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Ágrip 

Að kaupa íbúð er ein stærsta fjárhagslega ákvörðun sem einstaklingur tekur í lífinu og 

eru fasteignakaup að jafnaði stærstu fjárfestingar fólks á lífsleiðinni. Það má því segja 

að mikil ábyrgð liggi hjá fasteignasölum að sinna starfi sínu af heiðarleika þar sem 

mætti segja að þeir séu að sýsla með aleigu kaupenda. Tilgangur ritgerðarinnar er að 

framkvæma hagkvæmnisrannsókn (e. feasibility study) um það hvort forsendur séu 

nægilegar til að taka hugmyndina um stofnun þjónustufyrirtækis sem sérhæfir sig í að 

aðstoða einstaklinga við kaup á fasteign, sé til þess fallin til að taka á næsta skref sem 

væri gerð viðskiptaáætlunar. Megindlegra gagna var aflað úr kennslubókum, af vefnum 

og með því að leggja fyrir spurningakönnun. Við gerð rannsóknarinnar var stuðst við 

uppsetningu úr bókinni Entrepreneurship and business innovation, the art of successful 

start-ups and business planning eftir Alan Thompson.  

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa vísbendingar um að grundvöllur sé til staðar að halda 

áfram með þróun hugmyndarinnar. 
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Formáli 

Rannsókn þessi er lokaverkefni til BS gráðu í viðskiptafræði við Háskólann á Bifröst 

og er 14 ECTS einingar. Rannsóknin var unnin á haustönn 2017 og heitir  

,,Eru forsendur fyrir því að fara í rekstur þjónustufyrirtækis sem sérhæfir sig í að 

aðstoða og leiðbeina kaupendum í fasteignaviðskiptum – hagkvæmnisrannsókn á 
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1 . Inngangur 

Tilgangur ritgerðarinnar er að framkvæma hagkvæmnisrannsókn (e. feasibility study) 

um það hvort forsendur séu nægilegar til að taka hugmyndina um stofnun 

þjónustufyrirtækis sem sérhæfir sig í að aðstoða einstaklinga við kaup á fasteign sé til 

þess fallin að taka á næsta skref sem væri gerð viðskiptaáætlunar.  

Að kaupa íbúð er ein stærsta ákvörðun sem einstaklingur tekur í lífinu 

(landsbankinn.is, e.d.) og eru fasteignakaup að jafnaði stærstu fjárfestingar fólks á 

lífsleiðinni (lifeyrismal.is, 2017). Það má því segja að mikil ábyrgð liggi hjá 

fasteignasölum að sinna starfi sínu af heiðarleika þar sem segja má að þeir séu að sýsla 

með aleigu kaupenda. 

Kveikjan af hugmynd fyrir ritgerðina kom í kjölfar þess að höfundur og unnusta 

hans festu nýlega kaup á fasteign og seldi aðra á sama tíma. Kaupin og salan fóru í 

gegnum sitthvora fasteignasöluna. Mikill munur var á viðmóti fasteignasala og 

upplifðum við skýrt að fasteignasalinn sem seldi okkur íbúðina var hliðhollari 

seljandanum en okkur.   

Rannsóknin er uppbyggð þannig að fyrst er farið yfir aðferðafræði og 

fræðilegan bakgrunn. Í þriðja kafla er fjallað um hagkvæmnisrannsókn (e. Feasibility 

study), umboðsmannakenninguna (e. agency theory), Dual agency, óhefðbundin 

viðskiptamódel í Bandaríkjunum, SVÓT greiningu og verður farið í söluráðana fjóra 

(the 4 P´s). 

Fjórði kaflinn er sjálf hagkvæmnisrannsóknin. Fimmti kaflinn inniheldur 

samantekt milli Norðurlandanna og Bandaríkjanna á gjöldum sem falla til við kaup og 

sölu fasteigna. Sjötti kaflinn fjallar um samband kaupenda og fasteignasala. 

Spurningakönnunin er í sjöunda kafla. Í áttunda kafla er farið í SVÓT greiningu. Í 

níunda kafla eru niðustöður úr spurningakönnun. Í kafla 10 er greint frá niðurstöðum 

og loks eru lokaorð í kafla 11. 
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2.Aðferðafræði 

Höfundur kemur til með styðjast við megindleg gögn í þessari rannsókn. Hugtakið 

hagkvæmnisrannsókn (e. feasibilty study) verður skýrt. Stuðst verður við blaðaviðtöl 

þar sem fjallað er um ábyrgð fasteignasalans í kaupferlinu, gögn frá Þjóðskrá og 

Hagstofu Íslands auk annara gagna. Einnig verður skoðað hvernig þessum málum er 

háttað á Norðurlöndunum og í Bandaríkjunum. Núverandi staða á markaði verður 

skoðuð með tilliti til mögulegrar samkeppni ásamt því að framkvæma SVÓT greiningu. 

Hlutverk fasteignasala og sölufulltrúa á Íslandi, á Norðurlöndunum og í Bandaríkjunum 

verða skoðuð ásamt þeim kostnaði sem fylgir því að kaupa og selja fasteignir í þessum 

löndum. 

Til að greina mögulega markhópa og þörf fyrir þjónustuna verður lögð fram 

spurningakönnun. Höfundur mun senda krækju (e. link) á könnunina í gegnum 

samfélagsmiðilinn Facebook. Á Facebook má finna hópa sem sérstaklega eru til þess 

fallnir að auglýsa spurningakannanir. Að auki mun höfundur óska eftir aðstoð vina og 

vandamanna við að dreifa könnuninni á sínum Facebook síðum. Úrtakið fyrir 

könnunina er þar af leiðandi þeir sem hafa aðgang að samskiptamiðlinum Facebook og 

taka sjálfviljugir þátt og telst því úrtakið vera sjálfvalið. Nánar verður fjallað um ágæti 

aðferðarinnar í kafla átta.  
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3. Fræðilegur Bakgrunnur 

Við gerð þessarar hagkvæmnisrannsóknar þá verður stuðst við bókina Entrepreneurship 

and business innovation, the art of successful start-ups and business planning eftir Alan 

Thompson. Eftirfarandi hugtök verða skilgreind: Hagkvæmnisrannsókn (e. feasibility 

study, umboðsmannakenningin, SVÓT , Dual agency og óhefðbundin viðskiptamódel 

í Bandaríkjunum. 

3.1 Hagkvæmnisrannsókn (e.Feasibilty study) 

Hagkvæmnisrannsókn er greining á því hversu líklegt sé að hugmynd komi til með að 

ganga upp. Talið er að aðeins ein af hverjum 50 viðskiptahugmyndum sé líkleg til að 

ganga upp og skila hagnaði (Thompson, 2005). Það má skilgreina 

hagkvæmnisrannsókn sem skipulagt ferli til að koma auga á mögulegar hindranir og 

tækifæri, greina aðstæður, skilgreina mismunandi útkomur og meta þann kostnað og þá 

kosti viðskiptahugmyndar eftir mismunandi leiðum til að greina vandann.   

Það er hægt að nota hagkvæmnisrannsóknir fyrir margskonar hugmyndir. 

Aðallega er hún þó notuð sem greiningartæki til að meta viðskiptatækifæri áður en farið 

er út í að útbúa viðskiptaáætlun.  

Hagkvæmnisrannsóknin er framkvæmd í umræðuferlinu um hvort stofna eigi 

tiltekið fyrirtæki og er ætlað að ramma inn viðskiptahugmyndina og einnig er hún notuð 

til að  koma auga á það snemma í ferlinu hvort viðskiptahugmyndin sé arðvænleg. Vel 

unnin rannsókn ætti því að minnka líkur á því að slæmar eða illa ígrundaðar 

viðskiptahugmyndir fari á næstu stig (Iowa State University, 2009). Verði niðurstaðan 

sú að viðskiptahugmyndin sé sannarlega góð eftir að hafa verið rannsökuð þá má gera 

ráð fyrir að kostnaður við sjálfa viðskiptaáætlunina verði minni þar sem talsverð 

undirbúningsvinna hefur farið fram (Thompson, 2005).  

Hagkvæmnisrannsóknir geta verið af ýmsum toga og fer það eftir því hvers eðlis 

viðskiptahugmyndin er og hvers konar markaðsaðstæður eru tilgreindar. 

3.2 Umboðsmannakenningin (Agency theory) 

Umboðsmannakenningin er einnig þekkt sem Principal-agent eða Principal AT/model. 

Hún lýsir sambandi á milli tveggja eða fleiri aðila þar sem einn aðili er tilnefndur (e. 

designated) sem aðalmaður (e. principal) sem svo úthlutar öðrum aðila, umboðsmanni 

(e. agent) til að sinna verkefnum fyrir hönd þess tilnefnda aðalmanns. Aðalmaðurinn 
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gerir ráð fyrir að umboðsmaðurinn hafi meiri upplýsingar en hann sjálfur. Þetta er 

kallað ójafnvægi í upplýsingaflæði og getur haft neikvæð áhrif á getu aðalmannsins til 

að fylgjast með störfum stofnunarinnar. Önnur forsenda fyrir 

umboðsmannakenningunni er að bæði aðalmaður og umboðsmaður starfi skynsamlega 

og reyni að hámarka eigin hagsmuni, sem leiðir á endanum til hagsmunaárekstra. 

 Þetta er vandamálið við að vinna gegn hagsmunum aðalmannsins þar sem 

umboðsmaðurinn reynir að hámarka eigin hagsmuni. Þar sem aðalmaðurinn hefur ekki 

aðgang að öllum upplýsingum umboðsmannsins er hann ófær um að meta hvort 

aðgerðir umboðsmannsins séu hagsmunir þeirra beggja (Mehbub, 2016). Til að setja í 

samhengi við fasteignaviðskipti þá gætu hagsmunir fasteignasalans og seljandans verið 

aðrir heldur en hagsmunir sjálfrar fasteignasölunnar. Fasteignasali sem er kaupanda eða 

seljanda innan handar ætti að vera sínum skjólstæðingi innan handar og benda á ágalla 

í kaupferlinu. Umbjóðandi kaupandans ætti að upplýsa kaupandann um alla áhættuþætti 

og ástæður þess ef honum finnst verðið á fasteigninni vera of hátt. Umbjóðandi 

seljandans á að vera viss um að rétti tíminn sé fyrir seljandann til að selja sína fasteign 

á sem bestu verði (OAK investment, 2009). 

3.3 Dual Agency 

Dual agency, einnig nefnt transactions brokers, er það þegar sami fasteignasali er 

umbjóðandi beggja aðila máls. Í flestum fylkjum Bandaríkjanna hefur sami 

fasteignasalinn heimild til að sjá um einu og sömu söluna en því er ekki að skipta í 

nokkrum ríkjum.  Þau fylki sem banna slíkan gjörning eru Flórída, Colorado og Kansas. 

Það er gert til að koma í veg fyrir óréttlæti og sjá til þess að hagsmuna beggja aðila sé 

gætt. Í þeim ríkjum sem heimila að sami fasteignasali gæti hagsmuna beggja aðila þá 

er þeim skylt að upplýsa strax að hann sjái um að þjónusta báða aðila. Þegar sami 

fasteignasali sér um að bæði kaup og sölu, þá eðli málsins samkvæmt fær hann óskerta 

söluþóknun serm hann hefði annars þurft að skipta með umbjóðanda seljandans (Evans, 

2017). 

3.4 Óhefðbundn viðskiptamódel 

Þó að flestir Bandaríkjamenn kjósi að fara hinar hefðbundnu leiðir þegar kemur að því 

að ráða fasteignasala sem veitir almenna þjónustu þá eru margir neytendur sem kjósa 

heldur að eiga viðskipti við fasteignasala sem fara í aðrar áttir heldur en hið hefðbundna 

viðskiptamódel. Enn aðrir kjósa að leita til miðlara (e. non-brokers) sem sjá um að 
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markaðssetja og selja heimilin þeirra. Þennan aukna áhuga á hinum óhefðbundnu 

viðskiptamódelum má rekja til þess að sífellt fleiri hafa bæði áhuga á og eru óhrædd 

við að nota internetið (Cushmac, Majure, Magura og Read, 2007). Skoðum nú fimm 

óhefðbundin viðskiptamódel. 

3.4.1 Full-Service discount brokers 

Í þessu módeli þá bjóða fasteignasalar fulla þjónustu til bæði kaupenda og seljanda á 

lægra verði heldur þekkist á markaðnum. Dæmi um afslátt gæti verið sá að þar sem 

algeng þóknun sé 7% að þá gæti þessi fasteignasali boðið þóknun sem væri 3 - 4%. Það 

eru þó sum ríki sem banna slíka viðskiptahætti. Þar sem ekki er leyfilegt að undirbjóða 

svo mikið hafa fasteignasalar brugðið á það ráð að bjóða endurgreiðslur af þóknun (e. 

rebates) í formi reiðufjár eða kaupauka (e. inducements) eins og gjafabréf, afsláttar- og 

inneignarmiða, eða þá að þeir veita hluta af sinni þjónustu endurgjaldslaust. Þessir 

afslættir eru yfirleitt boðnir af umbjóðanda kaupandans til að fá þá til að semja við 

fasteignasala um að hann annist sín mál. Í þeim ríkjum sem leyfa slíkar endurgreiðslur 

af þóknun þá er algengt að upphæð endurgreiðslunnar nemi 1% af kaupverði 

eignarinnar.  

Ástæða þess að endurgreiðslur eru mikilvægar í samkeppni um verð samkvæmt 

hinu hefðbundna viðskiptamódeli er vegna þess að seljandinn og hans fasteignasali, 

ekki umbjóðandi kaupandans, ákveða þóknun umbjóðanda kaupandans í 

skráningarsamning. Ef engin endurgreiðsla væri í boði, myndi umbjóðandi kaupandans 

draga úr sínum hluta þóknunarinnar og mismunurinn færi í vasann hjá umbjóðanda 

seljandans í staðinn. Fyrirkomulag endurgreiðslunnar hentar líka kaupendum og 

seljendum. Þar sem endurgreiðslur eru í boði geta kaupendur greitt hærri upphæð í 

fasteignina í stað þess að greiða hærri söluþóknun (Cushmac o.fl., 2007). 

3.4.2. Fee-For service brokers 

Þeir sem ekki vilja kaupa hefðbundna „pakka“ þjónustu með öllu inniföldu geta leitað 

til Fee-for service  fasteignasala, einnig nefndir flat-fee brokers eða limited-service 

brokers. Það er svo mismunandi eftir fasteignasölum hversu mikla þjónustu þeir bjóða 

en seljandinn hefur alltaf val um þá þjónustuþætti sem honum hentar. Venjan er sú að 

bjóða upp á tvo eða þrjá mismunandi þjónustupakka. Þetta viðskiptamódel hentar þeim 

sem treysta sér til að sinna einstaka þáttum í söluferlinu og sleppa því við að borga fyrir 

þjónustu sem þeir þurfa ekki (Cushmac o.fl., 2007). 
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3.4.3. Virtual office website brokers (VOWs) 

Vow´s eru vefsvæði þar sem fasteignasalar bjóða fram þjónustu sína í gegnum netið til 

skráðra viðskiptavina sinna. Það sem einkennir Vow´s er að skráðir notendur hafa 

aðgang að fasteignaskrá (e. multiple listing service, MLS), sem er sama fasteignaskrá 

og notuð er af fasteignasölunum. Samkvæmt reglum National Associtation of realtors 

(NAR) geta  þessi vefsvæði boðið skráðum notendum meira af upplýsingum um eignina 

heldur en hægt er að sjá á almennum fasteignasölusíðum. Kaupandinn eða seljandinn 

sem skráir sig á vefsvæðið þarf því að samþykkja notendaskilmála. Notandinn hefur 

þann tíma sem hann þarf til að skoða þær eignir sem eru á skrá og í kjölfarið þegar rétta 

eignin er fundin hefur hann samband við fasteignasalann sem sér um að aðstoða við að 

koma í kring skoðun á eigninni, aðstoð við kauptilboðsgerð og fleira.   

