunartekjum undir 30%. 
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vextir spila í hlutfalli greiðslubyrði á móti ráðstöfunartekjum og þá hvort fjölskyldur með 

mismunandi tekjur bera misháa meðalvexti. 

Greinin skiptist í átta hluta. Í fyrsta hluta er rannsóknarverkefnið kynnt en í  öðrum 

hluta er fjallað um þær rannsóknir sem hafa verið gerðar sem snúa að skuldastöðu og 

greiðslubyrði heimila. Mismunandi nálgunum til að meta skuldastöðu er því næst velt 

upp, en megin áhersla verður lögð á rannsóknir sem fjalla um mat á skuldastöðu út frá 

greiðslubyrði. Í þriðja hluta er farið yfir uppsetningu gagnanna sem veitt voru af Hagstofu 

Íslands. Almennt yfirlit er veitt ásamt skilgreiningum á helstu breytum. Rannsóknin var 

unnin í samvinnu við Hagstofu Íslands og eru allar skilgreiningar breyta í samræmi við 

stöðlun Hagstofu Íslands. Í fjórða hluta er fjallað um þá aðferðafræði sem notast er við 

þegar greiðslubyrði mismunandi samfélagshópa er greind. Í fimmta hluta er sjálf 

greiningin á greiðslubyrði, en hún er brotin niður í fimm mismunandi hluta eftir 

fjölskyldueiginleikum. Í sjötta hluta eru vegnir meðalvextir fjölskyldna skoðaðir eftir 

greiðslubyrði fjölskyldu ásamt tekjutíundum. Niðurstöður og umræður er að finna í 

sjöunda hluta. Að lokum er áttundi hluti lokaorð. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Greiðslubyrði á móti ráðstöfunartekjum (e. debt service ratio, DSR) er algengur 

mælikvarði til að meta fjárhagslega stöðu fjölskyldna. Greiðslubyrði fjölskyldna er 

skilgreind sem vaxtagreiðslur af öllum útistandandi lánum fjölskyldunnar ásamt 

höfuðstóls afborgunum skuldanna. Heildar greiðslubyrði er síðan deilt með heildar 

ráðstöfunartekjum innan fjölskyldu til að fá greiðslubyrði á móti ráðstöfunartekjum sem 

mun vera kallað hér eftir Greiðslubyrði móti ráðstöfunartekjum hlutfall eða GRH til 

einföldunar. 

Ýmsir fræðimenn hafa sýnt fram á að fjölskyldur með „hátt“ GRH, eða þunga 

greiðslubyrði, eru líklegri til að vanrækja afborganir lána sinna.2 Hversu mikil greiðslubyrði 

þarf að vera sem hlutfall af ráðstöfunartekjum til þess að vera skilgreind sem þung er 

yfirleitt á bilinu 30% til 35%. Þeir Ampudia, van Vlokhoven, og Żochowski (2016) fjalla um 

niðurstöður greina Tiongson o.fl., (2009) og Michaelangeli og Pietrunti (2010) sem sýna 

að fjölskyldur með greiðslubyrði yfir 30% af ráðstöfunartekjum eru líklegri til að vanrækja 

afborganir lána sinna. Aftur á móti sýna þau Dey, Djoudad, og Terajima (2008) fram á að 

tölfræðilega marktækt sé að fjölskyldur séu líklegri að vanrækja afborganir sínar af lánum 

ef  greiðslubyrði þeirra er yfir 35% af ráðstöfunartekjum. Með aukinni greiðslubyrði aukist 

þar með líkur á að fjölskyldur eigi í erfiðleikum með að greiða af lánum sínum. Þetta getur 

leitt til þess að lánalínur milli fjölskyldna sem bera þunga greiðslubyrði og 

fjármálafyrirtækja rofni sem veiki þar með fjármagnsstöðu þeirra sömu fyrirtækjanna og 

þá stöðu efnahagsins í heild sinni. Veikari fjármagnsstaða fyrirtækja geti jafnvel breytt 

áhrifum peningastefnu á fjármögnun banka og þar með getu þeirra til að veita lán 

(Gomez-salvador o.fl., 2011). Einnig hafa Drehmann og Juselius (2012) sýnt fram á að 

samanlögð greiðslubyrði fjölskyldna aukist fyrir efnahagskreppur en lækki að þeim 

loknum. Þeir bendir einnig á að há greiðslubyrði komi í veg fyrir að fjölskyldur geti jafnað 

neyslu sína yfir tíma, það er að geta haldið sama lífsstíl þrátt fyrir hverskonar 

                                                      

2 Sjá nánar Drehmann og Juselius (2012) um frekari kosti GRH stuðuls. 
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efnahagslegar sveiflur í umhverfi fjölskyldu, og eiga erfiðara með að gera hagkvæmar 

fjárfestingar. Ef samanlögð greiðslubyrði er há og efnahagssveiflur verða töluverðar, 

getur það leitt til gjaldþrota á stærri skala. GRH er einnig góður mælikvarði þar sem hann 

tekur einnig tillit til vaxtastigs og líftíma lána, ólíkt mælikvörðum á við heildar skuldsetning 

á móti ráðstöfunartekjum, heildar eignir á móti ráðstöfunartekjum. 

Þegar kemur að því að greina greiðslubyrði skiptir máli að greina hala dreifingarinnar 

en ekki aðeins meðaltöl hennar (Gomez-salvador o.fl., 2011). Greiningar á hölum 

greiðslubyrðisdreifingar falla undir rannsóknir á þjóðhagsvarúð (e. financial stability 

analysis). Slíkar rannsóknir eru framkvæmdar reglulega af seðlabönkum ásamt öðrum 

fjármálastofnunum en í einni slíkri greiningu frá Íslandi bendir hann Bragason (2010) á 

mikilvægi þess að horfa ekki aðeins á greiðslubyrði móti ráðstöfunartekjum heldur einnig 

að taka tillit til neysluviðmiða. Hann færir rök fyrir að í greiningum Seðlabanka Íslands á 

greiðslubyrði sé greiðslugeta heimila ofmetin þar sem ekki er tekið tillit til lágmark 

neysluviðmiða. Oft er það notað í að greina hvort fjármagns jaðar heimila (e. financial 

margin) sé jákvæður eða neikvæður hjá fjölskyldum. Fjármagnsjaðar segir til að mynda til 

um að sé hann neikvæður þá séu tímabilsbundinn kostnaður hærri en fjárhagsleg 

innkoma sama tímabils. Fyrir þessa greiningu fylgdu ekki gögn um neysluviðmið og þar 

með er ekki hægt að leiðrétta greiðslugetu út frá því eða finna fjármagnsjaðar. Þó ber að 

hafa í huga að eins lengi og það er skýrt að greiðslubyrði á móti ráðstöfunartekjum sé ekki 

hið sama og greiðslugeta heimila ætti skortur á neysluviðmiðum ekki að hamla 

greiningunni. 

GRH hefur einnig forspárgildi þegar kemur að hvaða fjölskyldur fá lánveitingar og 

hverjar ekki. Þau Johnson og Li (2010) sýndu fram á að áhrif GRH á aðgengi fjölskyldna að 

lánveitingu geta verið ólínulega hamlandi. Þau komust að því að heimili sem voru 

skuldlaus eða í lægstu tveimur hlutfallsmörkum GRH dreifingar, með GRH um undir 20%, 

væru ólíklegri til að vera hafnað lánveitingu heldur en heimili í efstu tveimur 

hlutfallsmörkum GRH dreifingarinnar. Fundu þau eining að heimili í efsta GRH 

hlutfallsmarki sem var í þeirra úrtaki yfir og um 30%, væru 8% líklegri að vera hafnað 

lántöku en heimili sem báru enga skuldir. Niðurstöður þeirra sýndu einnig fram á að GRH 

hjálpi við að spá fyrir um hjá hvaða heimilum neyslu aukning sé viðkvæmari fyrir fyrri 

tekjum heldur en önnur heimili. Sýnir þetta að GRH stuðull geti hjálpað við að bera kennsl 

á heimili sem séu takmörkuð fjárhagslega. Annað orð yfir GRH er bak-hlutfall (e. back-end 
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ratio) sem er notað af fjármálastofnunum til að vera með til hliðsjónar í lánsmati 

einstaklinga. Þau Quercia, Mccarthy og Wachter (2003) benda á að algengar 

viðmiðunarreglur fjármálastofnanna segi til um að heimili með GRH yfir 36% fái ekki 

fasteignalán. Einnig benda þau á að eitt þeirra skilyrða þess að heimili gátu verið veitt 

ríkisaðstoð við kaupum á húsnæði, í gegn um Fannie Mae‘s Community Home Buyer‘s 

Program, þurftu þau að bera GRH sem var ekki yfir 38 til 40%. Út frá þessu má sjá að þegar 

öllu öðru er haldið föstu má áætla að fjölskyldu með hærri GRH séu líklegri til þess að vera 

neituð um lán heldur en fjölskylda með hlutfallslega lágt GRH. 

Á Íslandi hafa jafnframt verið gerðar rannsóknir á skuldastöðu íslenskra heimila, til að 

mynda var rannsókn gerð af þeim Þorvaldi Tjörva Ólafssyni og Kareni Áslaugu Vignisdóttur 

(2014) sem gefin var út af Seðlabanka Íslands. Sú grein bar kenni á þróun fjárhag íslenskra 

heimila fyrir og eftir fjármálakreppuna á Íslandi árið 2008. Þar var greiðslubyrði Íslenskra 

fjölskyldna skoðuð með tilliti til heildar tekna, fjölskyldugerðar og skuldsetningar. 

Niðurstöður þeirra sýndu fram á að árið 2010 var hlutfall fjölskyldna í lægsta tekju 

fimmtungsmarki sem voru einnig í fjárhagserfiðleikum var um 40%. Af þeim 40% voru um 

þrjár fjórðu fjölskyldna skilgreindar sem einstæðir einstaklingar. Sama grein skilgreinir að 

fjölskylda beri þunga greiðslubyrði þegar að greiðslubyrði af húsnæði er yfir 30% af 

ráðstöfunartekjum og/eða heildargreiðslubyrði er yfir 40% af ráðstöfunartekjum. 

 Í þessari rannsókn munu fjölskyldur með GRH jafnt og yfir 30% vera skilgreindar sem 

þær beri þunga greiðslubyrði. Ákveðið var að velja 30% mark fremur en annað þar sem 

rannsóknir sem fjallað er um hér að ofan benda til þessa að fjölskyldur byrja að finna fyrir 

íþyngjandi áhrifum af greiðslubyrði sinni þegar hún er um 30% af ráðstöfunartekjum. 

Rannsókn þessi mun bæta ofan á þá þekkingu sem er til um greiðslubyrði Íslenskra heimila 

og  gefa innsýni inn í hvernig greiðslubyrði getur verið breytileg milli mismunandi 

fjölskyldu þátta og einnig yfir tíma. Rannsóknin mun þar með bæði gefa mynd af stöðu 

hvers tíma og hvernig greiðslubyrði hefur breyst yfir tímabil gagnanna út frá mismunandi 

fjölskyldueiginleikum. 
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3 Gögn 

Gagnasafn rannsóknar þessarar var tekið saman af Hagstofu Íslands í þeim tilgangi að 

safna opinberri tölfræði um skuldastöðu íslenskra fjölskyldna. Safnið inniheldur ítarlegar 

upplýsingar um skuldastöðu með tillit til tekna, eigna, eiginfjár, fjölskyldugerðar o.fl. 

Heimild til gagnasöfnunar var tímabundin ásamt því að krafa var lögð fram af 

gagnaveitendum var að rekjanleika gagnanna þyrfti að eyða í lok árs 2018. Megin greining 

gagnanna fór þar með fram fyrir þann tíma og í dag eru gögnin ekki lengur aðgengileg eins 

og var áður. Aðeins þeir sem eiga mesta hlutdeild í lánveitingum til einstaklinga voru 

krafðir um gögn þar sem heildar útlán þeirra aðila var rúmlega 90% af heildar útlánum 

árið 2017. Gögnin voru síðan auðguð með bakgrunnsupplýsingum um tekjur auk annarra 

lýðfræðiupplýsingar úr mannfjöldagögnum og skattframtölum. Niðurstöður ársins 2018 

eru bráðabirgðaupplýsingar. Öll gögn sem voru notuð spanna tímabilið 2015 til 2018. Í 

greiningu Hagstofunnar var sérstök áhersla lögð á greiningu á greiðslubyrði fjölskyldna 

sem skilgreind er sem sú upphæð sem lántakendum er skylt að greiða. Skilgreining 

Hagstofunnar á greiðslubyrði er síðan reiknuð út frá stöðu láns í upphafi árs út frá þeim 

vöxtum sem lánið ber og út frá tegund greiðsluferils. Notast var við meðalútlánavexti 

lífeyrissjóðanna á hverju tímabili ef það vantaði upplýsingar um vexti. Ekki var tekið tillit 

til stöðu greiðslubyrðar kreditkortaskulda í ársbyrjun hvers árs þar sem þær eru almennt 

tengdar mánaðarlegri neyslu. Einnig var greiðslubyrði yfirdráttarlána og víxla ekki notuð í 

útreikninga þó ársvextir sömu lána væru notaðir. Kúlulán voru einnig ekki tekin með í 

útreikninga og voru vanskil talin til skammtímagreiðslubyrðar. Hagstofa Íslands skiptir 

greiðslubyrði í fasta greiðslubyrði og skammtímagreiðslubyrði sem saman myndar heildar 

greiðslubyrði sem stuðst er við í þessari greiningu.3 

Heildar fjöldi athuganna í gangasafninu var verulega stór þannig að gögnin voru nálguð 

innan Hagstofu Íslands fremur sem þýðisgögn heldur en úrtaksgögn. Ekki voru allar 

                                                      

3 Ítarlegri lýsing hagstofunnar á gagnaöflum og skilgreiningum á greiðslubyrði er að finna í „Skuldastaða 

og greiðslubyrði fjölskyldna 2015-2018, Hagtíðindi, 10. Júlí 2018.“ 
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breytur gagnanna notaðar en megin tafla gangasafnsins innihélt um fimmtíu mismunandi 

breytur. Þær breytur sem notast var við í þessari rannsókn voru breytur yfir heildar 

skuldsetningu, greiðslubyrði á móti ráðstöfunartekjum fjölskyldna, hluti fastrar 

greiðslubyrði, eign fjölskyldu í fasteign, hjúskaparstaða, barnafjöldi, hæsta menntunarstig 

fjölskyldu, hæsti aldur fjölskyldu, tekjutíundir og meðal vaxtastig fjölskyldu. 

Að gangaöflun lokinni voru gögnin takmörkuð til þess að lýsa sem best þeim 

samfélagshóp sem þau áttu að meta. Lýsingar á takmörkunum má finna í birtingu 

Hagstofu Íslands (“Family debt and loan payments 2015 – 2018,” 2018). Í þessari rannsókn 

var gagnasafnið takmarkað enn frekar með því að taka út allar þær fjölskyldur skráðar í 

nám á haustmisseri. Það var í heild 11,78% af heildar safni öll ár 2015 til 2018. Slíkar 

takmarkanir hafa verið framkvæmdar í öðrum álíka greiningum (Johnson & Li, 2010). Í 

kjölfarið var ákveðið var að takmarka gögnin ekki enn frekar og var til dæmis þar með 

verið að ákveða að hafa fjölskyldur með mjög lágar heildar árs ráðstöfunartekjur með í 

greiningunni. Fjöldi fjölskyldna með heildar árs ráðstöfunartekjur undir milljón er eru um 

2,7% af safninu. Þessi fjölskylduhópur var hafður með í greiningu vegna þess að það gæti 

gefið skakka mynd að greina hala greiðslubyrðisdreifingar á sama tíma og taka ætti út þær 

fjölskyldur sem eru tekjulægstir í safninu. Einnig er ávallt spurning við hvaða upphæð væri 

„rétt“ að leiðrétta tekjudreifinguna. Þar sem ákveðið var að takmarka ekki gögn frekar þá 

ber að hafa í huga að mögulega gæti dreifing lægstu tekjutíundar verið bjöguð niður á við. 

