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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar er að komast að því hvort erfiðara sé fyrir ungt fólk á aldrinum 

20-34 ára að kaupa sitt fyrsta húsnæði í dag en áður. Viðamikil gagnagreining var framkvæmd 

til þess að skoða samspil ýmissa áhrifaþátta á það hversu auðvelt eða erfitt er að kaupa húsnæði 

á hverjum tíma.  Þeir áhrifaþættir sem voru skoðaðir voru húsnæðis- og leiguverð, aðgengi að 

lánum, lánskjör, greiðslumat, launaþróun og eiginfjárstaða ungs fólks. Einnig var könnun lögð 

fyrir ungt fólk þar sem viðhorf þeirra til húsnæðislána og –kaupa var kannað. Niðurstöður úr 

könnuninni leiddu meðal annars í ljós að afgerandi hluti ungs fólks telur að það sé erfitt bæði 

að komast í gegnum greiðslumat og að kaupa sitt fyrsta húsnæði í dag. Einnig telur meirihluti 

ungs fólks greiðslumat vera óraunhæft mat á greiðslugetu einstaklinga. Niðurstaða höfunda er 

sú að erfiðara sé fyrir ungt fólk að kaupa sitt fyrsta húsnæði í dag en áður, að undanskildum 

árunum rétt eftir hrun. Þeir helstu áhrifaþættir sem valda því að erfiðara sé að kaupa sína fyrstu 

eign í dag en áður eru hátt leiguverð, lág eiginfjárstaða ungs fólks og hæg kaupmáttarþróun 

þeirra miðað við aðra aldurshópa. 
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Inngangur 

Húsnæðismarkaðurinn er eitt af því sem alltaf snertir almenna umræðu á öllum tímum og á 

flestum stöðum. Undanfarna mánuði hefur umræðan hér á landi beinst að hækkandi fasteigna- 

og leiguverði á höfuðborgarsvæðinu og stöðu ungs fólks á markaðnum. Mikill skortur er á 

íbúðum á höfuðborgarsvæðinu, en það þyrfti að reisa um 1600 nýjar íbúðir árlega til ársins 

2020 til þess að uppfylla húsnæðisþörfina. Hin gífurlega umframeftirspurn sem hefur skapast 

á markaðnum hefur keyrt upp bæði fasteignaverð og leiguverð á höfuðborgarsvæðinu og spáð 

er áframhaldandi hækkunum (Greiningardeild Arion banka, 2015). Því var haldið fram á 

fréttamiðli RÚV síðastliðinn desember að sökum hás fasteignaverðs og takmarkaðs framboðs 

hafi sjaldan ef nokkurn tímann verið jafn erfitt fyrir ungt fólk að eignast sína fyrstu íbúð (María 

Sigrún Hilmarsdóttir, 2015). Á sama tíma hefur verið í umræðunni hjá ungu fólki að of strangar 

kröfur séu gerðar í greiðslumati lánastofnana sem geri fyrstu húsnæðiskaup í dag ennþá 

erfiðari. 

Staða ungs fólks á fasteignamarkaðnum er hins vegar samspil fleiri þátta en einungis fasteigna- 

og leiguverðs og greiðslumats. Launaþróun ungs fólks, aðgengi að lánum, lánskjör, 

eiginfjárstaða ungs fólks og fjárhagsaðstoð frá foreldrum eru allt þættir sem hafa áhrif á stöðuna 

á hverjum tíma. Fjölmiðlar hafa að einhverju leyti fjallað um áhrif stakra þátta en enga 

umfangsmikla rannsókn er að finna þar sem skoðað er samspil margra þátta og áhrif þeirra á 

stöðu ungs fólks á húsnæðismarkaði yfir tíma. VÍB hélt fræðslufund í mars á þessu ári þar sem 

Björn Brynjúlfur Björnsson, hagfræðingur Viðskiptaráðs Íslands, fjallaði meðal annars um 

erfiðleika þess að eignast húsnæði á höfuðborgarsvæðinu í dag miðað við áður. Niðurstaða 

greiningar hans var sú að í sögulegu samhengi væri auðveldara að eignast húsnæði í dag en 

fyrir 20 árum. Í þeirri greiningu var hins vegar ekki skoðað sérstaklega stöðu ungs fólks og var 

staðan einungis metin út frá íbúðaverði, veðhlutföllum og vaxtakjörum (Björn Brynjúlfur, 

2016). 

Höfundum fannst þörf á margþættari rannsókn á stöðu ungs fólks á húsnæðismarkaði yfir tíma 

til þess að geta metið hvort það sé í raun erfiðara fyrir ungt fólk að kaupa sína fyrstu eign í dag 

en áður. Rannsóknarspurningunni sem þessari ritgerð er því ætlað að svara er: 

Er erfiðara fyrir ungt fólk á aldrinum 20-34 ára að kaupa sitt fyrsta húsnæði í dag en 

áður? 
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Til þess að geta svarað rannsóknarspurningunni var gerð umfangsmikil greining á gögnum er 

varða húsnæðismarkaðinn og einnig var kannað viðhorf ungs fólks til húsnæðiskaupa- og lána. 

Uppbygging ritgerðarinnar er með hefðbundnum hætti þar sem byrjað er á fræðilegri 

umfjöllun. Við tekur rannsóknarhluti sem felur í sér gagnagreiningu og könnun og í lokin eru 

niðurstöður dregnar saman til þess að gefa heildstætt svar við rannsóknarspurningunni. Kafli 2 

er fræðilegur hluti ritgerðarinnar og þar er fjallað um verðmyndum á fasteignamarkaði og 

mismunandi lánamöguleikar eru útskýrðir. Í framhaldi er fjallað um sögu húsnæðislánveitinga 

og þróun greiðslumatsins. Í lok fræðilega hlutans er fjallað um verðþróun á fasteignamarkaði 

og um leigumarkaðinn. Kafli 3 er rannsóknarhluti ritgerðarinnar og í honum er fjallað um 

niðurstöður fjölþættrar gagnagreiningar sem var framkvæmd til þess að svara 

rannsóknarspurningunni. Kaflinn skiptist í fimm undirkafla og hver þeirra fjallar um ákveðinn 

áhrifaþátt á stöðu ungs fólks á húsnæðismarkaði. Þessir þættir eru leiguverð, þróun íbúðaverðs 

miðað við launaþróun, eiginfjárstaða ungmenna, greiðslumat og lánskjör. Í kafla 4 er fjallað 

um niðurstöður könnunar á viðhorfi ungs fólks til húsnæðislána og -kaupa. Í kafla 5 eru 

niðurstöðurnar dregnar saman og ræddar og rannsóknarspurningunni svarað.  
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2 Hagrænir þættir er varða húsnæðismarkaðinn og 

þróun hans  

2.1 Verðmyndun á fasteignamarkaði 

Verð á fasteignamarkaði ræðst af samspili framboðs og eftirspurnar. Jafnvægisverð myndast 

þar sem framboð og eftirspurn mætast líkt og á öðrum mörkuðum. Þeir þættir sem helst hafa 

áhrif á eftirspurn til lengri tíma eru fjárhagsstaða heimilanna, það er ráðstöfunartekjur og 

skulda- og eiginfjárstaða, og ýmsir lýðfræðilegir þættir eins og mannfjöldi, aldurssamsetning 

landsmanna og fjölskyldustærð. Eins og fjallað verður nánar um í þessum kafla ræðst 

langtímavirði húsnæðis af byggingakostnaði húsnæðis og er það fast til lengri tíma en 

langtímajafnvægi getur þó myndast við mismunandi fjölda íbúða. Margir þættir geta valdið 

töluverðum sveiflum í kringum langtímavirðið eins og væntingar, aðgengi að íbúðarlánum, 

vaxtakjör, aðgerðir stjórnvalda og erlendir ferðamenn (Elvar Orri Hreinsson og Finnur Bogi 

Hannesson, 2015). 

Væntingar fólks geta haft töluverð áhrif á eftirspurn eftir húsnæði og þar af leiðandi á 

húsnæðisverð. Í litlu þjóðfélagi eins og á Íslandi, þar sem hagsveiflan getur verið kröpp, verða 

áhrifin á húsnæðisverð ennþá meiri. Á mynd 2-1 má sjá þær miklu hagsveiflur sem hafa átt sér 

stað á Íslandi í gegnum tíðina. Hagsveiflurnar sjást þegar verg landsframleiðsla á mann fer 

langt frá langtímaleitni framleiðslunnar. Þegar væntingar eru um að góðæri sé í vændum, um 

aukinn kaupmátt eða um að fasteignaverð sé á uppleið þá er fólk líklegra til þess að fjárfesta í 

húsnæði heldur en þegar væntingar eru um samdrátt eða þegar óvissa ríkir, til dæmis vegna 

mikillar verðbólgu. Keyrslan á húsnæðismarkaðnum verður þá lík keyrslu hagsveiflunnar, 

kröpp og hröð. Eftirspurn getur því breyst mjög snögglega og verð á húsnæði sveiflast langt 

frá sínu langtímajafnvægi. 
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Mynd 2-1: Verg landsframleiðsla á mann í þúsundum króna á föstu verðlagi ársins 20151 

Heimild: Hagstofa Íslands 

Kjör á lánamarkaði og aðgengi að lánum hafa einnig veruleg áhrif á eftirspurn á 

húsnæðismarkaði. Þegar vextir eru háir er fólk síður tilbúið til þess að taka húsnæðislán og 

fjárfesta í húsnæði. Með auknu aðgengi að lánum, til dæmis með auknum veðhlutföllum, getur 

mun fleira fólk tekið lán fyrir húsnæði og eftirspurn á húsnæðismarkaði eykst. Fólk sem áður 

þurfti að spara í langan tíma til þess að geta keypt húsnæði getur þá keypt strax og tímabundin 

bóla myndast á markaðnum. Húsnæðisverð hækkar í kjölfar aukinnar eftirspurnar þar til 

kaupgetan er orðin sú sama og hún var áður en veðhlutföll voru aukin. Hinsvegar er 

fjárhagsstaða og veðsetning fólks orðin mun verri en hún var áður. Ólíkur viðbragðstími 

framboðs og eftirspurnar hefur mikil áhrif á húsnæðisverð til skamms tíma. Á meðan eftirspurn 

getur breyst mjög snögglega þá er framboðið tregbreytanlegt (Axel Hall, Ásgeir Jónsson og 

Sigurður Jóhannesson, 2003). 

Framboð nýbyggingar húsnæðis ræðst af því sem kallað er Q-hlutfall Tobins en það er hlutfall 

húsnæðisverðs og byggingarkostnaðar. 

Q=PH/PB 

Þar sem PH er húsnæðisverð og PB er byggingarkostnaður. Þegar jafnvægi er á 

húsnæðismarkaði þá er Q=1 og er þá húsnæðisverð jafnt byggingarkostnaði. Þegar 

húsnæðisverð er hærra en byggingarkostnaður, það er þegar Q>1, þá myndast hvati til 

                                                      
1 𝐴 = 𝑃 ∗ 𝑒𝛼∗𝑡  (Barnett, Ziegler og Byleen, 2015) 
Þegar vöxtur er samfelldur (e.continous compounding) þá nálgast þessi formúla þróun vergrar landsframleiðslu 

yfir tíma ef vaxtahraðinn er 𝛼. Framkvæmd var línuleg aðhvarfsgreining til þess að fá út langtímaleitni VFL á 

mann og þannig fékkst þessi jafna: 

𝑦 = 3543,3𝑒0,0182𝑥 

y = 3543,3e0,0182x 

R² = 0,92042 
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byggingar húsnæðis til að mæta aukinni eftirspurn (Seðlabanki Íslands, 2004). Bygging 

húsnæðis krefst tíma sem felst í undirbúningi, fjármögnun og framkvæmd bygginga og því 

getur liðið langur tími þar til aukinni eftirspurn er mætt. Húsnæðisverð hækkar því við aukna 

eftirspurn en að jafnaði hækkar það aðeins til skamms tíma (Axel Hall o.fl., 2003). 

Tíminn hefur áhrif á lögun framboðsferilsins og hefur því áhrif á þá verðaðlögun sem á sér stað 

í kjölfar aukinnar eftirspurnar. Því lengri sem tíminn er því teygnari verður ferillinn og þeim 

meiri verður sveigjanleikinn til ákvarðanatöku. Það skiptir því máli á hvaða tíma aðlögun á 

markaðnum á sér stað upp á það hvert nýja jafnvægisverðið verður. Á mynd 2-2 má sjá hvernig 

verðmyndun á fasteignamarkaði á sér stað. Til mjög skamms tíma er framboð húsnæðis fast 

(lóðrétt) og allar breytingar á eftirspurn munu leiða til verðbreytinga á markaðnum. Á mynd 2-

2 táknar það færslu úr punkti A í punkt B. Þannig mun aukin eftirspurn valda mikilli hækkun á 

verðlagi til skamms tíma vegna þess að verðhækkun skilar sér ekki í auknu framboði 

nýbygginga í bráð eins og nefnt var hér að ofan. Til meðallangs tíma er framboðið upphallandi 

því hækkun fasteignaverðs leiðir til þess að Q>1 sem mun leiða til aukinna nýbygginga og 

fasteignaverð mun lækka í kjölfarið, færsla verður úr punkti B í punkt C á mynd 2-2. Það veltur 

þó á byggingarkostnaði hversu hratt framboð af nýju húsnæði eykst. Til langs tíma er 

framboðið lárétt og færsla verður úr punkti C í punkt D. Verðið endar í því sama og það var í 

upphafi þar sem húsnæðisverð er jafnt byggingarkostnaði en nýtt jafnvægi myndast við hærri 

fjölda íbúða en áður (Axel Hall o.fl., 2003). Ástæðan fyrir því að Q-hlutfallið er fast til lengri 

tíma er sú að við aðstæður samkeppni þar sem engin aðgangshindrun er á aðföngum þá mun 

verð alltaf enda með að vera jafnt meðalkostnaði og hagrænn hagnaður verður enginn (Perloff, 

2012). Áhrif tímans eru þó takmörkuð á sumum undirmörkuðum fasteignamarkaðar því að á 

sumum svæðum er ekki laust land til nýbyggingar og þar verður framboðið nær lóðrétt. 

Verðhækkanir á þeim mörkuðum geta því orðið varanlegar (Axel Hall o.fl., 2003). 

 

Mynd 2-2: Verðmyndun á fasteignamarkaði 
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2.2 Mismunandi lánamöguleikar  

Hér hefur verið útskýrt samspil framboðs og eftirspurnar á húsnæðismarkaði. Eftirspurn verður 

fyrir miklum áhrifum af þeim fjármögnunarkostum húsnæðis sem eru í boði. Þegar kaupandi 

tekur þá ákvörðun að kaupa og taka húsnæðislán þá felst mikið meira í þeirri ákvörðun heldur 

en að ákveða upphæð lánsins og hjá hverjum lánið skuli vera tekið. Það eru ótal lánamöguleikar 

í boði og mismunandi hvað hentar hverjum og einum. Hér verður farið yfir almennar 

upplýsingar um lán þar sem skoðað er muninn á jafngreiðsluláni og jafnafborganaláni og 

muninn á nafnvöxtum og raunvöxtum. Einnig er útskýrður munurinn á nafnvaxtalánum og 

verðtryggðum lánum og fjallað um helstu kosti og galla þeirra. 

2.2.1 Jafngreiðslulán og jafnafborganalán 

Lán eru almennt með mánaðarlegum greiðslum sem skiptast í vaxtagreiðslu og afborgun af 

höfuðstól. Í jafngreiðsluláni þá greiðir neytandinn sömu fjárhæðina í hverjum mánuði yfir 

líftíma lánsins en það sem breytist með hverri greiðslu er hlutfallið milli vaxtagreiðslu og 

afborgunar af höfuðstól. Í upphafi er hlutfall vaxtagreiðslunnar mjög hátt og hlutfallið sem fer 

í afborgun af höfuðstól er lágt. Með hverri greiðslu breytist hlutfallið og hlutfallið sem fer í 

afborgun höfuðstóls fer alltaf hækkandi og vaxtagreiðslan fer lækkandi. Þessi lán hafa þann 

kost að það er lág og stöðug mánaðarleg greiðsla af láninu en ókostur þess er að hægt gengur 

að greiða niður höfuðstól lánsins (Neytendastofa, 2015). 

Í jafnafborganaláni er afborgun af höfuðstól föst fjárhæð en vaxtagreiðslan er misjafnlega há. 

Mánaðarleg greiðsla er breytileg yfir lánstímann vegna þess að vaxtagreiðslan er breytileg og 

lækkar yfir lánstímann eftir því sem gengur á höfuðstólinn. Kostir þessa láns eru að mánaðarleg 

greiðsla lækkar eftir því sem líður á lánstímann og hratt gengur að greiða niður höfuðstólinn 

en ókosturinn er sá að mánaðarleg greiðsla er há í upphafi (Neytendastofa, 2015). 

2.2.2 Nafnvextir og raunvextir 

Það er mikilvægt að lántakendur átti sig á formi vaxta á húsnæðislánum og skilji þann mun 

sem er á nafnvöxtum og raunvöxtum. Raunvextir endurspegla vexti að raungildi og ráðast þeir 

af framboði og eftirspurn á fjármagnsmarkaði á hverjum tíma. Nafnvextir taka tillit til 

kaupmáttarrýrnunar höfuðstóls og endurspegla því bæði raunvexti og verðbólgu. Hér fyrir 

neðan má sjá jöfnu Fishers, en hún lýsir sambandi nafnvaxta, raunvaxta og verðbólgu. 

1 + 𝑖 = (1 + 𝑟)(1 +π) 
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Þar sem i eru nafnvextir, r eru raunvextir og π er verðbólga. Í lánasamningum getur verið 

kveðið á um að raunvextir eða nafnvextir séu fastir yfir ákveðið tímabil. Þegar nafnvextir eru 

fastir í ákveðinn tíma þá þurfa lánveitendur að áætla raunvextina og verðbólguna fyrir það 

tímabil. Verðbólga framtíðarinnar er alltaf óviss og því bætist áhættuálag við myndun 

nafnvaxtanna. Fastir nafnvextir samanstanda því af væntum raunvöxtum, væntri verðbólgu og 

áhættuálagi. Áhættuálagið fer hækkandi eftir því sem vextir eru fastir í lengri tíma því áhættan 

er þá meiri fyrir lánveitandann (Fisher, 1930).   