Kostir þessa módels er að hér hefur viðskiptavinurinn aðgang til að skoða eignir á sínum 

hraða og hann getur leitað eftir eignum sem henta hans þörfum. Það léttir á störfum 

fasteignasalans og hann getur einbeitt sér að því að veita honum aðstoð hann þegar rétta 

eignin er fundin (Cushmac o.fl., 2007). 

3.5 SVÓT greining (SWOT) 

Svót greining felur það í sér að fyrirtækið leggur í greiningarvinnu á sjálfu sér til að 

greina stöðu sína á markaðnum. Þeir þættir sem teknir eru fyrir eru styrkleikar (S), 

veikleikar (V), ógnanir (Ó) og tækifæri (T). Greiningunni er skipt í tvo þætti, innri og 

ytri áhrifaþætti. Við mat á innri áhrifaþáttum skoðar fyrirtækið sérstaklega sína 

styrkleika og veikleika. Við greiningu á ytri áhrifaþáttum eru greindar þær ógnanir og 

þau tækifæri sem eru fyrir hendi (For-Learn, 2005). 
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Mynd 1 SVÓT líkan 

Fyrst greinir fyrirtækið styrkleika sína. Styrkleiki gæti falist í að vera með gott og hæft 

starfsfólk, sterk fjárhagsstaða þess eða eign á þekktu vörumerki. Undir  veikleika má 

flokka til dæmis ef fyrirtækið er með óvandaða framleiðslu, slæma stjórnarhætti eða 

slæma fjárhagslega stöðu. Ógnanir geta verið keppinautar á markaðnum, breytt löggjöf 

eða minnkandi þörf fyrir vörur eða þjónustu fyrirtækisins. Loks eru það þau tækifæri 

sem eru fyrir hendi og má þar nefna möguleika á að koma með nýja vöru eða þjónustu 

á markaðinn, skilvirkari og betri auglýsingar eða sókn á nýja markaði (Ágúst Einarsson, 

2007). 

3.6 Söluráðarnir fjórir (The 4 P´s of marketing) 

Þegar fyrirtæki vinna í að skipuleggja markaðssetningu sína þurfa þau að skilgreina 

hvaða vara eða þjónusta það er sem þau ætla að bjóða markhópnum, hvernig henni skuli 

dreift, hvernig standa skuli að kynningarmálum og síðast en ekki síst hvernig skuli 

verðleggja hana. Söluráðarnir vinna allir saman og eru verkfæri sem fyrirtæki geta 

notfært sér til að ná markmiðum sínum. Söluráðarnir eru stýranlegar breytur sem þarf 

að stýra vel og þeir verða að uppfylla þarfir ákveðins markhóps (Kotler, Armstrong, 

Wong og Saunders, 2008). Nú verða söluráðarnir skoðaðir. 

SVÓT-
greining

Styrkleikar

Veikleikar

Tækifæri

Ógnanir
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Mynd 2 Söluráðarnir fjórir líkan 

Vara (e. product) Hér er listað upp vöruframboð fyrirtækisins. Fyrirtækið 

verður að spyrja sig fyrir hvern er varan? Hvaða þarfir þarf varan að uppfylla? Hvaða 

eiginleika skal varan hafa? Hvernig er vara fyrirtækisins frábrugðin samkeppninni ?

  

Dreifing (e. place) Hvernig skal þjónustunni dreift til viðskiptavina og hvernig 

er henni komið í neyslu? Ætli fyrirtæki að ná markmiðum sínum með markaðsstarfinu 

þarf dreifikerfið bæði að vera hagkvæmt og skilvirkt. Varan verður að vera komin á 

réttum tíma og rata á réttan stað. Sé eftirspurn vanmetin getur það leitt til þess að 

kaupendur geta ekki keypt vöruna sem þá langar í og það getur haft áhrif á arðsemi 

fyrirtækisins. Tvær leiðir eru færar í að dreifa vöru til viðskiptavinarins, önnur er sú að 

fyrirtækið sjái sjálft um að selja beint til viðskiptavina sinna og sú seinni er að 

fyrirtækið notast við milliliði sem gætu verið smásalar eða heildsalar (Kotler o.fl., 

2008). 

Kynning (e. promotion) Jafnvel þótt fyrirtækið sé með frábæra vöru eða 

þjónustu þá hefur hún lítið að segja ef ekki tekst að koma skilaboðum um ágæti hennar 

til markhópsins. Það eru ýmsar leiðir færar í að kynna vörur og má nefna auglýsingar 

en þær eru mest sýnilegar í kynningarstarfi fyrirtækja. Þær eru ópersónuleg 

fjölmiðlasamskipti og eru kostaðar af fyrirtækjunum. Söluhvatar eða tilboð eru notuð 

til að auka við sölu til skamms tíma til að fá viðskiptavini til að kaupa vöruna fljótt og 

er það gjarnan gert með því að bjóða sérstök tilboð. Almannatengsl geta myndað 

jákvæð sambönd við almenning og tekið á neikvæðum atburðum sem gætu komið upp. 

Persónuleg sala er þegar sölumaður á í samskiptum við viðskiptavininn, hún er notuð 
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til að kynna og selja vörur. Loks eru það svo beinar markaðssetningar þar sem 

auglýsingum er beint til vel skilgreinds markhóps.  

Verð (e. price) Verðlagning er eitt mikilvægasta verkið í markaðsstarfinu því 

verðið er einn af  söluráðunum fjórum sem raunverulega skapar tekjur fyrir fyrirtækið 

á meðan hinir söluráðarnir valda kostnaði því það kostar jú að hanna 

vöruna/þjónustuna, viðhalda, dreifa og byggja upp dreifikerfi, auglýsa og kynna hana. 

Það getur reynst erfitt að verðleggja vöru því hún þarf að endurspegla samhengið milli 

framboðs og eftirspurnar. Við verðlagningu þarf að taka mið af rekstrarkostnaði 

fyrirtækisins, skoða hvað samkeppnin er að verðleggja og síðast en ekki síst af kaupgetu 

markhópsins (Kotler o.fl., 2008). 
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4. Hagkvæmnisrannsóknin 

Í þessari rannsókn verður höfð til hliðsjónar uppsetning úr bókinnni Entrepreneurship 

and business innovation, the art of successful start-ups and business planning eftir Alan 

Thompson og verða eftirfarandi þættir teknir sérstaklega fyrir: 

• Vara/Þjónusta: Fyrirtækið og þjónustan er skilgreind á einfaldan hátt. Lýsing 

á því hvernig viðskiptavinir koma til með að kaupa og notfæra sér þjónustuna. 

Því næst skal þjónustan skilgreind og þá verður farið í hvaða þjónustuleiðir 

verða í boði.  

• Tæknin: Í þeim hluta er litið til hvaða þættir þurfa að vera til staðar svo hægt 

sé að framleiða vöruna eða þjónustuna sem í boði er. 

• Markaðsumhverfið: Þarna eru markhópur/ar skilgreindir. Hver er þörfin á 

markaðnum fyrir þjónustuna með tilliti til lýðfræðilegra þátta ? 

• Samkeppnin: Bein og óbein samkeppni verður skoðuð og listaðir upp þeir 

þættir sem fyrirtækið mun koma til með að hafa umfram samkeppnina. 

• Atvinnugreinin:  Hér atvinnugreinin skoðuð og skilgreind á þeim markaði sem 

fyrirtækið kemur til með að að vera starfandi og þau öfl sem hafa áhrif á 

markaðinn. 

• Viðskiptamódel: Hér er viðskiptamódeli lýst og því hvernig fyrirtækið kemur 

til með að afla sér tekna. 

• Markaðs- og söluáætlun: Hér eru lagðar fram grundvallar markaðs, og 

söluherferðir. Einnig verður skoðað hvaða dreifileiðir notast verður við til að 

selja þjónustuna. Þá verður verðlagning þjónustu skoðuð og hvernig 

greiðslufyrirkomulagi er háttað.  

• Standsetning fyrirtækisins: Hér verður farið yfir hvar fyrirtækið mun vera 

með starfsemi sína þar sem þjónustan er veitt. Metið verður hversu stórt 

húsnæðið þarf að vera til að rúma starfsemina. Verður húsnæði tekið á leigu eða 

keypt og kemur til með að falla kostnaður vegna endurbóta? Ef kostnaðurinn er 

einhver þá þarf að taka það með inn í myndina. 

• Stjórnun og mannaflaþörf: Gera þarf grein fyrir lykilstarfsmönnum, 

starfstitlum, skyldum og ábyrgðum. Skoðað verður hversu margir starfsmenn 

þurfa að vera og hvaða menntun og hæfni þeir þurfa að hafa. 
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4.1 Varan/þjónustan 

Fyrirtækið verður þjónustufyrirtæki sem sérhæfir sig í að aðstoða kaupendur á 

einstaklingsmarkaði við að kaupa fasteign. Óháður aðili kemur til með að leiðbeina og 

aðstoða kaupanda við ferlið, allt frá því að finna eign og þangað til kaupin eru frágengin. 

Í boði verða mismunandi þjónustupakkar, allt eftir því hvað viðskiptavinurinn telur sig 

þurfa. Hugmyndin er að bjóða upp eftirfarandi þjónustur: Aðstoða við að finna fasteign 

sem hentar, ráðleggingar varðandi fjármögnunarleiðir, aðstoða við gerð kauptilboðs, 

umsjón skjalavinnslu eins og þinglýsingu á kaupsamningi og öðrum skjölum, aðstoð 

við framkvæmd greiðslumats,  sérstakur dagur þar sem ráðgjafi bókar nokkrar fasteignir 

til skoðunar og fer með kaupenda á staðinn og loks að fá matsmann til að taka eignina 

út fyrir og eftir kaup. Ráðgjafar fyrirtækisins verða aðeins löggildir fasteignasalar. Að 

auki verða faglærðir iðnaðarmenn sem koma til með að taka út eignir bæði fyrir og eftir 

að gengið hefur verið frá kaupum. Viðskiptavinir koma til með að geta pantað 

viðtalstíma í gegnum heimasíðu fyrirtækisins. Á heimasíðunni gefst viðskiptavini 

kostur á að velja sinn fulltrúa eða velja einhvern af handahófi.  

Fyrsta viðtal verður gjaldfrjálst. Í viðtalinu kemur kaupandi þjónustunnar til 

með lista upp það sem hann væntir af þjónustuaðila. Að viðtali loknu og mögulega 

einhverjum dögum seinna verður gerður samningur milli kaupanda þjónustunnar og 

þjónustuveitandans þar sem listaðir eru upp þeir þættir sem skulu unnir ásamt upphæð 

þóknunar. Ef sú staða kemur upp að engin eign er til sölu sem hentar viðkomandi 

kaupanda þá er honum boðið að skrá sig í kerfi þar sem listaðar eru upp hans óskir. Sem 

dæmi má nefna fjölda svefnherbergja, staðsetning, verðbil og fleira sem gæti skipt 

kaupandann máli. 

Hildur Ýr Viðardóttir  héraðsdómslögmaður segir í viðtali við Vísi.is (2016) að 

fasteignasalar skulu samkvæmt 9.gr. laga nr. 70/2015 um sölu fasteigna-, fyrirtækja,- 

og skipasölu sem tóku gildi í júlí árið 2015 að ef fasteignasali tekur að sér sérstök 

verkefni fyrir kaupanda eins og til dæmis þinglýsingu skjala og fleira þá verði hann að 

gera með kaupandanum sérstakan samning um það. Með þessum lögum hefur 

fasteignasalinn ekki rétt á að innheimta gjald frá kaupanda sem þeir hafa ekki samið 

um sín á milli. 

Samkvæmt Brouthers og Turcotte (2011) eru kostir þess að hafa hlutlausan 

ráðgjafa fyrir kaupandann margir og má þá helst nefna að kaupandinn nýtur góðs af 

þekkingu síns ráðgjafa þar sem hann þekkir markaðinn vel, þeir geta komið auga á og 
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bent á hugsanlega galla í eigninni, ráðgjafinn heldur fullum trúnaði við sinn kaupanda 

og kaupandinn hefur sinn bandamann í samningaviðræðum um kaupverð eignarinnar. 

4.2. Tæknin 

Þar sem þetta er þjónustufyrirtæki kemur það ekki ekki til með þurfa að halda lager af 

vörum eða flókinn og kostnaðarsaman tækjabúnað. Það sem fyrir tækið mun þurfa er 

meðal annars tölvur, síma, prentara, skanna, ritföng, internettengingu og kaffivél. 

Sérstakur búnaður ætlaður skoðunarmönnum verður keyptur og má þá til dæmis nefna 

raka og hitamæla. Mikið verður lagt upp úr að hafa heimasíðuna vandaða og 

auðskiljanlega. 

4.3 Markaðsumhverfið 

Markhópurinn eru einstaklingar sem eru 18 ára og eldri sem hafa hug á að kaupa 

fasteign, hvort sem um ræðir fyrstu fasteignakaup eða þá sem hafa áður keypt fasteign. 

Til að skilgreina markhópinn enn frekar verður stuðst við niðurstöður úr 

spurningakönnun sem gerð var af höfundi dagana 27. september – 11. Október 2017. 

Bakgrunnsspurningar verða notaðar til að greina markhópinn niður eftir aldri, kyni, 

menntunarstigi, launum og búsetu. 

Árið 2016 var fjöldi þinglýstra kaupsamninga á Íslandi alls 12.408 talsins. 

Fjöldi kaupsamninga vegna íbúðarkaupa í fjölbýli voru 7.435 og fjöldi kaupsamninga 

í sérbýli 3.639 og mismunurinn, 1.334 voru vegna kaupa á verslunar- og 

skrifstofuhúsnæði, iðnaðarhúsnæði, vörugeymslum, sérhæfðum eignum og öðru. Á 

höfuðborgarsvæðinu voru seldar 5.889 íbúðir eða 79,2%  í fjölbýli og 1.588 sérbýli sem 

gera 43,64% (Hagstofa Íslands, e.d.). Það er því ljóst að miðað við tölur Hagstofunnar 

að frá árinu 2011 til ársins 2016 hefur fjöldinn aukist jafnt og þétt og hlutfall milli 

sérbýlis og fjölbýlis haldist nokkuð jafnt (Þjóðskrá Íslands, e.d.a.). 
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Mynd 3 Þróun á fjölda þinglýstra kaupsamninga. Unnið úr gögnum frá Hagstofu Íslands. 