Við frekari takmarkanir á hópi með lægstu tekjur væri óljóst hvort þessi bjagi hafi geta 

aukist eða minnkað. 
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4 Aðferðafræði  

Margar aðferðir eru til þess að greina efnahaglega stöðu fjölskyldna. Með þremur 

algengustu mælikvörðunum eru heildarskuldastaða móti eignum (e. Debt-to-Asset ratio), 

heildarskuldir á móti heildar ráðstöfunartekjum (e. Debt-to-income ratio) og heildar 

afborganir og greiðslur af skuldum á móti heildar ráðstöfunartekjum (e. Debt service-to-

income ratio) sem er það sama og GRH. Hlutfall heildarskulda á móti eignum gefur 

vísbendingar um lausafjáráhættu fjölskyldna á meðan heildarskuldir á móti 

ráðstöfunartekjum er mælikvarði til mið- og lengri tíma um hversu vel fjölskyldur geta 

haldið við skuldsetningu þar sem tekið er tillit til heildar innkomu. Áhersla verður þó lögð 

á greiningu GRH þar sem sá mælikvarði inniheldur mikið af aukalegum upplýsingum á við 

lánshæfi og hefur einnig forspárgildi fyrir efnahagssveiflur svo að fátt eitt sé nefnt.  Enn 

fremur af hverju GRH er skoðað fremur en aðrir mælikvarðar á við heildarskuldir á móti 

ráðstöfunartekjum eða jafnvel verg landframleiðsla móti skuldum er einfaldlega að 

vaxtastig hefur áhrif á GRH (Drehmann & Juselius, 2012). Þó er einn veikleiki við GRH að 

erfitt er að meta við hvaða hlutfall fjölskyldur eru undir lánshöftum (e. borrowing 

constraints) og þar með er betra að greina GRH út frá fjölskyldu eiginleikum (e. household 

characteristics) (Johnson & Li, 2010). Dreifing GRH var skipt niður í tíu jafna hluti og hver 

hluti skoðaður eftir fimm fjölskyldueiginleikum. Þeir voru hvort fjölskylda uppfylli skilyrði 

sem gefa vísbendingu um eign í fasteign, eftir fjölskyldugerð (hjúskaparstöðu og 

barnafjölda), hæstu menntun, hæsta aldri innan fjölskyldu og að lokum tekjutíund 

fjölskyldu. Lýsandi tölfræði er notuð til þess að greina þessa fjölskyldueiginleika, en þar 

er ekki stuðst við tilgátuprófanir eins og tíðkast þegar notast er við ályktunartölfræði. Í 

greiningu eru myndir sem sýna hvernig greiðslubyrði á móti ráðstöfunartekjum skiptist 

milli fjölskyldueiginleikanna sem voru tilgreindir hér að ofan. Það gefur innsæi í hvað 

einkennir þá hópa sem bera þunga greiðslubyrði og þar með endurspeglar efnahaglega 

stöðu fjölskyldna.  

Til þess að rýna enn betur í efnahaglega stöðu voru meðalvextir einnig skoðaðir. Til að 

finna lýsandi meðalvexti fjölskyldna voru þeir vegnir með upphæð lána. Vaxtastig hvers 
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láns fjölskyldu var margfaldað við upphæð lánsins, þau voru næst lögð saman og þeim 

deilt með heildar skuldum til að finna hverjir vegnir meðalvextir fjölskyldu voru. 

Fjölskyldum var síðan skipt niður í átta hópa eftir hverjir meðalvextir þeirra voru. Fyrsti 

hópur inniheldur fjölskyldur með vegna meðalvexti 0% að 2%, næsti 2% að 4% og svo koll 

af kolli. Áttundi hópur inniheldur fjölskyldur sem bera yfir 12% vexti. Vaxtahópar 

fjölskyldu voru greindir eftir GRH tug og tekjutíundum í hluta sex. 

Vert er að taka fram að gangasettið sem notast er við í greiningunni er mjög stórt. Út 

frá kennisetningu tölfræðinnar má áætla að þegar gagnaöflun fer fram á faglegan máta, í 

þessu tilfelli yfirséð af Hagstofu Íslands, má áætla að slíkt úrtak ætti að endurspegla þýðið 

vel sem í þessu tilfelli eru íslenskar fjölskyldur. Ætti þar með úrtak Hagstofunnar að vera 

normaldreift með úrtaksmeðaltal sem næst raunverulegu meðaltali þýðisins og lága 

staðalskekkju fyrir allar helstu breytur úrtaksins. Út frá þessum forsendum var ákveðið að 

styðjast ekki við hefðbundnar leiðir tilgátuprófanna heldur að greina gögn út frá 

gagnasafninu eins og það leggur sig. Þær ákvarðanir voru teknar í samstarfi við Hagstofu 

Íslands þar sem áætla má að úrtak endurspegli þýði í svo stórum mæli að nánast um þýðis 

gögn er að ræða. Þarf þó að hafa í huga að við rannsóknir á efnahagslegri stöðu fjölskyldna 

og hversu viðkvæmar þær geta verið í garð óvæntra atburða er mikilvægt að einblína á 

hala dreifingarinnar. Vegna þessa mun sérstök áhersla verða lögð á að skoða hala 

dreifingar GRH tuga, tekjutíunda, vaxtahópa og fleiri til að gefa sem bestu mynd yfir þá 

hópa sem eru mest viðkvæmir. 
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5 Greining á greiðslubyrði íslenskra fjölskyldna 

Skilgreining á greiðslubyrði sem notast er við er heildar greiðslubyrði sem er samsett úr 

tilfallandi greiðslubyrði og fastri greiðslubyrði. Tilfallandi greiðslubyrði er skilgreind sem 

uppgreiðsla af skammtímaskuldum, vanskilum og opinberum gjöldum á meðan föst 

greiðslubyrði er afborgun og vextir af langtímalánum. Þegar fjallað er um greiðslubyrði er 

alltaf átt við heildar greiðslubyrði nema annað sé tekið fram.4 Til að greina GRH er borin 

saman dreifing GRH eftir mismunandi fjölskyldueiginleikum (e. household 

charasteristics). Þeir eiginleikar sem dreifing GRH verður greind út frá eru eignahlutur 

fjölskyldu í þeirri fasteign sem fjölskyldan hefur skráða búsetu í, einnig eftir 

hjúskaparstöðu og barnafjölda, hæstu menntun innan fjölskyldu, eftir hæsta aldri í 

fjölskyldu og að lokum tekjutíund. Með þessu er hægt að gera betri grein fyrir hvað 

einkennir þá samfélagshópa sem bera þunga greiðslubyrði og lága greiðslubyrði. Til að 

greina dreifingu GRH er henni skipt niður í tíu tugi. Það þýðir að lægsti GRH tugur 

inniheldur fjölskyldur sem bera lægstu tíu prósent GRH af safninu, næsti GRH tugur 

inniheldur síðan fjölskyldur sem bera GRH sem er lægra en tuttugu prósent af safninu en 

þó hærri en tíu prósent, þriðji GRH tugur inniheldur þær fjölskyldur þar sem GRH er lægra 

en þrjátíu prósent af heildar safni en yfir tuttuguprósent o.s.frv. Hæsti GRH tugur 

inniheldur svo þær fjölskyldur sem bera GRH 90% og yfir. Fjöldi fjölskyldna í hverju safni 

er þar með mjög breytilegur, t.a.m. er fjöldi fjölskyldna í lægsta GRH tug mun meiri en í 

öðrum GRH tugum.5 Hverjum tug er síðan skipt niður eftir fjölskyldueiginleikum og hlutföll 

skoðuð innan hvers GRH tugs. Tugir eru merktir á x-ás hverrar myndar með tölustofunum 

einn upp í tíu, þar sem 1 sýnir lægsta GRH tug en 10 merkir hæsta GRH tug. 

  

                                                      

4 Allar skilgreiningar á greiðslubyrði eru í samræmi við skilgreiningar Hagstofu Íslands. 

5 Sjá nánari umfjöllun Hagstofunnar um greiningu á greiðslubyrði. Hagtíðindi, 2018.  
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5.1 Heildar skuldasamsetning 

Áður en greining á greiðslubyrði er  framkvæmd er samsetning heildar skulda safnsins 

skoðuð. Til þess að fá betri yfirlit yfir samsetningu skulda eru heildar skuldir skoðaðar eftir 

GRH tugum með tilliti til fólksfjölda og fólksfjölgunar. Út frá því er hægt að sjá hversu 

mikið skuldir hafa vaxið í hverjum GRH tug á hverja fjölskyldu. Mynd 1 sýnir hversu stórt 

hlutfall heildar skulda fjölskyldur innan hvers GRH tugs bera yfir tímabilið. Tafla 1 sýnir 

upphæð heildar skulda hvers GRH tugs í upphafi hvers árs yfir tímabilið. Næst sést heildar 

breyting, bæði í tölum og hlutföllum. Neðst á töflu er sýnt fjölskylduaukning hvers árs í 

safni. Næst er það hlutfall dregið frá heildar skuldabreytingu til að fá hver breyting er á 

heildar skuldsetningu umfram fólksfjölgun. Að lokum, á töflu 2 er sýnt hver breyting er 

milli ára í hverjum GRH tug. Tafla 3 sýnir síðan hversu margar fjölskyldur eru í hverjum 

GRH tug fyrir hvert ár. Tafla 4 sýnir þegar búið er að deila heildarskuldum hvers GRH tugs 

í fólksfjölda þess sama tugs til að fá meðal skuld fjölskyldu í hverjum GRH tug. 

Mynd 1 Hlutföll heildarskuldsetningar eftir GRH tugum 
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Tafla 1 Heildar skuldsetning hvers GRH tug og breytingar milli ára 

GRH tugir 2015 2016 2017 2018 

1 123.358 128.302 155.052 184.001 

2 289.091 307.812 369.378 405.272 

3 296.571 311.937 319.266 333.849 

4 149.527 159.008 142.987 134.197 

5 72.292 73.171 57.551 54.307 

6 40.421 38.254 31.976 29.117 

7 26.218 25.080 17.876 16.168 

8 15.851 16.632 11.159 10.116 

9 12.717 11.994 7.575 7.559 

10 106.475 94.085 74.095 62.627 

Summa 1.132.521 1.166.275 1.186.917 1.237.213 

Breyting milli ára  33.754 20.642 50.296 

breyting %        2,98%      1,77%      4,24% 

Fjölgun fjölskyldna      5.38%      5,38%      3,47% 

Nettó breyting     -2.40%     -2,40%     -1,70% 
Allar tölur eru sýndar í milljónum. 

Tafla 2 Fjöldi fjölskyldna í hverjum GRH tug 

GRH tugir 2015 2016 2017 2018 

1 51.180 54.599 59.929 69.340 

2 18.574 20.010 21.715 22.218 

3 12.934 13.483 12.876 12.642 

4 5.981 6.203 5.339 4.721 

5 2.746 2.839 2.214 2.019 

6 1.544 1.503 1.255 1.108 

7 1.015 982 741 683 

8 649 662 533 465 

9 526 479 362 339 

10 4.184 3.922 3.351 3.102 
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Tafla 3 Meðalskuldir fjölskyldna í hverjum GRH tug 

GRH tugir 2015 2016 2017 2018 

1 2.410.275 2.349.904 2.587.256 2.653.609 

2 15.564.277 15.382.890 17.010.275 18.240.711 

3 22.929.598 23.135.588 24.795.460 26.407.933 

4 25.000.289 25.634.008 26.781.579 28.425.441 

5 26.326.197 25.773.469 25.994.280 26.897.815 

6 26.179.410 25.451.597 25.479.247 26.278.607 

7 25.830.445 25.539.420 24.124.785 23.672.183 

8 24.424.042 25.124.523 20.936.479 21.755.796 

9 24.177.499 25.039.555 20.925.009 22.297.224 

10 25.448.157 23.989.096 22.111.437 20.189.384 

 

Mynd 2 Meðalskuldir fjölskyldna eftir GRH tug 
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Á mynd 1 sést að stærsti hluti heildar skulda er í höndum þeirra fjölskyldna sem eru í 

og undir þriðja GRH tug á öllum árum tímabilsins. Í fjórða GRH tug og í hærri tugum lækkar 

skuldahlutfall fjölskyldna allt til tíunda GRH tugar. Þegar skuldahlutföll fjölskyldna eru 

borin saman milli ára voru t.a.m. árið 2015 rúm 25% af heildar skuldum þess árs í höndum 

fjölskyldna í GRH tug tvö samanborið við um 33% í ársbyrjun 2018. Svipaða sögu er að 

segja af fyrsta GRH tug þó breytingin hafi ekki verið jafn mikil. Í fjórða GRH tug lækkar 

hlutfallsleg skuldsetning fjölskyldna úr 13% árið 2015 í 11% árið 2018. Einnig lækkar 

skuldahlutfall fjölskyldna í tíunda GRH tug af heildar skuldum úr 9% árið 2015 í 5% árið 

2018. Þessar breytingar gefa til kynna að yfir tímabilið hafi heildar skuldsetning fjölskyldna 

færst í stórum stíl yfir í hendur fjölskyldna sem bera lága greiðslubyrði. Þetta bendir til að 

lægra hlutfall skulda er í svokölluðum áhættu hóp, en það eru skuldir sem eru bornar af 

fjölskyldum sem bera þunga greiðslubyrði. Óljóst er þó út frá þessu hvernig færsla 

fjölskyldna hefur verið milli GRH tíunda yfir tímabilið. Þegar horft er til fjölskyldna sem 

eru ekki í áhættuhóp, s.s. bera greiðslubyrði 30% eða undir, þá báru þær fjölskyldur um 

63% heilar skulda í ársbyrjun 2015 en það hlutfall fór hækkandi í 64% í ársbyrjun 2016, í 

71% árið 2017 og endaði í 75% í ársbyrjun 2018. Heildar skuldir bornar af fjölskyldum með 

þunga greiðslubyrði skilgreindu þeir Albacete og Lindner (2013) sem tap vegna vanskila 

(e. loss-given-default). Í þeirra tilfelli voru þær fjölskyldur sem voru með GRH yfir eða jafnt 

og 40% þær sem voru í áhættuhóp. En einnig notuðu þeir fleiri aðferðir til að meta hvort 

fjölskyldur voru í áhættuhóp sem mun ekki vera fjallað nánar um í þessari greiningu. 