2.2.3 Verðtryggð lán og nafnvaxtalán 

Nafnvaxtalán er hægt að fá með annað hvort föstum nafnvöxtum eða breytilegum nafnvöxtum 

sem hækka og lækka í takt við sveiflur á markaði og efnahagsástand. Hægt er að festa vexti í 

til dæmis þrjú eða fimm ár og þannig tryggja sig fyrir vaxtasveiflum, en þeir eru hærri en 

breytilegir vextir („Óverðtryggð lán“, e.d.). Fastir nafnvextir endurspegla fyrirfram væntingar 

um raunávöxtun og verðbólgu. Verðbólgan er þar af leiðandi staðgreidd með hluta nafnvaxta 

með hverri mánaðarlegri greiðslu en bætist ekki á höfuðstólinn (Neytendastofa, 2015).  

Verðtryggð lán eru tengd vísitölu neysluverðs og taka hlutfallslegum breytingum á höfuðstól 

og mánaðarlegri greiðslu í samræmi við verðlagsbreytingar. Verðbólgan er ekki staðgreidd 

nema að litlum hluta þar sem höfuðstóll og afborgun af höfuðstól hækka í sömu hlutföllum en 

höfuðstóllinn að hærri fjárhæð. Meginmunur á verðtryggðum lánum og nafnvaxtalánum liggur 

því í staðgreiðslu verðbólgunnar (Neytendastofa, 2015). 

Kaupendur hafa úr nokkrum lánamöguleikum að velja og þurfa að íhuga hvað hentar þeim og 

hvað þeir ráða við. Nafnvaxtalán eru með hærri vöxtum en verðtryggð lán og mánaðarleg 

greiðslubyrði þeirra er mjög há í upphafi láns. Höfuðstóllinn hins vegar lækkar jafnt og þétt og 

mánaðarleg greiðsla lækkar eftir því sem líður á lánstímann. Samkvæmt Landsbankanum henta 

nafnvaxtalán með breytilegum vöxtum þeim sem vilja endurgreiða lán sín hraðar og forðast 

uppsöfnun verðbóta á höfuðstól („Óverðtryggð lán“, e.d.). Vextir á verðtryggðum lánum eru 

almennt lágir og greiðslubyrði lægri en á nafnvaxtalánum. Hins vegar leggjast verðbætur á 

höfuðstól verðtryggðra lána sem hefur í för með sér hægari eignamyndun. Verðtryggð lán henta 

þeim sem kjósa eða ráða einungis við lága greiðslubyrði („Verðtryggð lán“, e.d.).  

Lánastofnanir bjóða einnig upp á blönduð lán. Þá er hluti lánsins með verðtryggðum vöxtum 

og hluti með nafnvöxtum og hægt er að velja það hlutfall sem hentar hverjum og einum. Kostir 
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blandaðs láns eru þeir að vaxtaáhættunni er dreift og greiðslubyrði er stöðugri. Einnig eru kostir 

verðtryggðra lána og nafnvaxtalána sameinaðir í blönduðu láni („Blandað lán“, e.d.).  

2.3 Saga húsnæðislána 

Kaup á húsnæði er stærsta fjárfesting sem einstaklingar gera yfir ævina. Nánast enginn á 

handbært það fjármagn sem þarf til að geta keypt sína fyrstu eign og þurfa því flestir að taka 

húsnæðislán fyrir kaupunum. Aðgengi að húsnæðislánum og kjör á lánamarkaði hafa þar af 

leiðandi bein áhrif á möguleika einstaklinga til að kaupa sína fyrstu eign. 

Húsnæðislánamarkaðurinn hefur breyst mikið í gegnum tíðina og þar af leiðandi möguleikar 

ungs fólks til fyrstu húsnæðiskaupa.  

2.3.1 Upphaf húsnæðislánveitinga 

Sögu húsnæðislána má rekja aftur til ársins 1900, en þá hófust fyrst sérstakar lánveitingar til 

húsnæðismála á Íslandi. Veðdeild Landsbanka Íslands var stofnuð það ár og var fyrsti aðilinn 

til að veita húsnæðislán. Allt til ársins 1955 var Veðdeildin helsti lánveitandi til húsnæðismála 

í þéttbýli en lánveitingar til íbúðabygginga í sveitum var í höndum sérstakra lánastofnana (Jón 

Rúnar Sveinsson, 2000a).  

Þegar fram kom á miðja 20. öldina var mikill húsnæðisskortur. Mikið af húsnæði var í 

byggingu en ekkert almennt veðlánakerfi var til staðar og sáu stjórnvöld þörf fyrir að 

ríkisvaldið kæmi meira að skipulagi húsnæðismála landsmanna. Sett voru lög nr. 55/1955 um 

húsnæðismálastjórn, veðlán til íbúðabygginga og útrýmingu heilsuspillandi íbúða og tveimur 

árum síðar var Húsnæðismálastofnun ríkisins formlega stofnuð með lögum. 

Húsnæðismálastofnun hafði yfirumsjón með lánveitingum til íbúðabygginga í landinu og 

stjórnaði Byggingarsjóði ríkisins, sem var stofnaður með lögunum. Hlutverk Byggingarsjóðs 

ríkisins var að veita almenn lán til íbúðabygginga og íbúðakaupa og einnig að varðveita og 

ávaxta lögbundinn sparnað ungmenna. Á þessum tíma var ungmennum á aldrinum 16-25 ára 

skylt að spara hluta af tekjum sínum til íbúðabygginga, sem átti vafalaust mikinn þátt í því að 

ungt fólk gat keypt sér íbúðir eða byggt íbúðir miklu fyrr en annars staðar þekktist 

(Húsnæðisstofnun ríkisins, 1995).   

2.3.2 Lánveitingar til eldra húsnæðis hefjast 

Lengst af voru lánveitingar opinbera húsnæðislánakerfisins mjög smáar í sniðum og einungis 

var veitt lán til nýbygginga. Árið 1970 hófust opinberar lánveitingar til eldra húsnæðis, 

svokölluð G-lán, en þó var enn mikill skortur á langtímalánum og voru þau ófullnægjandi. 
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Húsnæðisstofnun lánaði einungis 20-30% af byggingarkostnaði og 10% af kaupverði eldri 

íbúða (Jón Rúnar Sveinsson, 2000b). Uppbygging lífeyrissjóðakerfis fyrir launþega á 

vinnumarkaði hófst upp úr 1969 og lánuðu lífeyrissjóðirnir sjóðsfélögum sínum beint til 

byggingar íbúða og einnig keyptu þeir skuldabréf Byggingarsjóðs ríkisins og Byggingarsjóðs 

verkamanna. Á árunum 1973-74 fór verðbólga á Íslandi úr böndunum og ávöxtun 

lífeyrissjóðanna varð neikvæð í nokkur ár. Vegna gífurlegrar fjárrýrnunar lífeyrissjóðakerfisins 

var ákveðið árið 1979 að koma á fullri verðtryggingu fjárskuldbindinga á landinu. Henni var 

komið á með Ólafslögum svonefndum (Rannsóknarnefnd Alþingis, e.d.-a).  

Í júlí 1980 tók gildi ný löggjöf um Húsnæðisstofnun ríkisins þar sem veittar voru 

lánveitingaheimildir sem voru nýjar af nálinni og eldri heimildir voru sumar mjög auknar. 

Nafni stofnunarinnar var breytt úr Húsnæðismálastofnun ríkisins í Húsnæðisstofnun ríkisins 

og tók hún við því hlutverki að annast lánveitingar til íbúðabygginga í sveitum landsins. Með 

þessum nýju lögum var komið á að Húsnæðisstofnunin annaðist, ein allra lánastofnana, 

veitingu langtímalána til húsnæðismála í landinu. Lífeyrissjóðirnir veittu áfram einhver lán en 

starfssvið þeirra var helst á öðrum vettvangi (Húsnæðisstofnun ríkisins, 1995). Nýi áratugurinn 

hófst þannig með nýjum heildarlögum um starfsemi stofnunarinnar og fullri verðtryggingu 

allra útlána.  

2.3.3 Ný lánakerfi og verulegur vöxtur færist í lánveitingar 

Það var ekki fyrr en um miðjan níunda áratuginn sem verulegur vöxtur færðist í lánveitingar. 

Með tilkomu nýrra lánakerfa, 1986-kerfisins og húsbréfakerfisins árið 1989, margfaldaðist 

umfang lánveitinga til kaupa á eldra húsnæði (Jón Rúnar Sveinsson, 2001). Nýja 

húsnæðislánakerfið 1986, 86-kerfið, byggðist á samstarfi lífeyrissjóða launafólks og 

Húsnæðisstofnunar. Með nýja kerfinu tvöfaldaðist fjárhæð lána frá Húsnæðisstofnun og 

lánstími var lengdur í 40 ár. Lífeyrissjóðir skuldbundu sig til að eyða yfir meirihluta af 

ráðstöfunarfé sínu í kaup á skuldabréfum Húsnæðisstofnunarinnar og umsækjendur lána hjá 

Byggingarsjóði ríkisins þurftu að hafa greitt í lífeyrissjóð í að minnsta kosti tvö ár 

(Húsnæðisstofnun ríkisins, 1995). Aðsókn eftir húsnæðislánum tók stökk og biðtími eftir 

lánsafgreiðslu komst í þrjú ár. Yfir 20.000 manns skráðu sig á biðlista eftir lánum. Kerfið var 

komið í miklar ógöngur þegar Jóhanna Sigurðardóttir tók við sem félagsmálaráðherra árið 1989 

og kom hún á algerlega nýju lánakerfi, húsbréfakerfinu, sem reyndist mjög vel í langan tíma 

(Jón Rúnar Sveinsson, 2003). 
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Í húsbréfakerfinu fóru viðskipti peningalána þannig fram að kaupandi eða seljandi íbúðar 

óskaði eftir kaupum á fasteignaveðbréfi sem kaupandi gaf út og gat fasteignaveðbréfið verið 

allt að 65% af matsverði íbúðarinnar. Veðbréfið var síðan keypt af Húsnæðisstofnuninni sem 

greiddi fyrir það með húsbréfum (Húsnæðisstofnun ríkisins, 1995). Kaupandi íbúðar þurfti 

síðan að selja húsbréfin í fjármálastofnunum sem ýmist voru keypt með afföllum eða einstaka 

sinnum á yfirverði (Hallur Magnússon, Hrafnhildur Sif Hrafnsdóttir og Guðmundur 

Guðmarsson, 2010). Þetta nýja kerfi markaði einnig upphaf greiðslumatsins, en það skilyrði 

var sett fyrir skuldabréfakaupum að greiðslugeta umsækjenda væri könnuð áður en kaupin færu 

fram (Húsnæðisstofnun ríkisins, 1995). Í samanburði við 86-kerfið þá var afgreiðslutími mun 

styttri, eða um 2-3 vikur, lánshlutfall hækkaði úr 49% í 65-70%, lánstími var styttur í 25 ár og 

vextir voru hærri en í 86-kerfinu. Nokkrum árum síðar, árið 1995, var samþykkt lagabreyting 

um að lengja lánstíma húsbréfalánanna aftur í 40 ár (Rannsóknarnefnd Alþingis, e.d.-a). 

2.3.4 Íbúðalánasjóður hefur störf 

Með nýjum lögum um húsnæðismál árið 1998 var Húsnæðisstofnun ríkisins lögð niður og 

Íbúðalánasjóður tók við. Íbúðalánasjóður var gerður að sjálfstæðri stofnun sem skyldi standa 

undir skuldbindingum sínum án framlaga frá ríkinu og heyra undir Velferðarráðuneytið (Lög 

um húsnæðismál nr. 44/1998). Íbúðalánasjóður hóf að veita viðbótarlán, í samræmi við ákvæði 

laga  nr. 44/1998, sem komu til viðbótar við almenn lán sjóðsins þannig heildarlán gat numið 

90% af kaupverði fasteigna. Viðbótarlánin voru ætluð tekjulægri einstaklingum og þurfti 

heimild sveitastjórna til að geta fengið þau.  

Í júlí 2004 hætti sjóðurinn útgáfu húsbréfa og húsnæðisbréfa og hóf í stað þess útgáfu 

íbúðabréfa, sem voru jafngreiðslubréf með föstum vöxtum („Peningalán í stað húsbréfa“, 

2004). Húsbréfunum fylgdi töluverð áhætta í formi affalla. Húsbréfin voru ríkistryggð og voru 

því yfirleitt með lægri vexti en sú ávöxtunarkrafa sem gerð var til bréfanna á fjármagnsmarkaði 

á hverjum tíma. Þegar bréfin voru seld í fjármálastofnunum voru þau þar af leiðandi yfirleitt 

seld með afföllum („Afföll og húsbréf“, 1995). Markmið breytinganna var að bæta hag 

lántakenda sjóðsins, með lægri fjármögnunarkostnaði og minni áhættu í tengslum við 

fasteignaviðskipti. Íbúðabréfin voru boðin út á markaði og lántakendur fengu andvirði 

veðbréfsins greitt út í peningum og þannig var öll áhætta tengd afföllum úr sögunni 

(„Peningalán í stað húsbréfa“, 2004).  
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2.3.5 Innkoma bankanna á húsnæðislánamarkað 

Í ágústmánuði ársins 2004 gjörbreyttist landslag húsnæðislána á Íslandi þegar bankarnir komu 

skyndilega af fullu afli inn á húsnæðislánamarkaðinn. Á einni nóttu innleiddu bankarnir 80-

100% íbúðalán sem voru án hámarks eða annarra takmarkandi skilyrða. Fram til ársins 2004 

hafði Íbúðalánasjóður verið nánast einn á íbúðalánamarkaðnum og voru lán sjóðsins verulegum 

takmörkunum háð. Í júní 2004 var hámarksupphæð láns frá sjóðnum 9,7 milljónir króna og 

mátti einungis vera 65% af þeirri upphæð sem lægst var af kaupverði, brunabótamati eða 

áætluðum byggingakostnaði af fyrstu íbúð (Hallur Magnússon o.fl., 2010).  

Ríkisstjórn Davíðs Oddssonar hafði sett fram í stjórnarsáttmála Sjálfstæðisflokksins og 

Framsóknarflokksins árið 2003 að lánshlutfall almennra íbúðalána yrði hækkað á 

kjörtímabilinu í áföngum í allt að 90% af verðgildi eigna. Stjórnvöld vildu koma í veg fyrir 

mikil þensluáhrif og höfðu áætlanir um hófsama innleiðingu 90% lána innan vébanda 

Íbúðalánsjóðs. Fyrirhugað var að byrja innleiðingu 90% lánanna árið 2004 en þróun 

efnahagsmála var hins vegar á þann veg að stjórnvöldum fannst æskilegra að fresta innleiðingu 

90% lána og hækkun hámarkslána til ársins 2006 og 2007 (Hallur Magnússon o.fl., 2010). 

Áætlanir stjórnvalda urðu að engu 24. ágúst 2004, en þá hóf KB banki að veita 80% íbúðalán 

á helmingi lægri vöxtum en áður og án eiginlegrar hámarkslánsfjárhæðar. Aðrir bankar og 

sparisjóðir hófu strax í kjölfarið að veita allt að 100% lán án hámarksfjárhæðar og voru lánin 

ekki bundin við kaup á nýju húsnæði eða byggingu húsnæðis. Í desember 2004 fékk síðan 

Íbúðalánasjóður heimild til almennra 90% lána (Hallur Magnússon o.fl., 2010). Aukin 

samkeppni á íbúðalánamarkaði jók til muna aðgengi almennings að lánum og leiddi til 

lækkunar vaxta (Seðlabanki Íslands, e.d.). Þessi óheftu íbúðalán leiddu hins vegar líka til 

stórhækkaðs fasteignaverðs og óhóflegrar þenslu á fasteignamarkaði og í efnahagslífinu 

(Hallur Magnússon o.fl., 2010).  

Útlán bankakerfisins voru gífurleg á síðustu mánuðum ársins 2004 og fór markaðshlutdeild 

bankanna gagnvart Íbúðalánasjóði úr 2% í ágúst í 88% í október (Hallur Magnússon o.fl., 

2010). Bankarnir héldu áfram að lána mikið árið 2005 en í byrjun árs 2006 fóru þeir að draga 

verulega úr framboði og lækka lánshlutföll (Samtök Atvinnulífins, 2008). Bankarnir drógu úr 

lánsframboði í íslenskum krónum en fóru í stað þess að lána gengistryggð húsnæðislán vorið 

2006 og jukust þau jafnt og þétt síðari hluta ársins 2007 og fram eftir árinu 2008 (Hallur 

Magnússon o.fl., 2010). Um mitt ár 2006 lækkuðu stjórnvöld lánshlutfall Íbúðalánasjóðs í 80% 
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og í kjölfarið stöðvuðust verðhækkanir fasteigna, en strax í febrúar 2007 var lánshlutfallið 

hækkað á ný í 90% og við það hófst ný alda verðhækkana (Samtök Atvinnulífins, 2008).  

Í byrjun október 2008 hrundi íslenska bankakerfið og í kjölfarið hríðféllu útlán bankanna til 

íbúðakaupa. Íbúðalánasjóður og lífeyrissjóðirnir voru nánast einir að nýjum íbúðalánum allt 

fram til ársins 2011 þegar bankarnir fóru að auka útlán sín aftur. Í mars 2010 hófu bankarnir 

að veita lán með nafnvöxtum og voru þeir mjög háir til að byrja með. Vextir á þeim lánum 

lækkuðu þó hratt á fyrstu mánuðunum samhliða auknu lánsframboði bankanna. Hlutdeild 

bankanna á íbúðalánamarkaðnum jókst gífurlega hratt á árinu 2011 og strax í nóvember sama 

ár var hlutdeild þeirra af nýjum íbúðalánum orðin um 65% („Bankarnir auka hlutdeild á 

húsnæðislánamarkaði“, 2012).  

2.3.6 Húsnæðislán í dag 

Í dag eru viðskiptabankarnir þrír, Landsbankinn, Arion Banki og Íslandsbanki, langstærstir á 

húsnæðislánamarkaði með yfir 90% markaðshlutdeild. Íbúðalánasjóður kemur þar á eftir og 

síðan lífeyrissjóðirnir og sparisjóðirnir, en þeir eru með mjög litla hlutdeild af útlánum til 

íbúðakaupa (Magnús Halldórsson, 2016). Í dag er mjög auðvelt að nálgast allar helstu 

upplýsingar um húsnæðislántöku á heimasíðum lánastofnana. Heimasíður bankanna og 

Íbúðalánasjóðs eru mjög aðgengilegar og þar er hægt að fræðast um kosti og ókosti ýmissa 

lánamöguleika, reikna út greiðslubyrði lána út frá forsendum um fasteignaverð og mismunandi 

lánamöguleika, reikna út greiðslugetu og margt fleira sem viðkemur lántöku.  

