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hérlendis né erlendis. Verkefnið er afrakstur rannsókna undirritaðra, nema þar sem annað 

kemur fram og þar vísað til skv. heimildaskráningarstaðli með stöðluðum tilvísunum og 

heimildaskrá. Með undirskrift okkar staðfestum við og samþykkjum að við höfum lesið 

siðareglur og reglur Háskólans í Reykjavík um verkefnavinnu og skiljum þær afleiðingar sem 

brot þessara reglna hafa í för með sér hvað varðar verkefni þetta. 
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Útdráttur 

Verðþróun fasteignamarkaðsins frá lok árs 2010 hefur verið hækkandi ár frá ári eftir að hafa 

tekið niðursveiflu árin 2009 og 2010 í kjölfar bankahrunsins 2008. Þróunin hefur orðið slík 

að raunverð fasteigna hefur vaxið gríðarlega en ráðstöfunartekjur ungs fólks hafa hækkað 

hægar í samræmi við verðþróun fasteignamarkaðsins. Samfélagið gerir meiri kröfu til 

menntunar í dag en áður hefur þekkst en á sama tíma hefur arðsemi menntunar minnkað. 

Þetta hefur orsakað það að ungt fólk er lengur í námi og hefur þar af leiðandi ekki sömu 

tækifæri til tekjuöflunar og sparnaðar og jafnaldrar fyrri kynslóða sem veldur því að ungt fólk 

er upp til hópa lengur í húsnæðum foreldra sinna og meðalaldur fyrstu kaupenda hefur 

hækkað úr 22 í 32 ára frá árinu 1970 til dagsins í dag. Ritgerð þessi mun kanna aðstæður og 

viðhorf ungs fólks á fasteignamarkaði í dag og kanna einnig hvort það sé eitthvað meira á 

bakvið þessa þróun. 

Lykilorð: Verðþróun fasteignamarkaðsins, þróun ráðstöfunartekna, útborgun við 

fasteignakaup, aldamótakynslóðin, kynslóð X 
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1. Inngangur 
 

Þessi ritgerð fjallar um hvert viðhorf aldamótakynslóðarinnar gagnvart fasteignamarkaðnum 

er og hvernig þróunin eftir bankahrunið hefur haft áhrif á markaðinn hérlendis. 

Mikil fyrirferð er í umræðu um að erfitt sé fyrir ungt fólk að fjárfesta í sinni fyrstu fasteign 

þar sem eftirspurnin er gríðarlega mikil en framboð lítið sem hefur þá afleiðingu að 

fasteignaverð er búið að hækka töluvert. Fasteign hefur verið skilgreind sem eign sem er 

annað hvort afmörkuð af byggingu eða landi. Þar er um nokkrar tegundir af fasteignum að 

ræða en í þessari skýrslu er fasteign skilgreind sem húsnæði sem flokkast undir blokkir, 

fjölbýlishús, raðhús, parhús, einbýlishús og aðrar íbúðir sem hugsað er fyrir einstaklinga og 

fjölskyldur að búa í (Staff, 2003). Á síðustu árum eða alveg frá hruninu 2008 að árunum 2009 

og 2010 undanskildum hefur fasteignaverð verið á stöðugri uppleið þegar litið er til raunverðs 

fasteigna (Hjörtur, Margrét, & Ingi Þór, 2017). Þetta viðfangsefni snertir rannsakendur mikið 

þar sem þeir báðir eru á þrítugsaldri að ljúka námi og eiga talsvert langt í land með að geta 

lagt fram útborgun í sína fyrstu íbúð og fá ekki lán nema að fá greiðslumat. Til þess að fá 

greiðslumat þarf að sýna fram á að einstaklingur hafi upphæðir til afgangs eða greiðslugetu 

eftir að útgjöld umsækjanda svo sem afborgun lána, rekstur bifreiða og almenn neysla eiga 

sér stað. Annar rannsakenda er nú í ferli við að leita að fasteign til kaupa og er það einungis 

mögulegt vegna utanaðkomandi aðstoðar frá fjölskyldu. Þeir þættir sem spila inn á hvernig 