Tafla 1 sýnir heildar upphæð skulda fjölskylda í hverjum GRH tug. Í töflu er búið að taka 

saman heildar breytingu á heildar skuldsetningu milli ára í tölum og hlutföllum. Þegar 

heildar skuldsetning er til umfjöllunar er skýrara að tala um hana í hlutfalli við hversu 

margar fjölskyldur eru í hverjum GRH tug og þar með bera þá skulda upphæð. Tafla 1 sýnir 

einnig í prósentum hversu mikið fjölskyldum í úrtaki hefur aukist. Þar sést að fjölskyldum 

hefur aukist umfram skuldauppsöfnun sem bendir til þess að nettó breyting heildar skulda 

hafi lækkað yfir tímabilið. Meðal skuld fjölskyldu úr öllum GRH hlutum hefur þar með 

lækkað úr 11,5 milljónum í 10,6 milljónir á árunum 2015 til 2018. Tafla 2 sýnir fjölda 

fjölskyldna í hverjum GRH tug yfir allt tímabilið. Þar sjáum við að mikill meirihluti 

fjölskyldna ber lágt GRH. Fjölskyldum hefur einnig fjölgað í GRH tugum eitt og tvö, en 

lækkað í öllum öðrum milli áranna 2015 og 2018.  
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Næst, þegar litið er til meðalskulda meðal fjölskyldna í hverjum GRH tug, má sjá á mynd 

2 og töflu 3 að mun lægri í fyrsta GRH tug miðað við hina tugina. Það er þrátt fyrir að 

fjölskyldum í GRH tug tvö hafi fjölgað á tímabilinu. Þetta sýnir enn fremur að hlutfall 

heildar skulda hefur færst meira yfir í hendur þeirra fjölskyldna sem bera ekki þunga 

greiðslubyrði. Þrátt fyrir það hefur meðalskuldsetning fjölskyldna í GRH tugum fjögur til 

sex einnig aukist sem eru fjölskyldur skilgreindar með þunga greiðslubyrði. Mikil lækkun 

hefur þó verið á meðalskuld fjölskyldna í GRH tug sjö til tíu. 

Greininginn sýndi að lægri hlutur heildar skulda er borinn af fjölskyldum með þunga 

greiðslubyrði í lok tímabils en í upphafi þess. Einnig þó upphæð heildarskulda hækkaði 

yfir tímabilið, þá fjölgaði fjölskyldum meira sem bendir til að heildar skuldsetning á hverja 

fjölskyldu hafi lækkað á tímabilinu. Fjölgun fjölskyldna í hverjum GRH tug var þó 

mismunandi. Fjölskyldur í GRH tug eitt og tvö fjölguðu en í öllum öðrum tugum fækkaði 

þeim yfir tímabilið sem sýnir að almennt bera fjölskyldur lægri greiðslubyrði í lok tímabils 

en í upphafi. 

5.2 Greiðslubyrði á móti ráðstöfunartekjum eftir eignahlut í fasteign 

Fyrsta greining á greiðslubyrði var eftir samanlögðum eignahlut fjölskyldna í þeirri 

fasteign sem sú sama fjölskylda var skráð fyrir og með skráða búsetu í. Hér eftir mun þessi 

skilgreining fjölskyldna vera kölluð að fjölskylda eigi í þeirri fasteign til einföldunar. 

Eignarstaða fjölskyldna var skráð í ársbyrjun hvers árs og er GRH sýnt eftir tugum. Fyrsti 

tugur sýnir þær fjölskyldur sem bera tíu prósent lægsta GRH í safninu. Þeim tug er svo 

skipt í tvennt til að sýna hversu stórt hlutfall þeirra fjölskyldna eiga í fasteign í ársbyrjun. 

Mynd 3 sýnir stöðu í upphafi árs 2015 og mynd 4 stöðu í upphafi árs 2018. Tafla 4 sýnir 

svo breytingu hvers GRH tugs milli ára. Myndir 5 og 6 sýna síðan skiptingu tilfallandi og 

fastrar greiðslubyrðar meðal þeirra fjölskyldna sem bera hæstu greiðslubyrði, bæði eftir 

hvort þær uppfylla skilyrði um að eiga í fasteign og ekki. Töflur 5 og 6 sýna síðan sömu 

skiptingu nema meðal fjölskylda sem bera lægstu greiðslubyrði, þær þá í  öðrum GRH tug, 

og þyngstu greiðslubyrði. Tafla 5 sýnir stöðuna í ársbyrjun 2015 en tafla 6 stöðu í ársbyrjun 

2018. 

  



 

25 

Mynd 3 GRH eftir eignahlut í fasteign í ársbyrjun 2015 

 

Mynd 4 GRH eftir eignahlut í fasteign í ársbyrjun 2018 
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Tafla 4 Breytingar í hverjum GRH tug eftir eign í fasteign 

GRH tugir 
   

Eiga í fasteign 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 

1 7,34% 10,20% 8,41% 

2 6,32% 11,41% 3,54% 

3 2,91% -3,60% -1,58% 

4 4,10% -15,60% -12,73% 

5 2,05% -23,98% -9,21% 

6 -4,19% -21,97% -11,97% 

7 -8,61% -27,75% -13,04% 

8 0,53% -27,59% -20,88% 

9 -13,93% -39,00% -7,48% 

10 -14,44% -27,49% -22,81% 

Eiga ekki í fasteign 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 

1 6,23% 9,47% 20,69% 

2 12,05% 0,14% -1,64% 

3 10,42% -8,41% -2,89% 

4 2,27% -7,66% -7,63% 

5 6,99% -16,96% -7,87% 

6 0,61% -5,43% -11,28% 

7 5,41% -20,05% -1,22% 

8 4,01% -8,77% -4,23% 

9 -3,25% -9,66% -5,58% 

10 -2,06% -8,76% -1,94% 

 

Á mynd þrjú má sjá hvernig hver GRH tugur skipist milli fjölskyldna sem eiga í fasteign 

á móti þeim sem eiga ekki í fasteign í ársbyrjun 2015. Þar sést að í fyrsta GRH tug eru rétt 

undir 60% fjölskyldna sem uppfylla ekki skilgreiningu á að eiga í fasteign. Þetta hlutfall 

hríðlækkar í öðrum GRH tug þar sem nær þrjár fjórðu fjölskyldna uppfylla skilyrði um að 

eiga í fasteign. Hlutfallið þeirra sem eiga í fasteign hækkar enn meira í þriðja GRH tug upp 

í 82%. Hlutfall fjölskyldna í fjórða GRH tug sem eiga í fasteign sem er enn meir en í GRH 

tug tvö, fer lækkandi frá þriðja tug og heldur áfram að lækka með hækkandi GRH. Heldur 

þetta hlutfall áfram að lækka allt að um 34% í GRH tug tíu. Á sömu mynd má sjá að þegar 
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GRH hækkar, vex hlutfall fjölskyldna sem eiga í fasteign allt að þriðja GRH tug en það er 

einmitt eftir því sem fjölskyldur eru skilgreindar sem svo að þær bera þunga greiðslubyrði. 

Eftir að því skilyrði er náð, lækkar hlutfall fjölskyldna sem eiga í fasteign með hækkandi 

GRH. 

Þegar mynd 3 er borinn saman við mynd 4, sést að um svipað mynstur er að ræða þar. 

Í báðum tilfellum er undir helmingur þeirra í fyrsta GRH tug sem eiga í fasteign. Hlutfall 

þeirra eykst síðan upp að rúmum 82% í þriðja GRH tug en lækkar eftir það með hækkandi 

GRH. Helsta breyting milli ára er hversu mikil lækkun hlutar fjölskyldna sem eiga í fasteign 

er með hækkandi GRH eftir þriðja tug. Í ársbyrjun 2018 lækkar hlutur fjölskyldna sem eiga 

í fasteign meira með hækkandi GRH heldur en í ársbyrjun 2015. T.a.m. lækkar hlutur 

fjölskyldna sem eiga í fasteign niður í um 22% árið 2018 miðað við 34% árið 2015. 

 Fyrir frekari greiningu er horft til töflu 4. Þar sést að fjölskyldum með þunga 

greiðslubyrði, í fjórða tug (yfir 30%), fækkar meira meðal þeirra sem eiga í fasteign heldur 

meðal þeirra sem eiga ekki í fasteign. Þótt fækkun fjölskyldna sé að eiga sér stað meira 

meðal þeirra með háa greiðslubyrði og fjölga meðal þeirra með lága greiðslubyrði hjá lang 

flestum hópum, þá eru fjöldabreytingarnar meiri meðal fjölskyldna sem eiga í fasteign en 

þeirra sem eiga ekki í fasteign. 

Skilgreininginn að fjölskylda eigi í fasteign er hægt að túlka sem svo að fjölskylda sé á 

fasteignamarkaði. Stór hluti þeirra fjölskyldna hljóta að bera lán með veð í því húsnæði 

sem þau eiga í. Athyglisvert er þá að stærri hluti fjölskyldna með lága greiðslubyrði eiga  

fasteign en stærri hluti þeirra sem bera háa og mjög háa greiðslubyrði eiga ekki fasteign. 

Getur þetta bent til þess að það að eiga fasteign, og þar með bera fasteignalán, þurfi ekki 

að valda hárri greiðslubyrði. Samræmist þetta því að einstaklingar með lága greiðslubyrði 

beri aðallega fasta greiðslubyrði á meðan fjölskyldur með háa bera frekar hærra hlutfall 

af tilfallandi greiðslubyrði. Frekari greining á skiptingu greiðslubyrðar fer fram í næsta 

hluta. 

Fjölskyldur sem skilgreindar eru þannig að eiga ekki í fasteign gætu verið þær á 

leigumarkaði eða þá með annarskonar fyrirkomulag en á fasteignamarkaði. Eins og áður 

hefur komið fram þá eykst hlutur þeirra í hverjum tug eftir að GRH  hækkar. Þetta gæti 

bent til þess að önnur lán en fasteignalán séu að valda því að fjölskyldur beri hátt GRH.  
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Þessi greining bendir til þess að einstaklingar á fasteignamarkaði beri í stærri stíl lága 

greiðslubyrði fremur en háa. Með hækkandi greiðslubyrði umfram það sem skilgreint er 

sem þung greiðslubyrði, eru sífellt fleiri fjölskyldur sem uppfylla ekki skilyrði um að vera á 

fasteignamarkaði. Bendir þetta til að fjölskyldur, t.d. á leigumarkaði, séu líklegri til að bera 

þunga greiðslubyrði en þær á fasteignamarkaði. Yfir tímabilið fækkar hluta þeirra 

fjölskyldna sem bera þunga greiðslubyrði bæði meðal þeirra sem eiga í fasteign og þeirra 

sem eiga ekki í fasteign, þó lækkuninn sé meiri meðal fjölskyldna sem eiga í fasteign. 

 

5.2.1 Greining fastrar greiðslubyrðar eftir eign í fasteign 

Til að gera betur grein fyrir hvernig greiðslubyrði þeirra sem bera þunga greiðslubyrði er 

skipt niður var tekið saman hlutfall tilfallandi og fastrar greiðslubyrðar meðal þeirra sem 

bera hæstu greiðslubyrði, bæði eftir hvort fjölskyldur eiga í fasteign eða ekki. Myndir 5 og 

6 sýna skiptingu tilfallandi og fastrar greiðslubyrðar meðal þeirra fjölskyldna sem bera 

hæstu greiðslubyrði, bæði eftir hvort þær uppfylli skilyrði um að eiga í fasteign og ekki. 

Mynd 5 meðal þeirra sem eiga í fasteign en mynd 6 meðal þeirra sem eiga ekki í fasteign. 

Tafla 5 sýnir síðan skiptingu GRH tugs tvö og tíu eftir hversu stór hlutur heildar 

greiðslubyrðar er föst greiðslubyrði. Tölur á töflu fimm eru fjöldatölur yfir fjölskyldur. Allar 

þessar tölur eru fyrir ársbyrjun 2015. Til samanburðar sýnir tafla 6 það sama og tafla 5 

nema fyrir ársbyrjun 2018. Föst greiðslubyrði er einnig sýnd eftir tugum. Þegar föst 

greiðslubyrði er 0 þá ber fjölskylda 0% til 10% af fastri greiðslubyrði og rest er tilfallandi 

greiðslubyrði. Ef fjölskylda ber fasta greiðslubyrði 30 þá er á bilinu 70% til 80% af hennar 

heildar greiðslubyrði tilfallandi en 30% til 40% föst. Það sama á við ef fjölskylda ber fastra 

greiðslubyrði 90 þá er 90% til 100% af hennar greiðslubyrði föst greiðslubyrði en rest 

tilfallandi. 
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Mynd 5 Hlutfallsleg skipting fastrar greiðslubyrðar fjölskyldna í GRH tug tíu (þær sem 
eiga fasteign) 

 

Mynd 6 Hlutfallsleg skipting fastrar greiðslubyrðar fjölskyldna í GRH tug tíu (þær sem 
eiga ekki fasteign) 
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Tafla 5 Hlutur fastrar greiðslubyrðar í heildargreiðslubyrði ársbyrjun 2015 

Eiga í fasteign     Eiga ekki í fasteign   

GRH tugur Föst gr.b. Fjöldi   GRH tugur Föst gr.b. Fjöldi 

2 0 830   2 0 2527 

2 10 13171  
 2 10 2046 

… … …   … … … 
10 0 75   10 0 1837 

10 10 90  
 10 10 143 

10 20 154   10 20 94 

10 30 156   10 30 67 

10 40 134   10 40 63 

10 50 118   10 50 50 

10 60 89   10 60 31 

10 70 75   10 70 29 

10 80 80   10 80 27 

10 90 448   10 90 423 

  

Tafla 6 Hlutur fastrar greiðslubyrðar í heildargreiðslubyrði ársbyrjun 2018 

Eiga í fasteign     Eiga ekki í fasteign   

GRH tugur Föst gr.b. Fjöldi   GRH tugur Föst gr.b. Fjöldi 

2 0 953   2 0 2795 

2 10 16218  
 2 10 2252 

… … …   … … … 

10 0 56   10 0 1882 

10 10 78  
 10 10 72 

10 20 59   10 20 38 

10 30 65   10 30 23 

10 40 3   10 40 31 

10 50 45   10 50 10 

10 60 42   10 60 7 

10 70 23   10 70 9 

10 80 32   10 80 9 

10 90 232   10 90 341 

 

 

Út frá myndunum að ofan má sjá að meðal fjölskyldna sem eiga í fasteign er 32% þeirra 

sem bera aðalega fasta greiðslubyrði, innan 10% marka. Það er stærsti hópur þeirra 

fjölskyldna í GRH tug tíu sem eiga í fasteign. Hinir hópar eru tiltölulega jafn dreifðir yfir 

alla aðra GRH tugi, þar sem rétt fleiri bera fasta greiðslubyrði milli 20% og 40% en í hinum 

hópum. Til upprifjunar er föst greiðslubyrði afborganir og vaxtagreiðslur af 

langtímalánum, svo sem fasteignalánum. Þær fjölskyldur þar sem nær öll þeirra heildar 
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greiðslubyrði er föst, í 90 hóp, er aðeins þó um 10% af þeim fjölskyldum sem eru í tíunda 

GRH tug. Á mynd 6 sést að 67% þeirra fjölskyldna sem eiga ekki í fasteign í tíunda GRH tug 

bera nær enga fasta greiðslubyrði. Þetta sýnir að nær 44% fjölskyldna í GRH tug tíu bera 

nær eingöngu tilfallandi greiðslubyrði. Áætla má að  meðal þessara fjölskyldna er það ekki 

fasteignalán sem er að valda þeim mjög þungri greiðslubyrði. Svipaður fjöldi er þó meðal 

þeirra sem eiga ekki í fasteign sem bera nær eingöngu fasta greiðslubyrði og meðal þeirra 

sem eiga í fasteign. Tafla 6 sýnir síðan hvernig sama staða var í ársbyrjun 2018. Helsti 

munur er að hlutur fjölskyldna sem eiga ekki fasteign en bera nær enga fasta greiðslubyrði 

hefur hækkað. Hann hefur hækkað úr því að vera 67% árið 2015 í 78% árið 2018. Þessi 

hækkun er einnig að eiga sér stað þrátt fyrir að heildar fjöldi fjölskyldna í GRH tug tíu hafir 

lækkað og fleiri fjölskyldur eru í gögnum fyrir árið 2018 en 2015. Þetta bendir til þess að 

tæp 62% fjölskyldna í tíunda GRH tug beri nær eingöngu tilfallandi greiðslubyrði í 

ársbyrjun 2018. Má áætla út frá þessu að staða margra fjölskylda sem bera hæstu 

greiðslubyrði í safni sé ekki tilkominn vegna fasteignalána. Einnig hefur hlutur þeirra sem 

bera nær eingöngu tilfallandi greiðslubyrði í tíunda GRH aukist milli ára. Til samanburðar 

var sýnt hvernig skipting milli fastrar og tilfallandi greiðslubyrði er meðal GRH tugs tvö. 