4.4 Samkeppnin 

Í þessum kafla verður fjallað um þau fyrirtæki sem bjóða áþekka þjónustu og þeirri sem 

fjallað er um í þessari rannsókn. Farið verður yfir þær þjónustur sem veittar eru og þær 

bornar saman. Þegar farið var af stað í að leita að fyrirtækjum sem veita þjónustu sem 

tengist fasteginakaupum kom í ljós að ekkert  fyrirtæki er á markaðnum sem sérhæfir 

sig í alhliða ráðgjöf fyrir kaupendur fasteigna. Hins vegar er samkeppni hjá fyrirtækjum 

sem sérhæfa sig í ástandsskoðunum á fasteignum og ráðgjöf til kaupenda varðandi kaup 

á fasteign. Þrjú fyrirtæki voru skoðuð sérstaklega. Til viðbótar voru að minnsta kosti 

sex önnur matsfyrirtæki sem bjóða öll upp á svipaða þjónustu, þau eru eftirfarandi: 

Fagmat, Mat fasteigna, Eignamat.is, RU ráðgjöf, Mat.is og Framkvæmd og ráðgjöf. 

Þau fyrirtæki sem tekin eru fyrir eru: Procura home, Fasteignamál Lögmannsstofa og 

Frumherji. 

4.4.1 Procura home 

Á heimasíðu Procura home kemur fram að fyrirtækið sé sjálfstætt starfandi fyrirtæki 

sem sé ekki í tengslum eða samstarfi við neina fasteignasölu. Fyrirtækið gefur sig út 

fyrir að einfalda seljendum sem hyggjast selja fasteign að fá tilboð í söluþóknanir frá 

fasteignasölum ásamt því að bjóða þjónustu til þeirra sem vilja kaupa fasteign. Fyrir þá 

sem eru að selja þá veitir Procura home eftirfarandi þjónustu:   

• Setja saman útboðslýsingu. 

• Yfirferð á tilboðum sem hafa borist í eignina.   
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• Benda á ágalla ef þeir eru til staðar. 

• Reikna út heildarkostnað við tilboðið miðað við ásett verð. 

Procura home sér um samskipti við fasteignasala í tilboðsferlinu þar til samningur hefur 

verið undirritaður milli seljandans og fasteignasalans.  

Fyrir þá sem vilja nýta sér þjónustu Procura home þegar kemur að því að kaupa fasteign  

þá er eftirfarandi þjónusta í boði: 

• Yfirferð á skilmálum samninga 

• Að gögnum sé skilað á réttum tíma til réttra aðila (procura.is, e.d.a.). 

Tekið er fram að ekkert sé greitt fyrir þjónustuna fyrir þá sem vilja nýta sér að fá tilboð 

frá fasteignasölum til að selja sína eign. Það kemur ekki skýrt fram hvort þjónustan 

fyrir kaupendur sé gjaldfrjáls og hvergi er hægt að óska eftir tilboði í að láta yfirfara 

skilmála eða að koma gögnum til réttra aðila. 

Fyrirtækið býður einnig upp á leit að eign þar sem hægt er að skrá inn heimilisfang, 

íbúðarnúmer og fermetrastærð. Leitin kemur svo með niðurstöður þar sem hægt er að 

sjá svokallaðan verðmiða á eign ásamt reiknuðu leiguverði og fermetraverði. Þessar 

upphæðir sem gefnar eru um áætlað verð eru út frá nákvæmum útreikningum þar sem 

tekið er tillit til aðstæðna á markaðnum á hverjum tíma, gerð eignar, staðsetningu ásamt 

atriðum sem eru tiltæk í opinberum gagnasöfnum. Verðmiðinn uppfærist mánaðarlega. 

(procura.is, e.d.b.). 

Hvergi er að finna á heimasíðunni upplýsingar um eignarhald fyrirtækisins né 

starfsmenn þess. Boðið er upp að stofna aðgang að síðunni. Til þess að fá aðgang þarf 

fyrst að samþykkja skilmála síðunnar. Til fá meiri upplýsingar um veitta þjónustu þarf 

að skrá sig sem notanda á síðuna. Höfundur reyndi að skrá sig sem notenda en það tókst 

því miður ekki þar sem heimasíðan fraus í miðju skráningaferlinu.  

Fyrirtækið gefur sig út fyrir að vera óháður aðili/milliliður til að koma á viðskiptum 

milli fasteignasala og þeirra sem vilja kaupa eða selja. 

4.4.2 Fasteignamál Lögmannsstofa 

Á heimasíðu Fasteignamáls Lögmannstofu kemur fram að fyrirtækið sem stofnað var 

árið 2002 sérhæfir sig í öllum málum er varða fasteignir. Á stofunni starfa lögmenn 

sem búa yfir sérfræðiþekkingu og hafa áratuga reynslu á sviði fasteignalögfræði. 

Eigandi er Guðfinna Jóh. Guðmundsdóttir héraðsdómslögmaður.  

Dæmi um veitta þjónustu eru eftirfarandi: 

• Ráðgjöf fyrir kaupendur og seljendur fasteigna 
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• Ráðgjöf vegna galla í nýbyggingum 

• Ráðgjöf við fasteignafélög og leigufélög 

• Ráðgjöf fyrir húsfélög og eigendur fjöleignahúsa 

• Ráðgjöf fyrir eigendur eða verktaka 

• Ráðgjöf fyrir leigusala og leigjendur 

• Húsfundaþjónusta 

Hvergi er að finna verðskrá á heimsíðu fyrirtækisins né lista yfir starfsmenn. Þjónustan 

er öll í formi lögfræðiráðgjafar (fasteignamal.is, e.d.). 

4.4.3 Frumherji 

Frumherji er fyrirtæki sem starfar sem faggild skoðunarstofa á fimm fagsviðum og 

vinnur það í fullu samræmi við ISO staðla 17020 og 17025. Frumherji er með starfsemi 

um allt landið og heldur úti 32 starfsstöðvum (frumherji.is, e.d.). Þjónustan sem þeir 

veita við skoðun fasteigna er eftirfarandi: 

• Söluskoðun 

• Leiguskoðun 

• Ástandsskoðun 

• Rafmagnsskoðun 

• Rakamælingar 

• Hitamyndataka 

Þeirra markmið með skoðuninni er að finna og skrá niður skemmdir og galla sem geta 

haft veruleg áhrif á verðmat eignarinnar, sölu hennar, bótarétt eða annað sem leitt getur 

til erfiðleika eða málaferla á milli kaupanda og seljanda þegar salan hefur farið fram. 

Að úttekt lokinni er niðurstöðum skilað í skýrsluformi. Í skýrslunni má finna almennar 

upplýsingar um eignina ásamt athugasemdum skoðunarmanns auk mynda. Greiða þarf 

sérstaklega fyrir að láta mynda raf,- neysluvatns,- og fráveitulagnir, rakamælingu, 

hitamyndatöku eða sýnatöku (frumherji.is, e.d.). 

Auðvelt er að finna verðskrá sem er vel sundurliðuð efttir stærð íbúðarhúsnæðis. 

Til dæmis kostar söluskoðun á íbúðarhúsnæði sem er 150 m2 eða minni kr. 61.850 með 

virðisaukaskatti. Eins og komið hefur fram þá er greitt aukalega fyrir prótínsveppapróf, 

kr. 1.580, myglusveppapróf kr. 5.780. Hitamyndataka og rakamælingar eru seldar sér 

út samkvæmt tímagjaldi kr. 17.500. Öll verð eru uppgefin með virðisaukaskatti 

(frumherji.is, e.d.). 
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4.4.4 Samantekt á samkeppni 

Fyrirtækin sem voru tekin fyrir og skoðuð bjóða sambærilega þjónustu sem felst í 

ráðgjöf og þá aðallega lögfræðiráðgjöf, eða úttekt á fasteignum.  Ekkert af þeim býður 

upp á alhliða þjónustu líkt og þjónustufyrirtækið sem er tekið fyrir í þessari rannsókn.  

Procura home virðist einblína meira á að koma seljendum og kaupendum í samband 

við fasteignasala og eftirfylgni eftir að gengið hefur verið frá kaupum er engin.  

Fasteignamál lögmannstofa sérhæfir sig í málum sem varða fasteinaráðgjöf til 

kaupenda en þeir virðast þó aðallega veita ráðgjöf þegar upp kemur ágreiningur á  milli 

kaupanda og seljanda eftir að kaupin hafa átt sér stað. Þjónusta Frumherja gengur út á 

að taka út eignir og meta ástand þeirra. Engin ráðgjöf er varðandi fasteignakaup. 

4.5 Atvinnugreinin 

Þar sem fasteignasalar eru staðsettir víðsvegar um landið þá má segja að þeirra 

markaðssvæði sé þeirra nærumhverfi. Viðskiptavinir leita til fasteignasala sem þekkir 

vel til markaðssvæðisins og markaðsumhverfis á viðkomandi stað (Cushmac o.fl., 

2007). Á Íslandi eru fyrirtæki flokkuð í kerfi sem nefnist ÍSAT2008. Flokkað er niður 

í bálka eftir atvinnugreinum þar sem bókastafirnir A til Q eru notaðir til auðkenningar, 

annað þrepið skiptist niður í flokka atvinnugreina og eru merktir með þremur 

tölustöfum og fjórða þrepið skiptir flokkum í einstaka atvinnugreinar og eru þær 

merktar með fjórum tölustöfum (Hagstofa Íslands. e.d.). Frá árinu 2008 - 2016 voru 

326 fasteignasölur skráðar undir ÍSATnúmerinu 68.31.0 Fasteignamiðlun (Hagstofa 

Íslands. e.d.). Margar fasteignasölur eru því í samkeppni um að fá eignir til að hafa á 

söluskrá.  

 En hvað hefur áhrif á fasteignamarkaðinn?  Doktorsneminn  Ólafur Margeirsson 

orðar þetta vel í grein sinni sem birtist á vefsíðu Pressunar, Eyjan.is þann 22.07.2017. 

Þar fjallar hann um að í boði séu ýmis úrræði fyrir fasteignakaupendur og þá sem kjósa 

að vera á leigumarkaðnum. Hann nefnir þau úrræði af hálfu ríkisins til að efla 

framboðshliðina á þá leið að fasteignakaupendur fá frá ríkinu vaxtabætur og á tímabili 

var lögfestum veðhlutföllum breytt þar sem heimilt var að veita lán fyrir 90% af 

kaupverði íbúðar.  

Þeir sem svo kjósa að vera á leigumarkaðnum fá svo húsaleigubætur. Þegar 

kemur svo að framboðshliðinni kemur hann inn á að framboð á húsnæði sé tryggt eða 

að stjórnvöld gera meira í að gera framboðshliðinni auðvelt fyrir að bregðast við 

breytingum á eftirspurnarhliðinni. Stjórnvöld geta bætt stöðu framboðshliðarinnar með 
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því til dæmis að tryggja nægjanlegt landrými til húsbyggingar, tryggja að framkvæmdin 

sé fjármögnuð, hanna húsnæðið og svo verður einhver að byggja það.  

 Þar sem framboðshliðin er lengur að bregðast við heldur en eftirspurnarhliðin,  

einkum vegna þess að fólk getur ákveðið á stuttum tíma, frá nokkrum vikum eða 

mánuðum hvort það vilji kaupa sér fasteign en mun lengri tíma tekur að byggja 

húsnæðið (Ólafur Margeirsson, 2017). 

4.6 Viðskiptamódelið 

Viðskiptamódelið verður uppbyggt líkt og Fee-for-service módelið sem notað er í 

Bandaríkjunum, sjá kafla 3.4.2. Módelið gengur út að viðskiptavinurinn, sem er 

kaupandinn, velur þá þjónustu sem hann óskar eftir. Það gæti verið allt frá því að fá 

ráðgjöf varðandi lánamál upp í allar þjónustur sem í boði verða. Líkt og kemur fram í 

viðskiptahugmyndinni þá er fyrsta viðtalið frítt og bókað er fyrirfram af vefsíðu 

fyrirtæksins. Í boði verða þrír mismunandi pakkar sem koma til með að heita Gull, 

Silfur og Brons. Kaupandi þjónustunnar greiðir fyrir þjónustuna jafnvel þótt ekki verði 

af kaupunum. Verð og innihald pakkanna kemur til með að mótast eftir niðurstöðum úr 

spurningakönnuninni.   

4.7 Markaðs og söluáætlun 

Í hugum margra gengur markaðssetning aðeins út á selja vörur og þjónustu og að 

auglýsa. Það er ekki af ástæðulausu, því daglega dynur á neytendum fjöldinn allur af 

auglýsingum á hinum ýmsu miðlum, svo sem í sjónvarpi, útvarpi, blaðaauglýsingum 

og á auglýsingaborðum á vefsíðum. Það er aðeins brot  af tilgangi markaðssetningar.  

Samkvæmt Kotler og fleirum (2008) gengur markaðssetning ekki aðeins út að selja og 

miðla upplýsingum heldur einnig að skilja og koma til móts við þarfir viðskiptavinarins. 

Fyrirtæki vita að þau geta ekki fullnægt þörfum allra viðskiptavina sem eru á 

markaðnum eða fullnægt þörfum þeirra á sama hátt vegna þess að fjöldi viðskiptavina 

er mikill, þeir eru dreifðir víðsvegar um landið og hafa ólíkar neysluvenjur. Fyrirtæki 

verða því að velja þann markhóp sem það telur geta þjónustað sem best og á sem 

arðvænlegastan máta (Kotler o.fl., 2008). 

 Til að greina markhópa þá var lögð fram spurningakönnun. Unnið er úr 

niðurstöðum og þær settar inn í söluráðana fjóra sem notaðir eru til að skipuleggja 

markaðssetninguna. 
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 Byrjum á söluráðunum vara (e. product) og verð (e. price). Í könnuninni voru 

svarendur beðnir um að velja úr þeim þjónustum sem þeir töldu að hentaði þeim og 

hvað þeir væru tilbúnir að greiða. Þjónusturnar sem flestir völdu saman var raðað niður 

eftir vinsældum. Útkoman var að bjóða upp á þrjá mismunandi þjónustupakka á þremur 

mismunandi verðum. Þeir eru eftirfarandi: 

 

Mynd 4 Þjónustupakki Gull 

 

Gull pakkinn var vinsælastur hjá fólki á aldursbilinu 26 – 45 ára. Það kemur saman 

við greiðsluvilja þessa hóps því þessir tveir aldurshópar voru einnig þeir sem voru 

tilbúnir til að greiða hvað mest fyrir þjónustuna eða 60.000.- kr. eða meira. Stærsti 

hópurinn af þessum aldurshópum voru þeir sem eru í hjónabandi eða staðfestri 

sambúð, alls 33 af þeim 41 sem voru tilbúnir að greiða þessa upphæð. Þeir sem hafa 

tekjur á bilinu 500 - 600.000.- kr. og þeir sem höfðu 900.000.- kr. eða meira voru 

flestir af þeim, jafn margir úr hvorum tekjuhópi alls 16.  

