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Abstract 

When buying a house for most people the first thing they have to think about is 

how are we going to finance it. Following the economic collapse in 2008, there 

have been loud voices in Iceland about how mortgages are way better in 

Scandinvia then in Iceland. A lot of people have moved all the way to one of the 

Nordic countires in search of a better life. The main goal of this thesis is to find 

out „what is the main difference between mortgages offered in Iceland versus 

Sweden?“  I decided to compare the three largest banks in both Iceland and 

Sweden which offer mortgages to regular costumers. A qualitative research 

method was used with the acquistion of sorces in various articles, books and 

offical documents found online. The results show a lot of differences between 

the countries, the Icelandic indexation is one of the main difference together with 

higher interest rate and inflation in Iceland. These things have the most impact 

on how much the person has to pay back each month. One of the thing that 

separates these countries as well, is the period you can borrow, in Sweden 

maximum time people can borrow is 105 years versus 40 years in Iceland. The 

results show that the Icelandic people are paying much more each month, 

especially in interest payments.  
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Útdráttur á íslensku 

Húsnæðislán hafa og verða alltaf mikilvægur hluti af af samfélagi hvers lands og 

skipta lánakostir og kjör miklu máli fyrir hvern þann sem þarf á lífsleiðinni að 

taka húsnæðislán. Höfundur hefur í gegnum tíðina haft mikinn áhuga að kynna 

sér húsnæðislán og lék mikil forvitni á að vita hvaða kjör fólki í öðrum löndum 

bjóðast. Þar sem Norðurlöndin eru oft þau lönd sem Íslands miðar sig við var 

tilvalið að skoða möguleikana sem bjóðast í Svíþjóð. Markmið verkefnisins var 

að bera saman húsnæðislánakjör og kosti á Íslandi og í Svíþjóð og sýna dæmi 

því til útskýringar og einföldunar. Til að komast að niðurstöðum þessara 

spurningar var notast við eigindlega rannsókn í formi heimildarleitar í ýmsum 

fræðigreinum, bókum og hjá heimasíðum opinberra stofnanna..  

Fyrri hluti verkefnisins er fræðilegur hluti þar sem notast er við afleiddar 

heimildir til stuðnings en í seinni hlutanum eru hinir ýmsu lánaútreikningar 

sýndir og að lokum settar fram niðurstöður. Helstu niðurstöður sýna að það sem 

skilur þessi tvö lönd að eru aðallega munur á verðbólgu og stýrivöxtum. 

Verðbólgan og stýrivextirnir í Svíþjóð er töluvert lægri en á Íslandi. Þessi 

staðreynd hefur áhrif á þá vexti sem bankarnir geta svo boðið viðskiptavinum 

sínum við lántöku. Þó ber helst að nefna verðtrygginguna sem er boðið er upp á 

Íslandi en ekki í Svíþjóð. Niðurstöður útreikinganna eru sláandi, munurinn á 

heildargreiðslum á 20 milljóna króna íslensku verðtryggðu og óverðtryggðu 40 

ára láni eru hátt í 14 milljónir króna, þar sem heildargreiðsla verðtryggða lánsins 

er hærri. Þar sem dæmið var sett upp á þann hátt að kjör Svíþjóðar og kjör Íslands 

voru sett í íslenska lánaformúlu munaði hátt í 20 milljónum krónum þar sem 

lánið á íslensku kjörunum var hærra. Þetta sýnir að bæði verðtrygginging á 

Íslandi og munur vaxtakjara í löndunum er það sem skilur afborganir og 

heildargreiðslur lánanna að. 

Lykilorð:  

Ísland 

Svíþjóð 

Húsnæðislán 

Bankar 

Vaxtakjör  
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Inngangur 

Flestir þeirra sem festa kaup á íbúðum verða að taka húsnæðislán.. Húsnæðisverð 

hefur farið hækkandi síðustu ár og það auðveldar fólki ekki að komast út á 

markaðinn. Að mörgu er að huga þegar þetta stóra skref er tekið. Þar ber helst 

að nefna hvernig eigi að fjármagna eignina. Sjálf hef ég keypt mér þrjár íbúðir 

frá árinu 2012 og í öll skiptin höfum við þurft að skoða húsnæðislán, hvar bestu 

kjörin eru, hver kostnaður er o.s.frv. Frá því að áhugi minn á þessu máli 

kveiknaði hef ég oft séð umræður í þjóðfélaginu, bæði á fréttamiðlum en einnig 

á samfélagsmiðlum, um húsnæðislán og hvers vegna þau þurfa að vera eins 

óhagstæð og þau eru á Íslandi í miðað við önnur lönd, sérstaklega Norðurlöndin. 

Af þessum ástæðum meðal annars hafa margir Íslendingar flutt til 

Norðurlandanna eftir hrunið í leit að betra lífi og mörgum tekist vel til. 

Í verkefninu ætla ég að kynna mér eftir bestu getu húsnæðislánakjör á Íslandi og 

í Svíþjóð og leitast við að svara rannsóknarspurningunni: 

„Í hverju liggur munurinn á lánakjörum vegna húsnæðiskaupa á 

Íslandi og í Svíþjóð“ 

Ég ákvað að skoða lánakjör bankanna í báðum löndum og þar sem að stóru 

íslensku bankanir eru þrír var tilvalið að skoða á móti þrjá stærstu banka 

Svíþjóðar til samanburðar. Ég ætla að bera saman lánakosti og vaxtakjör í 

löndunum ásamt því að kynna mér vaxtabætur á Íslandi og skattaafslætti í 

Svíþjóð. Það helsta sem greinir að lánakosti þessara tveggja landa er 

verðtryggingin sem okkur Íslendum býðst, sem oftar en ekki hefur verið talað 

mjög illa um og hugmyndir um afnám hennar iðulega komið upp á yfirborðið 

meðal fræðimanna. Í Svíþjóð eru húnæðislánakostirnir færri og einfaldari en þar 

er einungis boðið upp á óverðtryggð lán. Til að fá betri sýn á hvort land fyrir sig 

finnst höfundi tilvalið að bera saman þá hluti sem hafa áhrif á vaxtakjör 

landanna. Í fræðilega kaflanum verða hin ýmsu hugtök skilgreind og borin 

saman milli landanna til að fá betri skilning á mismuninum. Þessi hugtök eru 

vísitala, verðbólga og þróun hennar, verðhjöðnun og stýrivextir en einnig verður 

komið inn á helstu ástæður vaxtamismunar milli landanna. Að lokum er 

endurgreiðslutími lána skoðaður í báðum löndum og heildarupphæð greidd í lok 
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lánatímabils. Í öllu þessu ferli reyni ég að leggja hlutlaust mat á hver 

meginmunurinn á húsnæðislánakjörum er í þessum löndum en einnig er 

markmið verkefnisins að niðurstöðurnar verði skiljanlegar og fróðlegar fyrir 

hvern þann sem les rannsóknina. Niðurstöðurnar voru að munurinn á 

vaxtakjörum er þó nokkur milli landa og þar af leiðir þó nokkur munur á 

mánaðarlegum greiðslum  og heildargreiðslum vaxta. Það sem kom mest á óvart 

var sú staðreynd að í Svíþjóð er lánatíminn nánast ótakmarkaður fyrir fólk eða 

105 ár og þar af leiðandi eru einstaklingar nánast aldrei að eignast neitt í eignum 

sínum. Þetta sýnir að Íslendingar borga mun meira mánaðarlega yfir lánatímabil 

sitt en hafa aftur á móti eignast eignina sína eftir mesta lagi eftir 40 ár. 
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1 Fræðileg umfjöllun 

Þegar kemur að því að skrifa um mismun á húsnæðislánum tveggja landa er 

mikilvægt að kynna sér hvaða þættir tengjast húsnæðislánamarkaðnum. Hér á 

eftir ætla ég að fara yfir þau fræðilegu hugtök sem mér fannst vera hvað 

mikilvægust þegar kemur að húsnæðislánum. Ég byrja á að fjalla um 

verðbólguna og hvað það er sem hefur áhrif á hana. Einnig vegur umfjöllun um 

verðtrygginguna þungt þar sem hún hefur verið notuð mikið hér á landi og verið 

frekar umdeild. 

1.1 Verðbólga og verðhjöðnun 

Þegar viðvarandi hækkun verður á meðalverði á vöru og þjónustu í samfélaginu 

og almenningur fær minna fyrir peninginn er talað um að verðbólga eigi sér stað. 

Hækkunin á ekki við um skattabreytingar eða ef gæði á vöru og þjónustu breytist 

heldur ef röð hækkana á löngu tímabili á sér stað. Ástæður verðbólgu eru 

margvíslegar en þar má helst nefna að ef fyrirtæki hækka verð á vöru sinni og 

þjónustu út af hækkun framleiðslukostnaðs vegna launakostnaðs. Önnur ástæða 

fyrir aukningu verðbólgunnar er að vöxtur eftirspurnar er hærri en vöxtur 

framboðs. Að auki spila væntingar almennings til verðbólgu stóran þátt en ef 

fólk býst við aukinni verðbólgu krefst það hærri launa sem gerir það að verkum 

að launakostnaður fyrirtækja hækka með þeim afleiðingum að þau hækki verðin 

(Seðlabanki Íslands, e.d.-a; Woods Jr., 2009, bls. 121-126; Mankiw N. G. og 

Taylor M.P., 2017, bls. 571 ). 

Hagstofa Íslands sér um mælingar á vísitölu neysluverðs hver mánaðarmót en 

hún er algengasta mælitækið fyrir verðbólgu. Ársverðbólgan er síðan meðaltal 

allra mánaða yfir árið. Líkt og á Íslandi er algengasta leiðin í Svíþjóð til að mæla 

verðbólgu ársins með vísitölu neysluverðs en þó reikna þeir hana án húsnæðis 

(Sveriges Rikisbank, e.d.-a). 

 Jafnan til að finna verðbólguna hvern mánuð út frá vísitölunni er: 
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Með peningastefnunni leitast Seðlabanki Íslands við að halda verðbólgunni 

innan verðbólgumarkmiðs hverju sinni. Kostnaðarsamt getur verið ef verðbólga 

eykst og á hún það til að vera sveiflukenndari og valda aukinni áhættu eftir því 

sem hún er meiri en stöðugri og áhættuminni ef hún helst lág. Með verðbólgu 

eykst óvissan í hagkerfinu og dregur úr vellíðan almennings hvað varðar 

efnahagsstarfsemi. Það verður flóknara fyrir bæði almenning og fyrirtæki að 

greina á milli hlutfallslegra verðbreytinga sem verða á afurðum og almennrar 

verðbólgu. Einnig verður erfiðara  að gera áætlanir og hætt við að ákvarðanir 

verði ekki eins skynsamlegar. Fyrir utan að valda efnahagslegum skaða getur 

verðbólgan einnig valdið félagslegum ójöfnuðu í þjóðfélaginu þar sem tekjurnar 

færast til dæmis frá almennum sparifjáreigendum til fagfjárfesta, frá 

lágtekjufólki til hátekjufólks og frá leigjendum til húseigenda (Lúðvík Elíasson, 

2013, bls 7-8). 

Andstæðan við verðbólgu kallast verðhjöðnun en hún er skilgreind sem 

viðvarandi lækkun almenns verðlags. Líkt og með verðbólguna telst ekki til 

verðhjöðnunar þegar verðlag lækkar einungis í örfáa mánuði og ekki heldur ef 

hækkun þjónustu vegur hærra en lækkun vöruverðs þannig að meðalverð lækki 

ekki. Ástæðan fyrir verðhjöðnun er umframframboð í þjóðarbúskapnum, hún 

myndast vegna aukins framboðs þegar að samdráttur í eftirspurn myndar slaka 

sem hefur þær afleiðingar að verð og laun lækka. Verðhjöðnun getur verið 

hagkerfum skaðlegri en verðbólga en til er bæði góðkynja og illkynja 

verðhjöðnun. Góðkynja verðhjöðnun kemur til vegna vaxandi framleiðslu, 

framleiðni og betri viðskiptakjara en illkynja verðhjöðnun á sér stað vegna 

stöðnunar eða samdráttar á markaðnum (Seðlabanki Íslands, 2003, bls 1-3; 

Mankiw N. G. og Taylor M.P., 2017, bls. 585). 