Þar sést ef fjölskylda uppfyllir skilyrði um að eiga í fasteign er algengara að hún beri nær 

alla sína greiðslubyrði sem fasta miðað við þær sem eiga ekki í fasteign. 

Þessi greining bendir til að þung greiðslubyrði sé fremur komin til vegna tilfallandi 

greiðslubyrðar frekar en fastrar greiðslubyrðar. Samræmist þetta niðurstöðum fyrri kafla 

um að fjölskyldur á fasteignamarkaði séu ekki endilega með hærra GRH hlutfall heldur en 

þær sem uppfylli ekki skilyrði um að eiga fasteign. Getur þar með verið ófullnægandi að 

styðja útreikninga á GRH aðeins út frá hlutfalli fasteignaláns af ráðstöfunartekjum. Einnig 

hefur hlutur fjölskyldna með hæstu greiðslubyrði í safninu sem eiga ekki í fasteign og bera 

nær eingöngu tilfallandi greiðslubyrði hækkað um rúm 10% stig yfir tímabilið. Bendir 

þetta til þess að mjög þung greiðslubyrði útskýrist í auknum mæli af tilfallandi fremur en 

fastri greiðslubyrði.  
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5.3 Greiðslubyrði á móti ráðstöfunartekjum eftir fjölskyldugerð 
(Hjúskaparstaða og barnafjöldi) 

Næsta greining á greiðslubyrði var gerð með tilliti til fjölskyldugerðar, en hún er skilgreind 

eftir hjúskaparstöðu og barnafjölda. Hjúskaparstaða fjölskyldu var skilgreind á þrjá 

mismunandi vegu. Fjölskylda gat verið skilgreind sem par þar sem tveir einstaklingar eru 

skráðir í sambúð eða gift, þar næst einstæður karlmaður og síðan einstæð kona. 

Barnafjölda-i fjölskyldu var einnig skilgreindur í þrjá mismunandi flokka. Fyrsti flokkur 

inniheldur fjölskyldur sem eru barnlausar eða skráðar með engin börn, annar flokkurinn 

eru fjölskyldur með eitt til tvö börn og síðan er þriðji flokkurinn fjölskyldur með þrjú börn 

eða fleiri. Öllum þessum flokkum getur verið skipt í níu mögulegar útkomur og þar með 

níu mismunandi fjölskyldugerðir. Hlutfall hverrar fjölskyldugerðar er sýndur innan hvers 

GRH tugs á myndum 7 og 8. Vert skal að hafa í huga að fjöldi fjölskyldna í hverjum tug er 

mismunandi. Myndir 9 til 11 sýna GRH tugi á x ás og lína sýnir hlutfall fjölskyldugerðar 

innan hvers tugs á lóðrétta ásinum. 

Mynd 7 GRH eftir fjölskyldugerð 2015  
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Mynd 8 GRH eftir fjölskyldugerð 2018 

 

Mynd 9 Þróun GRH para milli ára 
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Mynd 10 Þróun GRH einstæðra karlmanna milli ára 

 

 

Mynd 11 Þróun GRH einstæðra kvenna milli ára 
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Mynd 7 sýnir stöðu í upphafi árs 2015. Þegar litið er til lægsta GRH tugs var stærsta 

fjölskyldugerðin einstæðir karlmenn með engin börn en næst stærsta fjölskyldugerðin 

einstæðar konur með engin börn. Einnig er lægra hlutfall allra gerða barna fjölskylda að 

finna í þessum GRH tug miðað við aðra tugi. Þegar horft er til næsta GRH tugs er uppröðun 

fjölskylduhópa mjög frábrugðin þeirri í fyrsta GRH tug. Í öðrum GRH tug eru pör yfir 

helmingur þeirra fjölskyldna, en pör með eitt til tvö börn er hlutfallslega stærsti hópur 

fjölskyldugerðanna þar. Áhugavert er að með hækkandi GRH tugum dregst almennt úr 

hlutdeild para í hverjum tug. Af þeim sem bera lága greiðslubyrði, það er þar sem 

greiðslubyrði er undir 30% af ráðstöfunartekjum, eru pör algengasta fjölskyldugerðin. 

Þegar hópur einstæðra karlmanna er skoðaður er áberandi að lang stærsti hluti þeirra 

er skráður barnlaus, einnig eru barnlausir karlmenn stærsti hópur gagnasafnsins. Með 

hækkandi GRH tugum eykst hlutur barnlausra karlmanna til muna. Sá sami hópur er einnig 

hlutfallslega stærstur í öllum GRH tugum yfir 30%, s.s. á meðal þeirra sem bera þunga 

greiðslubyrði. Hlutur einstæðra feðra með eitt til tvö börn er verulega lítill, en hann fer 

þó rétt vaxandi með hækkandi GRH tugum. Hluti feðra með yfir tvö börn er enn minni og 

jafnvel vantar þann hóp í suma tugi. 

Þegar hópur einstæðra kvenna er skoðaður, sést að sá hópur er hlutfallslega stærstur 

meðal þeirra með lægsta GRH. Athyglisvert er að hlutur einstæðra kvenna er frábrugðinn 

karla, þannig að hlutur þeirra innan GRH tuga fer hækkandi frá fyrsta til fjórða tugs en 

lækkar svo nær eingöngu eftir það. Mun fleiri einstæðar mæður eru skráðar í fjölskyldu 

með börnum heldur en einstæðir feður. Einstæðir feður með þrjú börn eða fleiri fer aldrei 

yfir 0,1% af heildar tug en fer upp í 2,28% hjá einstæðum konum i áttunda GRH tug. Af 

öllum fjölskyldugerðum var algengasta gerðinn sem skráð var með börn pör. 

Helsti munur á hlutföllum í ársbyrjun 2018 sem má sjá að mynd 8, er að hlutur 

einstæðra karlmanna með engin börn er stærri en hann var í ársbyrjun 2015 í öllum GRH 

tugum. Hlutfall þess hóps eykst með hækkandi GRH tugum. T.a.m. er hlutur einstæðra 

karlmanna í efsta GRH tug 55,62% í ársbyrjun 2015 en hefur hækkað upp í 62,57% í sama 

tug í ársbyrjun 2018. 

Þegar myndir 9 til 11 eru skoðaðar sést að hlutfall para og einstæðra mæðra minnkar 

með hækkandi GRH tugum á meðan hlutfall einstæðra karlmanna fer hækkandi. Óljóst er 
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hvað veldur þessum mun milli einstæðra karla og kvenna og af hverju pör eru mun stærri 

hlutur þeirra sem bera lágt GRH. 

Eins og komið hefur fram áður eru einstæðir karlmenn með engin börn algengasta 

fjölskyldugerð heildar safnsins. Tafla 7 sýnir fjölda hverrar fjölskyldugerðar í ársbyrjun 

2018. Fjöldi ásamt hlutfalli hverrar fjölskyldugerðar í heildarsafni má sjá á vinstri töflu á 

meðan fjöldi og hlutfall GRH tugs tíu má sjá á hægri töflu, s.s. þær fjölskyldur sem bera 

GRH yfir 90%. Þá sést að þótt barnlausir einstæðir karlmenn séu stærsti hópur í 

heildarsafni er sá hópur enn stærri hlutur þeirra sem bera hæsta GRH. Tafla 8 sýnir 

skilgreiningar á kóðun fjölskyldna sem notuð er í töflu 7. 

Tafla 7 Skipting gagna eftir fjölskyldugerðum 

fjölskyldugerð Börn Fjöldi Hlutfall 

10 0 20401 17,49% 

10 1 15867 13,60% 

10 3 5350 4,59% 

11 0 36687 31,45% 

11 1 1105 0,95% 

11 3 55 0,05% 

12 0 28485 24,42% 

12 1 7696 6,60% 

12 3 991 0,85% 
   Summa 116637   
Tafla til vinstri sýnir skiptingu gangasafnsins eftir fjölskyldugerðum á meðan tafla til hægri sýnir aðeins 
skiptingu tíunda GRH tugs. 

Tafla 8 Kóðun fjölskyldugerða 

Kóðun fjölskyldugerða         

Hjúskaparstaða Börn Heiti       

10 0 Pör með engin börn     

10 1 Pör með 1 til 2 börn     

10 3 Pör með fleiri en 2 börn   

11 0 Einstæður karlmenn með engin börn 

11 1 Einstæðir feður með 1 til 2 börn   

11 3 Einstæðir feður með fleiri en 2 börn 

12 0 Einstæðar konur með engin börn 

12 1 Einstæðar mæður með 1 til 2 börn 

12 3 Einstæðar mæður með fleiri en 3 börn 

 

  

fjölskyldugerð Börn Fjöldi Hlutfall 

10 0 273 8,80% 

10 1 221 7,12% 

10 3 72 2,32% 

11 0 1941 62,57% 

11 1 84 2,71% 

11 3 3 0,10% 

12 0 391 12,60% 

12 1 110 3,55% 

12 3 7 0,23% 

   Summa 3102   
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Þessi greining leiddi í ljós að samsetning fjölskyldugerða fjölskyldu er mismunandi eftir 

GRH. Almennt hafa pör lægri greiðslubyrði en einstaklingar. Þetta er í samræmi við 

greiningu þeirra Þorvalds Tjörva Ólafssonar og Karenar Áslaugar Vignisdóttur (2014) sem 

fundu að hlutfallslega fleiri tekjulágir einstaklingar voru í fjárhagslegum erfiðleikum 

heldur en pör. Þessi greining bendir þó til um að hlutur einstæðra karlmanna í 

greiðsluerfiðleikum sé stærri en einstæðra kvenna. Hlutur einstæðra barnlausra feðra er 

eini hópur fjölskyldugerðar sem fer stranglega vaxandi með hækkandi GRH. Yfir tímabilið 

þá hefur þessi mynd frekar ýkst þar sem hlutur einstæðra karlmanna með þunga 

greiðslubyrði var hærri í lok tímabilsins en í upphafi. 
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5.4 Greiðslubyrði á móti ráðstöfunartekjum eftir hæsta menntunarstigi 

Í kjölfar fyrri greiningar var greiðslubyrði skoðuð eftir hæsta menntunarstigi innan 

fjölskyldu. Til þess var menntunarstigum skipt niður í tíu flokka og hverjum GRH tug skipt 

eftir þeim. Menntunarflokkarnir eru tíu talsins og eru í samræmi við flokkunarkerfi 

Hagstofu Íslands.6 Það menntunarstig sem fjölskylda var skráð fyrir var hæsta 

menntunarstig sem nokkur einstaklingur innan hverrar fjölskyldu var með. Það þýðir ef 

tveir einstaklingar eru í fjölskyldu, annar með hæsta menntunarstig sem grunnskólapróf 

og hinn með háskólapróf þá er skráð menntun þeirrar fjölskyldu háskólapróf. Ákveðið var 

að styðjast við þessa nálgun frekar en t.d. að taka meðaltal menntun innan fjölskyldu. Þó 

fleiri breytur verka á meðaltöl þótti meira lýsandi að nota menntunarstig sem einn aðili 

fjölskyldu var með. Ef meðalmenntun fjölskyldu væri skráð sem menntun fjölskyldu þá 

myndi í dæminu hér að ofan fjölskyldan vera skráð með menntaskólapróf þótt hvorugur 

aðilanna væri með menntaskólapróf sem hæsta menntunarstig. Spurningin um hvernig 

eigi að mæla menntunarstig fjölskyldu ætti þó ætíð að velta á hvað sé rannsakað ásamt 

því að reynast sem mælikvarði sem gefur bestu mynd af félagslegri eða efnahagslegri 

stöðu fjölskyldu (Hertz o.fl., 2007). 

 Myndir 12 og 13 sýna hlutfallslega skiptingu hvers GRH tugs eftir 

menntunarstigum, mynd 12 sýnir stöðu í ársbyrjun 2015 og mynd 13 í ársbyrjun 2018. 

Tafla 9 sýnir síðan hlutfallslega skiptingu GRH innan hvers menntunarstigs í ársbyrjun 

2018. Einnig sýnir hún hversu margar fjölskyldur eru skráðar með hvert menntunarstig 

öllu safninu ásamt að sýna hversu stórt hlutfall fjölskyldna með þunga og ekki þunga 

greiðslubyrði er eftir menntunarstigi. Tafla 10 sýnir síðan kóðun fyrir menntunarflokkum. 

Á töflu 11 sést að lokum hvernig hver GRH tugur skiptist milli fjölskylda með hæstu 

menntun sem grunnskólapróf, framhaldspróf og háskólapróf.  