umræddur rannsakandi finnur þessar fasteignir eru margvíslegir og er einn þeirra þátta 

auglýsingar á samfélagsmiðlum, en nánar verður komið inn á það í kafla 4. Ríkið reynir að 

hjálpa fólki að fjármagna sína fyrstu fasteign með því að bjóða upp á skattfrjálsa nýtingu 

séreignarsparnaðar og er það mikilvæg og tímabær lausn til að hjálpa við að leysa úr þessum 

vanda. Kynslóðin sem nú fótar sín fyrstu skref á fasteignamarkaði er hin svokallaða 

aldamótakynslóð. Hún hefur verið skilgreind sem kynslóð fólks sem fætt er milli fyrri parts 

níunda áratugar síðustu aldar og til miðs tíunda áratugsins eða frá árunum 1980-1990 (Main, 

2017). Aldamótakynslóðin hefur verið skilgreind af „Governor Stephen Poloz, The Bank of 

Canada“ sem kynslóðin sem er föst á heimilum foreldra sinna og stendur fyrir vafasömum og 

breyttum störfum (Petramala & Clayton, 2018). Það sem einkennir aldamótakynslóðina í dag 

er að hún býr hlutfallslega að miklu leyti enn í foreldrahúsum (Hagstofa Íslands, 2018) og 
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stóra spurningin er því hvort hún sé þar vegna vilja eða hvort hún einfaldlega hafi ekki efni á 

að vera annars staðar. 

Mikilvægt er að skilja hvað meðlimir aldamótakynslóðarinnar um heim allan vilja því 

það er kynslóðin sem mun koma til með að móta efnahag Íslands og hins vestræna heims 

næstu áratugina. Sú kynslóð er nú þegar stærsti skilgreindi markaðshópurinn (National 

Association of Realtors, 2018). Almennt séð hérlendis síðastliðin 140 ár hefur verið sú þróun 

að lífskjör hafa farið batnandi frá einni kynslóð til þeirrar næstu. Sú þróun hefur hægt á sér en 

er hins vegar ekki lokið. Þetta þýðir að kynslóð X sem hefur verið skilgreind sem kynslóðin 

sem kom á undan aldamótakynslóðinni og á eftir uppgangskynslóðinni (e. baby boomers) 

hefur haft það betra en þeirra foreldar og lítur út fyrir að aldamótakynslóðin (kynslóð Y) 

muni hafa það betra en foreldrar sínir. Þessi þróun hefur verið svipuð hjá nágrannalöndum 

Íslands (Gylfi, 2013). Kynslóð X er hópur fólks sem er fætt seint á 7 áratugnum eða upp 

undir 1970 og alveg til fyrri hluta níunda áratugsins eða upp úr 1980 (Wartenberg, 2003).   

Ferðaþjónustan hérlendis hefur tekið gríðarlegan kipp síðast liðin ár og á það sinn þátt 

í þessari óeðlilegu þróun fasteignamarkaðsins eins og hann hefur orðið í dag. Alveg frá hruni 

hefur framboð af nýjum fasteignum nærri staðið í stað á meðan eftirspurnin hefur aukist 

verulega. Það má rekja meðal annars til aukningu í ferðaþjónustunni sem skapaðist eftir 

hrunið þegar krónan veiktist verulega. Mikill fókus hefur verið síðast liðin ár á að byggja 

hótel út um land allt til að anna þeirri hröðu eftirspurn sem myndast hefur á gistimarkaðnum. 

Fólk safnar íbúðum og setur í útleigu á Airbnb. Þar sem framboð á fasteignum hefur staðið í 

stað þá hefur ekki bara fasteignaverð hækkað gríðarlega, sem gerir ungu fólki nær ómögulegt 

að eignast sína fyrstu fasteign, heldur hefur leigumarkaðurinn þróast í takt við það. 15 

fermetra herbergi eru leigð út á 90-110.000 kr.- í dag á meðan fyrir 15-20 árum hefði maður 

getað fengið 100-150 fermetra íbúð fyrir sama pening. Það er eðlilegt að fólk leigi íbúð fyrir 

200-300.000 kr.- í nútíma samfélagi, sem leiðir af sér að ungt fólk lifir upp til hópa enn í 

foreldrahúsum langt fram eftir þrítugsaldri vegna erfiðleika við að ljúka námi, vinna og spara 

pening á sama tíma í okur samfélagi (Heiðrún, 2018). 