Þeir bankar sem veita húsnæðislán eru Arion banki, Íslandsbanki og Landsbankinn og bjóða 

þeir allir upp á mjög álíka valkosti í íbúðalánum. Þeir bjóða allir upp verðtryggð lán, 

nafnvaxtalán og blönduð lán. Landsbankinn býður upp á fasta vexti til þriggja eða fimm ára og 

breytilega vexti í öllum lánamöguleikum en hjá Íslandsbanka er verðtryggt lán aðeins hægt að 

fá með föstum vöxtum til 5 ára. Hjá öllum bönkunum er síðan hægt að velja um jafnar 

afborganir eða jafnar greiðslur af íbúðalánum („Húsnæðislán“, e.d., „Íbúðalausnir“, e.d., 

„Íbúðalán“, e.d.). 

Við fyrstu kaup þá lána Landsbankinn og Arion banki allt að 70% af fasteignamati húsnæðis 

til allt að 40 ára og veita viðbótarlán til 15 ára upp í 85% af markaðsverðmæti húsnæðisins. 

Hjá Arion banka má lánsfjárhæð 85% láns vera hæst 30 milljónir króna en hjá Landsbankanum 

eru engin fjárhæðartakmörk. Íslandsbanki lánar einnig allt að 70% af fasteignamati 

íbúðar/húsnæðis en veitir viðbótarlán til 25 ára upp í 80% af markaðsverðmætinu. Íslandsbanki 



  13 

        

  

býður hins vegar upp á sérstakt 2.000.000 króna aukalán til 10 ára fyrir þá sem eru að kaupa 

sína fyrstu eign. Hjá öllum bönkunum er lántökugjaldið, sem er 1% af lánsfjárhæð, fellt niður 

hjá lántakendum sem eru að kaupa sína fyrstu fasteign („Húsnæðislán“, e.d., „Íbúðalausnir“, 

e.d., „Íbúðalán“, e.d.).  

Íbúðalánasjóður býður ekki upp á marga mismunandi lánamöguleika eins og bankarnir heldur 

veitir sjóðurinn einungis verðtryggð jafngreiðslulán með föstum vöxtum. Hámarkslán til 

íbúðakaupa er 24 milljónir, sem má þó aldrei vera meira en 80% af kaupverði fasteignar, og er 

lánstíminn allt að 35 ár. Hver og einn getur aðeins átt eina íbúð með láni frá Íbúðalánasjóði 

nema í sérstökum tilfellum („Lánakjör“, e.d.). 

Lífeyrissjóðir bjóða einnig upp á íbúðalán fyrir sjóðsfélaga sína og sumir fyrir þá sem hafa á 

einhverjum tímapunkti greitt í sjóðinn. Það er mismunandi hvers konar lánamöguleika sjóðirnir 

bjóða upp á og sem dæmi býður Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins einungis upp á verðtryggð 

fasteignalán en Lífeyrissjóður Verzlunarmanna og Almenni Lífeyrissjóðurinn bjóða upp á 

verðtryggð lán og nafnvaxta lán. Flestir sjóðirnir bjóða einungis upp á lán fyrir 75% af 

kaupverði fasteignar. Vaxtakjör lífeyrissjóðanna í dag eru hagstæðari en hjá bönkunum og 

Íbúðalánasjóði þannig að fyrir þá sem geta greitt með eigin fé 25% af húsnæðisvirðinu er 

hagstæðast að taka lán hjá lífeyrissjóðunum í dag. Lán þeirra eru samt sem áður einungis í boði 

fyrir sjóðsfélaga eða fyrrum sjóðsfélaga (Magnús Halldórsson, 2016). 

2.4 Þróun greiðslumatsins 

Auk aðgengis að lánum, lánskjara og lánamöguleika þá hefur greiðslumat lánveitenda áhrif á 

möguleika fólks til húsnæðiskaupa. Þegar einstaklingar sækja um húsnæðislán framkvæma 

lánveitendur greiðslumat til að ákvarða greiðslugetu þeirra. Greiðslumatið veitir lántakendum 

upplýsingar um fjárhagsstöðu sína og getu til að greiða af húsnæðisláni. Greiðslumatið er 

einnig mikilvægt tól fyrir lánveitandann því hann vill sjá til þess að ráðist sé í raunhæfa 

fjárfestingu þar sem lántakandi getur staðið við skuldbindingar sínar.   

Lánveitendur fá ýmsar upplýsingar frá umsækjanda, til dæmis um tekjur, eigið fé og útgjöld 

og geta út frá því ákvarðað þá mánaðarlegu greiðslubyrði sem einstaklingurinn ræður við. 

Lánastofnanir hafa í gegnum tíðina stuðst við mismunandi forsendur, óformlegar eða 

formlegar, við gerð greiðslumats og hafa þær forsendur bein áhrif á lánamöguleika og þar af 

leiðandi á kaupmöguleika einstaklinga. Hér verður farið yfir þau viðmið sem hafa legið til 

grundvallar í greiðslumati lánastofnana.  



  14 

        

  

2.4.1 Greiðslumat í lok tuttugustu aldar 

Árið 1989 komu stjórnvöld því á að Húsnæðisstofnun Ríkisins skyldi með formlegum hætti 

kanna greiðslugetu áður en húsnæðislán væru veitt. Á þeim tíma var greiðslugeta reiknuð sem 

hlutfall af heildartekjum og mátti greiðslubyrði lána ekki fara yfir 18% af heildartekjum 

(Gunnhildur Gunnarsdóttir, e.d.). Viðskiptabankarnir sáu um að framkvæma greiðslumat fyrir 

stofnunina og fyrir Íbúðalánasjóð þegar hann tók við árið 1999. Þegar Íbúðalánasjóður hóf störf 

var gerð breyting á greiðslumatinu og greiðslugeta reiknuð sem ráðstöfunartekjur að 

frádregnum framfærslukostnaði og öðrum útgjöldum, en ekki sem hlutfall af heildartekjum. 

Þegar bankarnir komu inn á húsnæðislánamarkaðinn árið 2004 voru þeir komnir í samkeppni 

við Íbúðalánasjóð og fór því sjóðurinn að sjá sjálfur um framkvæmd greiðslumats og bankarnir 

gerðu greiðslumat fyrir sína viðskiptavini (Soffía Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri 

viðskiptasviðs Íbúðalánasjóðs, munnleg heimild, 8. apríl 2016). 

Áður en lög um neytendalán voru sett árið 2013 voru engin lög um framkvæmd greiðslumats 

eða hvaða framfærsluviðmiðum lánastofnanir skyldu fylgja. Það var því í höndum lánastofnana 

að ákvarða forsendur og viðmið í greiðslumati. Frá árinu 1999 og fram að setningu laga um 

neytendalán voru viðskiptabankarnir að styðjast við framfærsluviðmið frá Ráðgjafarstofu um 

fjármál heimilanna við gerð greiðslumats (Linda Kristinsdóttir, deildarstjóri útlánaþjónustu 

Íslandsbanka, munnleg heimild, 31. mars 2016). Íbúðalánasjóður var einnig að styðjast við 

þessi viðmið frá árinu 2004 og fram til ársins 2011 þegar Velferðarráðuneytið gaf fyrst út 

neysluviðmið fyrir heimili á Íslandi (Soffía Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri viðskiptasviðs 

Íbúðalánasjóðs, munnleg heimild, 8. apríl 2016). Framfærsluviðmið Ráðgjafarstofu, sem í dag 

er Umboðsmaður skuldara, voru það eina sem lánveitendur gátu notað við framkvæmd 

greiðslumats en þetta viðmið á við fólk í verulegum fjárhagsvandræðum/greiðsluerfiðleikum. 

Inn á heimasíðu Umboðsmanns skuldara er framfærsluviðmiðinu lýst sem ,,viðmið fyrir 

framfærslu þegar leitað er lausna á skuldavanda með samningi við lánadrottna og þegar 

einstaklingur hefur ákveðið að óska eftir gjaldþrotameðferð. Þau eru því ætluð til styttri tíma 

heldur en viðmið ýmissa annarra t.d. dæmigerð viðmið velferðarráðuneytis“ („Um 

framfærsluviðmiðin“, e.d.). 

Árið 2009, í kjölfar hrunsins, fóru neytendasamtökin að berjast fyrir því að lánveitendur 

framkvæmdu raunhæft greiðslumat til að ákvarða hvort lána ætti einstaklingum fyrir 

íbúðakaupum. Þau beittu sér fyrir því að komið yrði upp neyslustaðli sem byggðist á raunhæfri 

viðmiðunarneyslu og yrði hann notaður af lánastofnunum til að meta greiðslugetu heimila 
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(Jóhannes Gunnarsson, 2009). Loks í mars árið 2013 var komið á nýjum neytendalánalögum 

sem taka til lánssamninga sem lánveitandi gerir í atvinnuskyni við neytendur (Lög um 

neytendalán nr. 33/2013).  

2.4.2 Greiðslumat samkvæmt lögum um neytendalán 

Neytendalánalögin eru umfangsmikil og í þeim er gerð rík krafa um upplýsingagjöf lánveitenda 

til neytenda áður en lán er veitt. Í 10. grein laganna er fjallað um lánshæfis- og greiðslumat þar 

sem lögð er skylda á lánveitendur að meta lánshæfi neytenda áður en samningur um 

neytendalán er gerður. Einnig skulu lánveitendur framkvæma greiðslumat ef lánsfjárhæð er 2 

milljón krónur eða hærri fyrir einstaklinga og 4 milljón krónur eða hærri fyrir hjón eða 

sambúðaraðila. Lánveitendum er óheimilt að veita lán ef mat á lánshæfi eða greiðslumat leiðir 

í ljós að lántakandi hafi ekki fjárhagslega burði til þess að standa í skilum með lánið. Í greininni 

er vísað í reglugerð sem ráðherra setur um nánari framkvæmd lánshæfis- og greiðslumats (Lög 

um neytendalán nr. 33/2013). 

Í 5. grein í reglugerðinni um lánshæfis- og greiðslumat er fjallað um á hverju lánshæfismat 

skuli byggja og í 6. grein er fjallað um þær upplýsingar sem lánveitanda er skylt að safna við 

framkvæmd greiðslumats. Í 8. grein reglugerðarinnar er tekið fram að við útreikning á 

framfærslukostnaði lántaka skuli miða við grunnviðmið í íslenskum neysluviðmiðum eins og 

þau eru birt á vefsíðu velferðarráðuneytisins, auk áætlana um rekstrarkostnað húsnæðis og 

bifreiða. Í greininni er einnig fjallað um ákveðin lágmörk við útreikning á áætluðum 

rekstrarkostnaði húsnæðis og bifreiða (Reglugerð um lánshæfis- og greiðslumat nr. 920/2013). 

Í febrúar 2011 birti velferðarráðuneytið fyrst á vefsíðu sinni neysluviðmið fyrir heimili á 

Íslandi ásamt reiknivél þar sem einstaklingar geta borið útgjöld sín saman við neysluviðmiðin. 

Síðan þá hafa neysluviðmiðin verið uppfærð fimm sinnum. Fyrstu fjórar uppfærslurnar voru 

gerðar á grunni vísitölu neysluverðs en núna á þessu ári voru viðmiðin uppfærð á grunni 

rannsóknar Hagstofu Íslands á útgjöldum heimilanna. Til að reikna út raunveruleg útgjöld 

fjölskyldna beitti Hagstofan svonefndri útgjaldaraðferð þar sem útgjöld heimila eru 

sundurliðuð í 12 útgjaldaflokka og tekið er miðgildi hvers flokks, sem felur í sér að helmingur 

heimila er með jafnhá eða lægri útgjöld í viðkomandi útgjaldaflokki („Um neysluviðmið fyrir 

heimili á Íslandi“, e.d.).  

Neysluviðmiðið sem lánveitendum er skylt að fylgja við gerð greiðslumats er grunnviðmið en 

ekki dæmigert neysluviðmið. Grunnviðmið á að gefa vísbendingu um hver geti verið 
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lágmarksútgjöld hvers flokks og í þeim er ekki reiknaður kostnaður vegna húsnæðis eða 

bifreiðar. Samkvæmt grunnviðmiðinu eru útgjöld einstaklings sem býr á höfuðborgarsvæðinu 

102.665 kr. í dag og fyrir hjón með tvö börn eru þau 339.687 kr. („Um neysluviðmið fyrir 

heimili á Íslandi“, e.d.).  

2.5 Verðþróun á húsnæðismarkaði 

Tuttugasta öldin einkenndist af miklum óstöðugleika í húsnæðismálum á Íslandi þar sem  stefna 

stjórnvalda varðandi húsnæðismál breyttist mjög ört. Séreignastefnan var þó ríkjandi bæði 

meðal stjórnvalda og almennings. Frá byrjun tuttugustu aldar var fólksflutningur mikill frá 

landsbyggðinni til höfuðborgarinnar sem leiddi til mikillar umframeftirspurnar eftir húsnæði á 

höfuðborgarsvæðinu. Mikill húsnæðisskortur einkenndi því þetta tímabil og helsta vandamálið 

var skortur á lánsfé og skömmtun fjármagns (Félagsþjónustan í Reykjavík, 2003).  Á mynd 2-

3 má sjá þróun vísitölu íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu frá árinu 1981 til ársins 2014. 

 

Mynd 2-3: Íbúðaverð á höfuðborgarsvæðinu. Raunverð mv. VNV án húsnæðis. Vísitala 1981=100 

Heimild: Þjóðskrá Íslands og Hagstofa Íslands 

Árið 1982 var fasteignaverð á höfuðborgarsvæðinu mjög hátt en féll svo um 21% að raunvirði 

árið eftir og lækkaði nánast samfleytt til byrjun ársins 1986 þegar verðið náði sögulegu 

lágmarki. Með tilkomu 86-lánakerfisins, sem stuðlaði að auknu lánsframboði, varð mikil 

uppsveifla á fasteignaverði og hækkaði það um 35% að raunvirði frá byrjun árs 1986 til ársloka 

1988. Upp frá því tók við tímabil sem einkenndist af samdrætti og stöðnun í efnahagslífinu og 

engar verulegar sveiflur urðu á fasteignaverði. Árið 1998 tók fasteignaverð kipp og fór ört 

hækkandi þar til það náði ákveðnu hámarki árið 2001. Eftir það tók við skammvinn lækkun 

sem entist þó stutt og hækkaði fasteignaverð nánast samfleytt til lok árs 2007. 

Árin 2004 og 2005 varð gífurleg uppsveifla á fasteignaverði en samtals hækkaði fasteignaverð 

um tæplega 52% að raunvirði yfir þessi tvö ár. Þessi mikla hækkun á árunum 2004-2005 má 
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rekja til hækkun lánshlutfalla og hámarkslána, aukins aðgengis að lánsfé eftir innkomu 

bankanna á lánamarkaðinn og vaxandi kaupmætti heimilanna (Rannsóknarnefnd Alþingis, 

e.d.-b). Á þessum tíma fór byggingastarfsemi að aukast mikið þar sem íbúðarverð hafði hækkað 

töluvert umfram byggingarkostnað (Hagfræðideild Landsbankans, 2015). Raunverð fasteigna 

á höfuðborgarsvæðinu náði hámarki í október 2007 og var þar með orðið meira en tvöfalt hærra 

en það var árið 1994 (Hagfræðideild Landsbankans, 2015). Á þessum tíma voru raunvextir 

lágir, erlent fjármagn kom í síauknu mæli inn á íslenskan fjármálamarkað, mikil aukning var í 

stórfjárfestingum og peningamagnið jókst í hagkerfinu þar sem aðgengi bankanna að ódýru 

lausafé í Seðlabankanum var auðvelt (Rannsóknarnefnd Alþingis, e.d.-b). Á sama tíma var 

fólksfjölgun gríðarlega mikil árin 2005-2008 en talið er að um 4-5 þúsund manns hafi flutt til 

landsins á ári umfram þá sem fluttust brott. Landsmönnum fjölgaði um 2,5% á ári og fólk á 

vinnualdri fjölgaði um 3% á ári (Rannsóknarnefnd Alþingis, e.d.-b). Allir þessir þættir ættu að 

hafa leitt til aukinnar eftirspurnar eftir húsnæði og þar af leiðandi leitt til mikillar hækkunar á 

húsnæðisverði. 

Húsnæðisverðið lækkaði verulega í kjölfar hrunsins og í lok árs 2009 hafði húsnæðisverð á 

höfuðborgarsvæðinu lækkað um 40% að raunvirði frá því að það náði hámarki árið 2007 

(Hagfræðideild Landsbankans, 2015). Lengi vel eftir hrunið var lítill hvati til nýbygginga þar 

sem fasteignaverð lækkaði hratt á meðan byggingarkostnaður hækkaði, en sú hækkun stafaði 

meðal annars af miklu gengisfalli krónunnar (Elvar Orri Hreinsson og Finnur Bogi Hannesson, 

2015). Frá árinu 2013 fór íbúðaverð að hækka meira en byggingarkostnaður og myndaðist því 

meiri hvati til nýbygginga (Hagfræðideild Landsbankans, 2015). Íbúðaverð á 

höfuðborgarsvæðinu náði lágmarki árið 2010 en hefur síðan þá farið hækkandi og í lok árs 

2015 hafði íbúðaverð á höfuðborgarsvæðinu hækkað um tæp 33% að raunvirði. Atvinnuleysi 

á landinu öllu fór einnig úr því að vera 8,7% árið 2010 niður í 5% árið 2015 (Elvar Orri 

Hreinsson og Finnur Bogi Hannesson, 2015).  