1.1.1 Markmið og þróun verðbólgu 

Verðbólgumarkmið sem flestir seðlabankar heimsins setja sér eru sett til að halda 

fjármálastöðugleika í þjóðfélaginu. Eftir því sem stöðugleikinn er meiri þeim 

mun betri eru skilyrðin fyrir góðan og sjálfbærari vöxt til lengri tíma (Sveriges 

Rikisbank, e.d.-b). 

27. mars 2001 var undirrituð yfirlýsing á Íslandi af forsætisráðherra og 

Seðlabanka Íslands um verðbólgumarkmið og breytta gengisstefnu sem tók í 
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gildi 28. mars 2001. Það var síðan 11. nóvember 2005 sem yfirlýsingin var aftur 

undirrituð með breytingum. Það helsta sem stóð í yfirlýsingunni var að 

stöðugleiki í verðlagsmálum yrði meginmarkmið stjórnar peningamála. Í stað 

þess að peningastefnan miðaðist við að halda gengi króununnar innan vikmarka 

skyldi Seðlabankinn frá þeim tíma miða hana við að halda verðbólgunni innan 

marka. Verðbólgumarkmið skyldi miðast við 12 mánaða breytingu á vísitölu 

neysluverðs.  Árleg verðbólga Seðlabankans skyldi hafa það markmið að vera 

að jafnaði 2,5% með vikmörk upp á +/-1,5%. Ef verðbólgan fer út fyrir þau mörk 

skyldi Seðlabankinn grípa til þeirra tækja sem til þarf til að ná verðbólgunni aftur 

inn fyrir þau mörk (Seðlabanki Íslands, 2001). 

Árið 1993 tilkynnti Seðlabankinn í Svíþjóð verðbólgumarkmið bankans og var 

verðbólgan þá reiknuð út frá vísitölu neysluverðs, líkt og gert er hér á landi. Í 

september 2017 var tekin ákvörðun um að verðbólgan yrði reiknuð út frá vísitölu 

neysluverðs fyrir utan húsnæði. Seðlabanki Svíþjóðar skilgreinir 

verðbólgumarkmið sem viðmiðunarmörk sem leiðir væntingar hagkerfisins um 

framtíðar verðbólgu. Seðlabankinn hefur það að markmiði að halda 

verðbólgunni lágri og stöðugri. Verðbólgumarkmiðið var fyrst sett í 2% og hefur 

markmiðið haldist í því síðan og vikmörkin frá þeirri tölu síðan í september 2017 

er +/- 1% sem þýðir að Seðlabankinn grípur til aðgerða ef verðbólgan fer undir 

1% og yfir 3% (Sveriges Rikisbank, e.d.-c). 

 

Eins og sést á meðfylgjandi mynd hefur verðbólgan á Íslandi sveiflast nokkuð 

síðan árið 2007. Við efnahagskreppuna árið 2008 jókst verðbólgan og mældist í 

Mynd 1 Verðbólguþróun á Íslandi frá 2007 
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18,11% það árið en hún var fljót að lækka á ný og árið 2010 náði Seðlabankinn 

verðbólgumarkmiði sínu á ný, í fyrsta skiptið frá árinu 2003. Verðbólgan 

hækkaði þó á árunum 2010-2014 út fyrir mörkin en frá árinu 2015 hafa 

verðbólgumarkmið staðist og í lok árs 2017 stóð verðbólgan í 1,87% (Hagstofa 

Íslands, e.d.). 

 

Svíþjóð hefur ólíkt Íslandi þurft að berjast við of lága verðbólgu á nokkrum 

tímapunktum eins og sést á mynd 2 en mestu leyti hafa þeir náð að halda sig 

innan marka og ekki farið of langt frá mörkunum (,,Worldwide inflation data“, 

e.d.). 

1.1.2 Stýrivextir 

Helsta tæki Seðlabanka Íslands til að ná markmiðum sínum hvað varðar 

verðbólgu eru stýrivextir eða meginvextir. Innan Seðlabankans er 

peningastefnunefnd sem fundar að minnsta kosti átta sinnum á ári og tekur 

ákvarðanir um beitingu stjórntækja Seðlabankans í peningamálum, þar á meðal 

vaxta (Seðlabanki Íslands, e.d.-b). Seðlabankinn notar vextina í viðskiptum 

sínum við önnur fjármálafyrirtæki sem hefur þær afleiðingar að 

skammtímavextir á peningamarkaðnum breytast. Að auki hefur vaxtastigið áhrif 

á eftirspurn, bæði neyslu og fjárfestingu einstaklinga, fyrirtækja og hins opinbera 

sem að lokum hefur áhrif á verðlag (Seðlabanki Íslands, e.d.-c). 

Hækkun stýrivaxta veldur hækkun vaxta á sparnaði, útistandandi 

skammtímaskuldum og langtímaskuldum með breytilegum vöxtum.  Áhrifin eru 

Mynd 2 Verðbólguþróun í Svíþjóð frá 2007 
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þau að hjá þeim heimilum og fyrirtækjum sem eru með útistandandi hreinar 

skuldir, minnkar það fjármagn sem þau hafa til ráðstöfunar eftir að hafa greitt 

vexti. Það gefur því auga leið að útgjöldin í neyslu og fjárfestingu geta ekki verið 

þau sömu og áður nema með aukinni lántöku eða sparnaði sem í báðum tilfellum 

er dýrari en áður. Hærri vextir gera það að að verkum að bæði einstaklingar og 

fyrirtæki draga úr eyðslu til neyslu og fjárfestinga. Áhrif lækkun vaxta hefur 

sömu áhrif með öfugu formerki (Seðlabanki Íslands, e.d.-c). 

Stýrivextir Seðlabankans hafa einnig áhrif á hversu hagstæða vexti lánastofnanir 

landsins geta boðið viðskiptavinum sínum. Minni eftirspurn verður eftir lánum 

eftir því sem útlánsvextir eru hærri. Einnig hafa vextirnir áhrif, ef um venjulegar 

aðstæður er að ræða, á gengi krónunnar. Hækkun vaxta þýðir hækkun á gengi 

krónunnar sem leiðir til lækkunar á innflutningsverði sem hefur að öðru óbreyttu 

áhrif til lækkunar á verðbólgu. Þegar gengi króununnar hækkar verða vörur sem 

keyptar eru með erlendum gjaldmiðli hlutfallslega ódýrari en áður sem færir 

eftirspurnina úr hagkerfinu. Á meðan eftirspurnin eftir vörum keyptum í 

erlendum gjaldmiðli eykst, minnkar eftirspurnin eftir innlendri framleiðslu sem 

ætti að gera það að verkum að verðbólgan minnkar (Seðlabanki Íslands, e.d.-c). 

Stýrivextir eru eins og fyrr segir þeir vextir, í viðskiptum Seðlabankans við aðrar 

lánastofnanir, sem hafa mestu áhrifin á skammtímavexti á markaðnum og þar 

með aðhaldsstigi peningastefnunnar en breytilegt getur verið eftir tímabilum 

hvaða vextir hafa mestu áhrifin og eru þar með stýrivextir   (Seðlabanki Íslands, 

e.d.-c).  Fram til apríl 2009 voru meginvextir Seðlabankans vextir á lánum gegn 

veði (veðlán). Eftirspurn lánastofna eftir fyrirgreiðslu frá Seðlabankanum eftir 

fjármálakreppuna 2008 hefur verið takmörkuð og stofnanirnar lagt meira inn á 

reikninga í Seðlabankanum. Afleiðingarnar hafa verið þær að vextir á 

innlánsformum bankans hafa haft meiri áhrif um þróun vaxta á 

peningamarkaðnum frá árinu 2009.  Í framhaldi af veðlánunum í apríl 2009 tóku 

við vextir á viðskiptareikningum til september 2009, þá tók við einfalt meðaltal 

vaxta á viðskiptareikningum og hámarksvaxta á innstæðubréfum með 28 daga 

binditíma til maí 2014. Enn þann dag í dag miðast stýrivextir Seðlabankans við 

vexti á 7 daga bundnum innlánum (Seðlabanki Íslands, e.d.-d). 
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Eins og sést á myndinni hér að ofan hefur ekki orðið mikil breyting á stýrivöxtum 

á Íslandi síðan stýrivextirnir fóru að miðast við vexti á 7 daga bundnum 

innlánum. Í febrúar 2018 voru birtar niðurstöður kannana Seðlabankans og 

samkvæmt markaðsaðilum búast þeir við að stýrivextir haldist óbreyttir næstu 

tvö árin í 4,25 % (Seðlabanki Íslands, 2018, bls 6-7). 

Stýrivextir Seðlabankans í Svíþjóð eru einnig helsta tæki þeirra til að ná 

verðbólgumarkmiðunum og hefur verið svo frá árinu 1994. Stýrivextir eru þeir 

vextir sem bankarnir geta fengið á lánum eða fjárfestingum í sænska 

seðlabankanum á sjö dögum. Líkt og myndin sýnir hér að ofan eru stýrivextir í 

Svíþjóð mun lægri en það sem við þekkjum á Íslandi en þeir hafa frekar verið að 

berjast við of lága verðbólgu heldur en of háa sem gerir það að verkum að 

stýrivextirnir þurfa að vera lægri (Sveriges Rikisbank, e.d.-d). 

1.2 Verðtrygging 

Verðtryggingin eins og hún þekkist í dag á rætur sínar að reka allt til ársins 1979 

en þá lagði Ólafur Jóhannesson þáverandi forsætisráðherra fram drög að 

hugmyndum sínum um verðtryggingu. Þessar hugmyndir hans að lögum um 

verðtryggingu voru síðan samþykktar á Alþingi seinna þetta ár. Fram að þessum 

tíma hafði verið mikil verðbólga á Íslandi og hjálpaði þetta til við að tryggja 

Mynd 3 Stýrivextir Íslands og Svíþjóðar 
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eðlileg lánaviðskipti einstaklinga (Finnbogadóttir, Ingólfsdóttir og Harðarson, 

2010, bls 3-5). Verðtryggingin tryggir að lán eða sparifé haldi verðgildi sínu. 

Einfaldasta skýringin á verðtryggingu er að ef lánveitandi lánar lántaka fyrir 

ákveðnum hlut, vill lánveitandinn að loknu lánstímabili fá jafnvirði þess sem 

hann lánaði. Á meðan tímabilinu stendur borgar lántakinn gjald til lánveitandans 

í formi vaxta (Már Wolfgang Mixa, 2010, bls. 7-8; Hull J. C., 2015, bls. 77). 

Verðtryggingin hefur auðveldað möguleika fyrirtækja og heimila á fjármögnun 

og með henni hafa lánveitendur einnig viljað lána til lengri tíma en áður fyrr. 

Þegar lánveitendur spá verðbólgu of hátt þá leiðir það til lægri raunvaxta sem 

leiðir til þess að hagkvæmara verður fyrir lántakann að velja verðtryggð lán. Hins 

vegar er ókostur verðtryggðra lána fyrir lántakann sá að höfuðstóll lánanna 

hækkar sem leiðir til hækkunar á greiðslubyrði.  

Ísland sker sig úr frá öðrum Norðurlöndum, en hér á landi er verðtrygging  

möguleiki og notuð í miklum mæli við kaup á húsnæði. Þó er verðtrygging 

algengt fyrirbæri í heiminum og talið er að saga hennar nái aftur til ársins 1780 

í Bandaríkjunum. Verðtryggingin er þá helst í löndum sem búa við mikla 

verðbólgu og lítinn gjaldmiðil. Verðtryggingin er hagkvæmari eftir því sem 

óvissan og verðbólgan er meiri og ef verðtryggingin væri ekki möguleiki mætti 

áætla að vaxtastig í landinu væri hærra (Finnbogadóttir, Ingólfsdóttir og 

Harðarson, 2010, bls 3-5; Helgi Tómasson, 2011, bls. 249-252). 