 Fasteignamarkaðurinn þróast eftir framboði og eftirspurn. Þar sem sífellt fleiri vilja 

fjárfesta í fasteignum og eftirspurnin er mikil þá dregur það verðið upp og takmarkanir á 

framboði heldur ekki í við þá þróun (Seidman & Ball, 2011). Það má sjá slíka þróun á Íslandi 

síðustu ár eftir að húsnæðismarkaðurinn var í lágmarki 2010. Margar breytur hafa áhrif á 

framboð og eftirspurn. Þessi skýrsla verður ekki með tæmandi umfjöllun um efnið heldur 
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mun skoða fáeinar breytur sem hér hafa áhrif. Þær breytur sem hér verður rætt um sem hafa 

áhrif á eftirspurn eru meiri samkeppni á leigumarkaði, aukin aðsókn ferðamanna til Íslands 

og einnig ráðstöfunartekjur fólks og kaupmáttur þeirra. Ráðstöfunartekjur eru skilgreindar 

sem sú upphæð sem einstaklingar eða heimili hafa til ráðstöfunar eftir að að búið er að borga 

tekjuskatt. Ráðstöfunartekjur einstaklinga eru oft notaðar sem mælikvarði á almennan 

efnahag viðkomandi lands (Kenton, 2018). Ástæðan fyrir vali á þessum breytum er að þær 

hafa mikla tengingu við kaup á smærri íbúðum sem eru einmitt þær íbúðir sem eru hentugar 

fyrir fyrstu kaupendur. Þær breytur sem hafa áhrif á framboð eru meðal annars nýbyggingar á 

fasteignamarkaðnum. 

Markmið þessarar rannsóknar er að leita svara við fimm rannsóknarspurningum sem 

settar eru fram. Fasteignaverð á Íslandi hefur hækkað mikið og hratt eftir bankahrunið 2008 

og ný kynslóð (aldamótakynslóðin) er að verða stærri og stærri markaðshópur á 

fasteignamarkaði og mun koma til með að stækka enn meira næstu árin. 

Rannsóknarspurningarnar eru því eftirfarandi:   

  

1. Hvert er viðhorf aldamótakynslóðarinnar gagnvart fasteingamarkaðnum? 

  

2. Hvað skiptir aldamótakynslóðina mestu máli þegar kemur að fasteignakaupum? 

  

3. Er aldamótakynslóðin meðvituð um þau úræði sem standa þeim til boða? 

  

4. Er aldamótakynslóðin sem hefur meira menntaða foreldra með öðruvísi viðhorf 

gagnvart framtíð sinni á fasteignamarkaði? 

  

5. Er aldamótakynslóðin sem alin er upp utan höfuðborgarsvæðisins líklegri til að 

vilja búa þar á fullorðinsárum? 

  

Rannsóknin skiptist í tvo hluta. Fyrri hlutinn er fræðilegur og inniheldur sá hluti kafla 

2 þar sem verið er að skoða fasteignamarkaðinn í heild sinni og þær breytur sem hafa áhrif á 

framboð og eftirspurn. Tekin voru gögn frá helstu fjármálafyrirtækjum og stofnunum Íslands. 