Margir þættir benda til þess að meiri eftirspurn sé eftir minni íbúðum nú en áður. Í lok árs 2015 

hafði meðalaldur Íslendinga hækkað um 10 ár síðan árið 1970 eða úr 28,9 árum í 39,8 ár. Á 

sama tímabili dróst fæðingartíðni saman, en árið 1970 fæddust að meðaltali 2,8 börn á hverja 

konu á meðan að á árinu 2015 fæddust einungis 1,9 börn á hverja konu. Einnig hefur hluti 

einhleypra af þeim sem eru 16 ára og eldri aukist úr því að vera 40,8% árið 2008 í 43,4% árið 

2015. Allir þessir þættir benda til þess að meiri eftirspurn sé eftir minni íbúðum nú en áður en 

ekki er þó nægilegt framboð af minni íbúðum á höfuðborgarsvæðinu til að mæta þessari 
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eftirspurn. Skortur á minni íbúðum er athyglisverður í ljósi þess að frá aldamótun hefur fjölgun 

íbúða verið meiri en fjölgun íbúa á höfuðborgarsvæðinu. Skýringin á því er að hlutfallslega 

meiri aukning hefur verið á stærri íbúðum heldur en á minni íbúðum, en til að mynda voru um 

62% allra íbúða á höfuðborgarsvæðinu undir 110 fermetrum árið 2000 á meðan hlutfallið var 

komið niður í 56% árið 2015 (Elvar Orri Hreinsson og Finnur Bogi Hannesson, 2015). 

Hin mikla fjölgun erlendra ferðamanna til Íslands undanfarin ár hefur haft mikil áhrif á 

eftirspurn eftir íbúðarhúsnæði. Fjölgun erlendra ferðamanna til landsins hefur átt stóran þátt í 

að bæta fjárhagsstöðu heimilanna frá hruni meðal annars vegna sköpun nýrra starfa í 

ferðaþjónustu, en um 42% allra nýrra starfa sem hafa myndast eftir árið 2008 hafa verið í 

ferðaþjónustu. Meðal annars hefur það haft áhrif á kaupmátt ráðstöfunartekna heimilanna og 

leitt til aukins hagvaxtar. Eftirspurn eftir gistiaðstöðu hefur aukist gífurlega og hefur hótelum 

og gistiheimilum fjölgað en þó ekki nógu mikið til að mæta þessari miklu eftirspurn. 

Deilihagkerfið hefur því vaxið mikið og mætt þörfinni sem hótel og gistiheimili ná ekki að 

mæta. Bæði fjölgun hótela og gistiheimila sem og aukinn hluti íbúða sem notaðar eru í útleigu 

til erlendra ferðamanna hafa tekið vaxandi hluta framboðs húsnæðis og mynda þrýsting til 

hækkunar á verði íbúðarhúsnæðis (Elvar Orri Hreinsson og Finnur Bogi Hannesson, 2015). 

2.6 Leigumarkaðurinn og þróun hans yfir tíma 

Margir þættir hafa áhrif á það hvort einstaklingar telji álitlegra að kaupa eða leigja húsnæði. 

Meðal annars eru það væntingar um verðbreytingar á íbúða- og leigumarkaði, aðgengi að 

lánum og lánskjör, útgjöld vegna húsnæðis og ávöxtunarmöguleikar af öðrum fjárfestingum. 

Aðrir þættir sem geta einnig skipt máli eru til dæmis búsetuöryggi og sveigjanleiki. 

Búsetuöryggi getur skipt miklu máli og þá sérstaklega hjá barnafjölskyldum. Búsetuöryggi er 

afar takmarkað á leigumarkaði og geta fjölskyldur átt hættu á að missa húsnæði sitt með stuttum 

fyrirvara. Sveigjanleiki varðandi staðsetningu og stærð húsnæðis getur líka skipt máli en leiga 

býður uppá mun meiri sveigjanleika heldur en kaup (Elvar Orri Hreinsson og Finnur Bogi 

Hannesson, 2015). Leigjendur taka minni áhættu með eigið fé sitt og eiga minni hættu á að 

yfirskuldsetja sig. Leiga getur því haft marga kosti fram yfir kaup ef leigumarkaðurinn er 

heilbrigður (Hildigunnur Hafsteinsdóttir, 2013). Líkurnar á að fjölskylda leigi húsnæði fremur 

en kaupi húsnæði eykst með lækkandi tekjum samkvæmt erlendum rannsóknum. Ástæður þess 

eru meðal annars þær að fólk með lágar tekjur á oftast ekki fyrir útborgun upp í íbúð og á í 

erfiðleikum með að komast í gegnum greiðslumat (Magnús Árni Skúlason, 2004). 
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Skipta má leigjendum gróflega í tvo hópa, annarsvegar í leigjendur á almennum markaði, sem 

gera má ráð fyrir að sé rekinn á markaðsforsendum og hinsvegar þá sem leigja félagsíbúðir, 

námsmannaíbúðir, íbúðir á vegum ríkis og sveitafélaga og þá sem leigja hjá ættingjum eða 

vinum. Slík leiga á það oftast til að vera lægri en leiga á almennum markaði. Að auki er lítið 

hlutfall einstaklinga sem leigir endurgjaldslaust (Hagstofa Íslands, 2014). 

2.6.1 Þróun leigumarkaðarins 

Upphaf húsaleigulöggjafar á Íslandi var árið 1917 í kjölfar fyrri heimsstyrjaldarinnar. Þá var 

mikill skortur á húsnæði í Reykjavík og voru fyrstu bráðabirgðalögin varðandi leiguverð sett. 

Það var svo ekki fyrr en árið 1970 sem fyrstu heildarlög um húsaleigusamninga voru sett 

(Velferðarráðuneyti, 2011). Leigumarkaðurinn á Íslandi var nokkuð sterkur á fyrrihluta 

tuttugustu aldar en til að mynda bjó um helmingur landsmanna í leiguhúsnæði árið 1920. 

Uppfrá því dró jafnt og þétt úr umsvifum á leigumarkaði og Íslendingar fóru að fjárfesta í eigin 

húsnæði. Þessi þróun átti sér meðal annars stað vegna bættrar fjárhagsstöðu heimilanna og fyrir 

tilstilli séreignastefnu stjórnvalda (Hagfræðistofnun, 2011).  Samkvæmt könnun sem 

félagsvísindastofnun gerði árið 1988 var hlutfall leigjenda um 17% og árið 1992 var hlutfallið 

komið niður í 13% (Velferðarráðuneyti, 2011). 

Lög um húsaleigubætur tóku gildi árið 1995 og var markmið þeirra að draga úr aðstöðumun á 

leigumarkaðnum, lækka byrði húsnæðiskostnaðar fyrir tekjulága einstaklinga og auka hvatann 

til að búa í leiguhúsnæði. Það hlaut þó mikillar gagnrýni að bæturnar voru tekjuskattskyldar, 

en það var afnumið árið 2002 (Magnús Árni Skúlason, 2004). Árið 1997 stofnaði 

Reykjavíkurborg Félagsbústaði hf. sem hluta af markvissu átaki til þess að fjölga leiguíbúðum 

á markaðnum. Frá miðju ári 1997 til lok árs 2004 hafði Reykjavíkurborg keypt um 650 

leiguíbúðir og árin 2002-2005 fór félagsmálaráðuneytið einnig í sérstakt átak til þess að fjölga 

leiguíbúðum á almennum markaði með því að bjóða leiguíbúðalán á lægri vöxtum 

(Félagsmálaráðuneytið, 2004). 

Viðsnúningur varð á leigumarkaði eftir hrunið. Fjöldi fólks missti heimili sín, fjárhagsstaða 

heimilanna almennt versnaði og aðgengi að lánsfjármagni var takmarkað. Húsnæði fór 

lækkandi í verði og margir fóru því að leigja íbúðir sínar út fremur en að selja þær. Nýir aðilar 

sem komu á húsnæðismarkað leituðu frekar í leiguhúsnæði og fjöldi fólks sem áður átti eigið 

húsnæði þurfti að færa sig yfir á leigumarkaðinn. Eftirspurn eftir leiguhúsnæði jókst því 

gífurlega frá hruninu og fór leiguverð ört hækkandi. Á sama tíma fjölgaði erlendum 

ferðamönnum til landsins vegna hagstæðs gengismunar og jók það eftirspurnina enn frekar. 
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Þetta leiddi til þess að margar íbúðir fóru úr langtímaleigu í skammtímaleigu fyrir ferðamenn 

og minnkaði því framboð á leiguíbúðum til landsmanna. Á rúmum þremur árum hafði 

leiguverðið hækkað um tæplega 30% (Alþýðusamband Íslands, e.d.). Þennan viðsnúning má 

sjá vel á mynd 2-4 sem sýnir fjölda þinglýstra leigu- og kaupsamninga. Þinglýstum 

leigusamningum á höfuðborgarsvæðinu fjölgaði um tæp 118% frá árinu 2007 til ársins 2009  

og fór úr rúmlega 3100 samningum upp í tæplega 7000 samninga. Á meðan fækkaði 

þinglýstum kaupsamningum um tæp 80%. 

 

Mynd 2-4:  Fjöldi þinglýstra leigu- og kaupsamninga 

Heimild: Þjóðskrá Íslands  

Á mynd 2-5 má sjá hlutfall af hverjum aldurshóp sem er á almennum leigumarkaði. Í kjölfar 

hrunsins hækkaði hlutfall þeirra sem leigja á almennum markaði á aldrinum 25-34 langt 

umfram aðra aldurshópa. Árið 2007 voru um 8,6% fólks á aldrinum 25-34 ára á almennum 

leigumarkaði og árið 2012 var hlutfallið komið upp í 28%. Skýring á þessu getur verið 

margþætt. Til að mynda er ungt fólk líklegra til að hafa lægri tekjur og þar af leiðandi meiri 

líkur á að það neyðist til að leigja sér húsnæði fremur en að kaupa, sérstaklega þegar 

efnahagsástandið í landinu er bágt. Einnig er líklegt að mörg ungmenni hafi skuldsett sig fyrir 

hrunið til dæmis með því að kaupa sér fasteign. Margir misstu svo íbúðina sína í hruninu eða 

þurftu að selja hana og neyddust því til þess að fara á leigumarkaðinn. 
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Mynd 2-5: Hlutfall af hverjum aldurshóp sem er á almennum leigumarkaði 

Heimild: Hagstofa Íslands 

Árið 2004 var hlutfall heimila í leiguhúsnæði tæplega 20% eins og sjá má á mynd 2-6. Árið 

2007 náði þetta hlutfall lágmarki í 17,4%. Upp frá því fór hlutfallið stigvaxandi þar til það náði 

hámarki árið 2012 þegar um 28% heimila voru í leiguhúsnæði. Hlutfallið hefur haldist nokkuð 

svipað síðustu ár en nýjustu tölur eru frá árinu 2014 og þá voru um 26% heimila í leiguhúsnæði. 

 

Mynd 2-6: Hlutfall heimila á leigumarkaði 

Heimild: Hagstofa Íslands 

Í dag er mikil umframeftirspurn eftir litlum íbúðum á viðráðanlegu verði bæði til þess að kaupa 

og leigja. Framboð er hinsvegar ófullnægjandi og er það meðal annars vegna þess að margir 

sjá betra tækifæri í að leigja íbúð sína út til erlendra ferðamanna í stað þess að leigja hana út á 

almennum markaði. Annað sem hefur áhrif er að nýbygging á litlum íbúðum hefur verið 

takmörkuð en til að mynda voru einungis byggðar um 2000 nýjar íbúðir á árunum 2009-2013 

á meðan að þörf er á að byggðar séu um 1500-1800 íbúðir árlega til að anna eftirspurn (Una 

Jónsdóttir, 2015). 
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2.6.2 Verð/leigu hlutfallið (price-to-rent ratio) 

V/H hlutfallið (e. price-earnings ratio) er kennitala sem er mikið notuð í fjármálum. Hlutfallið 

er reiknað þannig að markaðsvirði hlutar er deilt með hagnaði á hlut. 

𝑉

𝐻
=

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑎ð𝑠𝑣𝑖𝑟ð𝑖 ℎ𝑙𝑢𝑡𝑎𝑟

𝐻𝑎𝑔𝑛𝑎ð𝑢𝑟 á ℎ𝑙𝑢𝑡
 

       (Hillier, Ross, Jaffe og Jordan, 2013) 

Hlutfallið segir til um hversu mörg ár fjárfestir sem kaupir hlut fær fjárfestinguna sína til baka 

í formi hagnaðar þegar ekki er tekið tillit til ávöxtunarkröfu („Hvað eru V/H- og Q-hlutföll?“, 

2005). Hægt er að yfirfæra þetta hlutfall yfir á viðskipti með fasteignir með því að breyta 

forsendunum og deila markaðsvirði fasteignar með ársleigu. Þá fæst svipaður mælikvarði. 

𝑉

𝐿
=

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑎ð𝑠𝑣𝑖𝑟ð𝑖 𝑓𝑎𝑠𝑡𝑒𝑖𝑔𝑛𝑎𝑟

Á𝑟𝑠𝑙𝑒𝑖𝑔𝑎
 

Leiga er fórnarkostnaður þess að búa í húsnæði og verð/leigu hlutfallið segir til um það, þegar 

engin núvirðing er, hversu mörg ár það tekur að fá virði húsnæðis greitt til baka í formi leigu. 

Þegar árin eru mörg þá er húsnæðisverð hátt en þegar árin eru fá eru húsnæðisverð lágt. 

Verð/leigu hlutfallið (e. price-to-rent ratio) er algengur mælikvarði til að meta aðstæður á 

húsnæðismarkaði og getur gefið vísbendingar um hvort það sé hagstæðara að kaupa eða leigja 

húsnæði. Hlutfallið sveiflast í kringum langtímameðaltal sitt en getur vikið langt frá því og 

getur það verið vísbending um að markaðurinn sé undir- eða yfirverðlagður. Hlutfallið er 

gagnlegur mælikvarði á aðstæður á húsnæðismarkaði til lengri tíma en gefur ekki endilega 

skýra mynd af aðstæðum til styttri tíma. Það endurspeglar togkrafta fremur en að spá fyrir um 

augnablikið. Hlutfallið á milli kaupverðs og leiguverðs getur haft áhrif á val fólks varðandi 

búsetu. Ef kaupverð er til dæmis hlutfallslega hærra en leiguverð þá vill fólk frekar leigja 

húsnæði sem myndar þrýsting á hækkun leiguverðs og lækkun kaupverðs (André, Gil-Alana 

og Gupta, 2014).  

Þumalputtareglan er sú að ef hlutfallið er undir 15 þá er talið hagstæðara að kaupa húsnæði 

heldur en að leigja. Ef hlutfallið er á bilinu 16-20 er betra að kaupa ef ætlunin er að eiga 

húsnæðið til lengri tíma en ef hlutfallið er hærra en 20 er talið betra að leigja (Ari Skúlason, 

2013). 
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3 Rannsókn á stöðu ungs fólks á húsnæðismarkaði á 

mismunandi tímabilum 

3.1 Samanburður á íbúðaverði og leiguverði 

3.1.1 Verð/leigu hlutfallið 

Líkt og áður hefur verið fjallað um þá er hlutfallið á milli kaupverðs og leiguverðs algengur 

mælikvarði til þess að meta aðstæður á húsnæðismarkaði og getur gefið vísbendingar um hvort 

það sé hagstæðara að kaupa eða leigja húsnæði. Á mynd 3-1 má sjá hlutfallið á milli kaupverðs 

og leiguverðs íbúða á höfuðborgarsvæðinu frá árinu 1997 til ársins 2014. Þjóðskrá Íslands 

byrjaði einungis að safna gögnum um leiguverð árið 2011 en fyrir þann tíma var einungis hægt 

að styðjast við vísitölu greiddrar húsaleigu, sem er undirvísitala vísitölu neysluverðs. Vísitala 

greiddrar húsaleigu inniheldur gögn um leiguverð um land allt og þar sem stór hluti leiguíbúða 

í sveitafélögum út á landi eru niðurgreiddar íbúðir er talið að vísitalan gefi ekki rétta mynd af 

leiguverðinu. Í útreikningum voru notaðar tölur um meðal leiguverð á þriggja herbergja íbúð á 

höfuðborgarsvæðinu og fyrir kaupverð húsnæðis voru notuð gögn um meðal kaupverð fjölbýlis 

á höfuðborgarsvæðinu.  

 

Mynd 3-1: Verð/leigu hlutfall íbúða á höfuðborgarsvæðinu (Price-to-rent) 

Heimild: Þjóðskrá Íslands og Hagstofa Íslands 

Á mynd 3-1 sést að á árunum 1997-2004 var hlutfallið á bilinu 15-20 sem gefur til kynna að  

hagstæðara hafi verið að kaupa húsnæði á þeim tíma ef ætlunin var að eiga húsnæðið til lengri 

tíma. Tímabilið frá árinu 2005 til ársins 2008 er eina tímabilið þar sem hagstæðara hefur verið 

að leigja húsnæði fremur en að kaupa, þar sem hlutfallið var yfir 20. Það gefur vísbendingu um 

það að húsnæðisverð hafi verið yfirverðlagt miðað við leiguverð á þessum tíma. Eftir hrun 

snarlækkaði hlutfallið og frá árinu 2010 hefur það verið undir 15 sem gefur vísbendingu um að 

það hafi verið hagstæðara að kaupa húsnæði fremur en að leigja frá þeim tíma. 
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3.1.2 Þróun vísitölu leigu- og kaupverðs 

Til þess að sjá nánar þróun leiguverðs og kaupverðs á undanförnum árum má sjá á mynd 3-2 

samanburð á þróun vísitölu leiguverðs og vísitölu kaupverðs frá árinu 2011 til ársins 2015. Hér 

má sjá að frá miðju ári 2011 hefur leiguverð hækkað hraðar en íbúðaverð. Ástæðuna fyrir því 

má rekja til þess að í efnahagskreppunni hrundi fasteignaverð en ekki leiguverð. Þegar 

efnahagsástand er bágt hefur fólk ekki tök á því að kaupa sér húsnæði og neyðist til þess að 

fara á leigumarkaðinn. Eftirspurn eftir leiguhúsnæði eykst sem veldur miklum 

leiguverðshækkunum á meðan fasteignaverð fellur. Frá því í janúar árið 2011 þar til í mars 

2015 hafði leiguverð hækkað um 43,5% á meðan íbúðaverð hafði hækkaði um 39,4%. 

Munurinn á kaupverði og leiguverði var mestur seinnihluta ársins 2014 en til dæmis stóð 

vísitala leiguverðs í 137,7 í júlí 2014 á meðan vísitala kaupverðs stóð í 128,2. 