Eins og svo oft áður og þá sérstaklega þegar verðbólgan hækkar hefur umræðan 

um afnám verðtryggingar aukist. Í janúar 2014 var gefin út skýrsla sem gerð var 

af hópi sérfræðinga, sem Alþingi skipaði, um leiðir til afnáms verðtryggingar. 

Þar var talað um að helsti ókostur verðtryggingarinnar væri misvægi launa og 

lána á tímum þegar verðbólgan hækkar. Þá halda lán verðgildinu sínu óháð því 

hvort laun og eignaverð haldi í við verðbólguna, þetta leiðir til hækkunar á 

höfuðstól sem leiðir til yfirveðsetningar sem gerðist hjá mörgum í 

efnahagshruninu 2008 (Hákonardóttir o.fl., 2014, bls. 5-8). Þrátt fyrir að þessi 

ítarlega skýrsla hafi verið gefin út með tillögum og tímasetningum hefur enn 

ekkert orðið af afnámi verðtryggingarinnar og erfitt að segja hvað framtíðin ber 

í skauti sér hvað hana varðar. En þó verður að benda á það sem Bjarni Bragi 

hagfræðingur skrifaði árið 1998. Þar segir hann að hugsa yrði vel um það áður  
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en verðtryggingin yrði felld úr gildi því líkt og hér á landi þar sem verðbólgan 

hefur verið óstöðug í gegnum tíðina, veitir verðtryggingin möguleika á stöðugri 

og lægri raunvöxtum (Bjarni Bragi Jónsson, 1998, bls. 10-11). 

1.2.1 Vísitala neysluverðs 

14. grein laga um vexti og verðtryggingu nr. 38/2001 segir að grundvöllur 

verðtryggingar sé vísitala neysluverðs sem Hagstofa Íslands reiknar samkvæmt 

lögum sem um vísitöluna gilda. Vísitala neysluverðs felst í því að fyrst er fundin 

ákveðin karfa, sem inniheldur nauðsynjavörur sem hin dæmigerða 

vísitölufjölskylda þarf á ákveðnu tímabili. Karfan er fundin á nokkura ára fresti 

með þáttöku fjölskyldna sem halda bókhald yfir útgjöld heimilisins og hvernig 

þau skiptast og skila inn til Hagstofu Íslands. Þegar búið er að finna út hvað er í 

körfunni er verðið á þeim hlutum sem falla í körfuna athugað einu sinni í mánuði 

og ný vísitala neysluverðs reiknuð út. Mismunurinn á vísitölum mánaða sýnir 

verðbólgu á milli tímabilanna (Gylfi Magnússon, 2001; ILO, IMF, OECD, 

UNECE, Eurostat and The World Bank, 2004, bls 264). 

Ýmsir bjagar geta þó leitt til vísitöluskekkju sem hefur áhrif á niðurstöður 

vísitölunnar. Rannsóknir hafa gefið vísbendingar um að afleiðingar af þessari 

skekkju getur leitt til ofmats á verðbólgunni sem skilar sér alltaf neikvætt til 

lántakenda sem eru ofrukkaðir á ári hverju. Fjórar tegundir bjaga eru þær sem 

valda helst vísitöluskekkjunni en það eru staðgöngubjagi sem felur í sér að 

mismunandi vörur hækka mismikið í verði sem stýrir viðskiptavininum oftast í 

átt að ódýrari vörunni. Kaupháttabjagi felur í sér að breyttir verslunarhættir valda 

því að fólk verslar í öðrum verslunum, nýjungabjagi felur í sér að nýjar 

vörutegundir koma á markað sem fólk velur frekar að kaupa og gæðabjagi felur 

í sér að gæði aukast á vörum. Einhvern tíma gæti tekið fyrir ofantaldar ástæður 

að hafa áhrif á vísitöluna (Vilhjálmur Birgisson, 2014, bls. 6-7). 

1.2.2 Verðtryggingarjöfnuður 

Verðtryggingarjöfnuður segir til um hversu mikill munur er á verðtryggðum 

eignum lánastofnanna og verðtryggðum skuldum þeirra. Ef eignirnar eru meiri 

en skuldirnar er verðtryggingarjöfnuðurinn jákvæður. Fyrir hrun voru stærstu 

bankar Íslands allir með jákvæðan verðtryggingarjöfnuð sem þó minnkaði eftir  
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hrunið hjá tveimur af þremur bönkunum (Vilhjálmur Birgisson, 2014, bls. 11). 

En ef skoðaðir eru ársreikningar þriggja stærstu viðskiptabankanna í dag hefur 

verðtryggingarjöfnuðurinn aukist síðastliðin ár og er því jákvæður eins og sjá má 

á myndinni hér að neðan. Þar sést að hæst stendur hann í Landsbankanum en á 

árinu 2017 var verðtryggingarjöfnuðurinn 221.870 milljónir króna. Hjá öllum 

þremur bönkunum vegur mest í verðtryggðum eignum bankanna útlán og kröfur 

á viðskiptavini og verðtryggðu skuldirnar eru að mestu innlán frá 

viðskiptavinum (Arion banki, 2017; Íslandsbanki, 2017; Landsbankinn, 2017). 

Miðað við þessar tölur er hægt að segja, að öðru óbreyttu, að þegar vísitala 

neysluverðs hækkar um 1% hagnast Arion banka til dæmis um 1,33 milljarða. 

Samsvarandi lækkun yrði ef vísitalan lækkaði um 1% (Kvika banki hf., 2016, 

bls. 12). 

 

Mynd 4 Verðtryggingarjöfnuður stærstu viðskiptabankanna  

(Arion banki, 2017; Landsbankinn, 2017; Íslandsbanki, 2017). 

1.3  Tegundir lána 

Hér á landi bjóða bankarnir upp á tvenns konar húsnæðislán, verðtryggð lán og 

óverðtryggð lán. Einnig getur viðskiptavinurinn valið að blanda þessum tveimur 

tegundum saman. Lánaform þessara lánakosta eru tvenns konar en það er hægt 

að velja á milli þess að hafa jafnar greiðslur (e. annuitet) eða jafnar afborganir 

(Íslandsbanki, e.d.-a).  
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1.3.1 Óverðtryggð lán 

Óverðtryggð lán eru þau lán sem hafa verið algengust erlendis.  Formúla 

nafnvaxta óverðtryggðs láns er: 

 Nafnvextir = raunvextir + verðbólguvæntingar + óvissuálag 

Lánveitandinn áætlar vænta verðbólgu útfrá verðbólguspá Seðlabankans og 

vísitöluneysluverðs sem Hagstofan mælir, lánveitandinn tekur á sig 

verðbólguáhættu. Til einföldunar, vaxtakjör óverðtryggðs láns eru 3,65%, 

verðbólguvænting er 2% og óvissuálag 1%. Nafnvextir á því láni eru þá 6,65% 

(Ásgeir Daníelsson, 2009, bls 4-5). 

1.3.2 Verðtryggð lán 

Verðtryggð lán hafa í gegnum tíðina, eða síðan byrjað var að bjóða upp á þau, 

verið þau lán sem hafa verið hvað algengust hér á landi (Méndez-Pinedo, M., 

2016, bls. 61-63). Það sem myndar greiðslubyrði þeirra eru verðtryggingin og 

raunvextir. Ólíkt óverðtryggðu lánunum eru verðtryggð lán án óvissuálags vegna 

verðbólgu en lántakinn ber alla verðbólguáhættuna sem gerir það að verkum að 

lánveitandinn getur boðið lægri vaxtakjör af þeim lánum. Verðtryggingin eru 

vextir sem bætast við höfuðstól lánsins en hún jafngildir verðbólguprósentu þess 

tímabils, þessi upphæð kallast verðbætur. Vextirnir sem greiddir eru reiknast af 

höfuðstólnum eftir að verðbætur bætast við. Formúla nafnvaxta verðtryggðra 

lána er:  

  Nafnvextir = raunvextir + verðbólga 

Til einföldunar, vaxtakjör verðtryggðs láns eru 3,65% og verðbólgan á 

tímabilinu er 2%. Nafnvextir af því láni eru 5,65% sem sýnir að vextirnir eru 

lægri á verðtryggða láninu en því óverðtryggða. Dæmið er þó ekki svona einfalt 

því húsnæðislán eru yfirleitt lánuð til langs tíma og eins og sagan segir okkur þá 

hefur verðbólgan á Íslandi sveiflast töluvert undanfarin ár/áratugi (Már 

Wolfgang Mixa, 2010, bls. 10-11). 

1.3.3 Jafnar greiðslur 

Þegar lán er með jöfnum greiðslum þá greiðir lántakinn sömu upphæð til 

lánveitanda yfir allt lánstímabilið. Eins og sést á myndinni hér að neðan breytist 
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samsetningin á upphæðinni þó yfir tímabilið. Í byrjun er lántakinn aðallega að 

greiða háa vexti og afborganirnar þá lægri en þegar líður á lánstímann verður 

samsetningin öfug. Ástæðan er að höfuðstóll lánsins lækkar og þar af leiðandi 

vextirnir og afborganirnar hækka á móti (Már Wolfgang Mixa, 2010, bls 10-11). 

Formúlan fyrir hverja greiðslu af jafngreiðsluláni er:  

    

 

Þar sem: 

r = vextir 

p = höfuðstóll 

n = fjöldi greiðslna 

Mynd 5 Mánaðarlegar greiðslur af 10 millj. kr. óverðtryggðu jafngreiðsluláni 
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Lækkun höfuðstóls mundi þá líta svona út af 40 ára láni. 

 

 

(Íslandsbanki, e.d.-a). 

Þessar myndir eiga þó ekki við um verðtryggð jafngreiðslulán því ofan á 

afborganir og vaxtagreiðslur bætast verðbæturnar við sem gerir það að verkum 

að greiðslan hækkar eftir því sem líður á lánstímabilið eins og sést á mynd 7 hér 

að neðan (hér er reiknað með verðbólgugildi skv. breytingu síðustu 12 mánaða 

á vísitölu neysluverðs). Mynd 8 sýnir svo hvernig höfuðstóllinn hækkar til að 

byrja með á lánatímabilinu en fer síðan lækkandi. 

 

(Íslandsbanki, e.d.-a). 

Mynd 6 Lækkun höfuðstóls af 10 millj. kr. óverðtryggðu jafngreiðsluláni 

Mynd 7 Mánaðarlegar greiðslur af 10 millj. kr. verðtryggðu jafngreiðsluláni 
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1.3.4 Jafnar afborganir 

Nafnið á þessu lánaformi lýsir því nokkuð vel hvernig það virkar. Afborganir 

lánatakans eru sama upphæð í hverjum mánuði yfir allt lánatímabilið, vextirnir 

eru háir í byrjun og lækka svo eftir því sem höfuðstóllinn lækkar þegar líður á 

tímabilið. Til að finna út afborgunina er heildarlánsupphæðin tekin og deilt niður 

á fjölda gjalddaga. Á myndinni hér að neðan sjáum við 10 milljóna króna 

óverðtryggt lán með jöfnum afborgunum til 40 ára og þar af leiðandi er dæmið 

svona: 10.000.000/480 = 20.833 kr. Vextirnir eru síðan reiknaðir af höfuðstól 

lánsins eftir síðustu greiðslu, vaxtaprósenta • eftirstöðvar láns = vextir í krónum 

(Gylfi Magnússon, 2005). 

 

Mynd 9 Mánaðarl. greiðslur af 10 millj kr. óverðtryggðu láni með jöfnum afborgunum 

Mynd 8 Lækkun höfuðstóls af 10 millj. kr. verðtryggðu jafngreiðsluláni 
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Höfuðstóll lánsins lítur þá svona út: 

 

 

(Íslandsbanki, e.d.-a). 