Það væri því hægt að verðleggja Gull pakkann á að minnsta kosti 60.000.- kr. 
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Mynd 5 Þjónustupakki Silfur 

 

Líkt og Gull pakkinn þá er Silfur pakkinn vinsælastur hjá fólki á aldrinum 26 - 35 ára 

og þeim sem lokið hafa BA eða BS gráðu.  Flestir úr hópi þeirra með BA eða BS 

gráðu eru reiðubúnir að greiða á bilinu 30 - 35.000.- kr. og næst flestir á bilinu 40 - 

45.000.- kr. Þeir sem eru á aldrinum 26 - 35 ára eru flestir tilbúnir að greiða fyrir 

þjónustuna 50 - 55.000.- kr. 

Verð á Silfur pakkanum gæti því verið í kringum 40.000.- kr. 

 

 

Mynd 6 Þjónustupakki  

Brons pakkinn. Líkt og í Gull og Silfur pakkanum þá er aldurshópurinn frá 26 - 35 ára. 

Þennan pakka væri hægt að verðleggja á 30.000.- kr. 
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Dreifing (e. place) Fyrirtækið mun sjálft sjá um að veita þjónustu án aðkomu milliliða. 

Kynning (e. promotion) 

Viðskiptavinir koma til með að geta bókað viðtal á heimasíðu fyrirtækisins og í gegnum 

síma. Til að byrja með mun fyrirtækið auglýsa í útvarpi og á vefmiðlum. Þar sem 

markhópurinn er  fólk á aldrinum 26 - 45 ára þá er vænlegt að auglýsa á útvarpsstöðinni 

Bylgjunni. Samkvæmt gögnum frá Gallup.is (e.d.) eru flestir sem hlusta á útvarp á 

aldrinum 12 - 49 ára sem og af þeim hefur Bylgjan um 37,8% hlutdeild af 

heildarhlustun. Til að ná til viðskiptavina betur þá er fyrsta viðtalið frítt. Það er því 

mikilvægt að ná að fanga athygli mögulegs viðskiptavinar með því að greina þarfir hans 

vel og finna hentugan þjónustupakka.  

4.8 Standsetning fyrirtækisins 

Fyrirtækið mun opna skrifstofu á höfuðborgarsvæðinu. Skrifstofurýmið verður leigt og 

þarf ekki að vera stórt til að byrja með. Fyrirspurn var send á tvö leigufyrirtæki, 

Orange/Regus og Eik fasteignafélag. 

Orange/ Regus er fyrirtæki sem sérhæfir sig í að leigja úr skrifstofurými þar sem allt er 

innifalið. Þar má nefna internettengingu, húsgögn, síma, hita og rafmagn. Þá er einnig 

innifalið þrif á skrifstofu, aðgangur að prentara og ljósritunarvél, aðgangur að 

fundarherbergjum þar sem greitt er fyrir þann tíma sem það er notkun ásamt starfsmanni 

í móttöku (regus.is, e.d.). 

Tómas Hilmar eigandi Regus svaraði fyrirspurninni, hann veitti góðar 

upplýsingar um hvað væri innifalið í leigunni. Reikna má með að kostnaður á hvern 

starfsmann sé frá 50.000 - 70.000.- kr. Miðað við að fyrirtækið hefði fimm starfsmenn 

þá er kostnaðurinn á bilinu 250.000 - 350.000.- kr. með virðisauka á mánuði. Þessi 

kostur er vænlegur þar sem ekki þarf að huga að viðhaldi húsnæðis, ekki þarf að útvega 

þrif, skrifstofuhúsgögn eru til staðar, og fastur rekstrarkostnaður er sá sami út 

samningstímabilið.  

 Eik fasteignafélag leigir einnig út skrifstofuhúsnæði. Fyrirspurn var send á 

félagið varðandi 150 fm. skrifstofurými á 12. hæð í Turninum í Kópavogi. Í ljós kom 

að verð á hvern fermeter er 3.150 kr. með virðisauka að viðbættum rekstrarkostnaði. 

Innifalið í leigunni er starfsmaður í móttöku. Leiguverð er því 472.500.- að viðbættum 

rekstrarkostnaði sem ekki var tekinn fram hver væri. Að auki þyrfti að útvega skrifborð 

og annan skrifstofubúnað. Rýmið er þó talsvert stærra og rúmar vel allt að 15 

starfsmenn (eik.is, e.d.).  
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4.9 Stjórnun og mannaflaþörf 

Í upphafi verða samtals fimm starfsmenn. Tveir starfsmenn sem hafa öll tilskilin réttindi 

fasteignasala og hafa að minnsta kosti fimm ára starfsreynslu í faginu og munu hljóta 

starfsheitið sérfræðingur. Tveir faglærðir iðnaðarmenn með víðtæka reynslu úr 

byggingariðnaðinum munu taka út fasteignir og þá verður einn framkvæmdastjóri, sem 

einnig hefur réttindi fasteignasala. Framkvæmdastjórinn sér um bókhald, launavinnslu 

auk annara tilfallandi verkefna. 

Launakostnaður á hvern iðnaðarmann er 490.000.- kr. þar sem tekið er mið af 

gögnum frá Hagstofu Íslands en þar er miðað við miðgildið á reglulegum launum 

fullvinnandi einstaklings (Hagstofa Íslands, e.d.). Laun framkvæmdastjóra verða 

950.000.- kr. og eru þau fundin út með sömu aðferð og laun iðnaðarmanna. Laun 

sérfræðinga verða 750.000.- kr. á mánuði. Samtals má því gera ráð fyrir launakostnaði 

á mánuði um 4.360.495.- kr. Um föst mánaðarlaun er að ræða og því reiknast ekki orlof. 

Ekki er gert ráð fyrir yfirvinnu. 

 Í töflu eitt má sjá hver fastur kostnaður er á mánuði. Hér er gert ráð fyrir að 

kostnaður vegna leigurýmis á hvern starfsmann sé 70.000.- kr. með virðisauka á mánuði 

og allur kostnaður sem greiða þarf í mótframlag í lífeyrissjóð 8%, viðbótarlífeyrissjóð 

2%, tryggingagjald 6,85% og mótframlag í sjúkra-orlofssjóð 1,5% 

    
Launakostnaður Fjöldi  verð á einingu Samtals 

Framkvæmdastjóri 1 1.129.531 1.129.531 

Iðnaðarmenn 2 582.600 1.165.200 

Sérfræðingar 2 891.735 1.783.470 

Húsaleiga 5 56.451 282.258 

        

    Samtals 4.360.495 
  Tafla 1 Tafla yfir mánaðarlegan rekstrarkostnað  
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5. Hvernig er hlutunum háttað á Norðurlöndunum og í 

Bandaríkjunum ? 

Fasteignasalar á Íslandi starfa eftir lögum um sölu fasteigna og skipa nr. 70/2005. Um 

markmið þessara laga segir í 1.kafla 1.mgr.: 

Markmið laga þessara er að tryggja neytendavernd með því að 

leggja grundvöll að því að viðskipti með fasteignir og skip, sem 

gerð eru með aðstoð fasteignasala, geti farið fram með greiðum og 

öruggum hætti fyrir kaupanda og seljanda og réttarstaða aðila sé 

glögg. Jafnframt er markmið laganna að hlutverk fasteignasala og 

ábyrgð þeirra sé skýr og þeir séu engum háðir í störfum sínum.  

 

Í 15.mgr. sömu laga segir jafnframt um viðskiptavenjur og siðareglur fasteignasalans 

Fasteignasali skal í hvívetna leysa af hendi störf sín svo sem góðar 

viðskiptavenjur og siðareglur bjóða. Hann skal liðsinna báðum 

aðilum, seljanda og kaupanda, og gæta réttmætra hagsmuna þeirra. 

Hann skal einnig gæta þess að aðilar séu eigi settir ólögmætir, 

ósanngjarnir eða óeðlilegir kostir í samningum.  

 

Það er því skýrt í lögum að fasteignasalar skulu gæta hagsmuna bæði kaupanda og 

seljanda í fasteignaviðskiptum.  

5.1 Hlutverk fasteignasala og sölumanns 

Fasteignasali er sá sem hefur milligöngu um sölu á fasteignum, fyrirtækjum og skipum. 

Hann annast ráðgjöf, leitar eftir tilboðum, útbýr og sér um að ganga frá skuldabréfum 

og afsali ásamt fleiri gögnum fyrir viðskiptavini sína (bendill.is, e.d.). Enn fremur skal 

fasteignasali sjá um að skoða eign og semja rækilegt yfirlit um aðalatriði sem gætu skipt 

máli við sölu eignarinnar. Í söluyfirliti skulu koma fram upplýsingar um áhvílandi lán, 

verð og söluskilmála ásamt upplýsingum um fasteigna- og brunabótamat. Fasteignasali 

skal sitja alla fundi (fasteignir.visir.is, e.d.). 

Samkvæmt lögum um sölu fasteigna og skipa þá er leyfilegt að ráða sölumann, sjá 

2.kafla  8.grein. 

..heimilt að fela einstaklingum sem starfa hjá honum eða félagi 

hans um fasteignasölu einstök afmörkuð verkefni við sölu 

einstakra eigna. Honum er þó aldrei heimilt að fela öðrum 
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eftirfarandi verkefni: Alla meginskjalagerð, svo sem samning 

söluumboðs, gerð söluyfirlits, tilboðsgerð, kaupsamningsgerð og 

afsalsgerð, ráðgjöf til kaupanda og seljanda, setu á fundi þar sem 

kaupandi eða seljandi undirritar skjöl, gerð verðmats, skoðun 

fasteignar og fjárhagslegt uppgjör. 

 

 Í ofangreindum lögum 8 gr. a kemur fram að rýmri heimild er þó fyrir nemanda sem 

hefur hið minnsta lokið einni önn með fullnægjandi meðaleinkunn og þá sem hafa 

einnig starfað hjá löggiltum fasteignasala. Sú heimild veitir nemandanum rétt á að 

aðstoða fasteignasalann við til dæmis gerð söluyfirlits, kauptilboðs og að sýna fasteign. 

Fyrir ófaglærðan starfsmann þá hefur hann meðal annars þau hlutverk að taka á móti 

viðskiptavinum, svara í síma og veita upplýsingar um fasteignaviðskipti og almenna 

ráðgjöf um lántökur. Einnig viðheldur hann upplýsingum í söluskrá fasteigna 

(bendill.is, e.d.). 

5.1.1 Kostnaður við kaup og sölu á fasteign – Ísland 

Í töflu tvö má sjá þann kostnað sem fellur á kaupanda og seljanda á Íslandi.  

Stimpilgjöldin eru  0,40% og 0.80%. Stimpilgjald er hlufall af kaupverði eignarinnar. 

Kaupandi greiðir svokallað umsýslugjald sem er misjafnt á milli fasteignasala. Þeir sem 

eru að kaupa sína fyrstu fasteign fá afslátt af stimpilgjöldum og greiða 0,4% í stað 0,8%. 

 

Kostnaður við kaup og sölu fasteigna - Ísland 

Þjónusta Hlutfall af kaupverði Greiðist af: 

Stimpilgjöld 0,4% - 0,8% Kaupanda 

Þóknun til fasteignasala 1,50% - 2,50% Seljanda 

Þóknun til fasteignasala 40.000 - 60.000 kr. Kaupanda 
Tafla 1 Kostnaður við kaup og sölu fasteigna - Ísland. Unnið upp úr gögnum frá Global property guide. 

5.2. Noregur 

Samvkæmt norskum lögum, LOV-2016-05-27-14 frá 1.janúar 2017 eru skilgreind þrjú 

mismunandi starfsheiti. Fasteignasali (n. eiendomsmegler) er sá aðili sem hefur heimild 

til að sinna öllum þeim störfum samkvæmt norskum lögum og skyldum sem löggiltir 

fasteignasalar hafa. Löggiltir fasteignasalar hafa leyfi (e.eiendomsbrev) frá Norska 

Fjármálaeftirlitinu (n. finanstilsynet). Bréf þetta staðfestir að viðkomandi hafi heimild 

til að sinna þeim skyldum og verkefnum, hefur lokið viðeigandi námi og hafi hið 

minnsta tveggja ára starfsreynslu eftir að hafa lokið prófi (Lovadata, e.d.). 
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Fasteignasali hefur svokallaðan miðlara (n. megler) en samkvæmt lögum má 

miðlari aðeins starfa hjá löggildum fasteignasala eða lögfræðimenntuðum einstaklingi 

og verður að hafa staðist próf frá Norska Fjármálaeftirlitinu. Hann aðstoðar við að 

tengja saman kaupendur og seljendur.   

Sölufulltrúi (n. eiendomsmelgerfullmektig) er sá sem hefur lokið þriggja ára 

námi til löggildingar og hefur minna en tveggja ára starfsreynslu. Hann hefur ekki 

heimild til að vinna sjálfstætt heldur verður hann að vinna á fasteignasölu (lifein 

norway.net, e.d.). 

Í Noregi er venjan sú að kaupandi og seljandi hafa sinn hvorn fasteignasalann 

sér innan handar. Það er þó ekkert í lögum sem bannar það að sami fasteignasalinn sinni 

bæði kaupanda og seljanda. 

5.2.1 Kostnaður við kaup og sölu á fasteign - Noregur 

Í töflu þrjú má sjá þann kostnað sem fylgir því að kaupa fasteign í Noregi. Kaupandinn 

stendur straum af öllum kostnaðinum og getur heildarkostnaður kaupandans numið allt 

að 5,625% af kaupverði fasteignarinnar. 

Kostnaður við kaup og sölu fasteigna - Noregur 

Þjónusta Hlutfall af kaupverði Greiðist af: 

Stimpilgjöld 2,5% Kaupandi 

Þóknun til fasteignasala 1% - 2,5% + VSK Kaupandi 

Gjöld allls 3,75% - 5,625% Kaupandi 
Tafla 2 Kosnaður við kaup og sölu fasteinga - Noregur. Unnið upp úr gögnum frá Global property guide 

5.3 Svíþjóð 

Samkvæmt 5. grein fastighetsmäklarlag nr. 666.2011 fasteignasala í Svíþjóð skal 

fasteignasali vera skráður starfsmaður á fasteignasölu. Undantekning á þessu er sú ef 

lögfræðingar og fasteignsalar eru einungis að sinna málefnum tengdum leigumiðlun. 

Líkt og 15. grein laga um sölu fasteigna og skipa segir í 8. grein sænsku laganna að 

fasteignasali skuli sinna starfi sínu af heilindum og verður hann að mæta hagsmunum 

kaupanda og seljanda. Fasteignasalar mega hafa í vinnu hjá sér aðstoðarmenn sem þeir 

bera ábyrgð á. Samkvæmt 15. gr. Fastighetsmäklarlag nr. 666.2011 þá er 

aðstoðarmönnum fasteignasala ekki heimilt að vera umbjóðendur hvorki kaupanda né 

seljanda og skal hlutverk aðstoðarmanns vera kunngert strax í byrjun á ferlinu (fmi.se, 

e.d.). 
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5.3.1 Kostnaður við kaup og sölu á fasteign - Svíþjóð 

Í töflu fjögur má sjá þann kostnað sem fellur á kaupanda og seljanda í Svíþjóð. 

Kaupandi og seljandi greiða báðir þóknanir til fasteignasalans. Sjá má að kaupandinn 

greiðir hærri þóknun til síns fasteignasala ásamt því að greiða stimpilgjöld til ríkisins. 