Líta þarf þó á þessar upplýsingar með fyrirvara þar sem vísitala leiguverðs er byggð á 

þinglýstum leigusamningum. Ekki er skylt að þinglýsa leigusamningum hér á landi og þar sem 

tekjuháir einstaklingar eiga ekki rétt á húsaleigubótum er lítill hvati fyrir þá til að láta þinglýsa 

leigusamningum sínum. Því er líklegt að dýrustu leiguíbúðirnar séu ekki meðtaldar í vísitölunni 

(Hafsteinn Hauksson, Erna Björg Sverrisdóttir og Regína Bjarnadóttir, 2013). Samkvæmt 

könnun sem ASÍ gerði á leigumarkaðnum á höfuðborgarsvæðinu var meðalleiguverð um 20-

30% hærra en þinglýstir leigusamningar og opinber gögn gáfu til kynna. Þessar tölur geta því 

gefið skakka mynd af stöðunni á leigumarkaðnum og gera má ráð fyrir að munurinn á 

leiguverði og íbúðaverði sé töluvert meiri en mynd 3-2 sýnir (Una Jónsdóttir, 2015).  

 

Mynd 3-2: Þróun leigu- og íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu. Vísitölur janúar 2011=100 
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Heimild: Þjóskrá íslands 

 

3.2 Þróun íbúðaverðs miðað við launaþróun 

Einn helsti mælikvarðinn á það hversu auðvelt eða erfitt er að kaupa fasteign er að skoða 

fasteignaverð í hlutfalli við laun. Á mynd 3-3 má sjá vísitölu íbúðaverðs sem hlutfall af vísitölu 

launa. Vísitalan gefur til kynna hvort fasteignaverð sé á yfir- eða undirverði miðað við laun á 

hverjum tíma og gefur því til kynna kaupmátt fólks til þess að kaupa sér húsnæði (sjá viðauka 

B).  

 

 

Mynd 3-3: Vísitala íbúðaverðs sem hlutfall af vísitölu launa. Vísitala 1994=100 

Heimild: Þjóðskrá Íslands og Hagstofa Íslands 
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þó örlítið undirverðlagt miðað við laun. Frá miðju ári 2004 til ársins 2008 varð mikil hækkun 

á fasteignaverði umfram launahækkanir og fór hlutfallið langt frá langtímameðaltali sínu og 

var fasteignaverð á yfirverði miðað við laun. Þessa miklu uppsveiflu á fasteignaverði má meðal 

annars rekja til innkomu bankanna á fasteignalánamarkaðinn, hækkun lánshlutfalla og hækkun 
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ætti ekki að vera erfiðara að kaupa húsnæði í dag miðað við fyrir um 20 árum. Né ætti það að 

vera erfiðara að kaupa fasteign í dag miðað við síðustu 5 ár. Hinsvegar hefur verið erfiðara að 

kaupa fasteign á árunum 2005 til 2010 þegar fasteignaverð hækkaði mikið og var á yfirverði 

miðað við laun. 

Eins og sést á mynd 3-3 fylgist húsnæðisverð og laun nokkuð vel að og er í raun fast til lengri 

tíma litið. Alltaf þegar vísitalan hefur vikið frá jafnvægi sínu hefur hún leitað aftur í jafnvægið 

stuttu síðar. Þar sem ráðstöfunartekjur heimila er einn helsti áhrifaþáttur á eftirspurn eftir 

húsnæði þá ætti eftirspurn eftir húsnæði almennt að aukast eftir því sem laun hækka. Þar sem 

framboð húsnæðis er tregbreytanlegt til skemmri tíma er eðlilegt að fasteignaverð hækki hratt 

og hverfi frá þessu langtímajafnvægi og er þá annaðhvort undir eða yfirverðlagt miðað við 

laun. Samkvæmt Q-hlutfalli Tobins ætti jafnvægi að myndast að nýju því það myndast hvati 

til íbúðabygginga þegar verðið hækkar og Q>1. 

Samkvæmt greiningu Arion banka hefur ungt fólk setið eftir í þeirri launaþróun sem hefur átt 

sér stað á síðustu áratugum. Á meðan ráðstöfunartekjur einstaklinga hækkuðu að meðaltali um 

41% þá hækkuðu tekjur einstaklinga á aldrinum 20-24 ára aðeins að meðaltali um 7%  og um 

13% hjá einstaklingum á aldrinum 25-29 ára. Á sama tímabili drógust tekjur einstaklinga á 

aldrinum 16-19 ára saman um 13% að meðaltali („Ungt fólk hefur setið eftir í 

kaupmáttaraukningu“, 2016). 

Þessi þróun kemur í ljós á mynd 3-4 þegar vísitala íbúðaverðs er borin saman við vísitölu launa 

ungs fólks. Á mynd 3-3 mátti sjá að launaþróun almennings hefur haldist í jafnvægi við þróun 

húsnæðisverðs undanfarin ár en þegar aðeins eru skoðuð laun ungs fólks er niðurstaðan önnur. 

Frá árinu 2009 hefur íbúðaverð verið yfirverðlagt miðað við laun fólks á aldrinum 20-24 ára 

og náði vísitalan hámarki árið 2010 þegar hún stóð í 130,2. Í lok árs 2014 stóð vísitalan í 121 

sem merkir að ef einungis er tekið mið af launum ungmenna á aldrinum 20-24 ára ætti að vera 

um 21% erfiðara fyrir þennan aldurshóp að kaupa húsnæði í dag heldur en árin 1994-2008 

þegar vísitalan var í kringum eða undir 100.  

Svipaða stöðu má sjá hjá fólki á aldrinum 25-29 ára, en frá árinu 2009 var íbúðaverð á yfirverði 

miðað við laun þeirra og hélt bilið áfram að aukast og stóð vísitalan í 117 árið 2014. Staða fólks 

á aldrinum 30-34 ára virðist vera nokkuð önnur, en frá árinu 1996 til ársins 2009 var 

fasteignaverð á undirverði miðað við laun þeirra og eftir það hækkaði vísitalan minna en hjá 

öðrum aldurshópum og stóð hún í 106,5 árið 2014. Þessar niðurstöður styðja því við 
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niðurstöður greiningardeildar Arion banka um það að kaupmáttarþróun ungs fólks hefur ekki 

haldið í við aðra launahópa. Kaupmáttur þeirra til þess að kaupa sér eigið húsnæði er því minni 

í dag en hann var áður og hefur kaupmáttur þeirra yngstu minnkað mest. 

 

Mynd 3-4: Vísitala íbúðaverðs sem hlutfall af launum ungs fólks.  Vísitala 1994=100 

Heimild: Þjóðskrá Íslands og Hagstofa Íslands 

3.3 Eiginfjárstaða ungmenna 

Á mynd 3-5 má sjá meðal eiginfjárstöðu ungs fólks á föstu verðlagi ársins 1997. 

Eiginfjárstaðan er reiknuð sem eignir að frádregnum skuldum. Eins og sést var eiginfjárstaða 

fólks á aldrinum 30-34 ára nokkuð svipuð árin 1999-2004 þar til hún náði afgerandi hámarki 

árið 2005 þegar hún var tæpar 2 milljónir króna að meðaltali. Eiginfjárstaða fólks á aldrinum 

25-29 ára var einnig nokkuð svipuð árin 1997-2004 eða í kringum 100-285 þúsund krónur að 

meðaltali. Árið 2005 náði eignfjárstaða þessa hóps hámarki líkt og hjá aldurshópnum frá 30-

34 ára og var þá rúmlega 500 þúsund krónur að meðaltali. Eiginfjárstaða þeirra tók síðan að 

lækka og var meðalstaðan 276 þúsund krónur árið 2006 og tæplega 200 þúsund krónur árið 

2007. 

Mikill viðsnúningur var á eiginfjárstöðu ungs fólks eftir hrunið en til að mynda fór 

eiginfjárstaða fólks á aldrinum 30-34 ára úr því að vera tæplega 1,4 milljónir króna árið 2007 
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batnandi næstu ár en varð ekki jákvæð aftur fyrr en árið 2014 og var hún þá um 300 þúsund 

krónur að meðaltali. 

Eiginfjárstaða fólks á aldrinum 25-29 ára var orðin neikvæð um 350 þúsund krónur árið 2008 

og árið 2010 náði hún algjöru lágmarki líkt og hjá fólki á aldrinum 30-34 ára og var neikvæð 

um rúmlega 840 þúsund krónur að meðaltali. Eiginfjárstaða þessa hóps var neikvæð allt til 

ársins 2014 þegar hún var engin, semsagt skuldir þeirra voru jafnt og eignir þeirra. 

Eiginfjárstaða fólks yngra en 24 ára hefur verið nokkuð jöfn í gegnum tíðna eða frá 85-300 

þúsund krónum.  

 

Heimild: Hagstofa Íslands 

Þegar þetta er dregið saman er ljóst að eiginfjárstaða fólks á aldrinum 25-34 ára var mun betri 

á árunum 1997-2007 heldur en hún hefur verið árin þar á eftir. Ungt fólk hefur komið illa út úr 

hruninu og þá sérstaklega fólk á aldrinum 30-34 ára en líklegt er að margir þeirra hafi fjárfest 

í sinni fyrstu eign á tímabilinu fyrir hrun. Fólk yngra en 24 ára virðist ekki hafa orðið fyrir 

áhrifum af hruninu eins fólk úr hinum aldurshópunum sem þykja mætti eðlilegt þar sem ekki 

er líklegt að þessi hópur fólks hafi farið út í miklar skuldsetningar tengdar fjárfestingum sökum 

ungs aldurs. Eiginfjár staða þessa hóps virðist þvert á móti hafa batnað örlítið eftir hrunið. 

Ein ástæða þess að eiginfjárstaða ungs fólks er verri í dag en hún var fyrir og í kringum 

aldamótin gæti verið sú að ungmenni í dag séu ekki að spara í jafn miklu mæli og ungmenni 

gerðu áður. Frá árinu 1957 til ársins 1993 var ungmennum á aldrinum 16-25 ára skylt að spara 

hluta af tekjum sínum til íbúðabygginga sem bætti eignfjárstöðu þeirra. Þetta framtak átti 
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vafalaust mikinn þátt í því að auðveldara var fyrir ungt fólk að kaupa eða byggja sér íbúðir 

mikið fyrr en það er í dag (Húsnæðisstofnun ríkisins, 1995).   

Í maí árið 2014 var samþykkt með lögum að fólk hafi rétt til þess að nýta séreignasparnað 

vegna launagreiðslna á tímabilinu 1. júlí 2014 til 30. júní 2017 til þess að kaupa sér 

íbúðahúsnæði, en það verður að vera nýtt fyrir 30. júní 2019. Upphæðin má vera að hámarki 

1,5 milljónir króna fyrir einstaklinga og 2,25 milljónir króna fyrir hjón (Lög um 

skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997). Það er því ljóst að ef 

ungt fólk nýtir sér þetta úrræði þá eykst eigið fé þeirra og nýtist þetta fé vel til þess að brúa 

bilið að þeirri upphæð sem safna verður til þess að eiga fyrir útborgun upp í sitt fyrsta húsnæði. 

3.4 Greiðslumat 

Lánveitendur framkvæma greiðslumat til að kanna fjárhagsstöðu lántakenda og áætla 

greiðslugetu þeirra af húsnæðislánum. Eins og fjallað var um hér áður þá hafa lánveitendur í  

gegnum tíðina notað mismunandi aðferðir og viðmið til að reikna út greiðslugetu lántakenda. 

Þar sem útreiknuð greiðslugeta í greiðslumati hefur bein áhrif á lánamöguleika kaupenda þá 

var borið saman forsendur í greiðslumati á mismunandi tímabilum og metið hvort núverandi 

forsendur í greiðslumati geri kaupendum erfiðara fyrir að fá húsnæðislán í dag en á öðrum 

tímabilum. 

Einungis var gróflega hægt að bera saman forsendur í greiðslumati á mismunandi tímabilum 

því lánastofnanir gátu ekki veitt nákvæmar upplýsingar um forsendurnar á hverjum tíma. Til 

að gera samanburðargreiningu var því stuðst við upplýsingar um þau viðmið sem lánastofnanir 

hafa lagt til grundvallar í útreikningi á greiðslugetu lánsumsækjenda og stuðst við reiknivélar 

á heimasíðum lánastofnana. 

Eins og áður hefur verið fjallað um þá þurfa lánveitendur í dag að miða við grunnviðmið 

Velferðarráðuneytis við gerð greiðslumats. Lánveitendur setja samt sem áður álagningu á 

grunnviðmiðin í greiðslumati sínu þar sem það gefur líklegast réttari mynd af raunverulegum 

útgjöldum heimila. Þegar lánveitendur framkvæma greiðslumat fá þeir ýmis gögn frá 

lánsumsækjendum til að geta ákvarðað greiðslugetu þeirra og eru greiðslumötin jafn einstök 

og þau eru mörg. Á heimasíðum lánastofnana er að finna reiknivélar greiðslumats þar sem 

einstaklingar geta sjálfir reiknað bráðabirgðamat á mánaðarlegri greiðslugetu sinni af 

húsnæðisláni. Í reiknivélarnar eru settar inn upplýsingar um útborguð mánaðarlaun og aðrar 

tekjur einstaklings eða sambúðaraðila, fjölda barna, fjölda bifreiða, mánaðarlega greiðslu af 
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bílaláni og greiðslu af öðrum lánum. Reiknivélarnar gefa ekki endilega sömu niðurstöðu og 

raunverulegt greiðslumat hjá lánveitendum því það eru fleiri upplýsingar sem þeir skoða heldur 

en hægt er að setja inn í reiknivélarnar. Einnig geta einstaklingar í sumum tilvikum sýnt fram 

á önnur útgjöld heldur en lánveitendur reikna með.  

Þótt reiknivélarnar gefi ekki nákvæma mynd af greiðslumatinu í dag þá eru þær besta viðmiðið 

fyrir þær forsendur sem lánveitendur nota við gerð greiðslumats. Á mynd 3-7 má sjá 

framfærslu- og samgöngukostnað einstaklings á höfuðborgarsvæðinu samkvæmt grunnviðmiði 

og dæmigerðu viðmiði Velferðarráðuneytis og til samanburðar má sjá hvernig útgjöldin eru 

reiknuð í reiknivélum á heimasíðum bankanna og Íbúðalánsjóðs. 

 

Mynd 3-6: Framfærslu- og samgöngukostnaður einstaklings samkvæmt viðmiðum Velferðarráðuneytis og 

reiknivélum lánastofnana 

Heimild: Velferðaráðuneytið, Íslandsbanki, Arion Banki, Landsbankinn og Íbúðalánasjóður 
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framfærslukostnaður í samræmi við dæmigert viðmið Velferðarráðuneytis en sjóðurinn styður 

sig í raun meira við grunnviðmiðið við framkvæmd greiðslumats. Í lögum um neytendalán (nr. 

33/2013) eru víðtækar heimildir til undanþágu og Íbúðalánasjóður nýtir sér þær heimildir í 

sumum tilfellum ef lánsumsækjandi getur sýnt fram á lægri framfærslukostnað. Bankarnir hafa 

hins vegar ekki verið að nýta sér þessar undanþágur (Soffía Guðmundsdóttir, 

framkvæmdastjóri viðskiptasviðs Íbúðalánasjóðs, munnleg heimild, 8. apríl 2016). 

Á árunum 1989-1999 var greiðslugeta ekki reiknuð út frá ráðstöfunartekjum og 

framfærslukostnaði heldur var hún reiknuð sem hlutfall af heildartekjum og mátti hlutfallið 

hæst vera 18%. Árið 1999 þegar Íbúðalánasjóður hóf störf var byrjað að reikna greiðslugetu 

sem eftirstöðvar af ráðstöfunartekjum eftir framfærslukostnað og önnur útgjöld. Þau viðmið 

sem lágu til grundvallar greiðslumats á þeim tíma voru framfærsluviðmið Ráðgjafarstofu um 

fjármál heimilanna, en eins og greint var frá hér áður eiga þessi viðmið við um fólk í 

greiðsluerfiðleikum. Inn á heimasíðu Umboðsmanns skuldara, áður Ráðgjafarstofa, má finna 

reiknivél framfærsluviðmiðsins. Samkvæmt þeirri reiknivél er mánaðarlegur 

framfærslukostnaður einstaklings í dag 91.905 kr. og samgöngukostnaður er 42.381 kr. 

Framfærslukostnaður samkvæmt grunnviðmiði Velferðarráðuneytis er í dag 91.765 kr. þannig 

að það er nánast enginn munur á viðmiðunum. Hins vegar er lágmarks samgöngukostnaður 

sem skal reikna með í dag 60.000 kr. en í framfærsluviðmiði Umboðsmanns skuldara er hann 

einungis 42.381 kr.  

Eins og sést á mynd 3-7 þá leggja lánveitendur álagningu ofan á grunnviðmiðið í dag og gætu 

hafa verið að gera slíkt hið sama áður þegar þeir notuðu framfærsluviðmið Ráðgjafarstofu. 

Ekki var hægt að gera nákvæman samanburð þar sem ekki var vitað hver álagningin var eða 

hvort einhver álagning hafi verið. Einnig var ekki í lögum að lánveitendur skyldu fylgja þessum 

viðmiðum að lágmarki og gætu þeir því allt eins reiknað með lægri framfærslu ef þeir vildu.  

Ef haldið er áfram með dæmið hér að ofan þá er hægt að setja inn í reiknivélarnar útborguð 

laun einstaklingsins til að reikna greiðslugetu hans. Til að gefa sem raunhæfustu mynd af 

greiðslugetu ungs fólks í dag þá voru settar inn áætlaðar mánaðarlegar ráðstöfunartekjur fólks 

á aldrinum 20-34 ára. Nýjustu tölur um ráðstöfunartekjur eru frá árinu 2014 og var því aðeins 

hægt á áætla meðaltekjurnar árið 2016. Þær voru áætlaðar með því að finna meðalhækkun 

ráðstöfunartekna frá árinu 2011 til 2014, sem var 5,88%, og reikna með þeirri hækkun árin 

2015 og 2016. Áætlaðar meðal ráðstöfunartekjur ungs fólks á aldrinum 20-34 eru 273.321 kr. 

á mánuði. Á mynd 3-8 má sjá hver reiknuð greiðslugeta einstaklings, sem er með þessar 
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ráðstöfunartekjur og er með eina bifreið en ekkert bílalán né önnur lán, er samkvæmt 

reiknivélum bankanna og Íbúðalánasjóðs.  