Það sama á við um verðtryggðu lánin hér líkt og í jöfnum greiðslum að dæmið 

breytist örlítið. Verðbólgan er reiknuð með í verðtryggðu lánunum en þá bætast 

verðbæturnar við höfuðstólinn og nýja afborgunartölu þarf að finna þegar 

höfuðstóllinn hefur breyst. Við þetta hækkar upphæð afborgunar eftir því sem 

líður á tímabilið samanber mynd 11 hér að neðan. Niðurgreiðsla höfuðstóls er 

því hægari á mynd 12 samanborið við mynd 10 hér að ofan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 10 Lækkun höfuðstóls af 10 millj. kr. óverðtryggðu láni með jöfnum afborgunum 

Mynd 11 Mánaðarl. greiðslur af 10 millj kr. verðtryggðu láni með jöfnum afborgunum 
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(Íslandsbanki, e.d.-a).  

Mynd 12 Lækkun höfuðstóls af 10 millj. kr. verðtryggðu láni með jöfnum afborgunum 
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2 Rannsóknaraðferð 

Eins og fram hefur komið leitast höfundur eftir að finna í hverju munurinn liggur 

á húsnæðislánakjörum á Íslandi og í Svíþjóð. Í byrjun ferlisins setti höfundur 

upp einskonar beinagrind af verkefninu og ákvað hvert markmið verkefnisins 

væri. Í framhaldi af því taldi höfundur að best væri að framkvæma eigindlega 

rannsókn og notast var við tvenns konar heimildarvinnu. Í fyrri hluta 

verkefnisins var notast við afleiddar heimildir en það eru heimildir fengnar úr 

bókum, fræðilegum greinum en einnig voru opinberar heimasíður og rit gefin út 

af Seðlabankanum notuð. Þetta eru heimildir sem hafa verið fundnar og skráðar 

niður af öðrum rannsakendum. Í seinni hluta ritgerðarinnar voru það svokallaðar 

frumheimildir sem urðu til við gerð þessa verkefnis. Til að bera saman kjör 

þessara tveggja landa fannst höfundi tilvalið að nota kjör þriggja stærstu 

bankanna, sem bjóða upp á húsnæðislán, í hvoru landi fyrir sig. 
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3 Húsnæðislán 

Húnæðislán eru í flestum tilvikum forsendan fyrir því að fólk geti fjárfest í 

húsnæði fyrir sig og fjölskylduna sína. Til eru ýmsar lánastofnanir sem lána 

peninga til fólks til húsnæðiskaupa en hér á eftir ætlar höfundur að skoða þrjá 

stærstu banka, bæði Íslands og Svíþjóðar, sem veita slík lán. Næstu tveimur 

köflum verður skipt upp eftir löndum þar sem Ísland verður tekið fyrir fyrst og 

svo Svíþjóð. Til að byrja með ætla ég aðeins að koma inn á markaði bankanna, 

ég fer aðeins í sögu bankanna, því næsta ætla ég að kynna lánakosti og vaxtakjör 

eins og þau standa á tímabilinu febrúar – apríl 2018. Að lokum kem ég inn á 

vaxtabæturnar á Íslandi og skattaafslættina í Svíþjóð. 
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4 Húsnæðislánamarkaðurinn á Íslandi 

Það var 23. ágúst 2004 sem KB banki reið á vaðið fyrstur banka til að bjóða upp 

á húsnæðislán þá á helmingi lægri vöxtum en þeir höfðu boðið fram að því. 

Samkeppnin fyrir þann tíma hafði ekki verið mikil en Íbúðarlánasjóður hafði árin 

áður haft yfirgnæfandi markaðshlutdeild eða um 80% af öllum íbúðalánum. Í 

framhaldi af því fóru aðrir bankar og sparisjóðir eftir fordæmi KB banka og buðu  

allt að 100% lán án hámarksuppphæðar með mun lægri vöxtum en hafði verið í 

boði áður (Hallur Magnússon, 2007). Markaðshlutdeildin breyttist mikið næsta 

árið en á fyrsta ársfjórðungi árið 2005 mældist hlutdeild Íbúðalánasjóðs um 56% 

en bankarnir mældust í kringum 31%. 

Ef litið er á húsnæðislánamarkaðinn frá árinu 2015 hafa lífeyrissjóðirnir komið 

sterkir inn, þeir hafa boðið upp á hagstæðustu kjör húsnæðislána auk þess að 

bjóða hærra lánshlutfall og lægri lántökukostnað. Samanlögð hlutdeild bankanna 

á markaðnum í dag er þó í miklum meirihluta (Friðrik Árni Friðriksson munnleg 

heimild, 2. mars 2018). Í framhaldi af þessum lækkunum hjá lífeyrissjóðunum 

árið 2015 leitaði fréttamiðillinn Kjarninn viðbragða hjá stærstu 

viðskiptabönkunum hvort þeir hyggðust bregðast við þessum lækkunum á 

húsnæðilánamarkaðnum. Svör þeirra voru á þann veg að samkeppnisstaða banka 

og lífeyrissjóða væri ekki sú sama þar sem bankarnir væru skyldugir samkvæmt 

lögum að eiga meira eigið fé en lífeyrissjóðirnir. Á þeim tíma var staða eigin 

fjárs bankanna samanlagt tæpir 600 milljarðar og er það vel umfram 

eiginfjárkröfu Fjármálaeftirlitsins. Hin ástæðan fyrir því að samkeppnisstaðan 

væri ekki sú sama er sú að bankarnir þurfa að greiða bankaskatt og fjársýsluskatt. 

Bankaskatturinn var 0,376 % á allar skuldir í bankanum (Þórður Snær Júlíusson, 

2015).  

4.1 Saga íslensku bankanna 

4.1.1 Arion banki 

Þrátt fyrir að Arion banki sé ekki svo gamall banki á hann rætur að rekja allt til 

ársins 1929 en þá var Búnaðarbankinn stofnaður. Árið 1982 var síðan Kaupþing 

stofnað en árið 1989 eignaðist Búnaðarbankinn 50% hlut í því. Frá árinu 1996 

til ársins 2000 áttu Sparisjóðirnir Kaupþing að fullu eftir að hafa keypt hlut í 
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Búnaðarbankanum. Árið 2000 var Kaupþing hf. skráð á Verðbréfaþing Íslands 

og í framhaldi drógu sparisjóðirnir úr eignaraðild sinni en einstaklingar og 

fjárfestar juku sína. Árið 2003 var nafni bankans breitt í KB banki þegar 

Búnaðarbankinn sameinaðist Kaupþingi. Eftir hrunið 2008 tók Fjármálaeftirlitið 

yfir bankann og nafninu var breytt enn á ný í Kaupþing banki. Það var svo árið 

2009 sem bankinn fékk nafnið Arion banki (Ásdís Björg Jóhannesdóttir, 2012). 

25. september 2017 skiptist eignarhald Arion banka hf. þannig að Kaupskil ehf. 

eiga 57,41% eignarhlut, Bankasýsla ríkisins 13% og 30% eru í eigu annarra 

fjárfestingafélaga (Arion banki, e.d.-a). Bankastjóri Arion banka er Höskuldur 

H. Ólafsson og þar starfa um 900 manns í 25 útibúum um allt land (Arion banki, 

e.d.-b). 

4.1.2 Íslandsbanki 

Saga Íslandsbanka nær aftur til ársins 1904 þegar gamli Íslandsbanki var 

stofnaður. Allt til ársins 1930 starfaði Íslandsbanki undir því nafni en 3. febrúar 

1930 þá lokaði Íslandsbanki en þá tók Útvegsbank Íslands við skuldum og 

eignum Íslandsbanka. Næstu 60 árin litu þrír nýjir bankar dagsins ljós en það 

voru Iðnaðarbanki Íslands, Verslunarbanki Íslands og Alþýðubankinn. Þessir 

þrír bankar sameinast síðan Útvegsbankanum árið 1990 undir nafninu 

Íslandsbanki. Árið 2000 sameinaðist Íslandsbanki Fjárfestingabanka Íslands og 

verður um leið stærsti banki á Íslandi (Eggert Þór Bernharðsson, 2004, bls. 297-

315). Árið 2008 var Íslandsbanki líkt og Arion banki yfirtekinn af 

Fjármálaeftirlitinu. Íslandsbanki er í eigu íslenska ríkisins og fer Bankasýsla 

ríkisins með stjórn eignarhlutans (Íslandsbanki, e.d.-b). Bankastjóri 

Íslandsbanka er Birna Einarsdóttir og þar starfa um 900 manns í 14 útibúm um 

allt land (Íslandsbanki, e.d.-c). 

4.1.3 Landsbankinn 

Landsbanki hf. eins og við þekkjum hann í dag var stofnaður 7. október 2008 en 

líkt og Arion banki á hann rætur sínar að rekja aftur til ársins 1886. Í byrjun hafði 

bankinn úr litlum fjármunum að spila og var ekki ólíkur sparisjóði. Á 3. 

áratugnum endurheimti bankinn rétt til seðlaútgáfu og varð í kjölfarið þjóðbanki 

sem öðlaðist traustan sess sem stærsti banki landsins. Árið 1961 tók Seðlabanki 

Íslands við seðlaútgáfunni en Landsbankinn efldist sem viðskiptabanki og 
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útibúanet hans þéttist ört á næstu áratugunum (Landsbankinn, e.d.-a). 

Landsbankinn er að mestu í eigu íslenska ríkisins eða um 98,2% og 1,8% er í 

eigu annarra hluthafa. Lilja Björk Einarsdóttir er bankastjóri Landsbankans og 

þar starfa yfir 1000 manns í 38 útibúum um allt land (Landsbankinn, e.d.-b). 

4.2 Lánakostir og kjör á Íslandi 

Eins og fram hefur komið bjóða íslensku bankarnir og aðrar lánastofnanir upp á 

tvær tegundir lána, verðtryggð lán og óverðtryggð lán, auk þess sem 

viðskiptavinir geta blandað þessum tveimur tegundum saman. Lánakjör 

bankanna þriggja eru öll frekar lík en þó eru einhver mismunur. Hér verður farið 

yfir lánakjör bankanna. 

4.2.1 Arion banki 

Arion banki lánar allt að 70%, á 1. veðrétti af fasteignamati eða markaðsvirði 

eignar (því sem lægra er). Eins og sést í töflunni hér að neðan er boðið upp á 

allar þær lánategundir sem eru á Íslandi um þessar mundir. Vextirnir eru lægstir 

af verðtryggðum lánum með breytilegum vöxtum eða 3,65% og hæstu vextirnir 

eru 5,95% af óverðtryggðu láni með föstum vöxtum í 5 ár. Lán á 1. veðrétti eru 

með lánstíma frá 5 árum upp í 40 ár og hámarkslánsupphæð er engin. Lán á 2. 

veðrétti er allt umfram 70% og hámarksveðhlufall Arion banka er 80%, með 

undantekningu ef um fyrstu íbúðarkaup er að ræða en þá fer hlutfallið í 85% fyrir 

þann hluta af markaðsvirði eignar sem er undir 40 milljónum en þá verður að 

lágmarki fjórðungshluti lánsins að vera óverðtryggður. Lán á 2. veðrétti eru 

einnig lánuð frá 5-40 ára. Lántökugjald Arion banka er 55.000 kr. en þeir sem 

kaupa sína fyrstu eign fá gjaldið fellt niður. Uppgreiðslugjald er á lánum með 

föstum vöxtum, bæði þeim sem eru fastir í einhver ár og þeim sem eru með fasta 

vexti út lánatímabilið. Uppgreiðslugjaldið er 1% af lánum sem tekin voru eftir 

1. nóvember 2013 en það er 2% af lánum tekin fyrir þann tíma (Arion banki, 

e.d.-c). 
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4.2.2 Íslandsbanki 

Íslandsbanki lánar allt að 70% af fasteignamati ríkisins á bestu vaxtakjörum. 