                                                      

6 Skilgreiningar á menntunarflokkum fara eftir flokkunarkerfi Hagstofu Íslands (ÍSMENNT 2011, 2017) . 
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Mynd 12 GRH eftir hæsta menntunarstigi í fjölskyldu í ársbyrjun 2015 
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Mynd 13 GRH eftir hæsta menntunarstigi í fjölskyldu í ársbyrjun 2018 
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Tafla 9 Hlutfall GRH tuga innan hvers menntunarstigs 

2018 10 31 36 39 55 56 57 58 59 

0 66,11% 58,20% 61,42% 79,19% 54,20% 48,58% 46,02% 62,42% 68,11% 

10 14,66% 20,19% 16,41% 10,86% 23,75% 24,67% 26,06% 20,58% 14,87% 

20 8,12% 10,59% 10,24% 5,56% 11,27% 15,26% 17,16% 11,77% 7,81% 

30 3,53% 4,22% 4,33% 1,87% 4,45% 5,31% 5,15% 2,59% 3,54% 

40 1,70% 1,74% 2,03% 0,65% 1,92% 1,99% 1,99% 0,68% 1,29% 

50 0,97% 0,99% 1,13% 0,34% 0,94% 1,10% 0,98% 0,68% 0,80% 

60 0,64% 0,69% 0,84% 0,27% 0,75% 0,42% 0,40% 0,18% 0,56% 

70 0,49% 0,44% 0,53% 0,14% 0,26% 0,35% 0,25% 0,12% 0,30% 

80 0,38% 0,26% 0,35% 0,05% 0,34% 0,29% 0,25% 0,06% 0,19% 

90 3,40% 2,68% 2,72% 1,08% 2,11% 2,04% 1,74% 0,92% 2,53% 

 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

          
Yfir 30 11,11% 11,02% 11,93% 4,39% 10,78% 11,49% 10,77% 5,24% 9,22% 

Undir 30 88,89% 88,98% 88,07% 95,61% 89,22% 88,51% 89,23% 94,76% 90,78% 

Fjöldi 39942 28699 15302 4440 2653 19678 13988 1623 4264 

 

Tafla 10 Kóðun fyrir menntunarstig 

10 Grunnskólastig     

31 Iðnnám á framhaldsskólastigi   

36 Bóknám á framhaldsskólastigi   

39 Framhaldsskóli óþekkt   

55 Diplóma       

56 Bakkalárgráða     

57 Meistaragráða     

58 Doktorsgráða     

59 Óþekkt gráða á háskólastigi   

 

Í upphafi árs 2015 má sjá að í öllum GRH tugum var hópur fjölskyldna með hæsta 

menntunarstig sem grunnskólapróf hlutfallslega stærstur. Sá hópur var þó mismunandi 

stór eftir GRH tugum. Í fyrsta GRH tug var hlutur fjölskyldna með hæstu menntun sem 

grunnskólapróf rúm 36%. Það hlutfall lækkar í GRH tug tvö niður í 25%, hækkar svo aftur 

með vaxandi GRH svo að í hæsta GRH tug var hlutur þess hóp nær 40%. Þegar fjölskyldur 

með iðnmenntun sem hæsta menntunarstig eru skoðaðar er hlutur þeirra tiltölulega jafn 
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í öllum GRH tugum eða milli 22% til 25% af fjölskyldum í hverjum GRH tug. Þegar horft er 

til fjölskyldna með háskólapróf er hlutfallslega fleiri í lægri GRH tugum en hærri. Rúm 38% 

fjölskyldna í GRH tug þrjú eru með háskólapróf, það er þeir sem bera 20% til 30% 

greiðslubyrði sem hlutfall af ráðstöfunartekjum, á meðan aðeins 23% þeirra í hæsta GRH 

tug eru með háskólamenntun sem hæstu menntun. Fjölskyldur með meistaragráðu sem 

hæstu menntun eru hlutfalslega flestar í GRH tug þrjú en hlutur þeirra fer minnkandi með 

hækkandi GRH tugum. Þetta bendir til að hlutfallslega fleiri fjölskyldur með hæstu 

menntun sem grunnskólapróf hafa þyngri greiðslubyrði heldur en aðrir menntunarhópar. 

 Þegar staða árið 2015 er borin saman við stöðu í upphafi árs 2018 sem er á mynd 13, 

sést að hlutur háskólamenntaða í lægri GRH tugum hefur aukist, á meðan hluti þeirra í 

hærri GRH tugum hefur lækkað. Hlutfall fjölskyldna með hæstu menntun sem 

grunnskólamenntun hefur einnig minnkað í lægri GRH tugum. Þó hefur hlutur sama hóps 

aukist í hærri GRH tugum sjö til tíu. Einnig má sjá að hlutfall fjölskyldna með hæsta 

menntunarstig sem grunnskólapróf er stærri meðal hæstu GRH tuga á meðan hlutur 

þeirra með meistaragráðu er stærri meðal þeirra í lægri GRH tugum samanborið við stöðu 

í upphafi árs 2018. Hlutur háskólamenntaðra í GRH tug þrjú er nú rúm 41% en í GRH tug 

tíu um 22%. Staða iðnmenntaðra var svipuð á milli tímabilanna. Tiltölulega jafnt hlutfall 

er meðal þeirra sem bera hæstu menntun sem framhaldspróf. Bæði er hlutur 

framhaldsskóla menntaðra svipaður milli GRH tuga ásamt að vera lítið breyttur milli 

áranna 2015 og 2018. Bendir þetta til að háskólagengnar fjölskyldur beri í auknum mæli 

lægri greiðslubyrði samanborið við fjölskyldur sem bera hæstu menntun sem 

framhaldsskólapróf eða grunnskólapróf. 

Í töflu 9 eru fjölskyldum skipt niður eftir menntunarstigi og síðan GRH tugum, öfugt við 

hvernig skipting var á myndum 12 og 13. Á töflunni sést að lang fjölmennasti hluti allra 

fjölskyldna eftir menntunarstigum eru þær í fyrsta GRH tug. Meðal háskólamenntaðra er 

þó sambærilega lægra hlutfall í lægsta GRH tugi og fleiri í öðrum og þriðja tug. Má áætla 

að slíkt geti komið til vegna námslána. Til að gera betri grein fyrir stöðu fjölskyldna var 

tekið saman hversu stór hlutföll innan hvers menntunarstigs var með GRH yfir 30% og 

GRH undir 30%. Þar sést að algengast var að fjölskyldur með GRH yfir 30% voru þær með 

hæsta menntunarstig sem bóklegt framhaldsskólanám og þær með grunnám á 

háskólastígi. Lægsta hlutfall þeirra sem var með GRH yfir 30% voru þær fjölskyldur með 

doktorspróf, óþekkt próf á framhaldsskólastigi og óþekkt próf á háskólastigi. Þó var yfir 
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88% af fjölskyldum af öllum menntastigum með GRH undir 30%. Bendir þetta til að meðal 

menntastiga, séu fjölskyldur með bóklegt framhaldspróf og grunnnám á háskólastigi með 

stærsta hlut fjölskyldna með þunga greiðslubyrði. Það menntunarstig, meðal þeirra sem 

eru ekki óþekkt, með lægsta hlutfall fjölskyldna með þunga greiðslubyrði eru fjölskyldur 

með doktorspróf. Athygli þarf þó að vekja á að hlutföll fjölskyldna með þunga 

greiðslubyrði innan hvers menntunarhóps eru ekki verulega frábrugðin hvor öðru. Það 

gæti bent til þess að aðrar breytur í umhverfi fjölskyldna heldur en hæsta menntunarstig 

útskýri greiðslubyrði þeirra. Vekja skal þó athygli að hlutfall doktorsmenntaðra með 

þunga greiðslubyrði er áberandi lægra en meðal annarra þekktra menntagráða. Hlutur 

fjölskyldna með hæstu menntun sem doktorspróf er þó minnsti menntunarhópur 

safnsins. 

Tafla 11 sýnir næst hlut hæstu menntunar innan hvers GRH tugs. Nú hefur 

menntunarhópum verið þjappað enn meira saman. Þeir hópar eru fjölskyldur með hæstu 

menntun sem grunnskólapróf, fjölskyldur með hæstu menntun sem framhaldsnám ekki á 

háskólastigi en það eru menntunarflokkar 31, 36 og 39. Þriðji og seinasti hópurinn eru 

þær fjölskyldur með hæstu menntun á háskólastigi en það eru menntunarflokkar 55 til 

59. Hlutfallslegur fjöldi hvers menntunarflokks samsvarar tölum Hagstofu 

Evrópusambandsins (e. eurostat) og Hagstofu Íslands.7 

  

                                                      

7Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/ilc_lvps04 

Hagstofa Íslands: 

https://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Samfelag/Samfelag__skolamal__5_menntunarstada/SKO00001.px 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/ilc_lvps04
https://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Samfelag/Samfelag__skolamal__5_menntunarstada/SKO00001.px
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Tafla 11 Menntunarstig eftir GRH tugum ár 2015 til 2018 

2015 Grunnskólapróf Framhaldspróf Háskólapróf 

1 36% 38% 25% 

2 25% 37% 38% 

3 24% 35% 41% 

4 27% 36% 37% 

5 30% 38% 32% 

6 30% 38% 32% 

7 32% 39% 29% 

8 32% 38% 30% 

9 35% 38% 27% 

10 36% 39% 25% 

    

2016 Grunnskólapróf Framhaldspróf Háskólapróf 

1 36% 38% 26% 

2 25% 36% 39% 

3 23% 35% 42% 

4 27% 35% 38% 

5 29% 36% 35% 

6 30% 39% 31% 

7 32% 35% 33% 

8 34% 37% 30% 

9 33% 39% 28% 

10 37% 38% 25% 

    

2017 Grunnskólapróf Framhaldspróf Háskólapróf 

1 35% 38% 27% 

2 24% 36% 40% 

3 23% 35% 42% 

4 26% 35% 39% 

5 30% 37% 33% 

6 29% 40% 31% 

7 33% 39% 28% 

8 37% 40% 24% 

9 35% 35% 30% 

10 38% 37% 25% 

    

2018 Grunnskólapróf Framhaldspróf Háskólapróf 

1 34% 38% 28% 

2 24% 36% 41% 

3 23% 34% 43% 

4 26% 36% 38% 

5 30% 36% 34% 

6 30% 37% 33% 

7 33% 43% 24% 

8 37% 40% 23% 

9 38% 33% 28% 

10 40% 36% 24% 
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Á töflu sést að svipað mynstur er áberandi yfir öll árin. Meðal fjölskyldna með hæsta 

menntunarstig sem grunnskólapróf er sambærilega stór hlutur í fyrsta GRH tug. Lækkar 

hann í öðrum tug og vex aftur eftir það. Meðal fjölskyldna með hæstu menntun sem 

framhaldspróf er ekki jafn mikil breyting milli GRH tuga, þó almennt er lægri hlutfall meðal 

lægri GRH tuga en hærri. Þegar fjölskyldur með hæsta menntunarstig sem háskólapróf 

eru skoðaðar sést að almennt er stærri hluti þeirra í lægri GRH tugum og lækkar hlutfallið 

eftir það. Stærsti hópur innan annars og þriðja GRH tugs allra ára eru háskólamenntaðar 

fjölskyldur á meðan stærsti hlutur meðal efri GRH tuga fer í auknum mæli til 

grunnskólamenntaðra fjölskyldna yfir tímabilið. Hlutur grunnskólamenntaðra í efstu GRH 

tugum fer hækkandi yfir tímabilið meðan hlutur háskólagegna lækkar. Bendir þetta til að 

þung greiðslubyrði færist auknum mæli yfir til fjölskyldna sem bera lægri menntun eins 

og hefur komið fram áður. Frekari rannsóknir eru þarfar til að auðlast betri skilning á hvað 

drífi þessa breytingu áfram. 

Greining þessi bendir til að fjölskyldur með hæstu menntun sem grunnskólapróf beri 

þyngri greiðslubyrði samanborið við fjölskyldur með hærri menntun. Einnig að sú mynd 

hafi aukist yfir tímabilið. Fleiri háskólamenntaðir eru með léttari greiðslubyrði og stærri 

hluti fjölskyldna með mjög þunga greiðslubyrði eru með hæstu menntun sem 

grunnskólapróf í lok tímabilsins miðað við í upphafi. Þrátt fyrir það er meiri hluti 

fjölskyldna allra menntunarhópa með GRH undir 30%.  Þeir menntunarhópar með flestar 

fjölskyldur með þunga greiðslubyrði voru þær með hæstu menntun sem bóklegt 

framhaldsskólapróf og grunnmenntun á háskólastigi. Meðal menntunarhópa sem voru 

þekktir voru fæstar fjölskyldur með þunga greiðslubyrði þær með hæstu menntun sem 

doktorspróf. Ekki mikill munur er þó á milli hlutfalla fjölskyldna með þunga greiðslubyrði 

milli menntunarhópa sem gæti bent til að aðrir hlutir en menntunarstig útskýri 

greiðslubyrði. 
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5.5 Greiðslubyrði á móti ráðstöfunartekjum eftir aldri 

Næsta greining á greiðslubyrði var eftir aldri. Aldur fjölskyldu er skilgreindur sem aldur 

elsta einstaklings í fjölskyldu. Til að auðvelda greiningu var aldri skipt niður í níu aldursbil. 

Allar fjölskyldur þar sem elsti einstaklingur var 25 ára og yngri voru tekin saman í fyrsta 

hóp, þær fjölskyldur þar sem elsti einstaklingar var 26 ára til 35 var næsti hópur. Jafn stór 

aldursbil voru gerð allt að þeim sem eru 96 ára. Allar fjölskyldur þar sem elsti einstaklingur 

var 95 ára voru teknar saman. Fjöldi fjölskylda í hverju aldursbili má sjá á töflu 12. Á sömu 

töflu má einnig sjá dreifingu aldurs einstaklinga eftir opinberum tölum Hagstofu Íslands. 

Það má áætla að aldursdreifing safnsins sé sambærileg opinberum tölum Hagstofunnar 

um aldur einstaklinga á Íslandi. Fjölskyldur í safni geta verið samsettar einum eða tveimur 

einstaklingum sem eru barnlaus eða með börn. Þetta getur útskýrt af hverju meiri munur 

er milli fjölda ungra fjölskyldna miðað við fjölskyldur á eldri árum. Aðeins voru þó 

nákvæmar tölur sem skiptu niður GRH eftir aldri fyrir ársbyrjun 2018 aðgengilegar. Þar 

með var ekki hægt að framkvæma samanburð milli ára við þessa greiningu eins og var 

gert í öðrum greiningum. Ekki var þar með hægt að álykta hvernig þróun á greiðslubyrði 

með tilliti til aldurs þróaðist yfir tímabilið. 

Tafla 12 Fjöldi fjölskyldna í safni og einstaklinga eftir aldursbilum 

Aldursbil Fjöldi fjölskyldna  í safni Fjöldi einstaklinga* 

<= 25 12248 40199   

26-35 29360 51962   

36-45 21935 47004   

46-55 19603 43447   

56-65 19042 39876   

66-75 14479 26984   

76-85 9294 13305   
86-95 4376 5017   

>96 260 273   

* Samkvæmt manntali Hagstofu Íslands, tölur eru fyrir árið 2018 
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Mynd 14 GRH eftir aldursbilum í ársbyrjun 2018 
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Mynd 15 Hlutur GRH tuga innan hvers aldursbils í ársbyrjun 2018 

 

 
Á mynd 14 sést að aldursdreifing þeirra sem bera lægstu greiðslubyrði er frábrugðin 

aldursdreifingu annarra GRH tuga. Áberandi er að hærra hlutfall þeirra sem tilheyra 

lægsta GRH tug eru í hóp þeirra undir 25, 26 til 30 ára og 86 til 95. Einnig að mun lægra 

hlutfall fjölskyldna á aldursbilum 36 til 45, 46 til 55 og 56 til 65 er í þeim hóp. 

Aldursdreifing GRH tug tvö hefur stærra hlutfall eldri aldurshópa en fyrsti GRH tugur, það 

er að fleiri fjölskyldur í GRH tug tvö eru á aldrinum 46 til 95 miðað við aðra GRH tugi. 

Bendir þetta til að eldri fjölskyldur, á aldrinum 46 til 95, beri frekar lága greiðslubyrði. 
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rétt fleiri á aldrinum 26 til 35 miðað við aðra hópa. 
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lægsta GRH tug lækkar síðan fyrir hvert hækkandi aldursbil upp að aldursbili 36 til 45 ára. 

Upp úr því fjölgar fjölskyldum hlutfallslega í lægsta GRH tug en fækka í öllum öðrum GRH 

tugum. Hlutfallslega eru fjölskyldur með þyngstu greiðslubyrðina á aldrinum 36 til 45. 

Þegar horft er til aldursbils 66 til 75, sá aldur þar sem flestir fara á eftirlaun, eru  rúm 63% 

af þeim fjölskyldum í lægsta GRH tug. Athyglisvert er þó að 7,7% fjölskyldna í þeim hóp 

eru skilgreindar með þunga greiðslubyrði, eða með GRH yfir 30%. Þar með eru fjölskyldur 

að taka með sér þunga greiðslubyrði á eftirlaun. Til að fá betri tilfinningu yfir hversu hátt 

hlutfall innan hvers aldursbils er með þunga greiðslubyrði var tafla 13 tekin saman. 