 

Mynd 3-7: Greiðslugeta einstaklings með eina bifreið og engin lán 

Heimild: Hagstofa Íslands, Íslandsbanki, Arion Banki, Landsbankinn og Íbúðalánsjóður 

 

Þessar tölur eru í samræmi við tölurnar á mynd 3-7, því greiðslugetan var reiknuð með því að 

draga útgjöldin á mynd 3-7 frá ráðstöfunartekjum. Samkvæmt reiknivél Íslandsbanka og 

Landsbankans þá er mánaðarleg greiðslugeta einstaklingsins um 105.000 kr. en hún er um 

20.000 kr. lægri samkvæmt Arion Banka og 40.000 kr. lægri samkvæmt reiknivél 

Íbúðalánasjóðs.  

Til að gera samanburð á greiðslumati á mismunandi tímabilum var borin saman reiknuð 

greiðslugeta ungs fólks út frá þeim forsendum sem lágu til grundvallar í greiðslumati á hverjum 

tíma. Ráðstöfunartekjur fólks í dag voru notaðar og greiðslugetan var reiknuð út frá þremur 

mismunandi forsendum sem hafa legið til grundvallar í greiðslumati frá árinu 1989. Á mynd 

3-9 má sjá greiðslugetu ungs fólks á aldrinum 20-34 ára á mismunandi tímabilum. Á tímabilinu 

1989-1998 var greiðslugetan reiknuð sem 18% af áætluðum heildartekjum fólks á aldrinum 

20-34 ára. Heildartekjur voru áætlaðar með sama hætti og ráðstöfunartekjur. Frá 1999 til 2012 

var greiðslugetan reiknuð út frá framfærsluviðmiðum Umboðsmanns skuldara og frá 2013 var 

hún reiknuð út frá grunnviðmiðum Velferðarráðuneytis.  
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Mynd 3-8: Greiðslugeta ungs fólks á mismunandi tímabilum 

Heimild: Hagstofa Íslands, Umboðsmaður skuldara og Velferðarráðuneytið 

 

Samkvæmt þessum niðurstöðum var mikið erfiðara fyrir ungt fólk að komast í gegnum 

greiðslumat og fá lán fyrir aldamótin. Greiðslubyrðin mátti einungis vera 18% af heildartekjum 

og miðað við heildartekjur ungs fólks í dag þá væri greiðslugetan einungis um 63.000 kr. ef 

þetta greiðslumat væri enn við lýði í dag. Það er hins vegar einungis um 17.500 kr. munur á 

greiðslugetu ungs fólks milli næstu tveggja tímabila. Ef lánastofnanir væru að fylgja þessum 

viðmiðum þá væri hægt að segja að álíka erfitt hafi verið fyrir fólk að komast í gegnum 

greiðslumat fyrir og eftir setningu laga um neytendalán. Lánastofnanir hafa hins vegar ekki 

verið að fylgja þessum viðmiðum nákvæmlega og því ekki hægt að segja nákvæmlega til um 

hvort það sé erfiðara eða ekki. Ef lánastofnanir voru áður að reikna með lægri 

framfærslukostnaði en sem segir til um í viðmiðum hjá Umboðsmanni skuldara þá er hægt að 

segja að setning neytendalánalaga hafi orðið til þess að skerða greiðslugetu ungs fólks og gera 

þeim erfiðara fyrir að fá lán. Þessi niðurstaða endurspeglar einungis útreiknaða greiðslugetu en 

annað sem spilar inn í er krafan um eiginfjár á hverjum tíma. Á árunum fyrir 2004 þurftu 

kaupendur að fjármagna 30% af markaðsvirði eignar með eigin fé en með innkomu bankanna 

á húsnæðislánamarkaðinn minnkaði krafan í 20% og var á tímabili engin krafa um eigið fé. Í 

dag þurfa kaupendur að fjármagna sjálfir einungis 15% af markaðsvirði eignar sem gerir þeim 

mun auðveldara fyrir að taka húsnæðislán og kaupa eign heldur en á árunum 1989-2004 þegar 

krafan um eigið fé var helmingi meiri.  
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Greiðslumat er hægt að skoða í öðru ljósi, því ef lánveitendur voru áður að reikna með mikið 

lægri framfærslu en raunverulegur framfærslukostnaður einstaklinga var þá var slíkt 

greiðslumat einungis að koma niður á lántakendum. Þeir fengu þá lán með mánaðarlegri 

greiðslubyrði sem þeir réðu ekki við. Því var einmitt haldið fram að fyrir hrun hefðu bankarnir 

verið að framkvæma óraunhæf greiðslumöt og lána allt of háar fjárhæðir sem einstaklingar réðu 

ekki við að borga af. Tilgangur með setningu laga um neytendalán árið 2013 var að vernda og 

upplýsa neytendur en ekki lánveitendur, með því að kveða á um að lánveitendur framkvæmi 

raunhæf greiðslumöt. Til þess þurfa þeir að fylgja lágmarksframfærsluviðmiðum við gerð 

greiðslumats og upplýsa neytendur um þá mánaðarlegu greiðslubyrði sem þeir ráða við. 

Greiðslumat ætti ekki að hugsa sem hindrun til að yfirstíga heldur upplýsingar til lántakenda 

um þá greiðslubyrði sem þeir ráða við miðað við laun og útgjöld þeirra. 

3.5 Lánskjör 

3.5.1 Vaxtakjör 

Á mynd 3-10 má sjá hvernig verðtryggðir vextir og nafnvextir á húsnæðislánum hafa þróast 

frá árinu 1989. Frá árinu 1989 og fram í ágúst 2004 var Íbúðalánasjóður nánast einn á 

húsnæðislánamarkaðnum og voru verðtryggðir vextir þeirra því einu vextirnir í boði á þeim 

tíma. Lífeyrissjóðirnir lánuðu einnig til húsnæðiskaupa en vaxtakjör þeirra eru ekki tekin fyrir 

í þessari umfjöllun. Vextir Íbúðalánasjóðs voru 6% frá því í nóvember árið 1990 og fram í 

október árið 1993 en lækkuðu þá í 5,10% og héldust óbreyttir í 10 ár. Í júlí 2004 hætti sjóðurinn 

útgáfu húsbréfa og hóf útgáfu íbúðabréfa í staðinn og í kjölfarið lækkuðu vextir á skömmum 

tíma niður í 4,35%. Í september sama ár komu bankarnir inn á húsnæðislánamarkaðinn og buðu 

upp á 4,2% verðtryggða vexti á húsnæðislánum. Þremur mánuðum síðar buðu allir lánveitendur 

upp á 4,15% verðtryggða vexti og var því mjög hagstætt að taka lán á þessum tíma. Frá árinu 

2004 sýnir mynd 3-10 lægstu vexti af þeim sem voru í boði á hverjum tíma hjá Arion Banka, 

Íslandsbanka, Landsbankanum og Íbúðalánsjóði.  
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Mynd 3-9: Þróun verðtryggðra vaxta og nafnvaxta á húsnæðislánum 

Heimild: Seðlabanki Íslands 

 
Í byrjun árs 2006 fóru verðtryggðir vextir Íbúðalánasjóðs að hækka á ný og vextir bankanna 

fylgdu í kjölfarið. Vextir bankanna hækkuðu hraðar og meira en vextir Íbúðalánajóðs og fóru 

hæst í 6,50% hjá Íslandsbanka í mars 2008. Vextir Íbúðalánasjóðs hækkuðu mest upp í 5,50% 

í desember 2007 en hafa farið lækkandi síðan þá. Í raun var hagstæðast að taka verðtryggt lán 

hjá Íbúðalánasjóði alveg frá því í júní 2006 og fram í maí 2011 þar sem hann bauð lægstu 

verðtryggðu vextina á húsnæðislánum. Bankarnir voru með afar takmarkað framboð af 

húsnæðislánum á árunum eftir hrun og buðu upp á háa verðtryggða vexti. 

Árið 2011 komu bankarnir aftur sterkir inn á markaðinn með aukið lánsframboð og lægri vexti. 

Verðtryggðir vextir féllu hratt og náðu lágmarki í 3,60% í febrúar árið 2013. Annað sem gerðist 

á þessum tíma var að bankarnir hófu að bjóða upp á húsnæðislán með nafnvöxtum. Þeir byrjuðu 

að veita 7,75% nafnvexti í mars árið 2010 en vextirnir lækkuðu hratt næstu mánuðina og náðu 

lágmarki í 5,25% í febrúar árið 2011. Eins og sjá má á mynd 3-10 hafa vextir nafnvaxtalána 

verið mjög sveiflukenndir frá upphafi og núna undanfarna mánuði hafa þeir farið hækkandi. 

Íbúðalánasjóður býður ennþá einungis upp á verðtryggð lán en hefur samt sem áður heimild til 

þess að veita nafnvaxtalán. Í dag eru lægstu verðtryggðu vextir í boði 3,80% og lægstu 

nafnvextir eru 7,05%. Ekki var unnt að skoða raunvexti á nafnvaxtalánum og því er ekki hægt 

að bera saman nafnvexti og verðtryggða vexti þar sem nafnvextir eru framsýnir og endurspegla 

vænta verðbólgu og slíkur samanburður myndi ekki gefa rétta mynd.   
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3.5.2 Veðhlutföll og hámarkslán 

Lengst af voru lánveitingar mjög smáar í sniðum og árið 1970 lánaði Húsnæðisstofnun ríkisins 

einungis 25-30% af byggingarkostnaði húsnæðis og 10% af kaupverði eldra húsnæðis. Með 

tilkomu nýs lánakerfis árið 1986 voru lánveitingaheimildir Húsnæðisstofnunar auknar og 

veðhlutföll íbúðalána náðu 49%. Þegar húsbréfakerfinu var komið á fót árið 1989 hækkuðu 

hámarksveðhlutföll húsnæðislána ennfremur í 65% og 70% fyrir fyrstu kaup. Á mynd 3-11 má 

sjá þróun hámarkslána, á föstu verðlagi ársins 2016, og hámarksveðhlutfalla fyrir fyrstu 

íbúðakaup hjá Íbúðalánasjóði frá árinu 1999 og hjá Íslandsbanka frá árinu 2004. Lán 

Íbúðalánasjóðs hafa alltaf verið bundin hámarksfjárhæð sem hækkar í samræmi við hækkandi 

fasteignaverð en hjá Íslandsbanka var fjárhæðin ótakmörkuð á þeim tímabilum sem bankinn 

bauð upp á 80% lán fyrir hrun. Þar sem ekki er hægt að sjá súlu fyrir hámarkslán hjá 

Íslandsbanka voru lánsfjárhæðirnar ótakmarkaðar. Viðskiptabankarnir hafa í gegnum tíðina 

allir boðið upp á sambærileg veðhlutföll og hámarkslán og í þessari greiningu var því til 

einföldunar látið kjör Íslandsbanka endurspegla kjör allra viðskiptabankanna. Kjör 

lífeyrissjóðanna eru ekki tekin fyrir á mynd 3-11 en lán þeirra hafa í flestum tilvikum verið 

innan við 65% af markaðsvirði húsnæðis og núna nýlega hafa sumir þeirra hækkað veðhlutföll 

í 75%. 

 

Mynd 3-10: Þróun hámarksveðhlutfalla og hámarkslána, á föstu verðlagi ársins 2016, fyrir fyrstu kaup hjá 

Íbúðalánasjóði og Íslandsbanka 

Heimild: Íbúðalánasjóður, Íslandsbanki og Hagstofa Íslands 
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Húsbréfakerfi Húsnæðisstofnunar, síðar Íbúðalánasjóðs, var starfrækt frá árinu1989 og alveg 

fram til ársins 2004 þegar íbúðabréf tóku við af húsbréfum. Á þessu tímabili héldust 

hámarksveðhlutföll lána til fyrstu íbúðakaupa í 70%. Straumhvörf urðu hins vegar í 

veðsetningarhlutföllum þegar bankarnir komu inn á húsnæðislánamarkaðinn í ágúst 2004. 

Bankarnir hófu að veita húsnæðislán með 80% veðhlutföllum og ótakmarkaðri lánsfjárhæð og 

í kjölfarið hækkaði Íbúðalánasjóður veðhlutföll sín í 90%, en lán þeirra voru bundin við 

hámarksfjárhæðina 21 milljón króna, á verðlagi ársins 2016. Í lok ársins voru bankarnir búnir 

að hækka veðhlutföll í 100% og takmörkuðu þá lánin við 45 milljónir króna, á verðlagi ársins 

2016. 

Á mynd 3-11 sést vel hvernig lánamöguleikar fólks gjörbreyttust árið 2004. Í byrjun ársins 

bauðst fólki 70% lán að hámarki 18 milljónir króna en í loks ársins gat fólk fengið 100% lán 

að hámarki 45 milljónir króna, á verðlagi ársins 2016. Fólki bauðst þó þessi háu veðhlutföll 

ekki í langan tíma því um mitt árið 2006 lækkuðu lánveitendur hámarksveðhlutföll niður í 80%. 

Íbúðalánasjóður hækkaði hlutfallið aftur í 90% tímabundið og bankarnir gerðu slíkt hið sama í 

kjölfarið.  

Hámarksveðhlutfall Íbúðalánasjóðs hefur haldist í 80% frá því í júlí 2007 og hefur sjóðurinn 

hækkað hámarkslánsfjárhæðina í samræmi við hækkandi fasteignaverð og er fjárhæðin 24 

milljónir króna í dag. Hámarkslán sjóðsins hafa þó verið hækkuð minna en sem nemur 

verðbólgunni og hefur því raunvirði hámarkslánanna farið lækkandi síðan 2007. Bankarnir 

lánuðu gífurlega lítið á árunum 2009-2011 en í lok árs 2011 hófu þeir að lána í þeirri mynd 

sem þeir gera í dag. Veðhlutföllin hafa verið að hámarki 80-85% fyrir fyrstu kaup og hefur 

lánunum verið skipt þannig að 70% af fasteignamati eða markaðsvirði fæst lánað til 40 ára og 

viðbótarlán upp í 80-85% af markaðsvirði fasteignar fæst lánað til 15-25 ára. Arion banki og 

Landsbankinn lána með þessum hætti upp í 85% af markaðsvirði fasteignar en Íslandsbanki 

upp í 80% af markaðsvirði. Íslandsbanki veitir einnig aukalán að hámarki 2 milljónir króna til 

10 ára, en að hámarki 90% af kaupverði. Hjá Arion banka og Landsbankanum eru lánsfjárhæðir 

ótakmarkaðar en Íslandsbanki hefur bundið lán sín við hámarksfjárhæð frá því í byrjun 2012 

og er hámarkslán hjá bankanum í dag 60 milljónir króna.  

Það er ljóst að ef einungis eru skoðuð hámarkslán og hámarksveðhlutföll að þá var mikið 

erfiðara fyrir ungt fólk að kaupa sér húsnæði á árunum fyrir 2004 heldur en á árunum eftir það. 

Mikið ríkari krafa var gerð til eiginfjárs og lánsfjárhæðir voru takmarkaðri. Það er gífurlega 
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mikill munur á því fyrir ungt fólk að þurfa að greiða nánast einn þriðja af markaðsvirði eignar 

með eigin fé og að þurfa að greiða einungis 15% af virðinu.  
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4 Könnun á viðhorfi ungs fólks til húsnæðislána og –

kaupa 

Hér verður vikið að niðurstöðum könnunar sem var framkvæmd í þeim tilgangi að kanna 

viðhorf ungs fólks til húsnæðislána- og kaupa. Höfundar vildu komast að því hvort ungt fólk í 

dag upplifi stöðu sína á húsnæðismarkaði sem mjög erfiða. Einnig var tilgangur könnunarinnar 

að afla upplýsinga hjá þeim sem hafa nýlega tekið húsnæðislán og komast að því hvort þeim 

hafi fundist erfitt að fá húsnæðislán, fundist erfitt að kaupa sína fyrstu eign og hvort þeir hafi 

fengið fjárhagsaðstoð við kaupin. Að auki voru spurningar tengdar sparnaði og búsetuformi. 

4.1 Þátttakendur 

Könnunin var send á póstfang allra nemenda í Háskólanum í Reykjavík. Til þess að fá viðhorf 

breiðari hóps en aðeins námsmanna var könnuninni einnig deilt á samfélagsmiðlinum 

Facebook. Þessi leið var valin þar sem þetta er auðveld leið til að ná til þessa aldurshóps og 

hún er ódýr. Alls tóku 642 manns þátt í könnuninni en við yfirferð gagna voru svör 53 

þátttakenda hreinsuð út og því 589 svör tekin gild. Af þeim 583 einstaklingum sem svöruðu 

spurningunni um kyn sitt voru 366 konur, 215 karlar og 2 sögðust vera annað. Þátttakendur 

voru á aldrinum 18-34 ára og var meðalaldur þátttakenda 25,7 ár með staðalfrávik 3,6 ár. Flestir 

þátttakendur voru á aldrinum 22-25 ára eða 44,7%, 31,5% þátttakenda voru á aldrinum 26-29 

ára, 14,4% voru á aldrinum 30-34 ára og aðeins 9,3% voru á aldrinum 18-21 árs. Af öllum 

þátttakendum bjuggu 34,6% í foreldrahúsnæði, 33,8% í leiguhúsnæði, 29,9% í eigin húsnæði 

og 1,7% í annarri gerð húsnæðis. Flestir þátttakendur voru bæði í námi og vinnu eða 37,5% 

þátttakenda, 34,1% voru í vinnu, 26,1% í námi og 1,9% hvorki í námi né vinnu. 