Ólíkt Arion banka býður Íslandsbanki einungis upp á verðtryggð lán með föstum 

vöxtum til 5 ára en óverðtryggðu lánin er hægt að fá alveg eins og Arion banki 

býður. Vextirnir eru þó hærri í Íslandsbanka (sjá töflu 2). Þessi lán eru með 

lánstíma frá 5 árum til 40 ára. Viðbótarlán er lán upp að 80% af kaupverði og 

lánstíminn á þeim eru allt að 25 ár. Undantekning á þessu hjá Íslandsbanka er ef 

um fyrstu íbúðarkaup er að ræða, þá lánar bankinn 2 milljónir umfram 80% en 

þó aldrei hærra en 90% af kaupverði. Hámarkslánatími þess láns eru 10 ár, lánið 

er óverðtryggt, vextirnir eru breytilegir 6,75%, ekkert lántökugjald og ekkert 

uppgreiðslugjald er á láninu. Íslandsbanki lánar að hámarki 60 milljónir. 

Lántökugjald af lánum er 65.000 kr. en gjaldið fellur niður ef um fyrstu 

íbúðarkaup er að ræða. Uppgreiðslugjald er af þeim lánum sem bera fasta vexti 

og er 1% (Íslandsbanki, e.d.-a). 

 

4.2.3 Landsbankinn 

Landsbankinn lánar allt að 70% af markaðsvirði eða verðmati eignar á bestu 

mögulegu vaxtakjörum. Lánstími er frá 5 árum til 40 ára. Eins og sést hér á töflu 

Tafla 1 Lánakjör Arion banka 

Tafla 2 Lánakjör Íslandsbanka 
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3 lánar Landsbankinn ekki viðbótarlán verðtryggð heldur verða þau alltaf að vera 

óverðtryggð á lakari kjörum. Viðbótarlánin geta verið allt að 85% af verðmæti 

fasteignarinnar og eru með lánstíma allt að 15 árum. Engin hámarksupphæð er á 

lánum hjá Landsbankanum. Lántökugjaldið er 52.500 kr. en ef um fyrstu 

íbúðarkaup er að ræða fellur gjaldið niður (Landsbankinn, e.d.-c). 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 Samantekt á lánakjörum 

Eins og sést í köflunum hér að ofan eru lánakjör bankanna þriggja keimlík að 

flestu leyti. Vaxtakjörin eru ekki ósvipuð á milli bankanna og þeir lána allir allt 

að 70% á bestu vaxtakjörum en þó lánar Landsbankinn 70% af markaðsvirði á 

meðan hinir bankarnir fara eftir fasteignamati. Þetta getur munað fyrir fólk þar 

sem markaðsvirðið á íbúðum í dag er yfirleitt mun hærra en fasteignamatið. Allir 

bankarnir reyna að lokka til sín nýja viðskiptavini á markaðnum með 

viðbótarlánum og niðurfellingu á lántökugjöldum. Eftir að hafa skoðað og lesið 

vel yfir allar síður bankanna finnst höfundi ekki skrítið að ungu fólki nú til dags 

finnist flókið og yfirþyrmandi að ákveða hvar skal taka lán. 

4.3 Vaxtabætur 

Á Íslandi getur fólk sem greiðir vaxtagjöld vegna húsnæðiskaupa átt rétt á 

vaxtabótum. Vaxtagjöldin þurfa að vera vegna láns til kaupa á íbúðarhúsnæði, 

vegna láns til að byggja íbúðarhúsnæði, vegna endurbóta á íbúðarhúsnæði eða 

vegna láns til kaupa á búseturétti eða eignarhlut í kaupleiguíbúð. Til að 

einstaklingar eða fólk í sambúð eigi rétt á vaxtabótum þurfa þau að uppfylla 

ákveðin skilyrði. Vaxtagjöld eru fundin í skattaskýrslum einstaklinga og mega 

ekki fara umfram 800.000 kr. hjá einstaklingum, 1.000.000 kr. hjá einstæðum 

foreldrum eða 1.200.000 kr. hjá hjónum og sambúðarfólki. Frá reiknuðum 

Tafla 3 Lánakjör Landsbankans 
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vaxtagjöldum dragast síðan 8,5% af tekjustofni og mismunurinn af því eru 

vaxtabæturnar. Vaxtabætur skerðast einnig ef eignir að frádregnum skuldum fara 

yfir ákveðin mörk en þau eru 4.500.000 kr. hjá einstaklingum og 7.300.000 kr 

hjá hjónum eða sambúðarfólki. Nettóeign einstæðinga má ekki vera hærri en 

7.200.000 kr. eða 11.680.000 kr hjá sambúðarfólki en þá fellur réttur til 

vaxtabóta niður. Þegar öll þessi skilyrði hafa verið tekin með í reikninginn geta 

vaxtabætur orðið að hámarki 400.000 kr. hjá einstakling, 500.000 kr. hjá 

einstæðu foreldri og 600.000 kr. hjá hjónum eða sambúðarfólki. Vaxtabæturnar 

eru reiknaðar þegar fólk gerir skattaskýrslurnar sínar á vormánuðum fyrir árið á 

undan og þær eru greiddar út í ágúst (Ríkisskattstjóri, e.d.).  

  



26 

 

5 Húsnæðislánamarkaðurinn í Svíþjóð 

Frá árinu 1985 stjórnuðu bankarnir húsnæðislánamarkaðnum algjörlega, hversu 

lágir vextir væru og hversu há lánin yrðu. Haustið 1985 ákvað Seðlabanki 

Svíþjóðar að afnema öll takmörk á húsnæðislánum sem olli því að skuldir fólks 

jukust töluvert á árunum 1985-1990. Talið er að þetta sé ein helsta ástæðan fyrir 

bankahruninu á tíunda áratugnum en í framhaldi af því dróst 

húsnæðismarkaðurinn töluvert saman sem leyddi til yfirskuldsetningar. Mörg 

fasteignafélög fóru einnig virkilega illa út úr þessu og urðu mörg hver gjaldþrota. 

Í framhaldi af þessu urðu þónokkrar breytingar á uppbyggingu markakaðarins 

þar sem stjórnvöld tóku stjórnina á skilyrðum húsnæðislána. Í dag eru fjórir 

bankar með um 80% markaðshlutdeild og eru það ásamt Handelsbanken þeir þrír 

bankar sem teknir verða fyrir í þessum kafla (Papadamou, S., og Siriopoulos, C., 

2012, bls. 137; Turner B. og Whitehead C. M. E., 2002, bls. 201-209) . 

Húsnæðislánamarkaðurinn í Svíþjóð er töluvert frábrugðinn markaðnum hér á 

landi. Fyrir árið 2016 var enginn hámarks lánstími á lánum í Svíþjóð og var 

meðaltími lána um 140 ár sem þýddi að fólk átti yfirleitt aldrei neitt í eignunum 

sem þau bjuggu í.  Ástæðan fyrir þessu var sú að lántakinn var yfirleitt bara að 

borga vaxtagreiðslur af láninu á hverjum mánuði og árið 2014 voru þriðjungur 

þeirra sem tóku lán einungis með lán með vaxtagreiðslum. Árið 2016 voru lög 

sett þess efnis að lánstímabilið væri hámark 105 ár og fólki var gert að borga 

ákveðna summu árlega af höfuðstól lánsins (The Local, 2016). Hér verður farið 

yfir það helsta til að átta sig betur á húsnæðislánamarkaðnum í Svíþjóð. 

5.1 Saga sænsku bankanna 

5.1.1 SEB group 

Það var árið 1856 sem André Oscar Wallenberg stofnaði Stockholms Enskilda 

bank í Stokkhólmi og var hann fyrsti einkarekni bankinn þar ásamt því að vera 

einn af fyrstu viðskiptabönkum Svíþjóðar. Einn keppinautur Stockholms 

Enskilda bank var Skandinaviska Kreditaktiebolaget en hann var stofnaður af 

Dana að nafni Carl Fredrik í samvinnu við André Oscar. Á árunum 1939 breytti 

Skandinaviska Kreditaktiebolaget nafninu sínu í Skandinaviska bank eftir að 

hafa lent í miklu tjóni vegna alþjóðlegs samdráttar. Það var svo árið 1972 sem 
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þessir tveir bankar, Stockholms Enskilda bank og Skandinaviska bank, 

sameinast í Skandinaviska Enskilda Banken eða SE-banken. Árið 1996 varð 

bankinn fyrstur til að bjóða upp á netbanka fyrir einstaklinga og árið 1998 var 

nafninu breytt í SEB. Árið 2000 keypti bankinn BfG Bank í Þýskalandi og 

keyptu seinustu hlutana í þremur bönkum í Eystrasaltslöndunum.Þetta hafði í för 

með sér að meira en helmingur bankastarfsmanna var nú utan Svíþjóðar. Árið 

2010 ákvað bankinn að einbeita sér að fullu að markaðnum í Skandinavíu og 

Eystrasaltslöndunum og í framhaldi voru bankstofnanir í Þýskalandi og Úkraínu 

seldar. Markmið bankans árið 2016 var að veita heimsklassa þjónustu, umbreyta 

viðskiptaháttum til að mæta framtíðinni, á stafrænan hátt. Þeir leggja mikið upp 

úr því að hafa skilning á og koma til móts við þarfir viðskiptavina og gera þeim 

lífið auðveldara. Í dag er SEB staðsett í mörgum löndum, þar á meðal í Svíþjóð, 

Danmörku, Noregi, Finnlandi, Þýskalandi, Eistlandi, Lettalandi, Litháen, 

Bretlandi ásamt því að vera með höfuðstöðvar út um allan heim, t.d. Brasilíu, 

Singapore og Rússalandi. Fjárfestingafyrirtækið Investor á stærstan hlut í SEB 

group eða 20,8%, þar á eftir kemur tryggingarfyrirtækið Alecta en þeir eiga 6,4% 

hlut. Forstjóri SEB group er Johan Torgeby (SEB group, e.d.).  

5.1.2 Swedbank 

Árið 1820 var fyrsti sparisjóður Svíþjóðar opnaður í Gautaborg af Þjóðverjanum 

Eduard Ludendorff. Hugmyndin var að hvetja hinn almenna viðskiptavin til 

langtímasparnaðar. Árið 1915 var fyrsta félagið stofnað í kringum landbúnað til 

að hjálpa bændum sem þá áttu erfitt með að fá lán í gegnum venjulega banka. 

Það var svo árið 1974 sem það félag breytti nafninu sínu í Föreningsbanken. 

Föreningsbanken og Sparebanken sameinast árið 1997 í Föreningssparbanken 

og árið 2005 sameinast Hansabank honum. Árið 2006 breytir 

Föreningssparbanken nafninu sínu í Swedbank. Bankinn hefur sögulegar rætur í 

sparisjóði og starfar að mörgu leyti eftir grundvallarhugmyndum þeirra, að vera 

banki fyrir alla og er með sterk tengsl inn í sveitarfélögin. Meginreglan er að 

stunda aðgerðir sem stuðla að sparnaði. Swedbank er fær um að bjóða víðtæka 

bankastarfsemi á Norðurlöndunum með starfsemi í Noregi, Danmörku og 

Finnlandi. Að auki er bankinn með starfsemi, líkt og SEB group, á nokkrum 

stöðum í heiminum, þar á meðal Rússlandi, Þýskalandi, Shanghai, New York og 

víðar. Sparbanksgruppen er stærsti eigandi bankans með 10,25% eignarhlut, þar 
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á eftir kemur tryggingafyrirtækið Folksam með 7% hlut. Forstjóri Swedbank er 

Birgitte Bonnesen (Swedbank, e.d.-a). 