Heildarkostnaður kaupandans er því um 8,51%  

Kostnaður við kaup og sölu fasteigna - Svíþjóð 

Þjónusta Hlutfall Greiðist af: 

Stimpilgjöld 4,25% Kaupanda 

Þóknun til fasteignasala 3% - 5% Seljanda 

Þóknun til fasteignasala 4,26% Kaupanda 
Tafla 3 Kostnaður við kaup og sölu fasteigna - Svíþjóð. Unnið upp úr gögnum frá Global property guide. 

5.4 Danmörk 

Í dönskum lögum nr. 526 frá 28.maí. 2014, 5.kafli, 24.málsgrein kemur eftirfarandi 

fram: 

Fasteignasali skal framfylgja skyldum sínum vandlega og stunda 

góða viðskiptahætti og sjá til þess að fylgja eftir kaupferlinu til 

enda á umsömdum skilmálum sem gerður er við seljanda. 

Fasteignasalinn skal gefa ráð til seljanda og huga að þörfum hans 

og gæta hagsmuna hans (Lov om formidling af fast ejendom m.v.). 

 

Í 25. málsgrein segir jafnframt að fasteignasalinn skuli útvega bæði kaupanda og 

seljanda þær upplýsingar sem teljast nauðsynlegar í kaupferlinu. Samkvæmt 26. grein 

segir að fasteignasali skuli ekki gæta hagsmuna bæði kaupenda og seljanda í 

fasteignaviðskiptum í sömu sölunni á fasteign (Lov om formidling af fast ejendom 

m.v.). 

5.4.1 Kostnaður við kaup og sölu á fasteign – Danmörk 

Í töflu fimm má sjá þann kostnað sem fellur á kaupanda og seljanda í Danmörku. 

Samkvæmt Global propertyguide (2017) hafa danskir kaupendur sinnhvorn aðilann í 

viðskiptunum. Kaupandi greiðir lögfræðingi eða fasteignasala umsamda þóknun þar 

sem venjan er sú að þóknun fari ekki yfir 0,5% af söluverði eignarinnar, að meðtöldum 

virðisaukaskatti. Engin stimipilgjöld eru greidd en svokallað skráningargjald er greitt 

til ríkisins og greiðist það einnig af kaupanda. Skráningargjaldið er 0,6% af söluverði. 
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Seljandinn greiðir svo sínum fasteignasala fyrirfram umsamda þóknun sem er á bilinu 

0.5% - 2%. 

Kostnaður við kaup og sölu fasteigna - Danmörk 

Þjónusta Hlutfall af kaupverði Greiðist af: 

Skráningargjöld til ríkis 0,6% Kaupandi 

Þókun til lögfræðings 0,1% - 0,5% +VSK Kaupandi 

Þóknun til fasteignasala 0,5% - 2% Seljandi 
Tafla 4 Kostnaður við kaup og sölu fasteigna - Danmörk. Unnið upp úr gögnum frá Global property guide 

5.5 Finnland 

Í Finnlandi líkt og á hinum Norðurlöndunum eru miklar kröfur gerðar til fasteignasala 

og gilda svipuð lög og reglur um þeirra starfshætti. Algengast er að fasteignaviðskipti 

fari fram í gegnum fasteignasala. Venjan er sú að sami fasteignasali sjái um gæta 

hagsmuna beggja aðila (kvkl.f.fin, e.d. a.). 

5.5.1 Kostnaður við kaup og sölu á fasteign – Finnland 

Í töflu sex má sjá þann kostnað sem fellur á kaupanda og seljanda í Finnlandi. Þeir sem 

eru að kaupa sína fyrstu fasteign greiða 2% sem er eignaskattur (e. property transfer 

tax). Það er þó ýmsum skilyrðum háð. Viðkomandi þarf að eiga hið minnsta 50% hlut 

í eigninni, hann má ekki vera yngri en 18 ára og ekki eldri en 40 ára. Jafnframt skal 

eigandi hafa eignina sem sitt aðal heimili og skal búseta hefjast eigi síðar en sex 

mánuðum eftir að kaupin hafa gengið í gegn (Expat-Finland.com, e.d.). Kjósi kaupandi 

að ráða fasteignasala til að aðstoða við kaupin má gera ráð fyrir að sá kostnaður geti 

verið í kringum 1 – 3,5% af kaupverði íbúðarinnar (Kvkl.f.fin, e.d.b.). Seljandinn 

greiðir þóknun til síns fasteignasala og er sú þóknun á bilinu 3 – 5% auk 

virðisaukaskatts. 

Kostnaður við kaup og sölu fasteigna - Finnland 

Þjónusta Hlutfall af kaupverði Greiðist af: 

Eignarskattur 2% - 4,% Kaupanda 

Þóknun til fasteignasala 3% - 5% +VSK Seljanda 

Tafla 5 Kostnaður við kaup og sölu fasteigna - Finnland. Unnið upp úr gögnum frá Global property guide. 

5.6 Bandaríkin 

Lögum samkvæmt í Bandaríkjunum ber seljendum eða kaupendum ekki skylda að nota 

þjónustu fasteignasala en samkvæmt könnun sem National Association of Realtors 

(NAR) hér eftir nefnt NAR, gerði árið 2006 kom í ljós að 84% leita til fasteignasala til 
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að fá aðstoð við allt sölu- og eða kaupferlið (Cushmac o.fl., 2007). Í Bandaríkjunum 

eru fasteignasalar (e. brokers) og umboðsmenn (e. agents). Samkvæmt lögum skal 

fasteignasalinn hafa öll tilskilin leyfi.  

Hlutverk fasteignasalans er að veita umboðsmönnum aðstöðu, nauðsynleg tæki 

og tól auk starfsþjálfunar. Umboðsmenn vinna á fasteignasölum og hlutverk þeirra er 

að sækja viðkskiptavini, skrá  fasteignir í fasteignaskrá, halda opin hús og aðstoða 

kaupendur við að finna eignir sem henta þeirra þörfum og smekk. Fasteignasalinn hefur 

umsjón með umboðsmönnum sínum og sér á endanum um frágang og skjalavinnslu 

þegar sala er í höfn (Cushmac o.fl.,2007). 

5.6.1 Kostnaður við kaup og sölu á fasteign – Bandaríkin 

Í töflu sjö má sjá kostnaðinn sem fellur á kaupanda og seljanda í Bandaríkjunum. 

Kaupandi greiðir tryggingagjöld sem eru frá 0,5 - 1% af kaupverði íbúðarinnar, 

skráningagjöld frá 0,2 - 0,5% til síns fylkis ásamt lögfræðikostnaði sem er frá 0,5 - 1% 

af kaupverði. Seljandinn greiðir einnig lögfræðikostnað sem er í sömu hlutföllum hjá 

kaupanda, ásamt skatti sem er frá 1 - 1,45%. Skatturinn er þó mismunandi milli fylkja 

og til að mynda er hann ekki innheimtur í fimm fylkjum, sem eru Mississippi, Missouri, 

New Mexico, Norður Dakota og Wyoming.  New York skiptir þessum skatti í þrep eftir 

kaupverðinu. Þegar kaupverð er allt að 500.000 bandaríkjadollara er skattprósentan 1% 

og þegar kaupverð fer yfir 500.000 bandaríkjadollara er skattprósentan 1,425%. Loks 

er svo þóknunin til fasteignasala 6% af kaupverði. Umbjóðandi kaupandans og 

seljandans skipta svo sín á milli þóknuninni sem seljandinn greiðir (globalproperty 

guide.com, 2016). 

Kostnaður við kaup og sölu fasteigna - Bandaríkin 
Þjónusta Hlutfall af kaupverði Greiðist af: 

Tryggingagjöld 0,5% - 1% Kaupanda 

Skráningagjöld til fylkisins 0,20% - 0,50% Kaupanda 

Lögfræðikostnaður 0,5 - 1.% Kaupanda 

Lögfræðikostnaður 0,5 - 1% Seljanda 

Skattur til fylkis (RPTT) 1% - 1,45% Seljanda 

Þóknun til fasteignasala 6% Seljandi 

Tafla 6 Kostnaður við kaup og sölu fasteigna - Bandaríkin. Unnið upp úr gögnum frá Global property guide 
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5.7  Samantekt  

Þegar allt er tekið saman má sjá að hlutunum er ekki eins háttað á Norðurlöndunum. 

Ísland og Danmörk eiga það sameiginlegt að söluþóknun og opinber gjöld eru svipuð. 

Danmörk sker sig þó úr sem eina landið sem bannar með lögum að sami fasteignasalinn 

sé fulltrúi bæði kaupanda og seljanda.  

Ísland og Finnland eiga það sameiginlegt að 50% afsláttur er veittur af 

opinberum gjöldum við fyrstu íbúðarkaup. Það eru þó ströng skilyrði í Finnlandi til að 

hljóta afsláttinn af opinberu gjöldunum.  Það hallar heldur á kaupandann sem kaupir 

fasteign í Noregi þar sem hann er sá sem bera þungann af kaupunum. Sama má segja 

um kaupendur í Svíþjóð þar sem stimpilgjöldin þar í landi eru 4,25%, nema ef 

einstaklingur hefur keypt íbúð áður, þá eru þau 0,8%.  

Á öllum Norðurlöndunum er fasteignasölum heimilt að hafa aðstoðarmenn, 

miðlara eða sölufulltrúa sér innan handar. Heimild þeirra til að aðstoða fasteignasalann 

er þó mismikil og víða er krafist einhverrar starfsreynslu í ákveðinn tíma áður en þessi 

rýmri heimild fæst.  

Bandaríkin skera sig úr þar sem ekki er veittur afsláttur af opinberum gjöldum 

vegna fyrstu fasteignakaupa. Algengast er að kaupandi og seljandi hafi sinn hvorn 

umbjóðanda. Fleiri gjöld eru innheimt í flestum ríkjum Bandaríkjanna heldur en á 

Norðurlöndunum og má þar nefna trygginga- og skráningargjöld til fylkisins. Ólíkt 

Norðurlöndunum þá skipta fasteignasalarnir söluþóknuninni sín á milli, algengt er að 

sú skipting sé 50% en það er þó allur gangur á því og það getur farið eftir því hvernig 

staðið var að sölunni, en nánar verður fjallað um mismunandi viðskiptamódel í 

Bandaríkjunum síðar í rannsókninni. 

6.  Samband kaupanda og fasteignasala 

Þegar kaupandi ákveður að velja sér fasteignasala til að vinna fyrir sig þá er þá er talað 

um þann sem vinnur fyrir kaupandann að hann sé samtarfsaðili (e. cooperating broker) 

eða miðlari kaupanda (e. buyer´s broker). Hlutverk þeirra er venjulega að aðstoða við 

að finna fasteign úr lista yfir eignir sem eru á söluskrá, sýna þeim eignir ásamt því að 

segja þeim frá sölum á svipuðum eignum á svæðinu, aðstoða kaupendur við að fara í 

bráðbirgða greiðslumat, ráðleggingar um ásættanleg tilboð í eignir og loks að aðstoða 

við að ganga frá kaupum þegar samningar um kaupverð hafa náðst. 
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Eftir að gengið hefur verið frá kaupum þá fær umbjóðandi kaupanda enga 

þóknun frá honum heldur er venjan sú að umbjóðandi seljandans og umbjóðandi 

kaupandans skipti söluþóknuninni sín á milli. Það getur verið mismunandi hvernig 

þessi skipting er og á markaðssvæðum sem hafa fáa kaupsamninga reyna umbjóðendur 

seljanda að lokka til sína aðra umbjóðendur með því að bjóða hærri hluta af þóknuninni 

og að sama skapi getur þessi skipting verði hagstæðari umbjóðanda seljandans ef 

markaðurinn er stór með mikilli samkeppni (Cushmac o.fl., 2007). 
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7. Spurningakönnunin 

Notast var við Google Forms við gerð þessara spurningakönnunar. Höfundur hefur 

notað það áður og þekkir því til auk þess sem sundurliðuð svör eru mjög aðgengileg. 

Við val á úrtaki var notað sjálfvalið úrtak en sú aðferð hefur verið notuð í meira 

mæli á undanförnum árum en þó aðallega í formi spurningalista sem lagður er fyrir 

einstaklinga þar sem þeir svara honum á staðnum sjálfviljugir. Spurningakönnunin var 

á netinu og var hún auglýst á Facebooksíðu höfundar og á sérstakri síðu á Facebook þar 

sem rannsakendur geta sett  inn spurningakannanir.  Með því að nota þessa aðferð þá 

velur úrtakið sig sjálft með því að taka þátt í spurningakönnuninni. Gallar við þessa 

aðferð eru þeir að rannsakandi hefur enga stjórn á því hverjir lenda í úrtakinu og því 

getur verið erfitt að meta réttmæti niðurstöðu könnunarinnar þar sem margir 

skekkjuvaldar geta haft áhrif  (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013). 

Spurningakönnunin samanstendur af 12 spurningum. Sex spurningar sem 

ætlaðar eru til að greina þörfina á markaðnum og eru þær einnig ætlaðar til að greina 

traust til fasteignasala. Bakgrunnsspurningarnar eru svo sex talsins en þær verða 

notaðar til að greina markhópa fyrir þjónustuna og til að fá hugmynd um hversu háa 

upphæð kaupendur eru reiðubúnir til að greiða fyrir slíka þjónustu.  

Ekki var gerð krafa um að öllum spurningum yrði svarað. Gallinn við að bjóða 

upp á þann möguleika er að sá sem svarar könnuninni kemst upp með að sleppa einstaka 

spurningum og gerir þar með niðurstöðu spurningakönnuninnar ekki eins nákvæmar. 

Kosturinn hins vegar er að sá sem svarar gæti verið líklegri til þess að svara hluta af 

könnunninni. 

Spurningakönnunin var forprófuð þann 25. september með því að senda hana á 

sex einstaklinga áður en hún fór í loftið þann 27. september. Forprófun gengur út að 

senda könnunina út á nokkra einstaklinga sem fá tækifæri til að taka könnunina án þess 

að hún sé formlega hafin (Grétar Þór Eyþórsson, 2013). Það var gert til að minnka líkur 

á að spurningar vantaði eða að þeim væri ofaukið. Könnunin var höfð opin í tvær vikur 

eða til 11. október 2017 og vonaðist höfundur eftir að fá að minnsta kosti 300 svör.  
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7.1 Spurningakönnun -  útkoma 

Könnuninni var lokað þann 11. október. Þann 7. október minnti höfundur á könnunina 

í von um að fá fleiri svör. Það bar árangur og bættust í kjölfarið við 13 svör. Alls 

svöruðu 213 manns. Það er því undir væntingum höfundar. Unnið var úr niðurstöðunum 

í Microsoft Excel. Spurningarnar voru ekki númeraðar í könnuninni. Hér á eftir verður 

farið yfir niðurstöðurnar að loknum bakgrunns spurningunum sex. 

Hlutfall á milli kynja var ekki jafnt og talsvert fleiri konur svöruðu könnuninni, 

alls 160 sem gera 77% og fjöldi karla sem svöruðu voru 47 sem gera 22%. Fyrir þá sem 

ekki vildu gefa upp kyn þá var valmöguleikinn ,,kýs að svara ekki“ í boði. Tveir vildu 

ekki gefa upp kyn. Fjórir einstaklingar slepptu því að svara þessari spurningu.  