Þar á eftir kemur kafli 3 og einblínir sá kafli á fjármagn og stuðning frá hinu opinbera. Þar er 

fjallað um ýmsar leiðir til að hjálpa einstaklingum að fjármagna fasteignakaup sín og einnig 
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er farið yfir þau úrræði sem standa þessum einstaklingum til boða. Þar á eftir kemur kafli 4 

og skoðar sá kafli kynslóð X og aldamótakynslóðina. Hlutinn sem snýr að kynslóð X kannar 

stöðu hennar á fasteignamarkaði, viðhorf og hvernig hún býr. Hlutinn sem snýr að 

aldamótkynslóðinni fer yfir stöðu hennar á fasteignamarkaði, einkenni og vilja hennar, 

hvernig þessi kynslóð hefur mótast á markaði og að lokum hvernig hún mun þróast með 

auknum kaupmætti. Í 5 kafla er skoðað hvernig fasteignamarkaðurinn hefur þróast frá því að 

kynslóð X kom fyrst á markað, fjallað um hvað er öðruvísi á milli þessara tveggja kynslóða, 

hvað hvor kynslóð er að ganga í gegnum og hvaða möguleikar standa þessum kynslóðum til 

boða. Kafli 6 fjallar um rannsóknir íbúðalánasjóðs sem snúa að fasteignamarkaðnum og 

aðstæðum einstaklinga á fasteignamarkaði. Að lokum komum við að seinni hluta 

rannsóknarinnar og þar er kafli 7 raunkafli sem ber heitið Rannsóknin. Kafli 7 er þríþættur og 

skiptist hann í kafla 7.1, 7.2 og 7.3 ásamt viðeigandi undirköflum. Kafli 7.1 fjallar um 

vandkvæði við úrtak spurningakönnunar sem rannsakendur lögðu fram. Kafli 7.2 fjallar um 

aðferðafræði rannsóknar þar sem farið er yfir helstu þætti á borð við þátttakendur, hönnun 

spurningakönnunar, mælitæki og framkvæmd. Kafli 7.3 fer svo yfir niðurstöður 

spurningakönnunarinnar sem rannsakendur lögðu fram og þar er rannsóknarspurningunum 5 

gerð skil sem settar voru fram fyrr í þessum inngangi. Kafli 8 og jafnframt síðasti kaflinn 

inniheldur svo umræður og ábendingar þar sem rannsakendur fjalla um helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar og koma með tillögur að lausnum við þeim vandamálum sem standa nú fyrir 

fasteignamarkaðnum í dag. Að lokum má finna heimildaskrá og þar á eftir viðeigandi 

viðauka. 
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2. Fasteignamarkaðurinn á Íslandi 
Fasteignamarkaðurinn er gríðarlega stór og má nefna að hann velti yfir 194.334.440.000 kr 

árið 2017 og flokkast um 90% þeirra fasteignaviðskipta undir það sem rannsakað er í þessari 

skýrslu, þ.e.a.s. fasteignaviðskipti með fjölbýlishús, blokkir, sérbýli o.s.frv. (Þjóðskrá Íslands, 

2018). Árið 2016 og 2017 voru 37 % kaupenda á markaðinum skilgreindir sem fyrstu 

kaupendur (Íbúðalánasjóður, 2018). 

         Stærsta fjárfesting sem flestir einstaklingar gera um ævina er að fjárfesta í fasteign. 

Það er mikið talað um að það sé erfitt að komast inná fasteignamarkaðinn. Rannsókn þessi er 

unnin í HR á haustönn 2018 en um þær mundir eru raunverð á fasteignum í sögulegu hámarki 

þar sem meðalfermetraverð í íbúðum á höfuðborgarsvæðinu var um 430 þús. kr. í apríl 2018 

en uppsett fermetraverð á nýjum eignum í fasteignaauglýsingum var að meðaltali 450 þús. kr. 

á sama tíma (Íbúðalánasjóður, 2018). Í október 2018 gaf Íslandsbanki út skýrslu sem ber 

heitið Íslenskur íbúðamarkaður sem segir að það hefur aldrei verið erfiðara að kaupa fyrstu 

fasteign en nú og þá sérstaklega á höfuðborgasvæðinu. Raunverð fasteigna hefur aldrei verið 

hærra og hefur það verið að vaxa síðan 2010 eftir að það féll nokkuð eftir bankahrunið 2008. 