5.1.3 Nordea 

Nordea á rætur sínar að rekja til ársins 1820 og bankinn í dag samanstendur af 

um 300 elstu bönkum á norræna svæðinu. Þeir bankar sem voru frumkvöðlar í 

sínu landi sem viðskiptabankar voru Sparekassen for Kjobenhavn og Omegn í 

Danmörku (1820), Wermlandsbanken í Svíþjóð (1832), Christiania Kreditkasse 

í Noregi (1848) og Föreningsbanken i Finland í Finnalandi (1862). Í gegnum 

tíðina hafa bankar sameinast og þeim þar af leiðandi fækkað smátt og smátt. Í 

gegnum það tímabil sameininga urðu 300 bankar að 80 bönkum á áttunda 

áratugnum, þessir 80 bankar urðu að 30 bönkum á níunda áratugnum og áður en 

tíundi áratugurinn kom voru aðeins fjórir stórir bankar eftir. Það voru 

Nordbanken, Unibank, Kreditkassen og Meritabank sem árið 2001 sameinuðust 

undir einu nafni, Nordea. Nafnið samanstendur af Nordic og ideas sem táknar 

starfshætti bankans hvað varðar hreinskilni, jafnrétti og umhyggju fyrir 

umhverfinu. Ásamt þeim fjórum löndum sem Nordea er upprunalega stofnaður 

í starfar hann núna í þrettán öðrum löndum víðsvegar um heiminn, þar á meðal 

Eistlandi, Luxemburg, Sviss, Bretlandi, Brasilíu og Kína. Stærsti hlutur Nordea 

er í eigu fjárfestingafyrirtækisins Sampo Plc eða 21,3%, Nordea Fonden á 3,9%. 

Forstjóri Nordea er Casper von Koskull (Nordea, e.d.-a). 

5.2 Lánakostir og kjör í Svíþjóð 

Í þremur stærstu bönkunum í Svíþjóð er svipað upp á teninginn og á Íslandi, 

kostir og kjör eru með svipuðum hætti milli bankanna. Í Svíþjóð er einungis 

boðið upp á óverðtryggð lán, bankarnir lána allt að 85% af verðmæti eignarinnar 

og viðskiptavinir bankanna geta valið hvort vextirnir eru fastir frá 3 mánuðum 

uppí 10 ár. Tíminn á lánunum er yfirleitt ekki tekinn fram á heimasíðum 

bankanna en í Svíþjóð er 105 ár hámarks lánatími. Í stað þess að fara í hvern og 

einn banka ákvað höfundur að fjalla almennt um kosti og kjör sem boðin eru í 

Svíþjóð í dag.  
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5.2.1 Vextir 

Í öllum þremur bönkunum er hægt, eins og segir hér að ofan, að velja hversu 

lengi viðkomandi vill festa vextina sína á láninu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í töflunni hér að ofan sjást vaxtakjör bankanna eins og þau eru uppgefin á 

heimsíðum bankanna. Þó taka þeir fram að vaxtakjör geti verið breytileg eftir 

því hvaða viðskiptavinur á í hlut og fer það til dæmis eftir því hversu góður 

viðskiptavinur bankans lántakinn er og upphæð lánsins samanborið við virði 

eignarinnar. Á heimasíðum bankanna eru einnig sýndar vaxtabreytingar sem 

hafa átt sér stað og eru þær bæði litlar og eiga sér sjaldan stað.  

Í töflunni sést að vaxtakjör bankanna eru mjög svipuð og í flestum tilvikum eins, 

vextirnir hækka eftir því sem þeir eru festir lengur og áhættan hjá lántakandanum 

minnkar um leið. Binditími vaxtanna segir til um hvenær vextir lánsins eru 

endurskoðaðir sem getur leitt til hækkunar og lækkunar á vöxtum. Þá er talað 

um að fólk sem hefur svigrúm í fjármálum sínum og finnst í lagi að mánaðarlegar 

afborganir geti sveiflast ættu að taka lán með þriggja mánaða föstum vöxtum því 

vaxtakjörin þar eru hagstæðust. Þeir sem eru hins vegar ekki til í áhættu geta 

tekið lán með föstum vöxtum í 10 ár sem eru síðan endurskoðaðir eftir það 

tímabil. Lánþeginn fær þá skilaboð þremur mánuðum áður en tímabilið rennur 

út þess efnis að nú þurfi hann að taka ákvörðun um framhaldið. Ef engin 

ákvörðun er tekin af hans hálfu fer hann sjálfkrafa í þriggja mánaða fasta vexti. 

Ef lántakinn vill greiða niður lánið innan þess tímabils sem vextirnir eru fastir 

Tafla 4 Vaxtakjör þriggja stærstu bankanna í Svíþjóð 
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greiðir hann ákveðið uppgreiðslugjald líkt og á Íslandi (SEB, e.d.), (Swedbank, 

e.d.-b) og (Nordea, e.d.-b). 

Hjá Nordea Bank getur viðskiptavinurinn valið um lán með föstum þriggja 

mánaða vöxtum með vaxtaþaki. Ef þessi tegund af láni væri tekin í dag væru 

vaxtakjörin 1,99% fastir vextir í þrjá mánuði.  Lántakinn velur hvort hann vilji 

hafa vaxtaþakið til tveggja eða fimm ára en ef vextirnir af láninu hækka upp fyrir 

umsamda prósentu á þessu tímabili festast vextirnir í vaxtaþakinu. Fyrir þetta 

borgar lántakinn ákveðna upphæð á mánuði aukalega við lánið sitt yfir umsamið 

tímabil (Nordea, e.d.-c).  

5.2.2 Afskriftir 

Árið 2016 voru sett á lög þess efnis að allir þeir sem taka meira en 50% lán á 

eign sína í Svíþjóð ættu að borga svokallaðar afskriftir eða niðurgreiðslu af 

láninu (e. Amortering). Niðurgreiðslan er ákveðin leið til að fá fólk til að spara 

og niðurgreiða lánin sín og þar af leiðandi að lækka vaxtagjöld sín af láninu 

(SEB, e.d.). Ástæðan fyrir þessu var sú að fyrir þann tíma höfðu lántakar yfirleitt 

bara borgað vextina af láninu sínu mánaðarlega og þar af leiðandi nánast aldrei 

eignast neitt í eigninni sinni. Árið 2013 var meðaltími láns reiknaður og var 

tíminn um 140 ár. Um leið og niðurgreiðsluskilyrðinu var bætt við var 

hámarkstími lánsins styttur í 105 ár (The Local, 2016). 

Ef lántaki tekur 70-85% lán af verðmæti eignarinnar þarf hann að niðurgreiða að 

minnsta kosti 2% af heildarskuldum á hverju ári. Ef lántaki tekur 50-70% lán af 

verðmæti eignarinnar þarf hann að niðurgreiða að minnsta kosti 1% af 

heildarskuldum á hverju ári. Af lánum undir 50% af verðmæti eignarinnar er 

engin lagaleg skylda að niðurgreiða. Hins vegar bættust við skilyrði þann 1. mars 

2018 varðandi niðurgreiðslur á lánum. Ef lánþeginn tekur lán héðan í frá sem er 

4,5 sinnum árstekjur hans fyrir skatt neyðist hann til að niðurgreiða um auka 1% 

ofan á fyrri reglur. Dæmi um þetta er ef einstaklingur þénar 500.000 kr. á mánuði 

fyrir skatta og hann festir kaup á eign að verðmæti 50.000.000 kr. og tekur fyrir 

því 37.000.000 kr. lán. Árstekjurnar eru þá 6.000.000 kr. sem þýðir að lánið er 

meira en 4,5 sinnum hærra en árstekjurnar. Því þarf þessi einstaklingur að 

niðurgreiða 3% af eign sinni á ári, 1% vegna skuldarinnar miðuð við árstekjur 

og 2% vegna lánshlutfalls yfir 70% (SEB, e.d.). 
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5.2.3 Samantekt á lánakjörum 

Eins og sést hér að ofan er varla að finna mun á kostum og kjörum þriggja stærstu 

bankanna í Svíþjóð sem bjóða upp á húsnæðislán. Þeir virðast allir bjóða upp á 

frábæra þjónustu fyrir viðskiptavininn og er lánþeginn í fyrsta sæti. Það sem er 

forvitnilegt er að hámarkslánstími er 105 ár sem hefur í för með sér að 

mánaðarlegar greiðslur samanstanda að mestu bara af vaxtagreiðslum og síðan 

bætast afskriftar/niðurgreiðslurnar við.  

5.3 Skattaafsláttur 

Í Svíþjóð nefnist það skattaafsláttur sem svipar til vaxtabótanna hér á landi. 

Skattaafslátturinn virkar þannig að fólk fær afslátt af heildargreiðslu vaxta á 

hverju ári. Líkt og hér á landi tekur fólk saman vaxtagjöldin sín yfir árið og setur 

á skattaskýrslu einu sinni á ári og fær afsláttinn greiddan tilbaka í formi 

skattaafsláttar. Mismunurinn á honum og vaxtabótunum er sá að hann er ekki 

tekju- og/eða eignartengdur. Skilyrðin eru þau að fólk sem borgar undir 100.000 

sænskum kr. í vaxtagjöld, sem eru rúmar 1,2 milljónir íslenskar kr., fái 30% af 

vöxtunum greidda tilbaka í formi skattaafsláttar. Ef vaxtagjöldin yfir árið eru yfir 

100.000 sænskar kr. fær sá hinn sami 21% af vöxtunum tilbaka, engin 

hámarkstala er á skattaafslættinum (Martti Lujanen, 2004, bls. 163). Ef tveir 

aðilar taka sameiginlegt lán, til dæmis hjón, verður skattaafslátturinn þeirra 

sjálfkrafa 50%. Upprunalega var skattaafslátturinn settur á í þeim tilgangi til að 

hvetja fólk til að kaupa sitt eigið húsnæði og var hann þá 50% á hvern einstakling 

en árið 1990 var hann síðan lækkur niður í 30%. Mikið hefur verið rætt um hann 

milli stjórnmálamanna síðustu áratugi og hvort hreinlega eigi að afnema hann en 

enn hefur ekkert verið gert í því (Hittabolån.se, e.d.). 

 

  



32 

 

6 Ástæður hærri vaxta á Íslandi 

Eftir að hafa kynnt mér verðbólgu, stýrivexti, vaxtakjör húsnæðis og fleira í 

báðum löndum kemur upp sú spurning hvað er það sem veldur þessum mikla 

mun á vöxtum landanna. Ástæðurnar fyrir því eru nokkrar og verður stiklað á 

stóru hér á eftir.  

Síðan í efnhagskreppunni árið 2008 hefur verðbólgan í flestum iðnríkjanna 

haldist lítil eins og sást hér að ofan í umfjöllun um verðbólguna í Svíþjóð en hún 

hefur hæst farið í 2,96% síðan árið 2009. Hér á landi hefur þróun verðbólgunnar 

hins vegar verið aðeins öðruvísi en í kjölfar kreppunnar jókst verðbólgan mikið 

og ástæðan fyrir því var veruleg lækkun á gengi krónunnar. Verðbólgan stóð 

hæst í 19% í byrjun árs 2009 en  minnkaði jafnt og þétt til ársins 2011 þegar hún 

stóð í tæpum 2%. Verðbólguvæntingar hafa einnig verið mun hærri hér á landi 

en í öðrum iðnríkjum eða á bilinu 4-5% á Íslandi meðan verðbólguvæntingarnar 

standa í 2% í öðrum löndum. Af þessum ástæðum hefur verðbólgan hér á landi 

verið mun þrálátari. Ef verðbólguvæntingar eru 4-5% vill almenningur að laun 

sín hækki í samræmi við það. Launahækkanir fyrirtækja skila sér svo beint út í 

verðlagið og það hefur áhrif á vísitölu neysluverðs og þar með verðbólguna.  

Þegar samanburður vaxta í þessum löndum er skoðaður verður einnig að líta á 

önnur áhrif sem kreppan hafði. Samdráttur í efnhagslífinu varð meiri hér á landi 

en í öðrum löndum. Atvinnuleysið varð meira hér á landi samanborið við önnur 

iðnríki eða um 5% á móti 3%. Landsframleiðslan dróst saman um 12% hér á 

landi á móti 5% í öðrum löndum á tímabilinu þar sem kreppan stóð sem hæst og 

svo þegar hún var í lægsta punkti. Allir þessir þættir ásamt verðbólgunni vega 

þungt við samanburð á peningastefnu landanna (Seðlabanki Íslands, 2013, bls. 