 

Mynd 7 Bakgrunns spurning Kyn. hlutfall milli kynja 

 

Niðurstaða eftir aldri.  Alls svöruðu 211 þessari spurningu. Aldursbilin voru alls sex: 

• 18 – 26 ára 

• 25 – 35 ára 

• 36 – 46 ára 

• 56 – 65 ára 

• 66 ára og eldri 

Flestir sem svöruðu könnuninni voru á aldrinum 26 - 35 ára, alls 72 og þeir sem voru á 

aldrinum 36 - 45 ára, voru alls 74, samtals voru þetta 146 svör eða 69%. Alls 13 
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einstaklingar á aldrinum 18 - 25 ára svöruðu könnuninni eða 6,1%. 34 þeirra sem 

svöruðu voru á aldrinum 46 – 55 ára eða 16.11%.  14 einstaklingar voru á aldrinum 56 

- 65 ára eða 6,6 %. Fæst svör komu frá þeim sem voru 66 ára eða eldri, eða alls fjögur 

svör. Aðeins einn vildi ekki svara þessari spuningu. 

 

Mynd 8 Bakgrunns spurning Aldur. Skipting eftir aldri 

Hér verður farið yfir menntunarstig. 210 svöruðu þessari spurningu. Hér voru fimm 

svarmöguleikar í boði: 

• Hef lokið grunnskólaprófi 

• Hef lokið framhaldsskóla/iðnnámi 

• Hef lokið BA eða BS gráðu 

• Hef lokið meistaragráðu eða doktorsgráðu 

• Önnur menntun, ef önnur vinsamlega tilgreina í reit hér fyrir neðan 

Þegar menntunarstig er skoðað má sjá að flestir svarenda hafa lokið BA eða BS gráðu 

eða samtals 40%. Þeir sem hafa lokið grunnskólaprófi voru 17 talsins eða 8,1%. Þeir 

sem hafa lokið framhaldsskóla/iðnnámi voru 58 eða 27,6%. Þeir sem hafa lokið 

meistaragráðu eða doktorsgráðu eru 44 talsins eða 21%. Þeir sem hafa lokið annarri 

menntun heldur en listuð var upp voru alls sjö eða 3,3%. 
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Mynd 9 Bakgrunns spurning menntunarstig. Skipting eftir menntun. 

211 svöruðu spurningunni varðandi búsetu. Hér voru valmöguleikar alls níu.  

• Stór-Reykjavíkursvæðið 

• Suðurland 

• Norðurland 

• Austurland 

• Vesturland 

• Suðurnes 

• Vestfirðir 

• Útlönd 

• Annað 

Lang flestir sem svöruðu þessari könnun búa á Stór-Reykjavíkursvæðinu, alls 140 eða 

66,4%. Næst flestir búa á Suðurlandi, alls 26 eða 12,3%, 11 eru búsettir erlendis eða 

5,2%. Fæstir svarendur eru frá Austurlandi, alls 4 eða 1,9%. 
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Mynd 10 Bakgrunns spurning búseta. Skipting eftir búsetu. 

Alls svöruðu 210 spurningunni varðandi hjúskaparstöðu. Svarmöguleikar voru fimm: 

• Einhleyp/ur 

• Í hjónabandi eða staðfestri sambúð 

• Fráskilin/n 

• Ekkja/ekkill 

• Annað 

Þeir sem eru í hjónabandi eða staðfestri sambúð voru flestir svarenda, alls 152 eða 

72,4%. Einhleypir voru 39 talsins eða 18,6%, fráskildir 13 eða 6,2%. Í boði var að velja 

svarmöguleikann annað og það gerðu fjórir. Engin/n af aðspurðum var ekkja eða ekkill. 

 

Mynd 11 Bakgrunns spurning hjúskaparstaða. Skipting eftir hjúskaparstöðu. 
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Loks var spurt um heildarlaun fyrir skatta í síðasta mánuði. Við þessari spurningu 

fengust alls 204 svör. Svarmöguleikar voru alls átta til að velja úr. 

• 300.000.- kr. eða lægri 

• 300.000 – 400.000 kr. 

• 400.000 – 500.000 kr. 

• 500.000 – 600.000 kr. 

• 600.000 – 700.000 kr. 

• 700.000 – 800.000 kr. 

• 800.000 – 900.000 kr. 

• 900.000 kr. eða meira 

Alls svöruðu 154 konur þessari spurningu eða 75,5% og 46 karlar eða 22,5%. Tveir 

kusu að svara henni ekki og tveir slepptu að svara þessari spurningu. 

Á mynd 12 má sjá hvernig skiptingin var. 

 

Mynd 12 Bakgrunns spurning heildar tekjur. Skipting heildar tekna 

Þeir sem hafa tekjur á bilinu 400 - 500.000.- kr. svöruðu flestir þessari spurningu, alls 

43 einstaklingar eða 22%. 33% af tekjulægsta hópnum voru tilbúnir að greiða 50-

55.000.- kr.  

Eins og áður hefur komið fram voru alls sex spurningar sem ætlaðar voru til að meta 

hversu mikil eftirspurn er fyrir þjónustunni ásamt því að greina traust til fasteignasala. 

Fyrsta spurningin var eftirfarandi: 
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Þá var spurt að hversu líklegt eða ólíklegt telur þú að þú mundir nýta þér þá þjónustu 

að fá óháðan aðila til að aðstoða þig við kaup á fasteign ? 

Þessari spurningu svöruðu 211 einstaklingar. Hér átti að merkja frá einum (mjög 

ólíklegt) til fimm (mjög líklegt)  hversu líklegt væri að viðkomandi myndi nýta sér 

þjónustuna.  

 

Mynd 13 Hversu líklegt eða ólíklegt að þú myndir nýta þér þá þjónustu að fá óháðan aðila til að aðstoða þig við 

kaup á fasteign ? Skipting svara 

Þessari spurningu svöruðu alls 206, þrír svöruðu ekki spurningunni og tveir kusu að 

gefa ekki upplýsingar um kyn. Hér má sjá að þeir sem telja það mjög ólíklegt og frekar 

ólíklegt eru 31 eða 14,7%.   

Ef skoðað er eftir búsetu og þá sem telja það frekar líklegt og mjög líklegt að 

þeir muni koma til með nýja þjónustuna, kom það í ljós að það voru íbúar á Stór-

Reykjavíkursvæðinu, alls 84 einstaklingar. Næst flestir voru svo þeir sem búa á 

Suðurlandinu og þeir sem búsettir eru erlendis samtals 18. Þeir sem telja það mjög 

ólíklegt og frekar ólíklegt eru flestir frá Stór-Reykjavíkursvæðinu alls 21 og næst flestir 

af Suðurlandinu eða fjórir. 

Erfitt er að segja til um þá sem hvorki telja það líklegt eða ólíklegt að nýta sér 

þjónustuna en athyglisvert er að sjá að þeir óákveðnu eru nánst jafn margir og þeir sem 

telja það mjög líklegt að þeir myndu nýta sér þjónustuna. Það eru 123 einstaklingar sem 

sem telja það líklegt eða mjög líklegt að þeir myndu nýta sér þjónustuna.  

Á mynd 14 sjást hlutföll á milli kynja þar sem 77% svarenda eru kvenkyns, eða 

159 konur á móti 47 karlmönnum eða 23%. 
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Mynd 14 Hlutafall kynja við spurningu um hversu líklegt eða ólíklegt að þú myndir nýta þér þá þjónustu að fá 

óháðan aðila ti að aðstoða við kaup á fasteign 

Þegar menntun er tekin til hliðsjónar þá svöruðu alls 84 sem lokið hafa BA eða BS 

gráðu þar sem 13 svarendur sögðust mjög ólíklegt eða frekar ólíklegt og 43 sögðu það 

frekar líklegt eða mjög líklegt. Þeir sem lokið hafa meistara, eða doktorsgráðu svöruðu 

alls 44 einstaklingar sem eru líklegri til að nýta sér þjónustuna þar sem 25 töldu það 

frekar líklegt eða mjög líklegt og átta töldu það mjög ólíklegt eða frekar ólíklegt.   

Fjöldi svarenda sem lokið hafa framhaldsskóla eða iðnmenntun eru 58 þar sem 

41 sagði það frekar líklegt eða mjög líklegt. Það var valkostur þar sem taka mátti fram 

aðra menntun en það sem listað var upp í könnuninni. Þeir sem lokið hafa starfsnámi, 

diplóma eða öðru námi voru samtals sex og voru þrír sem töldu það mjög líklegt, einn 

sem taldi það mjög ólíklegt og tveir sem voru hlutlausir og einn sem kaus að svara ekki 

þessari spurningu. 

 Þeir sem eru með tekjur 400 - 500.000.- kr. og frá 500 - 600.000.- kr. eru líklegri 

en aðrir tekjuhópar til að notfæra sér þessa þjónustu en af þeim 211 sem svöruðu taldi 

þessi hópur 85 einstaklinga.  

 Með tilliti til hjúskaparstöðu og þeirra sem telja það frekar líklegt eða mjög 

líklegt voru alls 123 og eru flestir sem eru í hjónabandi eða í staðfestri sambúð alls 90 

eða  73,17%. Næst flestir voru einhleypir alls 20 eða 16,26%. Þeir sem telja það mjög 
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ólíklegt eða frekar ólíklegt voru alls 31 eða 25,20% flestir í hjónabandi eða í staðfestri 

alls 25 eða 20,32%, einhleypir alls fimm eða 4% og aðeins einn fráskilinn eða 0,81% 

 

Í næstu spurningu var leitast að sjá hvaða þjónustuliðir væru líklegir til að höfða til sem 

flestra. Hér var gefinn kostur á að velja úr þeim þjónustuleiðum sem listaðir voru upp. 

Valmöguleikarnir voru:  

• Ráðlegging varðandi fjármál  

• Aðstoð við að finna fasteign 

• Aðstoð við kauptilboðsgerð  

• Sjá um þinglýsingu á skjölum og kaupsamningi 

• Dagur með þjónustufulltrúa þar sem skoðaðar eru eignir 

• Að láta yfirfara keypta eign áður en afhending á sér stað og sjá til þess að eignin 

hafi verið skilin eftir í því ástandi sem um var samið. 

• Að matsmaður taki út eignina með tilliti til hugsanlegra galla  

og loks var valmöguleiki þar sem hægt var að koma með hugmynd að annari þjónustu 

sem ekki hafði verið listuð upp. 

 

 

Mynd 15 Hverja af eftirtöldum þjónustum teluru að þú mundir nýta þér ? Skipting svara 

Alls  tóku 209  aðilar afstöðu í þessari spurningu. Sú þjónusta sem flestir völdu, 178  

svör sem gera 85,2%  var sú að matsmaður taki út eignina til að athuga með hugsanlega 

galla. Að láta yfirfara keypta eign áður en afhending á sér stað og sjá til þess að eignin 

hafi verið skilin eftir í því ástandi sem um var samið hlaut næst flestu svörin eða 150, 
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71,7% og ráðlegging varðandi fjármögnunarleiðir svöruðu 141 eða 67,46%.  Sú 

þjónusta sem fæstir vildu var aðstoð við að finna fasteign  alls 63, eða 30,4%. 

Sú samsetning þjónustuþátta sem flestir völdu, alls 19 svarendur samanstóð af  

öllum átta þjónustuþáttunum. Flestir sem vildu allar þjónustuleiðirnar voru á 

aldursbilunum frá 26 - 45 ára.  Enginn á aldurbilinu 18 - 25 ára  og 66 ára og eldri valdi 

þá samsetningu .  

Alls 12 svarendur völdu samsetningu með sex þjónustuþáttum þar sem dagur 

með þjónustuaðila, aðstoð við að finna fasteign og aðstoð við framkvæmd greiðslumats 

var undanskilið. Þeir sem völdu samsetningu með sex þjónustuþáttum voru flestir á 

aldursbilinu 26 - 35 ára, átta talsins. Þeir sem lokið hafa BA eða BS gráðu og þeir sem 

lokið hafa framhaldsskóla/iðnnámi voru samtals átta, eða fjórir úr hvorum hóp og þeir 

sem lokið hafa grunnskólaprófi voru tveir og þeir sem lokið hafa meistaragráðu eða 

dokstorsgráðu voru einnig tveir. Þeir sem eru í hjónabandi eða staðfestri sambúð voru 

alls sjö og einhleypir voru fimm.  

Alls níu svarendur völdu samsetningu sem samanstóð af þremur þjónustuþáttum 

sem voru ráðlegging varðandi fjármögnunarleiðir, að yfirfara keypta eign áður en 

afhending á sér stað og að matsmaður taki út eignina til að athuga með hugsanlega galla. 

Flestir sem völdu saman þrjá þjónustuþætti voru á aldursbilimu 26 - 35 ára og af þeim 

sem lokið hafa meistaragráðu eða doktorsgráðu voru alls fjórir.  

   

Á mynd 16 má sjá hvernig skiptingin var á milli kynjanna  

 

Mynd 16 Hverjar af eftirtöldum þjónustum telur þú að þú myndir nýta þér. Hlufall milli kynja. 
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Líkt og í fyrstu spurningunni var hlutfall kvenna talsvert meira eða 160 svör á móti 47 

svörum frá körlum. Tveir vildu ekki gefa upp kyn og einn sleppti að svara þessari 

spurningu. Fólk á aldurbilinu 26 - 35 ára og 36 - 45 ára var það aldursbil sem samanlagt 

valdi flestar af þeim þjónustum.  

 

Í næstu spurningu var tekið fram í að í dag væri algengt að sami fasteignasalinn gætti 

hagsmunda bæði kaupanda og seljanda. Spurt var hvort það ættu að vera tveir 

fasteignasalar sem koma að einni sölu. Svarmöguleikar voru já og nei.  

 

 

Mynd 17 Í dag er algengt að sami fasteignasalinn gæti hagsmuna bæði kaupanda og seljanda, telur þú að að ættu 

að vera tveir fasteignasalar sem koma að einni sölu ?  

Alls tóku 206 aðilar afstöðu í þessari spurningu. Alls merktu 182 eða 87% við já og 

þeir sem merktu við nei 26 eða 12,5%.  Tveir kusu að svara þessari spurningu ekki og 

tveir slepptu henni. Þeir sem lokið hafa BS eða BA prófi og þeir sem lokið hafa 

framhaldsskóla eða iðnnámi svöruðu flestir já, samtals 120 og í sama hópi voru 18 sem 

svöruðu nei. Af  þeim sem hafa lokið grunnskólaprófi svöruðu 16 já og einn sagði nei.  

Þeir sem hafa doktors- eða mastersgráðu svöruðu alls 39 já og fimm sögðu nei. 

 Með tilliti til búsetu og þeirra sem svara spurningunni já þá búa flestir á Stór-

Reykjavíkursvæðinu og telja þeir 124. Þeir sem búsettir eru á Suðurlandi eru næst 

fjölmennasti hópurinn, eða alls 21. Fámennustu hóparnir eru frá Austurlandi, alls þrír 
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og Norðurlandi, alls fjórir. Átta eru búsettir á Vestfjörðum, sex á vesturlandi og sjö á 

Suðurnesjunum. Þeir sem búsettir eru erlendis voru níu talsins 

 Þeir sem svöruðu nei voru flestir á Stór-Reykjarvíkursvæðinu, alls 14 og frá 

Suðurlandi alls fimm, einn var frá Suðurnesjum, tveir búsettir erlendis, og tveir voru 

frá Vestfjörðum.  