4.2 Mælitæki 

Spurningalisti sem samanstóð af 18 spurningum var lagður fyrir þátttakendur rannsóknarinnar 

(sjá viðauka A). Könnunin var lögð fyrir á rafrænu formi í gegnum vefkönnunarforritið Google 

Survey og tók einungis um tvær til fimm mínútur að svara henni. Könnuninni var ætlað að 

kanna stöðu ungs fólks á húsnæðismarkaðnum og viðhorf þeirra til húsnæðislána og –kaupa. Í 

fyrstu spurningunni var spurt um búsetu þátttakenda, það er hvort þeir byggju í 

foreldrahúsnæði, leiguhúsnæði, eigin húsnæði eða annarri gerð húsnæðis. Þeir sem svöruðu að 

þeir byggju í eigin húsnæði fengu næstu átta spurningar þar sem þeir voru spurðir nánar út í 

húsnæðiskaupin. Spurt var hvort núverandi húsnæði þátttakenda væri það fyrsta sem þeir hefðu 

keypt og hvort húsnæðið væri á höfuðborgarsvæðinu. Einnig var spurt hvort að þátttakendur 



  40 

        

  

hefðu búið í foreldrahúsnæði eða leiguhúsnæði áður en þeir keyptu húsnæðið og í hversu 

langan tíma þeir hefðu sparað markvisst fyrir kaupunum. Í framhaldi voru þeir spurðir hvaða 

ár þeir keyptu húsnæðið og hvort þeir hefðu tekið lán fyrir húsnæðiskaupunum. Að lokum voru 

þeir sem bjuggu í eigin húsnæði spurðir hversu auðvelt eða erfitt þeim fannst að fá húsnæðislán 

(komst í gegnum greiðslumat) og hvort þeir hefðu fengið fjárhagslega aðstoð frá foreldrum eða 

öðrum til að geta keypt húsnæðið.  

Þátttakendur sem svöruðu að þeir byggju í foreldrahúsnæði, leiguhúsnæði eða annarri gerð 

húsnæðis fóru beint í spurningu 10. Sú spurning var opin og spurt var um ástæðu þess að þeir 

byggju í foreldrahúsnæði, leiguhúsnæði eða annarri gerð húsnæðis. Í spurningu 11 og 12 var 

spurt hvort þátttakendur stefndu á að kaupa eigið húsnæði á næstu þremur árum og hvort þeir 

væru að leggja pening til hliðar fyrir kaupum á húsnæði. Allir þátttakendur í könnuninni fengu 

svo síðustu sex spurningarnar.  Í spurningu 13 og 14 voru þátttakendur beðnir um að meta 

hversu auðvelt eða erfitt þeir telji að það sé að kaupa sitt fyrsta húsnæði í dag og svo hversu 

auðvelt eða erfitt þeir telji að það sé að fá lán fyrir húsnæðiskaupum í dag. Svörin voru á fimm 

punkta kvarða þar sem valmöguleikinn ,,Mjög auðvelt” fékk gildið 5 og ,,Mjög erfitt” fékk 

gildið 1, aðrir svarkostir fengu gildin þar á milli. Spurningu 15 var ætlað að kanna viðhorf 

þátttakenda um það hversu raunhæft eða óraunhæft mat á greiðslugetu þeir telji greiðslumat 

vera. Svörin voru einnig metin á fimm punkta kvarða þar sem 5 var ,,Mjög raunhæft” og 1 var 

,,Mjög óraunhæft”. Að auki var einn valkostur ,,Veit ekki”, þar sem líklegt er að einhverjir 

þekki ekki til greiðslumats. Síðustu þrjár spurningarnar voru bakgrunnsspurningar, þar sem 

spurt var um aldur, kyn og hvort þátttakendur væru í námi eða vinnu. Allar 

bakgrunnsspurningar voru á nafnkvarða. 

4.3 Framkvæmd 

Könnunin var lögð fyrir þátttakendur í gegnum tölvupóst sem sendur var til allra nemenda í 

Háskólanum í Reykjavík (sjá viðauka A) og einnig í gegnum samfélagsmiðilinn Facebook. Í 

boði um þátttöku var greint frá því hvað rannsakendur væru að kanna og einstaklingum á 

aldrinum 18-34 ára var boðið að taka þátt í könnuninni. Rannsakendur reyndu að hafa 

könnunina mjög einfalda og snyrtilega og höfðu ekki of margar spurningar til að auka líkur á 

að þátttakendur myndu klára könnunina. Gefin var upp slóð að vefkönnuninni sem þátttakendur 

voru beðnir um að smella á ef þeir vildu taka þátt. Þegar slóðin var opnuð birtust nánari 

upplýsingar um könnunina þar sem tekið var fram að fullum trúnaði væri heitið og að svör yrðu 

ekki rakin til einstakra þátttakenda. Þátttakendum var einnig gefinn kostur á að hafa samband 
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við rannsóknarmenn í gegnum tölvupóst eða símanúmer ef þeir hefðu spurningar varðandi 

könnunina. 

4.4 Úrvinnsla 

Við úrvinnslu gagna var notað tölfræðiforritið SPSS. Svör voru færð úr Google Survey yfir í 

Excel þar sem hverju svari var gefið tölugildi. Gögnin voru síðan færð yfir í SPSS þar sem öll 

svör voru kóðuð og gögnin greind. Gerðar voru tíðnitöflur fyrir allar spurningarnar og þær 

greindar og túlkaðar. Niðurstöður allra helstu spurninga voru krosskeyrðar við frumbreyturnar 

kyn, aldur og hvort þátttakendur væru í námi eða vinnu. Meðaltöl voru reiknuð fyrir spurningar 

sem voru á fimm punkta kvarða. Framkvæmd voru t-próf til að skoða hvort munur væri á 

meðaltölum kvenna og karla í spurningunum sem voru á fimm punkta kvarða og voru 

niðurstöðurnar prófaðar við 5% marktektarkröfu. Þar sem frumbreytur innihéldu fleiri en tvo 

hópa var notast við ANOVA greiningu og F-próf framkvæmd og niðurstöður prófaðar við 5% 

marktektarkröfu. Þar sem aldri var skipt niður í fleiri en tvo hópa var notuð ANOVA greining 

til að bera saman meðaltöl mismunandi aldurshópa í spurningum sem voru á fimm punkta 

kvarða. Svör við opnum spurningum voru færð yfir í Word þar sem þau voru tekin saman, 

flokkuð í þemu og túlkuð. 

 
Rammi 1 - Útskýring á tölfræðiprófum (Newbold, Carlsson og Thorne, 2013) 

 

ANOVA (einhliða dreifigreining) 

ANOVA er greining á breytileika þriggja eða fleiri hópa til þess að bera kennsl á það hvort munur sé 

á meðaltölum hópanna. Notast er við F-próf og er F-gildið fundið með því að deila breytileika milli 

hópanna með breytileika innan hópanna. Hátt F-gildi gefur þannig til kynna að meiri breytileiki sé á 

milli hópanna heldur en er innan hvers hóps. 

 

P-gildi 

p-gildi segir til um líkurnar á því að tölulegt gildi marktektarprófs sé niðurstaðan ef núlltilgátan er 

sönn. 

 

Ef 𝑝 > 𝛼  þá höfnum við núlltilgátunni og drögum þá ályktun að marktækur munur sé á 

meðaltölum. 

 

Ef 𝑝 < 𝛼 þá getum við ekki hafnað núlltilgátunni og getum því ekki sagt að marktækur 

munur sé á meðaltölum. 

 

Marktektarstig, 𝜶 

Marktektarstig, alpha, er líkindi þess að hafna núlltilgátu sem er sönn. Alpha er valið fyrirfram og 

segir til um við hvaða mörk við teljum p-gildið nægjanlegt til að hafna núlltilgátunni. (Newbold o.fl., 

2013) 
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4.5 Niðurstöður 

4.5.1 Hversu auðvelt eða erfitt telur ungt fólk að það sé að kaupa sitt fyrsta húsnæði í 

dag? 

Þátttakendur voru spurðir hversu auðvelt eða erfitt þeir telji að það sé að kaupa sitt fyrsta 

húsnæði í dag. Niðurstöðurnar má sjá á mynd 4-1, en rúmlega 83% telja að það sé erfitt að 

kaupa sitt fyrsta húsnæði í dag á meðan aðeins um 4-5% telja að það sé auðvelt. Um 12% telja 

að það sé í meðallagi auðvelt eða erfitt. Reiknað var meðaltal á fimm punkta kvarða þar sem 

valmöguleikinn ,,Mjög auðvelt” fékk gildið 5 en valmöguleikinn ,,Mjög erfitt” fékk gildið 1, 

aðrir svarkostir fengu gildin þar á milli. Meðaltalið er 1,81 (Sf=0,86) sem gefur til kynna að 

þátttakendur telji að það sé fremur erfitt að kaupa sitt fyrsta húsnæði í dag. Samkvæmt 

niðurstöðum t-prófs er marktækur munur á viðhorfi kvenna og karla þegar athugað er við 5% 

marktektarkröfu (t=3,412; p=0,01<0,05). Tæplega 86% kvenna telja að það sé erfitt að kaupa 

sitt fyrsta húsnæði í dag á meðan 79% karla telja að það sé erfitt. Aðeins 3% kvenna telja að 

það sé auðvelt að kaupa sitt fyrsta húsnæði í dag og rúmlega 7% karla telja það sama. ANOVA 

greining leiddi í ljós að við 5% marktektarkröfu er ekki marktækur munur á viðhorfi 

þátttakenda eftir aldri (F(3, 583)=0,24; p=0,868>0,05) eða eftir því hvort þeir væru í námi eða 

vinnu (F(3, 581)=0,705; p=5,49>0,05). 

 

Mynd 4-1: Hversu auðvelt eða erfitt þátttakendur telja að það sé að kaupa sitt fyrsta húsnæði í dag 

Þeir sem stefna á að kaupa eigið húsnæði á næstu þremur árum voru spurðir hversu auðvelt eða 

erfitt þeir telji að það sé að kaupa sitt fyrsta húsnæði í dag og kom í ljós að 85% telja að það sé 

erfitt og einungis 2% telja að það sé auðvelt. Þeir sem höfðu nú þegar keypt sér eigið húsnæði 
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fengu spurningu um það hvort þeir hefðu fengið fjárhagslega aðstoð við húsnæðiskaupin. Það 

er áhugavert hversu stór hluti, eða 65%, fékk fjárhagslega aðstoð frá foreldrum eða öðrum til 

að geta keypt húsnæðið. 

4.5.2 Hversu auðvelt eða erfitt telur ungt fólk að það sé að fá lán fyrir fyrstu 

húsnæðiskaupum? 

Þátttakendur voru spurðir hversu auðvelt eða erfitt þeir telji að það sé að fá lán fyrir fyrstu 

húsnæðiskaupum í dag (komast í gegnum greiðslumat). Niðurstöðurnar má sjá á mynd 4-2, en 

um 58% telja að það sé erfitt að fá lán fyrir fyrstu húsnæðiskaupum í dag en rúmlega 11% telja 

að það sé auðvelt. Um 30-31% telja að það sé í meðallagi auðvelt eða erfitt. Reiknað var 

meðaltal á fimm punkta kvarða þar sem valmöguleikinn ,,Mjög auðvelt” fékk gildið 5 en 

valmöguleikinn ,,Mjög erfitt” fékk gildið 1 og aðrir svarkostir fengu gildin þar á milli. 

Meðaltalið er 2,39 (Sf=0,94) sem gefur til kynna að þátttakendur séu á milli þess að telja að 

það sé fremur erfitt að fá lán fyrir fyrstu húsnæðiskaupum í dag og að það sé í meðallagi auðvelt 

eða erfitt. Niðurstöður t-prófs sýndu að marktækur munur er á viðhorfi kvenna og karla þegar 

athugað er við 5% marktektarkröfu (t=-3,445; p=0,001<0,05). Konur virðast telja það erfiðara 

að fá lán en karlar, en rúmlega 61% kvenna telja að það sé erfitt á meðan um 52% karla telja 

það sama og rúmlega 8% kvenna telja að það sé auðvelt á meðan rétt tæplega 17% karla telja 

það sama. ANOVA greining leiddi í ljós að við 5% marktektarkröfu er ekki marktækur munur 

á viðhorfi þátttakenda eftir aldri (F(3, 581)=1,174; p=0,319>0,05) eða eftir því hvort þeir séu í 

námi eða vinnu (F(3, 579)=0,742; p=0,527>0,05). 

 

 

Mynd 4-2: Hversu auðvelt eða erfitt þátttakendur telja að það sé að fá lán fyrir fyrstu húsnæðiskaupum í dag 

2,2%

9,1%

30,6%

41,7%

16,4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Mjög auðvelt Fremur auðvelt Í meðallagi Fremur erfitt Mjög erfitt



  44 

        

  

Þeir sem eru nú þegar búnir að kaupa sitt fyrsta húsnæði hafa töluvert öðruvísi viðhorf til 

húsnæðislána í dag. Af þeim telja um 44-45% það vera erfitt að fá lán fyrir fyrstu 

húsnæðiskaupum í dag og tæplega 18% telja að það sé auðvelt. 

Þátttakendur sem höfðu tekið lán fyrir fyrstu húsnæðiskaupum sínum voru beðnir að meta 

hversu auðvelt eða erfitt þeim fannst að fá húsnæðislán (komast í gegnum greiðslumat). Á 

mynd 4-3 má sjá niðurstöðurnar, en um 66-67% töldu það hafa verið auðvelt að fá lán, rúmlega 

18% töldu það hafa verið erfitt og rúmlega 15% töldu það hafa verið í meðallagi auðvelt eða 

erfitt. Reiknað meðaltal úr fimm punkta skalanum er 3,733 (Sf=1,16) sem gefur til kynna að 

þeir sem hafa tekið húsnæðislán fannst að meðaltali fremur auðvelt að fá húsnæðislán fyrir 

fyrstu kaupum. Niðurstöður t-prófs sýndu að marktækur munur var á svörum milli kynja þegar 

athugað var við 5% marktektarkröfu (t=-1,75; p=0,0479<0,05). Rúmlega 22% kvenna fannst 

erfitt að fá húsnæðislán á meðan einungis 12% karla fannst það erfitt og tæplega 62% kvenna 

fannst auðvelt að fá húsnæðislán en á milli 73-74% karla fannst það auðvelt. ANOVA greining 

leiddi í ljós að við 5% marktektarkröfu var ekki marktækur munur (F(3, 126)=1,554; 

p=0,204>0,05) á mati þátttakenda eftir því hvort þeir væru í námi eða vinnu. 

 

Mynd 4-3: Mat þátttakenda sem voru búnir að kaupa sitt fyrsta húsnæði á því hversu auðvelt eða erfitt þeim fannst 

að fá húsnæðislán 

4.5.3 Hversu raunhæft eða óraunhæft mat á greiðslugetu telur ungt fólk greiðslumat 

vera? 

Þátttakendur voru beðnir um að meta hversu raunhæft eða óraunhæft mat á greiðslugetu þeir 

telja greiðslumat vera. Á mynd 4-4 má sjá niðurstöðurnar en einungis rétt um 13% telja 

greiðslumat vera raunhæft mat á greiðslugetu og rúmlega 52% telja greiðslumat vera óraunhæft 

mat á greiðslugetu. Um 21% telja það vera í meðallagi raunhæft eða óraunhæft. Reiknað var 
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meðaltal á fimm punkta kvarða þar sem ,,Mjög raunhæft” fékk gildið 5 og ,,Mjög óraunhæft” 

fékk gildið 1. Meðaltalið er 2,046 (Sf=1,22) sem gefur til kynna að þátttakendur telji 

greiðslumat að meðaltali vera fremur óraunhæft mat á greiðslugetu. Niðurstöður t-prófs sýndu 

að ekki er marktækur munur á viðhorfi kvenna og karla þegar athugað er við 5% 

marktektarkröfu (t=-1,045; p=0,296>0,05). Einnig leiddi ANOVA greining í ljós að við 5% 

marktektarkröfu er ekki marktækur munur á viðhorfi þátttakenda eftir aldri (F(3, 582)=0,392; 

p=0,759>0,05) eða eftir því hvort þeir væru í námi eða vinnu (F(3, 580)=1,076; p=0,359>0,05). 

 

Mynd 4-4: Hversu raunhæft eða óraunhæft mat á greiðslugetu þátttakendur telja greiðslumat vera 

Þegar niðurstöðurnar eru bornar saman við þá sem hafa þegar tekið húsnæðislán eru tæplega 

18% sem telja að greiðslumat sé raunhæft mat á greiðslugetu og um 56% telja að það sé 

óraunhæft.  

4.5.4 Sparnaður 

Þátttakendur sem bjuggu í eigin húsnæði voru spurðir um lengd þess tíma sem þeir hafi sparað 

markvisst fyrir húsnæðiskaupunum. Niðurstöðurnar má sjá á mynd 4-5, en á milli 17-18% 

spöruðu í minna en 1 ár, tæplega 28% spöruðu í 1-2 ár, tæplega 9% spöruðu í 3-4 ár, um 5% 

spöruðu í 5-6 ár og rúmlega 7% spöruðu lengur en 6 ár. Um þriðjungur svarenda sögðust ekki 
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Mynd 4-5: Tími sem þátttakendur, sem voru þegar búnir að kaupa sitt fyrsta húsnæði, spöruðu markvisst fyrir 

fyrstu húsnæðiskaupum 

Þátttakendur sem bjuggu í foreldrahúsnæði, leiguhúsnæði eða annarri gerð húsnæðis voru 

spurðir hvort þeir væru að spara fyrir kaupum á húsnæði og voru rúmlega 56% sem sögðust 

vera að leggja pening til hliðar fyrir kaupum á húsnæði. Niðurstöður þessarar spurningu voru 

einnig bornar saman við niðurstöður spurningarinnar um hvort þátttakendur stefndu á að kaupa 

eigið húsnæði á næstu þremur árum. Eins og sjá má á mynd 4-6 þá eru 80% af þeim sem stefna 

á að kaupa eigið húsnæði á næstu þremur árum að leggja pening til hliðar fyrir kaupunum en 

af þeim sem stefna ekki á að kaup eru aðeins um 26% að leggja pening til hliðar fyrir kaupum 

á húsnæði. 

 

Mynd 4-6: Samanburður milli þess hvort þátttakendur stefni á að kaupa sitt eigið húsnæði á næstu þremur árum og 

hvort þeir séu að spara fyrir húsnæðiskaupum 
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4.5.5 Opin spurning 

Þátttakendur sem bjuggu í foreldrahúsnæði, leiguhúsnæði eða annarri gerð húsnæðis voru 

beðnir um að skýra frá ástæðunni fyrir húsnæðisvalinu. Þátttakendur sem bjuggu í 

foreldrahúsnæði sögðu flestir ástæðu þess vera að þeir hefðu ekki efni á að flytja út og þar af 

voru margir í námi. Margir nefndu að það væri of dýrt að leigja og að þeir væru að spara pening 

og þó nokkrir tóku fram að þeir væru að spara fyrir íbúðarkaupum. Aðrar ástæður sem voru 

nefndar voru að það væri ódýrt og þægilegt að búa í foreldrahúsum. 