1-5). 

Þórarinn G. Pétursson, aðalhagfræðingur Seðlabankans, tók saman ástæður 

hærri vaxta hér á landi samanborið við önnur lönd í fyrirlestri 16. september árið 

2015 sem einfaldar þetta til muna. Hann talar um að verðbólgan á Íslandi er mun 

hærri en í Svíþjóð, slakinn í þjóðarbúinu er mun minni hér á landi en í Svíþjóð 

en á Íslandi var framleiðsluspenna upp á 1% á móti 1,5% slaka í Svíþjóð. 

Hagvöxturinn hér á landi mældist 5,2% á fyrri hluta árs 2015 á móti 2,8% í 

Svíþjóð og hefur hann þar af leiðandi mun meiri áhrif hér á landi en í Svíþjóð. 
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Að lokum talar hann um að launahækkanir hér á landi hafi verið langt umfram 

það sem þekkist í öðrum löndum en í byrjun árs 2015 hækkaði launakostnaður á 

hverja framleidda einingu um 8% á Íslandi samanborið við 1,5% í Svíþjóð. En 

eins og kom fram hér að ofan hefur verðbólguvænting landsins áhrif á væntingar 

fólks til launahækkana (Þórarinn G. Pétursson, 2015).  
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7 Endurgreiðsla lána 

Þegar kemur að þeirri stóru ákvörðun að taka húsnæðislán eru ýmsir þættir sem 

fólk þarf að skoða og huga að og finna þarf svör við eftirfarandi spurningum:  

 Hversu mikið þarf ég að greiða af láninu á mánuði/ári ?  

 Hversu lengi er ég að greiða upp lánið ?  

 Hver er upphæðin sem ég hef greitt til lánveitandans í lok lánatímabils ?  

Hér á eftir reynir höfundur eftir bestu getu að draga saman helsta mun á íslensku 

húsnæðislánakostunum og að lokum setja upp samanburð á húsnæðislánum á 

Íslandi og í Svíþjóð.  

7.1 Samanburður lána á Íslandi 

7.1.1 Verðtryggð lán 

Eins og fram hefur komið eru verðtryggðu lánin einungis í boði á Íslandi og bæði 

er hægt að taka þau með jöfnum greiðslum og jöfnum afborgunum. Þar sem kjör 

bankanna eru mjög áþekk eru dæmin unnin út frá kjörum Arion banka. Til 

einföldunar eru vextirnir hafðir þeir sömu út lánstímabilið og notast er við 

breytilegu vaxtaprósentuna sem boðin er hjá Arion banka eða 3,65%. 

Verðbólgan er höfð 2,4% sem er meðaltal verðbólgu seinustu 12 mánaða og 

veðsetningarhlutfall er aldrei meira en 70% þannig einungis er reiknað með láni 

á fyrsta veðrétti  (Arion banki, e.d.-c). 

Á myndinni hér að ofan er búið að reikna verðtryggð lán, bæði jafngreiðslulán 

og lán með jöfnum afborgunum. Í dæminu er um árlegar greiðslur að ræða. Eins 

Mynd 13 Dæmi um 20 milljóna króna verðtryggð lán til 20 ára 
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og sést er fyrsta greiðslan ári eftir að lánið er tekið og er þá höfuðstóllinn sá sami 

af báðum tegundum af lánum, verðbætur ársins hafa bæst við. Eins og talað var 

um í kaflanum „Tegundir lána“ þá er helsti munurinn á þessum tveimur 

tegundum sá að lánþeginn greiðir jafnháa heildargreiðslu yfir allt tímabilið á 

jafngreiðsluláninu en afborgunin er sú sama yfir allt tímabilið á lánum með 

jöfnum afborgunum. Á verðtryggðum lánum bætast síðan verðbæturnar við og 

þar af leiðandi eru hvorki heildargreiðslan né afborganirnar jafnháar yfir 

tímabilið. Þegar bornar eru saman fyrstu heildargreiðslurnar á mynd 13 sést að 

heildargreiðslan á láninu með jöfnu afborgununum er hærri en á 

jafngreiðsluláninu. Á jafngreiðsluláninu hækka afborganir töluvert á móti því 

sem vextir lækka yfir lánatímabilið. Í lok þessara 20 ára sést að lántaki hefur 

greitt næstum því einni milljón meira tilbaka ef hann tók verðtryggt 

jafngreiðslulán fram yfir verðtryggt lán með jöfnum afborgunum.  

7.1.2 Óverðtryggð lán 

Sama dæmi verður tekið með óverðtryggð lán, miðað er við að vextirnir haldist 

óbreyttir út lánatímabilið eða 5,6 % og verðbólgan haldist sú sama í 2,4%.  

 

 

 

 

 

 

Hér má sjá svart á hvítu hver tölulegi munurinn á þessum tveimur tegundum af 

lánum er. Heildargreiðslan er sú sama út tímabilið á jafngreiðsluláninu og 

afborganirnar alltaf þær sömu á lánum með jöfnum afborgunum. 

Heildargreiðslan á óverðtryggða láninu með jöfnum afborgunum byrjar hér, eins 

og á verðtryggða láninu með jöfnum afborgunum, með mun hærri 

heildargreiðslur en jafngreiðslulánið. Afborganir hækka töluvert á móti því að 

vextirnir lækka í jafngreiðsluláninu en það skýrir sig af lækkuðum höfuðstól 

þegar líður á lánatímabilið. Munurinn á heildargreiðslum í lok lánatímabils er 

um það bil 2 milljónir.  

Mynd 14 Dæmi um 20 milljóna króna óverðtryggt lán til 20 ára 
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7.1.3 Óverðtryggt v. verðtryggt 

Nokkur munur er á óverðtryggðu og verðtryggðu láni. Hér verður tekið sama 

dæmi til að bera þessi tvö lán saman. Borin verða saman jafngreiðslulán, sem er 

mun algengara að fólk taki, til 20 ára með mánaðarlegum greiðslum. Til 

einföldunar gefur höfundur sér aftur að vextirnir og verðbólgan haldi sér í sömu 

prósentu út lánatímabilið, þ.e. 3,65% á verðtryggða láninu, 5,6% á óverðtryggða 

láninu og 2,4% verðbólga. 

Eitt það helsta sem veldur því að verðtryggðu lánin eru oftar tekin fram yfir 

óverðtryggðu lánin er upphæð heildargreiðslu á hverjum mánuði. 

Greiðslubyrðin er léttari til að byrja með af verðtryggðum lánum eins og sést á 

mynd 13 hér að ofan en það munar rúmum 20 þúsund krónum á fyrstu 

greiðslunni. En þegar líður á lánatímabilið hækka heildargreiðslur verðtryggða 

lánsins og í lok tímabilsins eru þær orðnar mun hærri en heildargreiðslur 

óverðtryggða lánsins. Eignarmyndunin á verðtryggða láninu er mun hægari og 

eftir 120 greiðslur eða 10 ár er staða höfuðstólsins á verðtryggða láninu um 15 

milljónir króna á meðan óverðtryggða lánið stendur í 12,5 milljónum króna. 

 

 

Mynd 15 Samanburður  á verð- og óverðtryggðu 20 milljóna króna láni til 20 ára 
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Ef tekið er sama dæmið nema lánstímabilinu breytt úr 20 árum í 40 ár lítur dæmið 

svona út: 

Hér byrjar heildargreiðslan mánaðarlega í mun lægri tölu en hún gerði á 20 ára 

láni og eignarmyndunin er mjög hæg á verðtryggða láninu. Eins og sést á 

myndinni hér að ofan þarf lántaki að borga 301 greiðslu, sem samsvarar rúmum 

25 árum, áður en upphafsstaða lánsins fer niður fyrir 20 milljónir kr. Á þessum 

40 árum borgar lántakinn næstum því 64 milljónir af verðtryggða láninu en 

rúmar 50 milljónir af óverðtryggða láninu. Vaxtaupphæð verðtryggða lánsins 

yfir þessi 40 ár er rúmar 26,5 milljónir sem segir að verðbólgan 2,4% bætir 

rúmum 17 milljónum við heildargreiðsluna. Vaxtaupphæðin á óverðtryggða 

láninu eru rúmar 30 milljónir.  

7.2 Samanburður milli Íslands og Svíþjóðar 

Þar sem bankarnir í Svíþjóð bjóða einungis upp á óverðtryggð lán með vöxtum 

sem hækka eftir því sem þeir eru festir lengur og lánstímabilið hjá þeim getur 

verið allt að 105 ár setur höfundur upp ákveðnar forsendur svo hægt verði að 

bera saman heildargreiðslur út frá mismuni vaxta í löndunum. Lánið verður 20 

milljónir króna óverðtryggt jafngreiðslulán til 40 ára, greitt mánaðarlega og með 

veðhlutfall undir 70%. Bornir verða saman Arion banki og Swedbank og tekið 

meðaltal af þeim vöxtum sem bankarnir bjóða upp á. Vaxtaprósentan verður þá 

5,82% á Íslandi og 2,57% í Svíþjóð. Að auki tekur höfundur ekki inn í  

niðurgreiðsluupphæðina sem á við í Svíþjóð því hún var einungis sett í lög til að 

fólk greiddi ákveðna summu niður af láninu sínu á ári hverju. Í dæminu hér að 

Mynd 16 Samanburður á verð- og óverðtryggðu 20 milljóna króna láni til 40 ára 
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neðan eru mánaðarlegar afborganir líkt og þekkist hér á landi. Vaxtabætur og 

skattaafslættir eru ekki reiknaðir í dæminu. 

Eins og sést á þessum samanburði er munurinn gríðarlegur ef vaxtaprósentan í 

Svíþjóð væri í gildi hér á landi. Heildargreiðslan á mánuði er um 50 þúsund 

krónum hærri miðað við okkar vaxtakjör og á heildargreiðslunni munar hér um 

bil 20 milljónum króna sem lántakar á Íslandi borga meira en þeir sem taka lán í 

Svíþjóð.  

7.3 Lán í Svíþjóð 

Til að gefa aðeins betri mynd á mismuni mánaðarlegra afborgana á Íslandi og í 

Svíþjóð verður tekið einfalt dæmi af afborgun af sænsku láni til útskýringar. 

Dæmið er í sænskum krónum og sýnir fyrstu mánaðarlegu afborgunina af láni 

sem samsvarar 20 milljónum íslenskra kr.  

Einstaklingur kaupir sér hús á 2 milljónir sænskar kr. Hann tekur lán fyrir 80% 

af eigninni eða 1,6 milljón sænskar kr. með fasta vexti í 3 mánuði á 

vaxtakjörunum 1,99%. Gefið er að árstekjur hans séu það háar að hann þurfi ekki 

að borga tekjutengda afskriftarprósentustigið. Vaxtagreiðslan fyrir 

einstaklinginn verður þá 2.653 kr. á mánuði. Þar sem einstaklingurinn skuldar 

meira en 70% af eigninni þarf hann samkvæmt lögum að niðurgreiða 2% af 

höfuðstólnum á ári sem gerir mánaðarlega afborgun af höfuðstóli hans 2.667 kr. 

Samanlegt er mánaðarleg greiðsla 5.320 kr. sem gerir um 67.000 kr. íslenskar. Í 

Svíþjóð kæmi síðan skattaafslátturinn ofan á þetta upp á 796 kr. sem gerði 

heildargreiðsluna þá 4.524 kr. eða 57.000 kr íslenskar. 

Þó er vert að taka fram að það er næstum því ógerlegt að bera þetta tvennt saman 

á þennan veg þar sem lánstímabilið í Svíþjóð er nánast ótakmarkað fyrir 

Mynd 17 Samanburður óverðtryggðra jafngreiðslulána á Íslandi og í Svíþjóð 
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lánþegann og hefur í för með sér að hann greiðir lítinn hlut í afborgun 

mánaðarlega. Þó sýnir þetta þann mikla mun sem er á vaxtagreiðslum landanna 

og hve búbót skattaafslátturinn er í raun og veru í miðað við vaxtabæturnar sem 

við þekkjum á Íslandi. 