Þetta er jákvæð þróun fyrir einstaklinga sem eiga fasteign þar sem eign þeirra hefur hækkað 

verulega í virði en þeir sem eiga ekki fasteign og horfa inn á fasteignamarkaðinn fyllast 

örvæntingu því raunverð íbúða virðist hækka og hækka án þess að vera með neitt þak. Það 

má líkja þessu við snjóboltaáhrifin þar sem einstaklingar geta verið að reyna að safna til þess 

að komast inn á markaðinn en raunverð íbúða hækkar alltaf í takt við sparnaðinn sem veldur 

því að fólk festist í heimahúsum eða á leigumarkaði og nær ekki að fjárfesta í fasteign fyrr en 

komið er á fertugsaldurinn. Samkvæmt skýrslu Íslandsbanka þá er meðalaldur fyrstu 

fasteignakaupenda 32-34 ára í dag (Íslandsbanki, 2018). Húsnæðis- og leigumarkaðurinn eru 

báðir mjög samtengdir hvað varðar framboð og eftirspurn. Þegar litið er til framboðs á 

húsnæði þarf að líta til tveggja þátta, skammtíma- og langtímaáhrifa. Til skamms tíma þá 

skiptir miklu máli að vita að viðbrögð markaðar við verðbreytingum eru hæg og 

ákvörðunarferli um byggingu til afhendingar á húsnæði er mjög langt. Því lengra sem ferlið 

er þeim mun minna vegur núvirði teknanna af sölu húsnæðis sem fellur þá seint á móti 

núvirði kostnaðarins og af þeim ástæðum þarf verðið að vera hærra. Þetta skiptir máli þegar 

litið er til allra þeirra þátta sem koma að uppbyggingu húsnæðis sem er til dæmis afgreiðsla 

lóða frá sveitafélögum, skilvirkni regluverks og eftirlit. Þannig takmarkast framboðshliðin af 

framboði lóða, regluverki, launakostnaði, verði hráefnis og væntingum eða skilyrðum 
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húsbyggjenda. Þetta eru til dæmis þeir þættir sem telja til framboðshliðarinnar en eftirspurnin 

er engu að síður jafn margþætt og undirmarkaðir tegundar og staðsetningar húsnæðis. Það má 

segja að eftirspurn á ákveðnum undirmarkaði húsnæðis markist af þörfum og löngunum 

kaupenda, efnahag þeirra, aðgengi að ólíkum formum lána og lánskjörum og einnig kröfu um 

eiginfjárstöðu við kaup. En eftirspurn markast einnig af ytri aðstæðum á borð við 

fjármagnsmarkaði, efnahagsástand og væntingar um þróun efnahags. Allt þetta spilar svo 

saman við inngrip hins opinbera og stuðning við einstaka hópa. Afleiðingar birtast þannig á 

einstaka mörkuðum hvort sem um er að ræða húsnæðis- eða leigumarkað. Áhrifin koma því 

fram víða á annað hvort framboðshlið eða eftirspurnarhlið markaða (Axel Hall, lector við 

Háskólan í Reykjavík, munnleg heimild, viðtal, 6. desember 2018).  

 

2.1 Ráðstöfunartekjur einstaklinga 

Sú þróun hefur átt sér stað að ráðstöfunartekjur einstaklinga hafa farið vaxandi en hjá ungu 

fólki hafa ráðstöfunartekjurnar ekki hækkað jafn hratt og hjá eldri kynslóðum. Verðmyndun 

fasteignamarkaðsins fylgir meðaltalinu og vegna þess að ráðstöfunartekjur unga fólksins 

hækka hægar en hjá eldri kynslóðum þá hefur unga fólkið ekki sömu getu og eldri kynslóðir 

hafa til þess að fylgja verðþróun fasteignamarkaðsins. Á Íslandi í dag byrjar ungt fólk á 

hlutfallslega lægri launum en fólk gerði hér á árum áður en launin hækka mun hraðar og fólk 

mun því ná hámarkstekjum yfir lífstíðina við miðaldur. Árið 1997 byrjaði sú þróun að 

ráðstöfunartekjubilið á milli yngri og eldri kynslóða breikkaði verulega allt fram að árinu 

2015 og þá sérstaklega breikkaði bilið árin sem leiddu að bankahruninu en það bil hefur síðan 

minnkað. Hins vegar hefur miðaldra fólk enn haldið góðu forskoti á yngri kynslóðir og má 

gera ráð fyrir að meiri sérmenntunar og sérþekkingar sé þörf til þess að fá góð laun í dag. 