 Þegar skoðuð eru svör eftir tekjuhópum þá eru þeir sem eru með tekjur á bilinu 

400 - 500.000.- kr. alls 41,19,% sem telja að sitthvor fasteignasalinn eigi að koma að 

sölunni.  

 Með tilliti til hjúskaparstöðu og þeirra sem svöruðu já voru flestir í hjónabandi 

eða staðfestri sambúð, alls 134 einstaklingar eða 65%. Einhleypir voru alls 30 eða 

14,56% og fráskildir voru alls 12 einstaklingar eða 5,8%. Einn tók ekki afstöðu til 

þessarar spurningar.  Þeir sem svöruðu nei voru flestir í hjónabandi eða staðfestri 

sambúð, alls 17 eða 8,25%, einhleypir voru alls sjö eða 3,39%. Þeir sem voru fráskildir 

og í fjarbúð voru tveir eða tæpt 1%. 

Á mynd 18 má sjá hvernig svörin skiptust á milli kynja. 

 

Mynd 18 Ættu að vera tveir fasteignasalar sem koma að einni sölu ? Svarhlutfall milli kynja. 

Alls 141 kona svaraði já og þær sem svöruðu nei voru 18 talsins. Fjöldi karla sem 

svaraði já var 38 og sjö merktu við nei.   
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Næsta spurning snerist um traust og var eftirfarandi:  

Myndir þú frekar treysta hlutlausum aðila sem vinnur þig heldur en fasteignasala sem 

vinnur bæði fyrir seljanda og kaupanda? 

Þrír svarmöguleikar voru í boði og voru þeir 

• Já 

• Nei  

• Skiptir ekki máli 

Ekki var val um að bæta við öðru svari. Alls tóku 210 afstöðu til þessarar spurningar. 

Þeir sem svöruðu já voru 188 talsins eða 89,5%, þeir sem svöruðu spurningunni 

neitandi voru alls fjórir eða 1,9% og þeir sem svöruðu því að það skipti þá ekki máli 

voru 18 einstaklingar eða 8,6%. Tveir tóku ekki afstöðu til  þessara spurningar og tveir 

kusu að svara henni ekki.  

Á mynd 19 má sjá hvernig svörin skiptust niður. 

 

Mynd 19 Myndir þú frekar treysta hlutlausum aðila sem vinnur fyrir þig heldur en fasteignasala sem vinnur fyrir 

bæði fyrir seljanda og kaupanda ? Svör 

 Þeir sem svöruðu því að það skipti þá ekki máli voru flestir á aldrinum 26 - 35 

ára, eða sjö talsins. Fjórir á aldursbilinu 36 - 45 ára, tveir á aldursbilinu 18 - 25 ára, þrír 

46 - 55 ára og tveir á aldrinum 56 ára og eldri. Þeir sem treysta hlutlausum aðila voru 

flestir á aldursbilinu 36 - 45 ára, alls 69 einstaklingar og næst flestir voru á aldursbilinu 

26 - 35 ára.  Fjórir aðilar svöruðu því að þeir myndu ekki treysta hlustlausum aðila, 

einn á hverju aldursbili frá 26 - 65 ára.  

 Af þeim sem lokið hafa BA eða BS gráðu svöruðu 74 einstaklingar já og tveir 

svöruðu neitandi.  Af þeim sem lokið hafa meistaragráðu eða doktorsgráðu svöruðu 39 
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einstaklingar já og tveir svöruðu neitandi. Af þeim sem lokið hafa framhaldsskóla eða 

iðnnámi svöruðu allir já, alls 52 já . Þeir sem lokið hafa grunnskólaprófi svöruðu allir 

já, alls 16. 

 Með tilliti til heildarlauna þá dreifðust svörin nokkuð jafnt þar sem flestir á 

tekjubilinu frá 300.000 eða lægri til 600 - 700.000.- kr. sögðu já, alls 153 og þeir sem 

segja já og hafa tekjur á bilinu 700 - 800.000.- kr. voru alls átta. Þeir sem hafa tekjur á 

bilinu 800 - 900.000.- kr. voru alls þrír og þeir sem höfðu 900.000.- kr. eða meira í 

mánaðarlaun voru alls 17.  

Fjórir svarendur, einn í hverju tekjubili frá 400 - 900.000.- kr. eða meira sögðu 

nei. Með tilliti til búsetu þá treysta flestir hlutlausum aðila sem búa á Stór-

Reykjarvíkursvæðinu alls 126. Næst flestir eru af Suðurlandi eða 24 og fæstir eru að 

austan. Af þeim sem ekki treysta hlutlaustum aðila voru samtals fjórir sem sögðu nei. 

Tveir þeirra voru frá Suðurlandi, einn frá Stór-Reykjavíkursvæðinu og einn frá 

Vestfjörðum. 

 

 

Mynd 20  Trysta hlutlausum aðila heldur en fasteignasala sem vinnur bæði fyrir seljanda og kaupanda. Hlufall 

milli kynja. 

Á mynd 20 má sjá hlutfall á milli kynja. Alls svöruðu 159 konur þessari spurningu eða 

77% og alls 47 karlar eða 23%. Þær konur sem treysta hlutlausum aðila voru 144 og 

fjöldi karla sem treystir hlutlausum aðila voru alls 40.  

 

Næsta spurning var ætluð þeim sem hafa keypt fasteign. Í boði var að velja frá einum 

(Mjög lítið traust) til fimm (Mjög mikið traust). Alls svörðu 161 þessari spurningu.  

Karl
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Mynd 21 Hversu vel treystir þú fasteignasalanum sem sá um þín mál við kaupin á fasteigninnni sem þú keyptir síðast 

? Svör 

Þeir sem báru mjög lítið traust voru alls 24 eða 14,9%, þeir sem höfðu frekar 

lítið traust voru alls 36 eða 22,4%, þeir sem sögðu hvorki né voru alls 43 eða 26,7% og 

var þetta stærsti hópurinn. Þeir sem treystu frekar mikið voru alls 36 eða 22,4% og þeir 

sem treystu mjög mikið voru alls 22 eða 13,7%. Tveir kusu að svara ekki þessari 

spurningu og tveir slepptu henni. 

 Af þeim sem höfðu keypt fasteign þá var skiptingin mjög jöfn á milli 

einstaklinga á aldrinum 26 - 55 ára þar sem 17 úr aldurshópnum 26 - 35 ára svöruðu 

því að þeir bæru mikið eða mjög mikið traust til fasteignasalans. Þeir sem voru á 

aldursbilinu 36 - 55 ára voru alls 16 í hvorum hóp sem treystu fasteignasalanum mikið 

eða mjög mikið. Af þeim sem eru á aldrinum 18 - 25 ára svöruðu þrír að þeir treystu 

fasteignasalnum mikið eða mjög mikið. Þeir sem treysta mjög lítið eða frekar lítið voru 

flestir á aldursbilinu frá 36 - 45 ára  alls 26 talsins og næstir á eftir voru þeir sem eru 26 

- 35 ára eða 17 talsins.  

 Þeir sem lokið hafa BA eða BS gráðu báru mjög lítið traust eða frekar lítið traust 

til fasteignasalans, þeir voru alls 21 og 22 voru hlutlausir. 16 einstaklingar sem lokið 

hafa framhaldsskóla/iðnnámi og 16 einstaklingar sem hafa lokið meistaragráðu eða 

doktorsgráðu báru mjög lítið eða frekar lítið traust. Þeir sem voru hlutlausir í þessum 

hópum voru átta sem hafa lokið framhaldsskóla/iðnnámi og 10 sem hafa lokið 

meistaragráðu eða doktorsgráðu. Þeir sem lokið hafa grunnskóla prófi svöruðu sex að 

þeir báru mjög lítið eða frekar lítið traust. 
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 Af þeim sem eru í hjónabandi eða í staðfestri sambúð svöruðu alls 48 því að 

þeir bæru mjög lítið eða frekar lítið traust til fasteignasalans og 42 svöruðu því að þeir 

bæru frekar mikið eða mjög mikið traust til fasteignasalans og voru 33 hlutlausir. Sjö 

svör bárust frá einhleypum sem báru mjög lítið eða frekar lítið traust til fasteignasalans, 

sex voru hlutlausir og 10 sögðust bera frekar mikið eða mjög mikið traust til hans. 

Á mynd 22 má sjá hlutfall milli kynja. 

 

Mynd 22 Skipting milli kynja, þeir sem hafa keypt fasteign 

Alls svöruðu 118 konur þessari spurningu eða 75% og 39 karlar eða um 25%. Konur 

voru í miklum meirihluta þeirra sem treystu mjög lítið eða frekar lítið, alls 42 og karlar 

voru 16. Af þeim sem treystu frekar mikið eða mjög mikið voru konur alls 44 og karlar 

14 talsins. Þeir sem svöruðu því að þeir treystu hvorki mikið né lítið voru 32 konur og 

níu karlar.  

 

Í loka spurningunni var spurt: Hversu háa þóknun ert þú reiðubúin/n að greiða 

þjónustuaðila fyrir að aðstoða þig við kaup á fasteign ? 

Verðbili sem hægt var að velja úr voru sex talsins. Verðbilin voru: 

• 10.000 kr. eða minna,  

• 20 – 25.000 kr. 

• 30 – 35.000 kr. 

• 40 – 45.000 kr, 

• 50 – 55.000 kr. 

Konur
75%

Karlar 
25%

SPURNING ÆTLUÐ ÞEIM SEM HAFA KEYPT 
FASTEIGN, SVARHLUTFALL Á MILLI KYNJA
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• 60.000.- kr. eða meira. 

Alls svöruðu 198 þessari spurningu eða tæp 93%.  

 

Mynd 23 Hversu háa þóknun ert þú reiðubúin/n að greiða þjónustuaðila fyrir að aðstoða þig við kaup á fasteign ? 

Svör 

Flestir sem svöruðu þessari spurningu voru á aldrinum 26 - 35 ára, alls 70 eða 35,35%. 

68 svör fengust frá þeim sem eru á aldrinum frá 36 - 45 ára. 11 einstaklingar úr 

aldurshópnum 18 - 25 ára svöruðu þessari spurningu.   

Alls svöruðu 78 einstaklingar sem lokið hafa BA eða BS gráðu eða 39,39%. 55 

sem lokið hafa framhaldsskóla/iðnnámi eða 27,77%, 41 sem lokið hafa meistaragráðu 

eða doktorsgráðu eða 20,7%, 16 sem lokið hafa grunnskólaprófi eða 8,1%. Þeir sem 

lokið hafa diploma eða eða öðru námi voru alls sex talsins. 

Hlutfall svarenda sem búa á Stór-Reykjavíkursvæðinu var 67,17% eða 133 

talsins. Þeir sem búsettir eru á Suðurlandi voru alls 11,6% eða 23 talsins. Þeir sem 

búsettir eru á Vestfjörðum og erlendis voru samanlagt 20 talsins eða 10,1%. Fæst svör 

voru frá þeim búsettir eru á Austfjörðum, eða þrjú svör sem gera 1,5% 

Af þeim sem hafa tekjur á bilinu 400 - 500.000 kr. voru alls 43 sem svöruðu eða 

21,7%. Þeir sem ekki vildu svara þessari spurningu voru sjö talsins. Fæstir svarenda 

voru með tekjur á bilinu 800 - 900.000 kr. eða fjórir. Sú upphæð sem flestir voru tilbúnir 

að greiða var 40 - 50.000, alls 42 og 45 voru tilbúnir að greiða 50 - 55.000 kr. Þeir sem 

hafa tekjur á bilinu 900.000 kr. eða meira voru flestir tilbúnir að greiða 60.000 eða 

meira. Fæstir eða þrír vildu ekki greiða hærri upphæð en kr. 10.000.- kr.  

Þegar kemur að kynjaskiptingu þá voru 25 konur af 148 sem voru reiðubúnar 

að greiða kr. 60.000.- kr. á meðan 15 karlmenn af þeim 46 sem svöruðu voru reiðubúnir 
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að greiða þá upphæð. Af þeim tveimur sem ekki vildu gefa upp kyn þá var einn sem 

svaraði að hann/hún væri tilbúin að greiða 10.000.- kr. eða minna og ein/n 60.000.- kr. 

eða meira.  

Á mynd 24 má sjá hlutfall á milli kynja. 

 

Mynd 24  Upphæð söluþóknunar. Hlutfall milli kynja. 

24% svarenda voru karlar, 46 talsins eða 24%. 148 konur svöruðu þessari spurningu 

eða 78%. Tveir kusu að svara ekki og tveir slepptu þessari spurningu.  

Karl
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8. Svót greining 

Í þessum kafla er gerð SVÓT greining á viðskiptahugmyndinni þar sem styrkleikar, 

veikleikar, ógnanir og tækifæri verða greind.  

8.1 Styrkleikar 

Styrkleikarnir eru þeir að ekkert fyrirtæki á Íslandi sérhæfir sig í að veita alhliða 

þjónustu þegar kemur að fasteignaviðskiptum. Aðeins löggildir fasteignasalar og 

matsmenn með mikla reynslu verða ráðnir til starfa til að veita framúrskarandi þjónustu.  

Viðskiptavinir stjórna því sjálfir hversu mikla þjónustu þeir telja sig þurfa á að halda.  

8.2 Veikleikar 

Viðskiptavinir geta sjálfir séð um að fara til ýmissa ráðgjafa til fá aðstoð við 

fasteignakaupin. Þegar litið er til ráðgjafar varðandi fjármögnun þá bjóða 

viðskiptabankarnir allir upp á ráðgjöf tengda lánveitingum auk þess að reiknivélar eru 

aðgengilegar á heimasíðum þeirra þar sem viðskiptavinir geta sjálfir valið samsetningu 

lána eins og hentar þeim.  

Fasteignavefir Morgunblaðsins og Vísis eru með öflugar leitarvélar þar sem 

auðvelt er að leita að eign sem hentar viðkomandi með því setja ýmis skilyrði í 

leitarvélina. Einnig er boðið upp á að setja af stað vöktun á eign sem uppfyllir skilyrði 

viðkomandi og þegar eign sem fellur að hans hugmyndum kemur á skrá er viðkomandi 

látinn vita. Nýlega fór í loftið vefur sem nefnist herborg.is þar sem auðvelt er að bera 

saman þau lánakjör sem viðskiptabankar og lífeyrissjóðir bjóða upp á ásamt 

lántökukostnaði og lánshlufalli. 

Eins og fram kom í kaflanum um samkeppnina þá eru ýmis fyrirtæki sem 

sérhæfa sig í að taka út fasteignir og ekkert því til fyrirstöðu að viðskiptavinir geti leitað 

til þeirra og fengið þá í verkið. Það yrði þó meiri vinna fyrir kaupandann að fara á milli 

fyrirtækja í stað þess að geta fengið alla þá þjónustu sem þeir þarfnast á einum stað. 

Þegar kemur að staðsetningu fyrirtækisins yrði þjónustan fyrst um sinn 

aðgengileg á Stór-Reykjavíkursvæðinu, það ræðst fyrst og fremst út frá niðurstöðum úr 

spurningakönnuninni og fjölda ibúa.  