7.4 Verðtrygging í Svíþjóð 

Gaman er að setja upp dæmi þar sem kjör sænsku bankanna eru sett inn í 

lánajöfnur íslenska verðtryggða lánsins. Hér nota ég lægstu mögulegu vextina 

sem boðið er upp á í Svíþjóð eða 1,99% og verðbólguprósentuna 1,7% sem er 

verðbólgan eins og hún er í dag. Lánið er 20 milljóna króna verðtryggt 

jafngreiðslulán til 20 ára með veðhlutfall innan við 70% með afborgun einu sinni 

á ári. 

 

Eins og við mátti búast er gríðarlegur munur strax frá fyrstu greiðslu. 

Höfuðstóllinn fer ekki eins langt upp fyrir upprunalegu lánsfjárhæð ef vextir og 

verðbólga í Svíþjóð eru notuð í dæmið. Það munar strax í byrjun um 200.000 kr. 

á árlegri greiðslu sem í lokin verður orðin næstum því 500.00 kr. munur og í lok 

lánatímans munar 7,5 milljónum króna á heildargreiðslunum. 

  

Mynd 18 Sænsk lánakjör á íslensku verðtryggðu jafngreiðsluláni 
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8 Niðurstöður 

Markmið verkefnisins var að finna í hverju munurinn liggur á lánakjörum vegna 

húsnæðiskaupa á Íslandi og í Svíþjóð. Í byrjun verkefnisins voru helstu fræðilegu 

hugtök skoðuð ásamt því að bera saman töluleg gögn frá báðum löndum. Þar 

kom í ljós að verðbólguþróun á Íslandi hefur sveiflast mun meira en í Svíþjóð og 

Svíþjóð öfugt við Ísland hefur í gegnum árin þurft að glíma við of lága 

verðbólgu. Eins og staðan er í dag er þó ekki mikill munur en verðbólgan stendur 

rétt undir 2% í báðum löndum, en verðbólgumarkmið Íslands er 2,5% og 2% í 

Svíþjóð. Nokkur munur er á stýrivöxtum landanna en þeir hafa verið stöðugir í 

-0,5% í Svíþjóð síðan 2016 en á Íslandi standa þeir í 4,25%. Ástæðan er sú að í 

Svíþjóð hefur verið barist við of lága verðbólgu og þurft að hafa stýrivextina 

lága til að keyra upp verðbólguna á meðan Ísland heldur henni niðri með háum 

stýrivöxtum.  

Lánakjör bankanna á Íslandi eru mjög áþekk í öllum bönkum líkt og í bönkunum 

í Svíþjóð. Mismunur á kostum og kjörum í löndunum tveimur liggur helst í 

vaxtamun en einnig í lánakostum. Á Íslandi er bæði boðið upp á verðtryggð og 

óverðtryggð lán. Af báðum þessum lánategundum er hægt að velja um að greiða 

afborganir með jafngreiðslu eða jöfnum afborgunum. Í Svíþjóð er hins vegar 

bara boðið upp á eina tegund lána sem eru óverðtryggð lán. Ástæður hærri vaxta 

á Íslandi felast meðal annars í þróun verðbólgunnar, gengisfalli íslensku 

krónunnar og samdráttar í efnahagslífinu eftir efnahagshrunið, 

verðbólguvæntingum og gríðarlegum launahækkunum í kjölfarið og hærri 

hagvaxtar.  

Á Íslandi greiða lántakendur mánaðarlegar afborganir ásamt vaxtagreiðslum, 

ásamt verðbótum af verðtryggðum lánum. Upphæð greiðslunnar fara eftir lengd 

lánatímabils, lánategund og vaxtakjörum. Í Svíþjóð eru mánaðarlegar greiðslur 

að meirihlutanum bara vextir en allt til ársins 2016 greiddi lánþeginn nánast 

einungis vextina í hverjum mánuði og var meðallánatímabil fólks með 

húsnæðislán um 140 ár. Þetta þýddi það að fólk eignaðist sárasjaldan neitt í 

sínum eignum. Árið 2016 voru sett lög á sem sögðu að þeir sem skulduðu yfir 

50% í sínum eignum þurftu að greiða svokallaða afskriftar- eða niðurgreiðslu af 

láninu sem ákvarðast af því hversu mikið fólk skuldar. Niðurgreiðslan er 1% á 
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ári af heildarskuldum fólks ef það skuldar á bilinu 50-70% en 2% ef það skuldar 

á bilinu 70-85%. Þann 1. mars 2018 bættist við aukaprósentustig fyrir þá sem 

skulduðu meira en 4,5 sinnum árstekjur sínar fyrir skatt í eign sinni.  

Töluverður munur er á vaxtabótum á Íslandi og skattaafslætti í Svíþjóð en 

vaxtabætur eru bæði tekju- og eignatengdar, þær eru með hámark og það skiptir 

máli hvort lánþeginn er einn eða í sambúð. Í Svíþjóð eru engin skilyrði sett fyrir 

því hver fær skattaafslátt önnur en að ef vaxtagjöldin yfir árið eru meira en 

100.000 sænskar krónur lækkar skattaafslátturinn úr 30% niður í 21%.  

Eins og fram hefur komið af öllu sem farið var yfir hér á undan taldi höfundur 

að ekki væri svo auðvelt að bera beint saman húsnæðislánakjör Íslands og 

Svíþjóðar og voru þá sett upp dæmi og forsendur gefnar í þeim tilgangi að sýna 

þann mikla mun sem mismunandi vaxtakjör geta haft í för með sér. Einnig var 

til gamans sett upp dæmi eins og ef boðið væri upp á verðtryggingu í Svíþjóð. 

Til að byrja með vildi höfundur sýna þann mismun sem lægi í jafngreiðslulánum 

og lánum með jöfnum afborgunum á Íslandi, bæði verðtryggð og óverðtryggð. 

Þegar 20 milljóna króna lán til 20 ára sem greitt er af einu sinni á ári, var reiknað 

kom í ljós að heildarniðurstaðan á jafngreiðsluláni, bæði verðtryggðu og 

óverðtryggðu, var alltaf hærri en lán með jöfnum afborgunum. Ef lánið var 

verðtryggt var jafngreiðslulánið um milljón krónum dýrara í lokin en ef um 

óverðtryggt lán var að ræða munaði næstum því 2 milljónum króna.  

Til að fá beinan samanburð á verðtryggðu og óverðtryggðu láni reiknaði 

höfundur bæði verðtryggð og óverðtryggð 20 milljóna króna jafngreiðslulán til 

20 ára með mánaðarlegum greiðslum. Niðurstaðan var sú að heildargreiðslan var 

um 3 milljónum krónum hærra af verðtryggða láninu. Mánaðarleg greiðsla er í 

upphafi mun lægri af verðtryggða láninu en hækkaði töluvert þegar leið á tímann 

og er undir lokinn orðin mun hærri en mánaðarlega greiðslan af óverðtryggða 

láninu, sem hélst sú sama yfir allt lánstímabilið. Ef sama lán var tekið til 40 ára 

varð munurinn á heildargreiðslum lánatímans næstum því 14 milljónir króna þar 

sem verðtryggða lánið er hærra.  

Því næst var settur upp samanburður á íslensku óverðtryggðu jafngreiðsluláni og 

sænsku láni. Lánakjör beggja landa voru sett inn í sömu reiknisformúlu. Lánið 

sem var reiknað er 20 milljóna króna lán til 40 ára. Þar sem vaxtamunurinn á 
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löndunum tveimur er gríðarlegur munar næstum 20 milljónum króna á 

heildargreiðslunni í lok lánatímabils þar sem sænska lánið er ódýrara.  

Til einföldunar og útskýringar um hvernig sænskt lán virkar var tekið einfalt 

dæmi og útreikningar sýndir. Eins og áður hefur verið komið inn á borga Svíar 

lánin sín ekki niður á eins fáum árum og við Íslendingar og þar af leiðandi eru 

mánaðarlega afborganir ofan á vaxtagreiðslurnar ekki eins háar. Niðurstöðurnar 

úr þessu einfalda dæmi af 20 milljóna króna láni var sú að vaxtagreiðslan væri 

33.400 kr. að viðbættri afskriftargreiðslunni sem væri miðað við gefnar 

forsendur 33.600 kr. Þetta gerir það að verkum að mánaðarleg greiðsla af 20 

milljóna króna láni er um 67.000  kr. í Svíþjóð.  

Til gamans voru að lokum vaxtakjör og verðbólguprósenta Svíþjóðar sett inn í 

íslenska verðtryggða lánaformúlu og borin saman við íslensku kjörin. 

Niðurstaðan sýnir svart á hvítu hve mikil áhrif hærri vextir og verðbólga hefur. 

Munurinn  á heildargreiðslum í lok lánatímans eru næstum því 7,5 milljónir 

króna, þar sem íslensku lánin eru dýrari.  
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9 Umræður 

Við gerð þessa verkefnis hefur margt áhugvert komið í ljós og reyndi höfundur 

eftir bestu getu að kynna sér og fjalla um efnið á hlutlausan hátt. Fyrirfram gat 

höfundur getið sér til um, miðað við umræður í samfélaginu, að lánakjör á 

húsnæðismarkaðnum á Íslandi væru mun slakari en þau sem fólki byðist í 

Svíþjóð. Það sem kom mér helst á óvart, fyrir utan mun á vaxtakjörum, var það 

hvað lánatímabilið í Svíþjóð er langt. Í framhaldi veltir höfundur fyrir sér hvort 

betra sé að borga meira á mánuði í færri ár og eignast þó allavega eitthvað í eign 

sinni eða er það eitthvað sem skiptir fólk ekki máli ? Er ekki skiljanlegt að fólki 

finnist sá kostur álitlegri að greiða minna á mánuði, þrátt fyrir að eignast ekki 

eignina eins hratt ? 

Hvað varðar vextina hafa ýmsar umræður skapast í þjóðfélaginu um lausnir til 

að koma í veg fyrir háu stýrivextina okkar og þráláta verðbólgu. Seðlabankinn 

hefur meðal annars verið gagnrýndur fyrir svokölluð innflæðishöft sem sett voru 

á árið 2016, en þá eru 40% af innflæði fjármagns vegna fjárfestinga í skráðum 

skuldabréfum og innlánum bundin í eitt ár á 0% vöxtum. Því er haldið fram að 

þessi höft stuðli að hærri vöxtum til heimila og fyrirtækja og án þeirra væru 

vextir lægri og gengi krónunnar hærra. Hins vegar þegar og ef höftin væru ekki 

neyðist Seðlabankinn til að halda uppi hærra vaxtastigi til að koma í veg fyrir að 

fjármagn fari út þannig að nokkur mótsögn er í þessum tveimur getgátum. Einnig 

heldur óstöðug og þrálát verðbólga stýrivöxtunum háum og gjaldmiðillinn okkar 

er viðkvæmur, einfaldlega vegna stærðar. Í framhaldi af þessu öllu væri efni í 

aðra rannsókn að athuga hvort ekki væri kjörið fyrir okkur Íslendinga að ganga 

í Evrópusambandið og taka upp sterkari gjaldmiðil í Evrunni? Væri þá ekki 

líklegra að stýrivextir yrðu lægri sem gerði það að verkum að við myndum 

nálgast nágrannaþjóðir okkar í lánakjörum á húsnæði ? 

Eftir mikla rannsóknar- og heimildarvinnu í þessu verkefni náði höfundur að 

draga fram þann helsta mun sem greinir að húsnæðislánakjör þessara tveggja 

þjóða. Um leið vakna þó enn fleiri spurningar sem gaman væri að fá almennileg 

svörn við og þá aðallega hvað varðar íslenskan húsnæðislánamarkað. Erfitt er að 

spá um framtíðina og tíminn einn leiðir í ljós hvar við endum og hvort við 

munum nokkurn tímann búa við svipuð kjör og Svíþjóð.  
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