Þátttakendur sem bjuggu í leiguhúsnæði sögðu langflestir ástæðuna fyrir því vera að þeir hefðu 

ekki efni á að kaupa húsnæði og margir þeirra sögðu ástæðuna vera að þeir ættu ekki fyrir 

útborgun upp í húsnæði. Nokkrir nefndu að þeir hefðu ekki komist í gegnum greiðslumat. Aðrar 

ástæður sem þátttakendur nefndu voru að þeir vildu ekki binda sig við kaup, að staðsetningin 

á leiguhúsnæðinu væri góð, að þeir gætu ekki búið í foreldrahúsum og nokkrir nefndu að þeir 

væru að spara fyrir húsnæði. Þátttakendur sem bjuggu í annarri gerð húsnæðis sögðu ástæðuna 

vera fjárskortur eða að þeir gætu ekki búið í foreldrahúsum og einnig var nefnt að það væri 

ódýrt. 
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5 Umræða 

Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um ýmsa þætti sem hafa áhrif á erfiðleika ungs fólks við að 

kaupa sitt fyrsta húsnæði. Þættirnir hafa verið rannsakaðir hver í sínu lagi og greint frá áhrifum 

þeirra á mismunandi tímabilum. Það er hins vegar samspil allra þessara þátta sem segir til um 

stöðuna á húsnæðismarkaði á hverjum tíma. Rannsóknarspurningin sem lögð var fram í upphafi 

er: Er erfiðara fyrir ungt fólk á aldrinum 20-34 ára að kaupa sitt fyrsta húsnæði í dag en áður? 

Til þess að geta svarað þeirri spurningu eru hér dregnar saman niðurstöður áhrifaþáttanna fyrir 

hvert tímabil og sagt til um það hvort staða ungs fólks á húsnæðismarkaði á þeim tíma hafi 

verið betri eða verri en hún er í dag. 

Á tímabilinu 1980-2004 var raunvirði fasteigna mikið lægra en það er í dag og var það í 

sögulegu lágmarki árið 1986. Frá árinu 1995 til aldamóta hækkuðu laun ungs fólks hraðar en 

fasteignaverð en þessu var öfugt farið árin 2000-2004. Samt sem áður var kaupmáttur ungs 

fólks til húsnæðiskaupa meiri allt þetta tímabil en hann er í dag. Á þessu tímabili var 

Húsnæðisstofnun ríkisins nánast ein á lánamarkaði og var aðgengi að lánum mun minna en það 

er í dag og vaxtakjör óhagstæðari. Veðhlutföll voru mjög lág í langan tíma en voru hæst 70% 

á tíma húsbréfakerfisins árin 1989-2004. Lánin voru einnig bundin hámarksfjárhæð en í dag er 

hægt að fá ótakmarkaða fjárhæð að láni. Í húsbréfakerfinu var greiðslugeta af húsnæðislánum 

reiknuð sem 18% af heildartekjum sem er mikið lægri greiðslugeta heldur en fæst með 

greiðslumati í dag. Miðað við húsnæðisverð og launaþróun ætti að hafa verið auðveldara að 

kaupa húsnæði á þessum tíma heldur en í dag en hins vegar var mun erfiðara og dýrara að fá 

húsnæðislán á þessum tíma. Skyldusparnaðurinn og almennt góð eiginfjárstaða ungs fólks var 

samt til þess að það þurfti minni fjárhæðir að láni heldur en ungmenni þurfa í dag. Að mati 

höfunda var því auðveldara fyrir ungt fólk að kaupa sína fyrstu eign á þessu tímabili en það er 

í dag 

Um mitt árið 2004 komu viðskiptabankarnir inn á húsnæðislánamarkaðinn og í kjölfarið jókst 

aðgengi að lánsfjármagni, veðhlutföll og hámarkslán hækkuðu og vextir lækkuðu. Bankarnir 

veittu gríðarlega mikið af lánum til húsnæðiskaupa fyrstu árin og greiðslumat virtist ekki hafa 

hamlandi áhrif á lántöku. Aukið lánsframboð jók eftirspurn eftir fasteignum sem olli því að 

fasteignaverð hækkaði gífurlega mikið. Á einungis tveimur árum, 2004 og 2005, hækkaði 

fasteignaverð um 52% að raunvirði og náði fasteignaverð sögulegu hámarki árið 2007 þegar 

það var orðið tvöfalt hærra að raunvirði en það var árið 1994. Fasteignaverð var hærra að 

raunvirði árin 2005-2008 en það er í dag en á þessu tímabili hækkuðu laun ungs fólks gríðarlega 
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hratt og hraðar en fasteignaverðið. Þannig að þrátt fyrir hækkandi fasteignaverð þá jókst 

kaupmáttur þeirra til húsnæðiskaupa og var hann mikið meiri þá en hann er í dag. Einnig var 

eiginfjárstaða ungmenna mun betri en hún er í dag.  Á tímabilinu 2004-2007 var því, að mati 

höfunda, auðveldara fyrir ungt fólk að kaupa sitt fyrsta húsnæði heldur en það er í dag. 

Á árunum eftir hrun var aðgengi að lánsfjármagni mjög takmarkað. Veðhlutföll lækkuðu og 

lánsframboð dróst saman. Fasteignaverð fór lækkandi að raunvirði og náði lágmarki í lok árs 

2010. Laun ungs fólks lækkuðu mikið í kjölfar hrunsins þannig að þrátt fyrir lægra 

fasteignaverð minnkaði kaupmáttur þeirra til húsnæðiskaupa á þessu tímabili. Launaskerðingin 

var mest hjá einstaklingum á aldrinum 20-24 ára og þar af leiðandi var kaupmáttarminnkun 

þeirra mest. Fjárhagsstaða heimilanna versnaði mikið eftir hrun og því höfðu foreldrar ef til 

vill ekki eins mikla burði til að aðstoða börn sín við fyrstu húsnæðiskaup. Þessi staða á 

fasteignamarkaðnum eftir hrun olli því að ungt fólk flykktist inn á leigumarkaðinn og 

þinglýstum leigusamningum á höfuðborgarsvæðinu fjölgaði um tæp 118% á tímabilinu 2009-

2011 á meðan  þinglýstum kaupsamningum fækkaði um tæp 80%. Í kjölfar aukinnar 

eftirspurnar á leigumarkaði hækkaði leiguverð gífurlega mikið og frá árinu 2010 hefur verið 

hagstæðara að kaupa en að leigja. 

Kaupmáttur ungs fólks til húsnæðiskaupa er álíka mikill í dag og hann var á þessu tímabili en 

hins vegar er aðgengi að húsnæðislánum mikið betra í dag. Fjárhagsstaða heimilanna var verri 

á þessum tíma en hún er í dag og því geta foreldrar frekar hjálpað börnum sínum við fyrstu 

íbúðarkaup í dag. Það er því niðurstaða höfunda að auðveldara sé fyrir ungt fólk að kaupa sína 

fyrstu íbúð í dag en það var á árunum eftir hrun. 

Í byrjun árs 2012 fóru bankarnir að auka lánsframboð aftur og veita lán í þeirri mynd sem þeir 

gera í dag. Frá því ári hefur fólk getað fengið 85% lán án hámarksfjárhæðar fyrir fyrstu 

húsnæðiskaupum. Vextir á verðtryggðum lánum hafa verið mjög hagstæðir frá því árið 2012 

en vextir á nafnvaxtalánum hafa verið sveiflukenndir og farið hækkandi undanfarið. Með 

setningu laga um neytendalán árið 2013 varð breyting á forsendum í  greiðslumati lánveitenda 

þar sem þeim var sett sú skylda að fylgja grunnviðmiðum Velferðarráðuneytis við útreikning 

á framfærslu. Lánveitendur voru áður að fylgja framfærsluviðmiðum Umboðsmanns skuldara 

sem eru ekki svo frábrugðin grunnviðmiðunum og virðast því lögin ekki hafa orðið til þess að 

skerða greiðslugetu ungs fólks. 
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Frá byrjun árs 2012 til lok árs 2015 hækkaði íbúðaverð á höfuðborgarsvæðinu um 28% að 

raunvirði. Laun ungs fólks fóru á sama tíma lækkandi og er kaupmáttur þeirra til þess að kaupa 

eigið húsnæði töluvert minni í dag en hann var á árunum 1994-2011. Leiguverð hefur einnig 

hækkað mikið undanfarin ár. Í kjölfar hrunsins flykktist fólk á leigumarkaðinn og jókst því 

eftirspurnin gríðarlega á stuttum tíma. Framboð af íbúðum bæði til leigu og kaupa hefur 

hinsvegar verið takmarkað þar sem útleiga á íbúðum til ferðamanna hefur verið að taka vaxandi 

hluta framboðsins. Ungt fólk á leigumarkaði hefur því þurft að sæta miklum verðhækkunum 

og átt erfitt með að spara fyrir húsnæðiskaupum. 

Ungt fólk upplifir stöðuna á húsnæðismarkaði í dag sem mjög erfiða samkvæmt niðurstöðum 

viðhorfskönnunar. Rúmlega 83% ungs fólks telja að það sé erfitt að kaupa sitt fyrsta húsnæði 

í dag og um 58% telja að það sé erfitt að komast í gegnum greiðslumat og fá lán fyrir fyrstu 

húsnæðiskaupum. Einnig telja um 52% ungs fólks greiðslumat í dag vera óraunhæft mat á 

greiðslugetu og einungis 13% telja það raunhæft. Þessar niðurstöður endurspegla þá umræðu 

sem hefur verið í gangi í þjóðfélaginu undanfarið. Mikið hefur verið rætt um greiðslumat sem 

hamlandi þátt við fyrstu húsnæðiskaup. Fyrri gagnagreining leiddi hins vegar í ljós að 

greiðslumat hefur ekki haft hamlandi áhrif og þeir sem hafa nýlega keypt sér húsnæði staðfestu 

það enn fremur í svörum sínum í könnuninni. 

Léleg eiginfjárstaða ungs fólks í dag er einn helsti þátturinn sem gerir því erfitt fyrir að kaupa 

húsnæði. Í dag virðist ungt fólk ekki spara í langan tíma fyrir húsnæðiskaupum, en af þeim 

þátttakendum í könnuninni sem höfðu keypt sér húsnæði var þriðjungur sem hafði ekki sparað 

markvisst fyrir kaupunum og um 46% spöruðu í tvö ár eða minna. Áður fyrr var algengara að 

ungt fólk lagði fyrir í sparnað og á tímabili var ungu fólki skylt að spara hluta af tekjum sínum. 

Hugsanlegar ástæður fyrir minnkandi sparnaði er aukin neysluhyggja í þjóðfélaginu og að 

hlutir sem áður voru taldir munaðarvara er orðnir að nauðsynjavöru hjá ungu fólki í dag. Fyrir 

þá einstaklinga sem eru á leigumarkaði er hátt leiguverð einnig að skerða getu þeirra til 

sparnaðar. Um 65% af þeim þátttakendum sem höfðu nú þegar keypt húsnæði fengu 

fjárhagslega aðstoð frá foreldrum eða öðrum til þess að geta keypt húsnæðið. Ungt fólk í dag 

virðist reiða sig á aðstoð frá foreldrum og hefur fjárhagsstaða foreldra því mikið um það að 

segja hversu erfitt er fyrir ungt fólk að kaupa sína fyrstu eign. 

Í ljósi ítarlegrar greiningar á húsnæðismarkaðnum og viðhorfskönnunar hafa höfundar komist 

að þeirri niðurstöðu að það sé erfiðara fyrir ungt fólk að kaupa sitt fyrsta húsnæði í dag en áður, 

að undanskildum árunum rétt eftir hrun. Þeir helstu áhrifaþættir sem valda því að erfiðara sé 
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að kaupa sína fyrstu eign í dag en áður eru hátt leiguverð, lág eiginfjárstaða ungs fólks og hæg 

launaþróun þeirra miðað við aðra aldurshópa sem hefur valdið minnkandi kaupmætti til 

húsnæðiskaupa.  

Á fréttamiðli RÚV í síðastliðinni viku kom fram að íslensk ungmenni hafi dregist aftur úr í 

lífskjörum og þá helst vegna þess að ungt fólk hefur dregist aftur úr í tekjum. Það er mikið 

áhyggjuefni að kaupmáttarþróun ungs fólk sé engan veginn í takt við þróun kaupmáttar eldri 

einstaklinga. Vangaveltur eru um það hvaða þættir geta verið að valda þessu en orsakirnar eru 

meðal annars taldar vera aukin skólasókn ungs fólks, lengri skólaganga, hækkun launa 

stjórnenda og lengri starfaldur fólks á vinnumarkaði. Einnig hefur komið fram að fyrirtækjum 

finnist auðveldara að lækka laun hjá nýjum starfsmönnum heldur en þeim sem eldri eru 

(„Lífskjör ungs fólks á Íslandi verri“, 2016, „Segir skattkerfið andsnúið ungu fólki“, 2016). 

Þörf er á frekari rannsóknum til þess að komast að því hver hin raunverulega ástæða sé fyrir 

þessum mikla tekjuójöfnuði á Íslandi. Ljóst er að staða ungs fólks á húsnæðismarkaði í dag er 

ekki góð og spurning er hvort ástandið muni halda áfram að versna eða hvort eitthvað verði 

gert til þess að bæta stöðuna. 
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Viðauki A 

Viðhorfskönnun 

Fyrstu húsnæðiskaup 

Við erum tveir nemendur í Háskólanum í Reykjavík og erum að skrifa B.Sc. ritgerð um stöðu 

ungs fólks á húsnæðismarkaðnum á höfuðborgarsvæðinu. Þessi könnun snýr að fyrstu 

húsnæðiskaupum ungs fólks og viðhorfi þeirra til húsnæðislána og -kaupa. Könnunin er fyrir 

fólk á aldrinum 18 - 34 ára. 

 

Þér er hvorki skylt að svara einstaka spurningum né spurningalistanum í heild en þátttaka þín 

væri mjög vel metin. 

Fullum trúnaði er heitið og svör verða ekki rakin til einstakra þátttakenda. 

 

Könnunin tekur einungis um 2-5 mínútur. 

 

Ef einhverjar spurningar vakna varðandi könnunina ekki hika við að hafa samband við okkur. 

 

Með fyrirfram þökk fyrir þátttökuna, 

Bergdís Ragnarsdóttir, email: bergdis13@ru.is, s: 663-7025 

Hanna Ósk Ólafsdóttir , email: hannao13@ru.is, s: 691-7758 

 

1. Býrð þú í foreldrahúsnæði, leiguhúsnæði eða eigin húsnæði? 

 Ég bý í foreldrahúsnæði 

 Ég bý í leiguhúsæði 

 Ég bý í eigin húsnæði 

 Ég bý í annarri gerð húsnæðis 

 

2. Er núverandi húsnæði þitt það fyrsta sem þú hefur keypt? 

 Já 

 Nei 

 Ég keypti húsnæðið ekki sjálfur 

 

3. Er húsnæðið á höfuðborgarsvæðinu? 

 Já 

 Nei 

 

4. Bjóst þú í foreldrahúsnæði eða leiguhúsnæði áður en þú keyptir húsnæðið? 

 Ég bjó í foreldrahúsnæði 

 Ég bjó í leiguhúsnæði 
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 Ég bjó í annarri gerð húsnæðis 

 

5. Í hversu langan tíma sparaðir þú markvisst fyrir húsnæðiskaupunum? 

 Í minna en 1 ár 

 Í 1-2 ár 

 Í 3-4 ár 

 Í 5-6 ár 

 Lengur en 6 ár 

 Ég sparaði ekki markvisst 

 

6. Hvaða ár keyptir þú húsnæðið? 

 Felligluggi með árunum 1996-2016 

 

7. Tókst þú lán fyrir húsnæðiskaupunum? 

 Já 

 Nei 

 

8. Hversu auðvelt eða erfitt fannst þér að fá húsnæðislán (komast í gegnum 

greiðslumat)? 

 Mjög auðvelt 

 Fremur auðvelt 

 Í meðallagi 

 Fremur erfitt 

 Mjög erfitt 

 

9. Fékkstu fjárhagslega aðstoð frá foreldrum eða öðrum til að geta keypt 

húsnæðið? 

 Já 

 Nei 

 

10. Hver er ástæða þess að þú býrð í foreldrahúsnæði, leiguhúsnæði eða annarri 

gerð húsnæðis? 

 Opin spurning 

 

11. Stefnir þú á að kaupa eigið húsnæði á næstu þremur árum? 

 Já 

 Nei 
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 Veit ekki 

 

12. Ert þú að leggja pening til hliðar (spara) fyrir kaupum á húsnæði? 

 Já 

 Nei 

 

13. Hversu auðvelt eða erfitt telur þú að það sé að kaupa sitt fyrsta húsnæði í dag? 

 Mjög auðvelt 

 Fremur auðvelt 

 Í meðallagi 

 Fremur erfitt 

 Mjög erfitt 

 

14. Hversu auðvelt eða erfitt telur þú að það sé að fá lán fyrir fyrstu 

húsnæðiskaupum í dag (komast í gegnum greiðslumat)? 

 Mjög auðvelt 

 Fremur auðvelt 

 Í meðallagi 

 Fremur erfitt 

 Mjög erfitt 

 

15. Hversu raunhæft eða óraunhæft mat á greiðslugetu telur þú greiðslumat vera? 

 Mjög raunhæft 

 Fremur raunhæft 

 Í meðallagi 

 Fremur óraunhæft 

 Mjög óraunhæft 

 Veit ekki 

 

16. Hver er aldur þinn í árum? 

 Felligluggi: frá 18-34 ár 

 

17. Hvort eru kona eða karl? 

 Kona 

 Karl 

 Annað 
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18. Ert þú í námi eða vinnu? 

 Ég er í námi 

 Ég er í vinnu 

 Ég er í námi og vinnu 

 Ég er hvorki í námi né vinnu 

Viðauki B 

 

Hlutfallsþróun fasteignaverðs umfram launa. Þessa aðferð má nota með vísitölum þegar 

báðar vísitölur eru settar á 100 á sama tíma í upphafi. 

 

𝐹𝑎𝑠𝑡𝑒𝑖𝑔𝑛𝑎𝑣𝑒𝑟ð

𝐿𝑎𝑢𝑛
=

𝑘𝑟/𝑚2

𝑘𝑟/𝑘𝑙𝑠𝑡
=

𝑘𝑙𝑠𝑡

𝑚2
 

 

 

 