Tafla 13 Hlutföll fjölskyldna með háa og lága greiðslubyrði eftir aldursbilum 

 Aldur                 

 ≤ 25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75 76-85 86-95 > 96 

Undir 30% 93,82% 88,11% 84,70% 86,29% 87,89% 92,26% 96,31% 97,99% 98,85% 

Yfir 30% 6,18% 11,89% 15,30% 13,71% 12,11% 7,74% 3,69% 2,01% 1,15% 

Fjöldi 12.248 29.360 21.935 19.603 19.042 14.479 9.294 4.376 260 

 

 

Tafla 13 sýnir að þrátt fyrir að hlutfall þeirra með þunga greiðslubyrði fer lækkandi eftir 

aldurshóp 35 til 45 þá er enn um einn tíundi þjóðarinnar sem glímir við þunga 

greiðslubyrði á aldrinum 56 til 75. 

5.5.1 Æviteknakenninginn 

Sú greining sem var gerð á GRH samsetningu mismunandi aldurshópa bíður einnig upp á 

að vera skoðuð eftir æviteknakenningunni (e. life-cycle hypothesis). Sú kenning var fyrst 

sett fram af Modigliani  árið 1957 og gengur í grunninn út á að einstaklingar vilji jafna 

ævineyslu sína yfir sitt æviskeið. Til að halda neyslu sinni jafnri segir kenningin að 

einstaklingar safni skuldum á yngri árum, á sama tíma og tekjur þeirra aukist. Á ákveðnum 

tíma eignist einstaklingar meira fjármagn en þeir skulda. Eru þeir þar með farnir að safna 

eignum sem gerir þá að lánveitendum fremur en lántakendum. Einstaklingurinn safnar 

auði þar til hann fer á eftirlaun, á þeim tíma fer hann að ganga á uppsafnaðan auð sinn 

það sem eftir er að hans lífsævi. Bent hefur verið á að kenningin gangi út frá nokkuð 

ströngum forsendum sem eigi ekki alltaf við. Hún hefur verið gagnrýnd af fræðimönnum 

sem hafa meðal annars komið fram með uppfærslu á líkönum byggðum á 

æviteknakenningunni (Hersh & Richard, 1988). Á mynd 15 kemur fram að hærra hlutfall 

yngri fjölskyldna er með hærra GRH heldur en eldri fjölskyldur. Þetta getur þýtt að 
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fjölskyldur eigi til með að safna að sér skuldum, eða þá að greiðslubyrði þeirra eykst í 

hlutfalli við ráðstöfunartekjur og einhvern tímann á aldursbili 45 til 55 ná fjölskyldur að 

komast yfir þann þröskuld að byrja hætta safna nettó skuldum og byrja safna nettó 

eignum.  

5.6 Greiðslubyrði á móti ráðstöfunartekjum eftir tekjutíundum fjölskyldu 

Seinasta greiðslubyrðisgreining fer fram eftir tekjum fjölskyldu. Tekjur fjölskyldna eru 

skilgreindar sem heildar ráðstöfunartekjur allra einstaklinga sem tilheyra fjölskyldunni. 

Stillt var upp tíu hópum með jöfnu tekjubili. Fjölskyldum var skipt eftir tekjum þeirra þar 

sem fjölskyldur með 10% lægstu tekjur í heildar safni voru teknar saman í fyrsta hóp. Í 

öðrum hóp eru síðan þær fjölskyldur sem eru með undir 20% af tekjum safnsins en yfir 

10% o.s.frv. Þær fjölskyldur í tíunda hóp eru þær sem hafa 10% hæstu heildar 

ráðstöfunartekjur í safninu. Skilgreiningin á GRH var byggð upp eins, en þar er talað um 

GRH tugi. Hér mun vera notast við sama orðaval og Hagstofa Íslands notar en það eru 

tíundir yfir þessa skilgreiningu á tekjum. Þótt tíundir séu vanalega ekki skilgreindar sem 

tugir mun vera stuðst við þá skilgreiningu héðan frá. Myndir 16 og 17 sýna dreifingu 

tekjutíunda innan hvers GRH tugs í upphafi árs 2015 og í upphafi árs 2018. Mynd 18 sýnir 

svo breytingu á fjölda þeirra sem bera þunga og létta greiðslubyrði eftir tekjutíundum 

milli ára. 

 Þegar GRH er greint eftir tekjum fjölskyldna þarf að hafa í huga að GRH er hlutfall 

greiðslubyrði á móti ráðstöfunartekjum. Þar með lækkar GRH að öðru jöfnu eftir því sem 

ráðstöfunartekjur fjölskyldna aukast. Jafna 1 sýnir jöfnu fyrir GRH.  

 

Jafna 1  𝑮𝑹𝑯 =  
𝑯𝒆𝒊𝒍𝒅𝒂𝒓 𝒈𝒓𝒆𝒊ð𝒔𝒍𝒖𝒃𝒚𝒓ð𝒊 𝒇𝒋ö𝒍𝒔𝒌𝒚𝒍𝒅𝒖

𝑯𝒆𝒊𝒍𝒅𝒂𝒓 𝒓áð𝒔𝒕ö𝒇𝒖𝒏𝒂𝒓𝒕𝒆𝒌𝒋𝒖𝒓 𝒇𝒋ö𝒍𝒔𝒌𝒚𝒍𝒅𝒖
 

 

Eins og sjá má frá jöfnu 1, aukist heildar greiðslubyrði fjölskyldu hraðar en heildar 

ráðstöfunartekjur þá hækkar GRH. Í þessari greiningu er verið að skoða hvernig 

greiðslubyrði breytist meðal fjölskyldna með misháar ráðstöfunartekjur. Ef fjölskyldur 

skuldbinda sig aðeins háð ráðstöfunartekjum ætti dreifing fjölskyldna í hverjum GRH tug 

að vera svipuð. Ef tekjuhærri fjölskyldur bera lægri greiðslubyrði og þar með tekjulágar 
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fjölskyldur hærri greiðslubyrði, bendir það til að aðrir þættir í umhverfi fjölskyldna gætu 

haft áhrif á afborganir og greiðslur af skuldsetningu þeirra en ráðstöfunartekjur.  
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Mynd 16 GRH eftir tekjutíundum í ársbyrjun 2015 
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Mynd 17 GRH eftir tekjutíundum í ársbyrjun 2018 
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Mynd 18 Breyting á þungri og léttri greiðslubyrði eftir tekjutíundum milli ára 

 
Myndin sýnir hlutfall þeirra sem bera þunga og létta greiðslubyrði á móti  
ráðstöfunartekjum eftir tekjutíundum milli ára. 

Tafla 14 Hlutfall hverrar tekjutíundar meðal þeirra sem bera þunga greiðslubyrði yfir öll ár 

Þung greiðslubyrði 2015 2016 2017 2018 

Fyrsta 28,9% 27,5% 25,3% 18,4% 

Önnur 17,0% 16,2% 15,4% 15,1% 

Þriðja 15,9% 15,6% 11,8% 9,9% 

Fjórða 17,4% 15,6% 12,6% 10,1% 

Fimmta 18,2% 16,6% 13,7% 12,1% 

Sjötta 17,8% 16,7% 13,0% 12,3% 

Sjöunda 17,4% 16,1% 12,0% 9,8% 

Áttunda 16,6% 15,6% 11,8% 9,2% 

Níunda 13,3% 13,4% 9,5% 7,6% 

Tíunda 7,7% 7,8% 5,4% 3,8% 
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Mynd 16 sýnir hvernig fjölskyldur í mismunandi tekjutíundum skiptast niður innan hvers 

GRH tugs. Eins og mátti búast við þá er hærra hlutfall þeirra sem eru tekjuháir innan lægri 

GRH tuga. Með hækkandi GRH eykst hlutfall fjölskyldna með lægri tekjur innan hvers GRH 

tugs. Einnig má sjá að tæp 14% fjölskyldna innan GRH tugs tvö eru fjölskyldur sem hafa 

lægri tekjur en 30% af heildar safni. Þegar GRH tugur níu er hins vegar skoðaður fer hlutfall 

sama fjölskylduhóps upp í rúm 40% og upp í rúm 55% í GRH tug tíu. Bendir þetta til að 

verulegur munur sé á milli tekjudreifingar hvers GRH tugs. Þegar dæminu er snúið við og 

skoðað tugi eftir hæstu tekjum sést að um 50% fjölskyldna í öðrum GRH tug bera 30% 

hæstu tekjur. Á sama tíma er aðeins rúm 20% fjölskyldna með 30% hæstu tekjur í GRH 

tug níu og rúm 11% í GRH tug tíu. Þetta bendir til þess að mun fleiri fjölskyldur sem bera 

þunga greiðslubyrði eru tekjulágar heldur en tekjuháar eða þá að hátt GRH hlutfall 

útskýrist frekar af lágum tekjum heldur en hárri greiðslubyrði. 

 Á mynd 17 sést sama dreifing nema fyrir ársbyrjun 2018. Svipaða sögu er að segja hér 

þar sem tekjulágir raða sér fremur í há GRH hlutföll og tekjuháir í lág. Til samanburðar eru 

nú rúm 12% þeirra í GRH tug tvö sem bera læstu 30% tekjur safnsins. Um 48% þeirra í 

GRH tug níu og rúm 65% í GRH tíu. Þegar fjölskyldur sem bera 30% hæstu tekjur safnsins 

eru skoðaðar til samanburðar er rúm 50% fjölskyldur í GRH tvö slíkar en aðeins 15% í GRH 

níu og 8% í GRH tíu. Út frá þessum samanburð má sjá að á milli áranna 2015 til 2018 hefur 

tekjulágum fjölskyldum fjölgað á meðal þeirra sem bera háa greiðslubyrði á meðan 

tekjuháaum hefur fækkað á meðal þeirra sem bera lága greiðslubyrði. Hægt væri að túlka 

þetta þannig að annaðhvort sé tekjubil að aukast, eða að greiðslubyrði sé að verða þyngri 

meðal tekjulægri og/eða léttari á meðal þeirra tekjuhærri. Sú breyting sem sker sig mest 

út er sú innan fyrstu tekjutíundar milli áranna 2017 og 2018. Þar hafa þeim með þunga 

greiðslubyrði lækkað úr 25% í 18%.  

Mynd 18 sýnir síðan hlutföll út frá tekjutíundum en ekki GRH tugum. Hlutföllin eru af 

fjölskyldum innan hverrar tekjutíundar sem bera þunga greiðslubyrði og létta 

greiðslubyrði. Eins og hefur áður komið fram þá er greiðslubyrði skilgreind sem þung, sé 

heildar greiðslubyrði fjölskyldu yfir 30% af heildar ráðstöfunartekjum. Á myndinni má sjá 

að hlutfall fjölskyldna í öllum tekjutíundum hefur batnað, þ.e.a.s. þróunin yfir tímabilið 

hefur verið á þá vegu að innan hverrar tekjutíundar hefur fjölskyldum fækkað sem bera 

þunga greiðslubyrði. Minnsta breytingin var á meðal þeirra fjölskyldna í annarri tekjutíund 

en sú mesta í fyrstu og sjöundu. Í sjöundu tekjutíund átti sér stað áberandi mikil lækkun 
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milli áranna 2016 og 2017 upp á 4,1% en í fyrstu tekjutíund var lækkun um 6,9% milli 

áranna 2017 og 2018. 

Þessi greining sýnir fram á að stór hluti þeirra fjölskyldna sem bera háa greiðslubyrði 

sé tekjulágur á meðan tekjuháar fjölskyldur beri frekar lága greiðslubyrði. Þróunin hefur 

verið á þá vegu að ýkja þetta ástand, það er að hærra hlutfall þeirra sem bera háa 

greiðslubyrði séu tekjulágir árið 2018 en 2015. Einnig er hærra hlutfall þeirra fjölskyldna 

sem bera lága greiðslubyrði tekjuháir árið 2018 miðað við árið 2015. Þrátt fyrir þetta 

kemur ljós þegar hlutfall þeirra sem bera þunga greiðslubyrði er tekið saman innan 

hverrar tekjutíundar, hefur þeim fjölskyldum farið lækkandi yfir tímabilið. Þannig að þrátt 

fyrir að hlutfallslega fleiri eru tekjulágir sem bera þunga greiðslubyrði hefur þeim fækkað 

yfir heildina í öllum tekjutíundum.  

  



 

57 

 

6 Greining á vegnum meðalvöxtum fjölskyldu eftir 
fjölskyldueiginleikum 

Til að fá betri hugmynd um hvernig vaxtastig á lánum fjölskylda breytist eftir mismunandi 

fjölskyldueiginleikum var ákveðið að finna vegna meðalvexti hverrar fjölskyldu. Þetta var 

gert með að margfalda upphæð hvers lán við vaxtaprósentu þess til að fá vegna 

meðalvexti hverrar fjölskyldu. Næst var fjölskyldum skipt niður í átta hópa eftir vaxtastigi 

lána þeirra. Fyrsti hópurinn eru fjölskyldur sem bera vegna meðalvexti á bilinu 0% að 2%, 

næsti 2% að 4%, þar næsti 4% að 6% o.s.frv. Hópur átta eru síðan þær fjölskyldur sem 

bera vegna meðalvexti 14% og yfir. Hæstu meðalvextir sem fjölskylda bar í safni var 15%. 

Tafla 15 sýnir hversu margar fjölskyldur voru í hverjum vaxtahóp. 

Tafla 15 Fjöldi fjölskyldna í hverjum vaxtahóp 

Vaxtabil 2015 2016 2017 2018 

0 25733 22935 22948 23549 

2 2007 2573 2287 2126 

4 7496 9762 12238 15073 

6 39868 37972 35176 34540 

8 12509 12755 14330 14993 

10 11219 11290 13286 13124 

12 3890 10143 8345 25621 

15 2286 21895 20516 7 

 

Tafla 15 sýnir að algengasti vaxtahópur allra ára voru fjölskyldur sem báru meðalvexti 

milli 6% og að 8%. Til samanburðar voru meginvextir Seðlabankana Íslands milli 4,25% og 

5,75% yfir sama tímabil. Meginvextir hækkuðu um 125 punkta milli ársbyrjun 2015 og 

2016 en lækkuðu milli hinna áranna. Lækkuninn var um 75 punkta milli áranna 2016 og 

2017 og aftur um 75 punkta 2017 og 2018.8  Yfir sama tímabil voru lægstu óverðtryggðu 

                                                      

8 Sjá nánar meginvextir Seðlabanka Íslands: https://www.sedlabanki.is/annad-efni/meginvextir-si/ 

https://www.sedlabanki.is/annad-efni/meginvextir-si/
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skuldabréfalánavextir frá 5,4% til 7%.9 Getur þetta útskýrt að hluta þessar verulegu 

breytingar á fjölda fjölskyldna í hæsta og næsthæsta vaxtahóps yfir tímabilið. 

Vegnir meðalvextir fjölskyldu eru hluti útreikninga á greiðslubyrði og þar með GRH. 

Greiðslubyrði er skilgreint sem afborganir og vaxtagreiðslur útistandandi lána, þar með ef 

vegnir meðalvextir hækka ætti alla jafna greiðslubyrði einnig að hækka hjá þeim 

fjölskyldum. Má þar með áætla að fjölskyldur með háa vegna meðalvexti séu alla jafna 

með hærri greiðslubyrði. Greiningar í hlutum 6.1 og 6.2 skoða samband vaxta, tekna og 

greiðslubyrðar fjölskyldna. 