Heimurinn er alltaf að verða tæknivæddari og vélar eru að eyða svokölluðum einföldum 

störfum sem litla sérþekkingu og menntun þurfti til áður. Það má draga þá ályktun að þróunin 

sé sú að hvetja fleira ungt fólk til þess að sérmennta sig á háskólastigi. Konur sækjast frekar 

eftir því en karlar að mennta sig á háskólastigi og hefur sú þróun verið að aukast síðastliðin 

ár. Einnig eru konur með lægri tekjur en karlar í öllum aldurshópum og er hækkun karla meiri 

en hjá konum því lengur sem þeir eru á vinnumarkaði (Þingskjal 1652, 2015). 
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2.2 Aukin aðsókn ferðamanna til Íslands 

Fjölgun ferðamanna og stækkun ferðamannaiðnaðarins er oft sagt vera ástæða þess að Ísland 

náði sér svona vel út úr bankahruninu. Þegar horft er til þess að yfir 2,2 milljónir ferðamanna 

komu hingað til lands bara í gegnum flugvelli landsins þá eru það meira en 6 ferðamenn fyrir 

hvern íslending. Fyrir aðeins 7 árum síðan komu aðeins rétt um 500 þúsund ferðamenn til 

Íslands. Ekki er vafamál að ferðamannaiðnaðurinn hefur aukist verulega eftir hrun og hefur 

sú þróun klárlega sést á fasteignamarkaðnum hér á landi (Ferðamálastofa, 2017). 

 Áður fyrr voru meiri árstíðarsveiflur í ferðamannaiðnaðinum þar sem flestir 

ferðamenn komu yfir sumartímann í júní, júlí og ágúst. Hlutfall ferðamanna sem voru hér yfir 

áðurtalda þrjá mánuði náði hámarki í tæplega 50% á árinu 2010. Síðan þá hefur hlutfallið 

lækkað talsvert og koma nú um 40,2% ferðamanna í júní, júlí og ágúst. Spurningin er því 

hvar allir þessir ferðamenn gista. Skýrsla Íslandsbanka um ferðaþjónustuna árið 2016 segir að 

hótelin á höfuðborgarsvæðinu anna ekki eftirspurn þar sem nýtingin er svo mikil og er bara 

að aukast (árið 2016). Það yrði fróðlegt að vita hvort eftirspurn og uppbygging á húsnæði til 

ferðaþjónustunnar sé að taka frá mögulegu framboði á fasteignum til einstaklinga, bæði lóðir, 

verktaka og íbúðir sem fyrir eru og hindra þannig þróun á framboði á fasteignum til landans. 

Meiri jöfnuður yfir árið í ferðamannastraumi hefur gefið hótelum mikið og þá helst jafnari 

tekjur og minni óvissu yfir árið í heild (Íslandsbanki, 2018).  

 
Mynd 1: Aðsókn erlendra ferðamanna til Íslands 2008-2018 (Ferðamálastofa, 2017). 
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Til er vefsíða sem heitir Airbnb sem gerir fólki kleift að leigja út húsnæði sitt í 

skammtímaleigu í gegnum netið á auðveldan hátt. Hægt er að leigja bæði herbergi og heilu 

íbúðirnar á síðunni. Rannsakendur skoðuðu heimasíðuna Airbnb og sáu mikið af gistingu á 

höfuðborgasvæðinu. Leitarniðurstöður skiluðu strax yfir 300 íbúðum dreift yfir 

höfuðborgarsvæðið. Verðin voru flest öll dreifð á billinu $32 - $488 og var það normal 

dreifing með meðalverðinu $148 nóttin. Einnig voru nokkrar „lúxus“ íbúðir til leigu en ekki 

er verið að horfa á það hér (AirDNA). 