8.3 Ógnanir  

Í dag er ekkert því til fyrirstöðu samkvæmt lögum að fasteignasali komi bæði að 

kaupum og sölum á fasteign. Til að byrja með yrði boðið upp á þjónustuna í pökkum 
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en það fyrirkomulag gæti virkað fráhrindandi á einhverja og sérstaklega þá sem vilja 

velja sínar þjónustuþætti sjálfir. 

Fasteignasölur eða fasteignasalar sem eru nú þegar á markaðnum gætu komið upp 

sambærilegri þjónustu og jafnvel gert samstarfssamning við fyrirtæki á borð við 

Frumherja. Það skiptir því máli að vera fyrstur á markaðinn og skapa sér gott orðspor 

og aðgreiningu á markaðnum. 

8.4 Tækifæri 

Fjölmörg tækifæri eru á þessum markaði og þar kemur internetið sterklega inn. Í stað 

þess að mæta á skrifstofu fyrirtækisins gæti fyrsta viðtalið alfarið farið fram í gegnum 

tölvu þar sem vel flestir hafa aðgang að bæði tölvu og interneti nú til dags. Það hefði 

þann kost í för með sér að fólk sem býr á landsbyggðinni gæti nýtt sér þjónustuna upp 

að vissu marki. Ef vel til tækist til á Stór- Reykjavíkursvæðinu væri hugsanlegt að 

stofna útibú á fleiri stöðum á landinu.  
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9. Niðurstöður  spurningakönnunar 

Hér verður farið yfir  helstu niðurstöður úr spurningakönnuninni þar sem farið er yfir 

það hverjir það eru sem eru líklegastir og ólíklegastir til að kaupa þjónustuna. Hvaða 

þjónustuþættir voru það sem flestum líkaði við og hverjir voru þeir þjónustuþættir sem 

féllu síður í kramið? Hver eru viðhorf einstaklinga til fasteignasala og hversu mikið 

traust bera þeir til fasteignasala og síðast en ekki síst, hversu mikið má þjónustan kosta? 

9.1 Hverjir eru það sem eru líklegir til að kaupa þjónustuna ? 

Þjónustan virðist samkvæmt könnuninni höfða meira til kvenna heldur en karla. 

Einstaklingar á aldursbilinu 26 - 45 ára er líklegast til að nýta sér þjónustuna. Flestir 

þeirra sem lokið hafa BA eða BS gráðu vildu notafæra sér þjónustuna, næst á eftir voru 

þeir sem lokið hafa framhaldsskóla eða iðnnámi og loks þeir sem lokið hafa 

meistaragráðu eða doktorsgráðu. Þegar litið er til búsetu þá eru þeir sem búsettir eru á 

Stór-Reykjavíkursvæðinu og á Suðurlandi í miklum meirihluta en skýringin á því er sú 

að flestir sem svöruðu könnuninni búa á þessum landssvæðum. Þegar hjúskapastaða er 

skoðuð þá eru þeir sem eru í hjónabandi eða staðfestri sambúð og einhleypir flestir til í 

að kaupa þjónustuna og þeir sem hafa tekjur á bilinu  400 - 600.000.- kr. 

9.2 Hverjir eru ólíklegastir til að kaupa þjónustuna? 

Þeir sem eru ólíklegastir til að kaupa þjónustuna eru einstaklingar sem eru að nálgast 

eftirlaunaaldur. Líkleg skýring er sú að það gæti verið vegna þess að margir á þessum 

aldri eru komnir í endanlegt húsnæði. Þeir sem vilja og þurfa að  minnka við sig gætu 

þó notfært sér þjónustuna. Það verður þó að taka þessu með fyrirvara þar sem þessi 

aldurshópur var fámennasti hópurinn af þem sem svöruðu. Það væri því nær að líta til 

næsta aldurshóps sem er fjölmennari og þá eru þeir sem eru á aldurbilinu 46 - 55 ára og 

56 - 65 ára. Þeir sem voru ólíklegastir til að kaupa þjónustuna eru þeir sem lokið hafa 

annarri menntun og íbúar á Austurlandi.  

9.3 Þjónustuþættir sem stóðu upp úr og þeir sem þóttu síðri. 

Vinsælustu þjónusturnar eru þær að matsmaður taki út eignina með tilliti til hugsanlegra 

galla og að láta yfirfara keypta eign áður en afhending á sér stað.  Þar á eftir eru það 

möguleikarnir að fá aðstoð við kauptilboðsgerð og ráðleggingu varðandi 

fjármögnunarleiðir. Óvinsælustu þjónustuleiðirnar eru þær að fá aðstoð við að finna 

fasteign og dagur með þjónustuaðila þar sem skoðaðar eru eignir. Ætla má að þessi 
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niðurstaða sé vegna þess hve góðar og notendavænar fasteignasíður mbl.is og 

fasteignir.is séu. 

9.4 Viðhorf og traust til fasteignasala 

Mikill meirihluti svaraði því að þeir myndu frekar treysta hlutlausum aðila heldur en 

fasteignasala sem sinnir bæði kaupanda og seljanda. Þeir sem keypt hafa fasteign og 

tóku afstöðu til spurningarinnar um traust til fasteignasalans sem sá um þeirra mál við 

kaup á síðustu fasteign kom eftirfarandi í ljós.  

Flestir svöruðu hvorki né og nánast jöfn hlutföll á milli þeirra sem treystu mjög 

lítið og  frekar lítið og þeirra sem treystu frekar mikið og mjög mikið. Þeir sem eru á 

aldrinum 36 - 55 ára voru þeir sem báru mesta traustið til síns fasteignasala og þeir sem 

báru minnsta traustið voru einstaklingar á aldursbilnu 36 - 45 ára.   

Í spurningunni hvort viðkomandi myndi frekar treysta hlutlausum aðila en 

fasteignasala sem vinnur bæði fyrir kaupanda og seljanda, voru það flestir sem sögðust 

treysta frekar hlutlausum aðila eða 89,5% á móti 1,9% þeirra sem sögðu nei. Þeim sem 

þótti það ekki skipta máli voru 8,5% 

Þegar spurt var að því hvort það ættu að koma tveir fasteignasalar að einni sölu þá kom 

það skýrt fram að svo ætti að vera þar sem 87% sögðu já á móti 13% sem svöruðu 

neitandi. Þetta er áhugaverð niðurstaða í ljósi þess hvernig þessum hlutum er háttað á 

Íslandi í dag. 

9.5 Hvað má þjónustan kosta ? 

Hér var mikil dreifing á svörum en áberandi fæstir voru tilbúnir til að greiða þóknun 

sem er 10.000.- kr. eða lægri. Flestir voru reiðubúnir að greiða á bilinu  kr. 50 - 55.000.- 

kr. og jafnt var á milli þeirra sem eru tilbúnir að greiða frá 30 - 35.000.- kr. og þeirra 

sem eru tilbúnir að greiða 40 - 45.000.- kr. Þó er munurinn ekki það mikill eins og sjá 

má á mynd 23 þar sem dreifingin er tiltölulega jöfn. 
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10. Niðurstöður 

Við gerð þessarar hagkvæmnisrannsóknar lagði höfundur upp með að kanna hvort það 

væri grundvöllur fyrir því að stofna þjónustufyrirtæki sem sérhæfir sig í að aðstoða 

kaupendur við að kaupa fasteign. Heimilda var aflað úr kennslubókum, af vefnum. 

Megindleg gögn voru fengin með því að leggja fyrir spurningakönnun. Við gerð 

rannsóknarinnar var stuðst við uppsetningu úr bókinni Entrepreneurship and business 

innovation, the art of successful start-ups and business planning eftir Alan Thompson.  

 Spurningakönnunin var lögð fyrir þann 27. September 2017 og lauk henni þann 

11.október sama ár. Lagt var upp með að fá hið minnsta 300 svör en raunin var sú að 

það bárust alls 213 svör. Tilgangurinn með könnuninni var að finna út hvort 

einstaklingar hefðu áhuga á að kaupa þjónustuna og hvað þeir væru reiðubúnir að greiða 

fyrir hana. Einnig var tilgangurinn að skoða hvern af þeim einstaka þjónustuþáttum þeir 

gætu hugsað sér að velja úr lista af þjónustum sem samanstóð af átta valmöguleikum. 

Einnig var tilgangurinn sá að komast að því hvort þeir sem hafa keypt fasteign hefðu 

borið traust til síns fasteignasala eður ei. 

 Af Norðurlöndunum er það aðeins Danmörk sem bannar með lögum að sami 

fasteignasali sjá um að gæta hagsmuna kaupanda og seljanda. Finnland og Ísland veita 

afslátt af gjöldum við fyrstu kaup.  

 Eftir samanburð á óhefðbundnum viðskiptamódelum var ákveðið að nota 

módelið Fee-for-service en í því felst að viðskiptavinir velja yfirleitt úr tveimur til 

þremur þjónustupökkum eða greiða gjald fyrir stakar þjónustur. Úr varð að bjóða upp 

á þrjá þjónustupakka, Gull, Silfur og Brons þar em sem skipting eftir því hvernig 

svarendur völdu bauð upp á þrjá pakka.  

 Niðurstöður benda til þess að markhópurinn séu konur á aldrinum  26 - 45 ára, 

með BA eða BS gráðu, í hjónbandi eða staðfestri sambúð, með tekjur á bilinu frá 400 - 

600.000.- kr. og búi á Stór-Reykjavíkursvæðinu.  

Flestir sem svöruðu könnuninni völdu allar þjónustuleiðirnar og eru þeir því 

líklegastir til að velja Gull pakkann og eru þeir reiðubúnir að greiða 60.000.- kr. eða 

meira fyrir pakkann.  

Meirihluti þeirra sem svöruðu könnuninni voru á því máli að sami 

fasteignasalinn ætti ekki að vera umbjóðandi beggja aðila og þeir myndu frekar treysta 

hlutlausum aðila til að sjá um sín mál í fasteignakaupum.  Skipting svara í spurningunni 

til þeirra sem hafa keypt fasteign um traust til fasteignasalans sem sá um þeirra viðskipti 



 

 
63 

var athyglisverð þar sem nánast jafn margir treystu mjög lítið vou 24  eða lítið eða alls 

36 og þeir sem treystu frekar mikið voru 36 eða mikið mjög mikiðvoru alls 22 .  

Gróf kostnaðaráætlun fyrir reksturinn sýnir að heildarkostnaðurinn yfir árið þar 

sem listaður er upp mánaðarlegur rekstrarkostnaður sem inniheldur bæði launakostnað 

og húsaleigu er 4.360.495.- kr. Ákjósanleg staðsetning fyrir fyrirtækið er Stór-

Reykjavíkursvæðið af þeirri ástæðu að flestir kaupsamningar eru gerðir á því svæði 

samkvæmt gögnum frá Hagstofu Íslands og að meirihluti þeirra sem svöruðu 

könnuninni eru búsettir þar. 

Í SVÓT greiningunni eru styrkleikarnir þeir að í dag ekkert fyrirtæki sem býður 

upp á alhliða þjónustu þegar kemur að fasteignaviðskiptum og að starfsfólk með mikla 

reynslu verður ráðið til starfa. Veikleikarnir eru þeir að í dag eru til fyrirtæki sem sjá 

um að sérhæfa sig í að taka út fasteignir og  þess vegna geta viðskiptavinir farið beint 

til þeirra. Öflugar vefsíður hjá Morgunblaðinu og Vísi gerir fólki kleift að finna á 

auðveldan hátt fasteign sem mætir þeirra kröfum. Viðskiptabankarnir bjóða allir upp á 

fjármálaráðgjöf og fræðslu um fasteignalán ásamt því að vera með á heimasíðum sínum 

reiknivélar svo viðskiptavinir geti fundið út hvaða lán henti þeim best.  

Helstu ógnanirnar eru þær að samkvæmt lögum er ekkert því til fyrirstöðu að 

eini og sami fasteignasalinn þurfi að koma að kaupum og sölu á fasteign. Viðskiptavinir 

gætu sett það fyrir sig að þurfa að velja á milli pakka í stað þess að handvelja út þær 

þjónustur sem þeir þurfa. Fasteignasölur sem starfa nú þegar á markaðnum gætu hafið 

samstarf við fyrirtæki sem sérhæfa sig í að meta ástand fasteigna. 

Tækifærin liggja meðal annars í internetinu. Í stað þess að viðskiptavinir mæti 

til fundar á skrifstou gæti fyrsta viðtal farið fram í gegnum tölvu. Með því móti geta 

viðskiptavinir á landsbyggðinni, eða þeir sem búa erlendis en vilja kaupa eign á Íslandi 

nýtt sér þjónustuna upp að ákveðnu marki. 

Svar við rannsóknarspurningunni, eru forsendur fyrir því að fara í rekstur 

þjónustufyrirtækis sem sérhæfir sig í að aðstoða og leiðbeina kaupendum í 

fasteignaviðskiptum er eftirfarandi:  

Niðurstöðurnar gefa vísbendingu um að áhugi sé til staðar þar sem meirihluti 

þeirra sem tóku afstöðu til fyrstu spurningarinnar um hversu líklegt eða ólíklegt þeir 

myndu fá óháðan aðila til að aðstoða sig við kaupin eru jákvæðir fyrir því.  

Vegna þess hversu fáir svöruðu spurningakönnuninni og úrtakið var sjálfvalið 

þá eru niðurstöður þessarar rannsóknar ekki nógu marktækar samanber annmörkum á 

aðferðinni sem notuð var við framkvæmd á spurningakönnuninni.  
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Með þessari hagkvæmnisrannsókn hefur verið sýnt fram á að það sé raunhæft að gera 

viðskiptaáætlun til að fá nákvæmari greiningu og skýrari mynd.  Það er því mat 

höfundar að möguleiki er fyrir hendi að fara lengra með þessa hugmynd.   
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11. Lokaorð    

Þegar höfundur ákvað að skrifa um þetta viðfangsefni og ræddi um það við hina ýmsu 

aðila, vini, ættingja, samstarfsmenn og fleiri þá höfðu margir af þeim slæmar sögur að 

segja um sín fasteignaviðskipti eða þekktu til fólks sem hafí lent illa í viðskiptum sínum 

við hinar ýmsu fasteignasölur. Flestir voru sammála um að þörf væri fyrir þessa 

þjónustu og furðuðu sig á því hvers vegna það væri leyfilegt fyrir sama fasteignsalann 

að sjá um að gæta hagsmuna bæði kaupandans og seljandans. Það kom þó höfundi á 

óvart hversu jafnt svörin dreifðust í spurningunni sem ætluð var þeim sem höfðu keypt 

fasteign, en í henni voru þeir beðnir um að meta hversu mikið þeir treystu 

fasteignasalanum sem sá um þeirra mál. Það var nánast jafnt hlutfall á milli þeirrra sem 

höfðu  mjög lítið eða frekar lítið traust og þeirra sem báru frekar mikið traust eða mjög 

mikið traust. Þeir sem svöruðu hvorki mikið eða lítið traust voru í meirihluta. Ástæðan 

fyrir því gæti verið sú að þeirra reynsla hafi verið góð og þeir hafi lítið spáð í því hvort 

þeir bæru traust til fasteignasalans eður ei.   
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