6.1 Vegnir meðalvextir fjölskyldu eftir tekjutíundum 

Fyrsta greining á vegnum meðalvöxtum fjölskyldu er gerð eftir tekjutíundum. Myndir 19 

til 22 sýna hvernig fjölskyldur skiptast hlutfallslega niður eftir vaxta hópum innan hverrar 

tekjutíundar. Hver mynd sýnir hlutföll hvers vaxtahóps innan hverrar tekjutíundar í 

upphafi hvers árs. Mynd 19 sýnir stöðu í upphafi árs 2015, mynd 20 í upphafi árs 2016, 

mynd 21 í upphafi árs 2017 og mynd 22 sýnir stöðu í upphafi árs 2018. 

  

                                                      

9Sjá nánar yfirlit annarra vaxta Seðlabanka Íslands: https://www.sedlabanki.is/annad-efni/vextir-

sedlabankans-og-adrir-vextir/  

https://www.sedlabanki.is/annad-efni/vextir-sedlabankans-og-adrir-vextir/
https://www.sedlabanki.is/annad-efni/vextir-sedlabankans-og-adrir-vextir/
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Mynd 19 Vegnir meðalvextir innan hverrar tekjutíundar í ársbyrjun 2015 

 

Mynd 20 Vegnir meðalvextir innan hverrar tekjutíundar í ársbyrjun 2016 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 2 4 6 8 10 12 15

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 2 4 6 8 10 12 15



 

60 

Mynd 21 Vegnir meðalvextir innan hverrar tekjutíundar í ársbyrjun 2017 

 

Mynd 22 Vegnir meðalvextir innan hverrar tekjutíundar í ársbyrjun 2018 
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 Mynd 19 sýnir að stærsti hluti fjölskyldna í lægstu tekjutíund bera meðalvexti á bilinu 0% 

að 2% og nærst stærsti hluti 6% að 8%. Áberandi er að dreifing meðalvaxta er önnur í 

fyrstu tekjutíund miðað við hinar tíundirnar. Þó stærsti hluti þeirra fjölskylda beri lága 

meðalvexti, eða rúm 38%, eru tæp 13% fjölskyldna í lægstu tekjutíund sem bera 

meðalvexti 10% að 12% og yfir 7% fjölskyldna yfir 14%. Borið saman við aðrar tekjutíundir 

er hluti þeirra fjölskyldna sem bera yfir 14% stærstur meðal þeirra í lægstu tekjutíund. Þar 

með er hlutur fjölskyldna með lægstu meðalvexti og hæstu meðalvexti stærstur í fyrstu 

tekjutíund samanborið við aðrar tíundir. 

Þegar samanburður tíundanna er skoðaður frekar sést að með hækkandi tekjutíundum 

kemur ákveðið mynstur í ljós. Fjölskyldum sem bera meðalvexti frá 6% að 8% aukast með 

hækkandi tekjutíundum á meðan hlutur þeirra sem bera lægstu og hæstu vexti minnka. 

Út frá þessu má sjá að meiri breytileika er að finna í vaxtastigi þeirra fjölskyldna með lágar 

ráðstöfunartekjur heldur en háar. Tekjuháar fjölskyldur eru þá oftar með svipaða 

meðalvexti á meðan tekjulægri fjölskyldur eru almennt með mjög lága eða mjög háa vexti 

í samanburði. 

Þegar myndir fyrir ár 2016 og 2017 eru bornar saman við ár 2015 sést að hlutur 

fjölskylda sem bera yfir 14% vegna meðalvexti hefur aukist til muna. Hafa skal í huga að 

meginvextir Seðlabankans hækkuðu á þessu tímabili. Mun minni breyting átti sér stað 

milli áranna 2016 og 2017 sem gerist samhliða minni sviptingum á meginvöxtum 

Seðlabanka Íslands. Frá myndum 20 og 21 má sjá að þá var enn algengara að tekjulægri 

fjölskyldur báru ýktari meðalvexti heldur en árið 2015. Með ýktum meðalvöxtum er átt 

við mjög lága eða mjög háa vexti. Á mynd 22 sést að hópur þeirra fjölskyldna sem bera 

yfir 14% meðalvexti hefur nánast horfið, sú breyting er stærst meðal hópa í lægri 

tekjutíundum. Fyrir tekjuhærri fjölskyldur, þá er hærri hlutur þeirra nú sem bera 4% að 

6% meðalvexti en fyrir árin á undan. Bendir þetta til þess að minna bil sé á milli 

meðalvaxta tekjuhópa árið 2018 en árin á undan. Vert er að athuga að vaxtalækkanir 

meginvaxta Seðlabanka Íslands átti sér stað milli áranna 2017 og 2018 sem gæti mögulega 

útskýrt að hluta breytingu í meðalvöxtum fjölskyldna yfir sama tímabil. 

Helstu niðurstöður voru að vegnir meðalvextir fjölskyldna fylgdi að mestu leiti þróun 

meginvaxta Seðlabanka Íslands. Einnig að tekjulægri fjölskyldur voru líklegri til að bera 
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mjög lága eða mjög háa meðalvexti. Með hækkandi tekjum jókst fjölskyldum með 

meðalvexti 6% til 8% og lækkaði hlutur þeirra með mjög lága og mjög háa vexti. 

6.2 Vegnir meðalvextir fjölskyldu eftir GRH tug 

Meðalvextir voru næst skoðaðir eftir GRH tugum fjölskyldna. GRH tugir eru skilgreindir 

eins og í hluta 5, þar sem hækkandi tugir segja til um hærri greiðslubyrði fjölskyldu móti 

ráðstöfunartekjum hennar. Sömu vextir eru notaðir og í útreikningum á vaxtagreiðslum 

til að finna greiðslubyrði fjölskyldu. Þar með út frá skilgreiningu á greiðslubyrði ættu 

fjölskyldur sem bera háa meðalvexti, gefið að öllu öðru óbreyttu, að vera í hærri GRH tug. 

Greiðslubyrði er sett saman úr tilfallandi greiðslubyrði sem er skilgreind sem uppgreiðsla 

af skammtímaskuldum, vanskilum og opinberum gjöldum og fastri greiðslubyrði sem eru 

höfuðstóls afborganir og vaxtagreiðslur af langtímalánum. Út frá þessari skilgreiningu sést 

að fjölskyldur sem bera hærri meðalvexti ættu að öllu jöfnu að bera þyngri greiðslubyrði, 

það er ef ráðstöfunartekjum er líka haldið föstum. 

Á myndum 23 til 26 er hlutfall fjölskyldna er sýnt eftir vaxtahópum innan hvers GRH 

tugs. Mynd  23 sýnir stöðu í upphafi árs 2015, mynd 24 í upphafi árs 2016, mynd 25 í 

upphafi árs 2017 og að lokum sýnir mynd 26 stöðu í upphafi árs 2018.  
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Mynd 23 Vegnir meðalvextir innan hvers GRH tugs 2015 

 

Mynd 24 Vegnir meðalvextir innan hvers GRH tugs 2016 
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Mynd 25 Vegnir meðalvextir innan hvers GRH tugs 2017 

 

Mynd 26 Vegnir meðalvextir innan hvers GRH tugs 2018 
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 Á mynd 23 er áberandi að nær helmingur þeirra fjölskyldna í fyrsta GRH tug bera 

meðalvexti á bilinu 0% að 2%. Einnig er hlutur þeirra sem bera meðalvexti 6% að 8%, 8% 

að 10% og 10% að 12% minni en hlutur þessara hópa í hærri GRH tugum. Algengasti 

vaxtahópur allra hærri GRH tuga eru fjölskyldur sem bera meðalvexti á bilinu 6% að 8%. 

Hlutur þess hóps er þó rétt um minni í seinustu þremur GRH tugum en í öðrum tugum. 

Einnig lítur þróun þess hlutar sem inniheldur fjölskyldur með meðalvexti 0% til 2% 

tiltölulega stærri í GRH tug tvö en hærri GRH tugum, lækkar hlutur þeirra síðan í GRH tug 

þrjú að GRH tug sex en þar eftir vex hlutur þess hóps aftur allt að tíunda GRH tug. Þegar 

vaxtahópur fjölskyldna með meðalvexti 10% að 12% er skoðaður sést að sá hópur fer 

vaxtandi upp að sjötta GRH tug en minnkar svo eftir það að frátöldum áttunda GRH tug. 

Heildar munur meðalvaxta mismunandi GRH tuga getur þó verið sagður vera frekar lítill 

utan fyrir fyrsta GRH tug. T.d. er meðalvaxtadreifing fyrir þær fjölskyldur í öðrum GRH tug 

ekki verulega frábrugðin þeirri í GRH tug tíu. 

Þegar myndir 24 og 25 eru skoðaðar í samanburði við mynd 23 sést að helsti munur á 

milli ára er meðal fjölskyldna sem bera meðalvexti yfir 14%, en sá hópur hefur vaxið 

verulega í öllum GRH tugum. Svipað og í greiningu 6.1. er lítill munur á dreifingu 

meðalvaxta milli áranna 2016 og 2017. Mun stærri hlutur hvers tugs er nú fjölskyldur sem 

bera hæstu meðalvexti og þá aðalega í fyrsta GRH tug. Þetta er sama þróun og sást í hluta 

6.1. hér á undan. Í fyrsta GRH tug ber yfir fjórðungur fjölskyldna meðalvexti yfir 14% en 

hlutur þeirra sem bera lægstu meðalvexti, 0% að 2%, er rúm 30% árið 2016 miðað við rúm 

50% árið á undan. Enn er áberandi að hlutur þeirra fjölskyldna sem bera 6% að 8% sem er 

stærsti vaxtahópur allra aðra GRH tuga, er enn þá mun minni í fyrsta GRH tug. 

 Svipað mynstur sést milli GRH tuga hér og árið 2015, hópur þeirra fjölskyldna með 

hæstu og lægstu meðalvexti eru rétt um meiri í GRH tvö, fer lækkandi upp að sjötta GRH 

tug og hækkar svo aftur upp að tíunda. Fjölskyldum fækkar þó á meðal þeirra í lægsta 

vaxtahóp milli áttunda og níunda GRH tugs sem er frábrugðið þróun ársins 2015.  

Áberandi er að fyrir árið 2018 hverfur hér um bil hópur þeirra fjölskyldna sem bera 

meðalvexti yfir 14%. Sama sögu má segja og áður, stærsti hópur í fyrsta GRH tug eru þær 

fjölskyldur sem bera lægstu og hæstu meðalvexti. Hlutfall fjölskyldna með hæstu 

meðalvexti fer lækkandi að þriðja GRH tug og vex með hækkandi tugum, fyrir utan að 

lækka aðeins milli áttunda og níunda GRH tuga. Þegar lægsti vaxtahópur er skoðaður sést 

að hlutur hans lækkar frá fyrsta GRH tug upp að fimmta tug, helst tiltölulega jafn upp að 
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áttunda tug og eykst í níunda og tíunda tug. Aftur er vaxtahópur þeirra með vexti 6% til 

8% stærsti hópur hvers GRH tugs nema meðal þeirra fjölskyldna í fyrsta GRH tug. 

Út frá þessum myndum má sjá að dreifing meðalvaxta er ekki verulega frábrugðin milli 

helstu GRH tuga. Fyrsti GRH tugur sker sig þó út, eins og hann hefur gert í flestum 

greiningum hingað til. Meiri vaxtamunur er þó milli GRH tuga árið 2018 heldur en 2015. 

Gefur þetta vísbendingar um að þyngri greiðslubyrði gæti í auknum mæli útskýrst af hærri 

meðalvöxtum. Helsta breyting er þó meðal þeirra fjölskyldna sem bera verulega háa 

greiðslubyrði eða s.s. þeirra í hæstu GRH tugum. 

  



 

67 

 

7 Niðurstöður og umræða 

Til að fá betri sýn yfir hvað einkennir þær fjölskyldur sem eru efnahagslega viðkvæmastar 

var greiðslubyrði íslenskra fjölskyldna skoðuð eftir fimm fjölskyldueiginleikum ásamt því 

að rannsaka vegna meðalvexti fjölskyldna eftir greiðslubyrði og tekjutíundum. Af öllum 

mælikvörðum til að mæla greiðslubyrði var ákveðið að styðjast við hlutfall greiðslubyrðar 

móti ráðstöfunartekjum eða GRH. Sá stuðull hefur reynst góður mælikvarði til að 

endurspegla hversu þung greiðslubyrði reynist fjölskyldum. Fjölskyldur sem bera þunga 

greiðslubyrði eru viðkvæmari fyrir sveiflum í tekjum og líklegri til þess að greiða ekki af 

lánum sínum sem getur reynst bæði þeim og lánveitendum erfitt. 

Áður en greiðslubyrði var greind eftir fjölskyldueiginleikum var heildar 

skuldasamsetning safnsins skoðuð. Sú greining leiddi í ljós að 63% heildar skulda var borin 

af fjölskyldum sem báru GRH undir 30% árið 2015, þetta hlutfall fór hækkandi hvert ár 

upp að 75% í ársbyrjun 2018. Vert er að taka fram að GRH 30% er einmitt sá þröskuldur 

sem stuðst er við til að skilgreina hvort fjölskylda beri þunga greiðslubyrði eða ekki. Þetta 

bendir til þess að heildar skuldir hafa verið að berast yfir í hendur þeirra fjölskyldna sem 

bera lága greiðslubyrði. Áætla má að þetta sé mjög æskileg þróun þar sem heildar skuldir 

fjölskyldna með þunga greiðslubyrði er stundum skilgreint sem skuldir í áhættuhóp. 

Þó heildarskuldir hafi aukist á milli ára þá fjölgaði fjölskyldum hlutfallslega meira. Þetta 

bendir til að meðalskuldum á fjölskyldu lækkuðu yfir tímabilið. Helsta fjölda aukning var 

meðal fjölskyldna sem báru lága greiðslubyrði ásamt því að fjölskyldum fækkaði yfir 

tímabilið sem báru þunga greiðslubyrði. Ýtarlegri skoðun á meðalskuld á fjölskyldu hvers 

GRH tugs leiddi í ljós að meðalskuldir þeirra sem báru lága greiðslubyrði hækkaði á meðan 

meðalskuldir fjölskyldna yfir sjötta GRH tug lækkaði. Slík breyting á meðalskuld kemur þó 

ekki á óvart þar sem heildar skuldir þeirra fjölskyldna með lága greiðslubyrði hefur 

hækkað ásamt því að fjölskyldum í lægri GRH tugum hefur aukist. Aftur á móti hefur bæði 

heildar skuldsetningu og fjölskyldufjöldi lækkað í hærri GRH tugum. Bendir þetta til þess 

að skuldir séu að færast frekar yfir til þeirra sem bera lága greiðslubyrði. 
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Þegar greiðslubyrði er skoðuð út frá eign í fasteign sést að þegar GRH hækkar vex til 

að byrja með hlutur þeirra fjölskyldna sem eiga í fasteign. Þegar GRH hækkar þó yfir 40% 

sést að hlutur fjölskyldna sem eiga í fasteign byrjar að lækka. Sá hlutur heldur áfram að 

lækka með vaxandi GRH. Má þar með áætla að fjölskyldur á fasteignamarkaði séu líklegri 

til að bera lága greiðslubyrði heldur en þyngri. Þetta getur litið undarlega út þar sem þær 

fjölskyldur sem eru á fasteignamarkaði eru almennt með fasteignalán ólíkt þeim á 

leigumarkaði. Frekari greining leiddi einnig í ljós að fjölskyldum með þunga greiðslubyrði 

fækkaði frekar meðal þeirra sem eiga í fasteign sem bendir til þess að efnahagur 

fjölskyldna á fasteignamarkaði gæti verið að batna umfram þeirra sem ekki eru á 

fasteignamarkaði. Ýtarlegri rannsóknir á samanburð greiðslubyrðar fjölskyldna á 

fasteignamarkaði miðað við á leigumarkaði gæti skýrt þessar niðurstöður frekar. Það þarf 

þó að hafa í huga að erfitt er að mæla fjölda fjölskyldna á fasteignamarkaði og á 

leigumarkaði. 