AirDNA er vefsíða sem heldur utan um ýmis gögn og talnaefni með upplýsingum frá 

Airbnb vefnum, gögn sem eru opinber á vefsíðu Airbnb og eru þar reiknaðar ýmsar breytur út 

frá þeim gögnum. Á síðunni segir að það eru 3.039 virkar íbúðir til útleigu bara í Reykjavík. 

Megnið af þeim íbúðum er í miðbænum. Einnig var Kópavogur skoðaður sem er með 264 

virkar íbúðir til útleigu skráðar, Garðabær með 95, Seltjarnarnes með 56, Hafnafjörður með 

219 og Mosfellsbær með 83. Á AirDNA segir að flestu íbúðirnar til útleigu í Reykjavík eru 1 

– 2 herbergja íbúðir eins og sést á mynd 2. Þegar skoðaðar voru virkar íbúðir til útleigu 

lengra frá miðbænum má sjá að í Hafnarfirði og Mosfellsbæ var meira af húsnæði með fleiri 

herbergjum og stærri íbúðir. Gríðarleg aukning hefur orðið í fjölda leiguíbúða á Airbnb sbr. 

mynd 3 eða um 42% árlegur vöxtur (AirDNA). 

 
Mynd 2: Stærð leiguíbúða á Airbnb (AirDNA). 
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Mynd 3: Fjölgun leiguíbúða á Airbnb 2010-2018 (AirDNA). 

Þessi þróun er ekki góð fyrir fyrstu kaupendur vegna þess að litlar fasteignir eru mikið 

notaðar í skammtímaleigu og eru það einmitt fasteignirnar sem eru hentugar fyrir fyrstu kaup. 

Eins og AirDNA sýnir er þessi þróun bara að aukast á skammtímaleigumarkaðinum. Hins 

vegar hafa fréttir verið í samfélaginu að ferðamönum hefur ekki fjölgað árið 2018 og verður 

fróðlegt að sjá hvernig sú þróun mun hafa áhrif á skammtímaleigumarkaðinn. Í byrjun annars 

kafla var talað um framboð og eftirspurn þar sem fleiri og fleiri minni íbúðir eru að fara í 

skammtímaleigu, allra helst eins til tveggja herbergja íbúðir sem má að öllum líkindum rekja 

til Airbnb og annarar skammtíma útleigu. Þetta hefur þau áhrif á fasteignamarkaðinn að 

raunverðið hefur hækkað verulega. 

 

2.3 Nýbyggingar á fasteignamarkaði 

Nýbyggingar er ein helsta breytan sem hefur áhrif á framboð og þar sem 

húsnæðismarkaðurinn ræðst eftir framboði og eftirspurn er öruggt að segja að staðreyndin er 

sú á Íslandi, nánar tiltekið á höfuðborgarsvæðinu, að það er mikil eftirspurn eftir fasteignum 

en framboð á minni fasteignum stendur alls ekki undir eftirspurninni. Í byrjun þessarar aldar 

voru hlutföll fasteigna á höfuðborgarsvæðinu sem tilheyrði minni eignum en 110 fermetrar, 

60 % allra nýrra íbúða sem byggðar voru á þeim tíma. Í dag er það hlutfall komið í 54,5% 

sem er ekki það sem markaðurinn er að leitast eftir (Íslandsbanki, 2018). 
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Ef litið er til þess hve mikið er verið að byggja þá voru 1.513 íbúðir fullkláraðar á 

landinu öllu það sem af er ári og má gera ráð fyrir að megnið af þeim íbúðum hafi verið á 

höfuðborgarsvæðinu. Eftir bankahrunið í lok árs 2008 hafa 8398 íbúðir verið fullkláraðar á 

milli áranna 2009-2016 sem er minna en þrjú árin sem komu á undan hruninu (Hagstofa 

Íslands, 2018).  