Frekari rannsókn á mun milli fjölskyldna sem eiga og eiga ekki í fasteign var 

framkvæmd. Þar sem áætla má að einn helsti munur á efnahagsstöðu þeirra sem eru á 

fasteignamarkaði og leigumarkaði er að þeir á fasteignamarkaði gætu borið fasteignalán. 

Til að rannsaka frekar var skoðað hversu stór hluti þeirra fjölskyldna sem báru þyngstu 

greiðslubyrði var föst greiðslubyrði sem inniheldur meðal annars fasteignalán. Greiningin 

var gerð meðal þeirra sem eiga í fasteign og ekki. Þessi greining leiddi í ljós að um 10% 

þeirra með hæstu greiðslubyrði áttu í fasteign og báru nær alla sína greiðslubyrði sem 

fasta greiðslubyrði. Hlutur greiðslubyrðar þeirra sem áttu ekki í fasteign var að lang 

stærstu leiti tilfallandi greiðslubyrði. Hlutfall þeirra fjölskyldna breyttist lítið yfir tímabilið 

sem báru þyngstu greiðslubyrði, áttu í fasteign og báru það nær allt sem fasta 

greiðslubyrði. Meðal þeirra sem áttu ekki fasteign jókst hlutur þeirra sem báru nær alla 

sína greiðslubyrði sem tilfallandi. Bendir þetta til að af þeim fjölskyldum með þyngstu 

greiðslubyrði og eiga í fasteign, að það má rekja þunga greiðslubyrði til fasteignaláns í 

30% þeirra tilfella. Aftur á móti ef fjölskylda á ekki í fasteign má rekja lang stærstan hlut 

þeirra greiðslubyrðar til tilfallandi greiðslubyrðar, t.a.m. í ársbyrjun 2018 var þetta hlutfall 

þrír fjórðu. Hlutföll voru síðan borinn saman við hlutföll í GRH tug tvö til að bera rök fyrir 

að slík nálgun er æskileg til þess að áætla fasteignalán.  

Þegar greiðslubyrði er greind út frá fjölskyldugerð kemur í ljós að pör eru almennt með 

lægri greiðslubyrði heldur en aðrar fjölskyldugerðir. Hlutur para í lægri GRH tugum 
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breyttist mun minna en í efri GRH tugum. Almennt dróst úr hlut para meðal fjölskyldna 

með þyngri greiðslubyrði yfir tímabilið. Hlutur einstæðra karla er mest áberandi þar sem 

hlutfall þeirra jókst verulega með hækkandi GRH. T.a.m. var í ársbyrjun 2018 hlutur þeirra 

fjölskyldna með hæstu greiðslubyrði, í GRH tug tíu, rúm 62%. Hlutur karla eykst í hverjum 

GRH tug allt frá öðrum GRH tug þar sem hlutur þeirra í ársbyrjun 2018 var rúm 19%. Hlutur 

einstæðra kenna var svipaður hlut einstæðra karla upp að fimmta GRH tug, þar fer hlutur 

einstæðra kvenna að lækka. Áberandi er þó að einstæðar mæður með börn er mun stærri 

hópur en einstæðir feður með börn. Út frá þessu má sjá að pör eru líklegri til að bera lægri 

greiðslubyrði, sérstaklega með börn, einstæðar konur og mæður eru tæpur fjórðungur 

fjölskyldna upp að fimmta GRH en þá fer hlutur þeirra lækkandi. Hlutur einstæðra 

karlmanna og feðra er þó áberandi mun stærri meðal fjölskyldna með þyngri 

greiðslubyrði. Hlutur einstæðra karlmanna meðal fjölskyldna með þyngri greiðslubyrði 

jókst einnig yfir tímabilið en lækkaði hjá einstæðum konum og mæðrum. Vert er þó að 

hafa í huga að fjöldi fjölskyldna í GRH tugum breyttist yfir tímabilið eins og tilgreind er í 

hluta 5.1. 

Í greiningu á greiðslubyrði eftir menntunarstigi voru breytingar á hæsta 

menntunarstigi skoðaðar eftir breytingu í GRH. Kom í ljós að í samanburði milli 

menntunarstiga voru hlutfallslega fleiri fjölskyldur með hátt GRH með hæstu menntun 

sem grunnskólapróf heldur en önnur menntunarstig. Hins vegar voru um 89% fjölskyldna 

með grunnskólapróf sem hæstu menntun með greiðslubyrði undir 30%. Kom í ljós að 

fjölskyldur með GRH undir 30% voru frekar með háskólamenntun. Hærri GRH tugir 

innihéldu hlutfallslega fleiri fjölskyldur með lægri menntun. Þetta bendir til þess að hærri 

menntaðar fjölskyldur beri frekar lægri greiðslubyrði á móti ráðstöfunartekjum sínum. 

Dreifing GRH var einnig skoðuð innan hvers menntunarstigs þar sem kom fram að yfir 88% 

af fjölskyldum í öllum menntunarstigum voru með GRH undir 30%. Hlutfall fjölskyldna yfir 

30% var þó nokkuð svipaður á milli menntunarstiga þó fjölskyldur með doktorspróf og 

óþekktar gráður á framhaldsstigi skáru sig úr. Erfitt er að rýna í hvað þetta þýðir fyrir 

fjölskyldur með óþekkta framhaldspróf en varðandi fjölskyldur með doktorspróf þá lítur 

út fyrir að það sé tiltölulega algengara fyrir doktorsmenntaða að vera með lága 

greiðslubyrði á móti ráðstöfunartekjum samanborið við aðra menntunahópa. Þegar 

menntun var skoðuð yfir tímabilið sást að hlutur grunnskólamenntaðra fjölskyldna fór 

vaxandi yfir tímabilið meðal hærri GRH tuga á meðan háskólagengnum fór lækkandi. 
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Hlutur háskólagegnum fjölskyldum fór einnig hækkandi meðal lægri GRH tuga tvo og þrjú. 

Bendir þetta til að skipting GRH hefur breyst svo að fjölskyldna með grunnskólapróf beri 

hærri GRH en fjölskyldur með háskólapróf lægri GRH. Bendir þetta til að þróun GRH hafi 

verið á þann veg að fjölskyldur með þyngstu greiðslubyrði séu að verða lægra menntaðar 

yfir tímabilið. Frekari rannsóknir þarfnast til að skilja betur hvað veldur þeim breytingum. 

Greining greiðslubyrðar eftir aldursdreifingu bendir til að eldri fjölskyldur eigi til að 

vera með lægri greiðslubyrði heldur en yngri. Þegar horft er til aldursdreifingar innan GRH 

tuga sést að í öðrum GRH tug er stærra hlutfall á aldrinum 46 til 95 en innan annarra GRH 

tuga. Þegar dreifing GRH er skoðuð innan aldursbila blasir við mynd sem endurspeglar 

ævikenningu Modigliani. Þar sést að yngstu fjölskyldur eru með hlutfallslega lágt GRH, 

það hækkar síðan upp að aldursbili 36 til 45 og lækkar aftur með hækkandi aldri eftir það. 

Bendir þetta til þess að greiðslubyrði fjölskyldna á til með að þyngjast upp að aldrinum 36 

til 45 og lækka eftir það. Ýtarlegri greining var gerð á aldurshópum þar sem tekið var 

saman hlutföll þeirra sem voru yfir og undir 30% GRH markinu. Athygli má vekja á að tæp 

12% fjölskyldna á aldrinum 56 til 65 voru með þunga greiðslubyrði og tæp 8% á aldrinum 

66 til 75. Bendir þetta til þess að um það bil ein af hverjum tíu fjölskyldum tekur með sér 

þunga greiðslubyrði á eftirlaun. 

Að lokum var GRH fjölskyldna skoðað eftir tekjutíund sömu fjölskyldu. Þar kom í ljós 

að GRH fjölskyldna var mjög mismunandi eftir tekjutíundum. Þetta bendir til að 

greiðslubyrði og ráðstöfunartekjur fjölskyldna breytast ekki hönd í hönd. Ef greiðslubyrði 

myndi fylgja ráðstöfunartekjum myndi GRH haldast það sama yfir alla 

tekjutíundarhópana. Mun fleiri einstaklingar með lágar tekjur eru með hátt GRH og 

einstaklingar með háar tekjur lágt GRH má áætla að greiðslubyrði sé tregbeitanlegri 

heldur en tekjur. Þetta þýðir að þung greiðslubyrði skýrist frekar af breytingu í 

ráðstöfunartekjum heldur en breytingu á greiðslubyrði. T.a.m. eru rúm 38% fjölskyldna í 

hæsta GRH tug í fyrstu tekjutíund meðan 1,8% af fjölskyldum í GRH tug tvö eru í fyrstu 

tekjutíund. 

Breyting var á tekjudreifingu GRH tuga milli ára tímabilsins. Þegar staða í ársbyrjun 

2018 var borin saman við ársbyrjun 2015 kom í ljós að hlutur fjölskyldna í lægstu 

tekjutíundum innan GRH tuga fór vaxandi í hærri GRH tugum en lækkandi í lægri. Bendir 

þetta til að hærri hlutur þeirra sem bera þyngri greiðslubyrði séu tekjulágir í lok tímabilsins 

en í upphafi. Þegar hlutfall fjölskyldna með þunga greiðslubyrði er skoðað eftir 
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tekjutíundum kemur í ljós að hlutfall þeirra með þunga greiðslubyrði innan hverrar 

tekjutíundar hefur farið lækkandi yfir tímabilið. Lækkunin hefur einnig verið meiri meðal 

þeirra í fyrstu tekjutíund heldur en annarra tíunda. Bendir þetta til að færri fjölskyldur 

beri þunga greiðslubyrði í lok tímabilsins en í upphafi. Þar með þótt þróun hafi verið í þá 

átt að hlutfallslega séu fleiri tekjulágir sem beri þunga greiðslubyrði þá hefur fjölskyldum 

sem bera þunga greiðslubyrði yfir höfuð fækkað. 

Möguleg framhalds greining af þessari væri að skoða frekar samband ráðstöfunartekna 

fjölskyldna og greiðslubyrði þeirra. Það má áætla að greiðslubyrði aukist þegar tekjur 

hækka en spurningin er hversu mikið og hvort sambandið sé línulegt eða ekki. Ef hægt 

væri að meta hvernig greiðslubyrði breytist eftir ráðstöfunartekjum, væri hægt að skoða 

hvernig GRH breytist eftir tekjum fjölskyldu þegar öllu öðru er haldið föstu. T.a.m. ef hægt 

væri að meta hvaða áhrif þung greiðslubyrði hefur á lýðheilsu fjölskyldna væri hægt að 

meta „nyt“ aukinna tekna fyrir fjölskyldur með misháar tekjur. Það er hversu betur 

fjölskylda hefur það sem fær tiltekna upphæð auklega í árstekjur sem hefur lágmarstekjur 

á móti fjölskyldu sem hefur mjög háar tekjur. 

Í seinni greiningu var rannsakað hverjir algengustu meðalvextir fjölskyldna væru eftir 

GRH og tekjutíundum fjölskyldna. Meðalvextir voru vegnir með tilliti til vaxta og 

upphæðar útistandandi lána fjölskyldu. Algengustu vegnu meðalvextirnir voru á bilinu 6% 

og að 8% yfir allt tímabilið. Mestu breytingar yfir tímabilið varð meðal fjölskyldna með 

vegna meðalvexti 10% og að 12% og fjölskyldur með vegna meðalvexti yfir 12%. Næst 

stærsti hópur allra ára, eftir þeim með vegna meðalvexti milli 6% og 8% voru fjölskyldur 

með vegna meðalvexti milli 0% og 2%. 

Vaxtagreining út frá tekjutíundum leiddi í ljós að tekjulægri fjölskyldur séu líklegri til 

þess að vera með ýktari meðalvexti heldur en tekjuhærri fjölskyldur. Það þýðir að stærri 

hluti tekjulægri fjölskyldna var með mjög háa eða mjög lága vexti. Með hækkandi 

tekjutíundum verður sífellt algengara að fjölskyldur beri meðalvexti á bilinu 6% að 8% og 

má áætla að vextir verða að jafnaði líkari milli fjölskyldna þegar tekjur hækka. Í upphafi 

árs 2018 má sjá að hópur fjölskylduna sem bera yfir 12% meðalvexti hafa nær horfið. 

Áætla má að meginvaxtalækkanir Seðlabanka Íslands ársins á undan gæti útskýrt það að 

hluta. Má sjá út frá greiningu að hærra fervik (e. variance) er meðal meðalvaxta tekjulægri 

fjölskylda heldur en tekjuháa fjölskyldna. 
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Greining greiðslubyrðar eftir vaxtahópum fjölskyldna sýndi að ekki var verulegur 

munur á milli dreifingu meðalvaxta eftir GRH tugum að undanskildum fyrsta GRH tug. 

Meðalvaxtadreifing þess tugs var öðruvísi milli ára. Í ársbyrjun 2015 var tæpur helmingur 

fjölskyldna í þeim GRH tug með meðalvexti á bilinu 0% að 2%. Árinu þar á eftir lækkaði 

það hlutfall niður í rúm 30% en hlutur fjölskyldna í hæsta vaxtahóp, þeirra sem báru 

meðalvexti yfir 14% var orðið rúmur fjórðungur frá 3% árinu á undan. Lítil breyting var á 

milli áranna 2016 og 2017 en staðan í ársbyrjun 2018 sýndi að hópur fjölskyldna með 

meðalvexti yfir 14% var um bil horfinn og hæstu meðalvextir voru nú 12% að 14%. Í 

ársbyrjun 2018 var um einn þriðjungur fjölskyldna í fyrsta GRH tug með meðalvexti 0% að 

2% og annar þriðjungur með meðalvexti 12% að 14%. Þar með sést að fjölskyldur í lægsta 

GRH tug voru með mun ýktari meðalvexti en fjölskyldur annarra GRH tuga. Hlutur 

fjölskyldna sem bera þyngri meðalvexti eða þá meðalvexti yfir 8% er tiltölulega stærri í 

ársbyrjun 2018 og þá helst í hærri GRH tugum. Getur þetta bent til að þyngri greiðslubyrði 

gæti verið í auknum mæli að útskýrast fremur út frá hærri meðalvöxtum heldur en öðrum 

þáttum. Þegar niðurstöður greiningum um skuldaupphæð, tekjur og meðalvaxta eru 

skoðaðar saman þá sést að fjölskyldur bera svipaða meðalvexti og svipaða skuldaupphæð 

í hverjum GRH tug en þó mikill munur er á milli ráðstöfunartekna fjölskyldna. Getur þetta 

bent til að þung greiðslubyrði kemur frekar til vegna lágra tekna frekar en óhagstæðra 

vaxtakjara eða hárra skulda. 
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