Ingólfur Benders aðalhagfræðingur Samtaka iðnaðarins segir að það sé verið að 

byggja allt of lítið af litlum íbúðum, þó það sé búið að auka framkvæmdir á nýbyggingum 

aðallega í fjölbýlum. Nýjar íbúðir sem koma á markað á höfuðborgarsvæðinu í ár er um 2000 

íbúðir samkvæmt samtökum iðnaðarins (Kristinn Magnússon, 2018). 

         Skoða þarf hvað byggingarvísitalan hefur hækkað mikið á síðustu árum. 

Byggingarvísitalan segir rannsakendum hvað kostnaður við það að byggja sambærilegt hús 

hefur hækkað mikið á tilsettum tíma, svipað og verðbólga. Tölur frá Hagstofu Íslands segja 

að frá árinu 2010 þegar fasteignaverð var sem lægst og fram að lokum árs 2017 hefur 

byggingarvísitalan hækkað um 40% á þeim tíma og er sú hækkun ekki í takt við 

fasteignaverð á sama tíma (Hagstofa Íslands). Alls staðar á Norðurlöndunum hefur 

húsnæðiskostnaður fasteignaeigenda hækkað umfram almennt verðlag á þessum tíma en 

hækkunin hefur þó verið meira áberandi á Íslandi miðað við hin norðurlöndin. En þar á eftir 

koma Noregur og Svíþjóð þar sem kostnaðurinn hefur hækkað um 20-23% á raunvirði á 

þessu tímabili (Íbúðalánasjóður, 2018). 

         Eins og sjá má á mynd 4 hefur byggingarvístalan hækkað um 183,3% á árunum 1999-

2018. Eins og við mátti búast þá hækkaði byggingarvísitalan mikið á milli áranna 2008 og 

2009. Það má rekja til mikillar gengisbreytingar og falls krónunnar. Innfluttar vörur sem voru 

nauðsynlegar til uppbyggingar nýs húsnæðis hækkuðu verulega í verði. Frá hruni eða lok árs 

2008 og fram að árinu 2017 hefur vísitalan hækkað um 81,3% og er það mikill munur frá því,  

eins og áður var nefnt í þessum undirkafla, en þá hækkaði vísitalan einungis um 40% á milli 

áranna 2010-2017. Það segir rannsakendum að verktakar sem byggja húsnæði fyrir 

markaðinn eru að hagnast meira á þeim viðskiptum. Góður punktur því til stuðnings er það 

sem mikið var rætt á húsnæðisþingi sem Íbúðalánasjóður stóð fyrir í október 2018 að 

bróðurpartur þeirra lóða sem sveitafélögin úthluta til uppbyggingar er til hagnaðardrifinna 

aðila. Er það þróun sem þyrfti að skoða betur og athuga hvort það hafi í raun og veru jákvæð 

áhrif á þróun fasteignamarkaðsins fyrir samfélagið. Það er því vert að athuga hvort úthlutanir 

lóða til óhagnaðardrifinna aðila skili meiri ábata til samfélagsins heldur en hagnaðardrifnir 
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aðilar gera (Íbúðalánasjóður, 2018). Nýbyggingar sem settar eru á sölu hefur fjölgað talsvert. 

Á fyrstu sjö mánuðum á þessu ári voru íbúðir í nýbyggingum 18% allra íbúða sem auglýstar 

voru til sölu á höfuðborgarsvæðinu. Á sama tíma árið 2017 var þetta hlutfall 11% og því 

hefur nýjum íbúðum fjölgað hlutfallslega talsvert hraðar en öðrum íbúðum sem auglýstar 

hafa verið til sölu að undanförnu. Meðalsölutími þessara nýju íbúða eru um 150 dagar og 

ásett fermetraverð er 17% hærra í nýju íbúðunum (Íbúðalánasjóður, 2018) 

  

 
Mynd 4: Þróun byggingarvísitölunnar 1990-2019 (Hagstofa Íslands, 2018). 

 

 

2.4 Leigumarkaðurinn á Íslandi 

Leigumarkaðnum þarf að skipta í tvo hluta. Fyrri hlutinn er skammtímaleiga en nánar verður 

fjallað um það í kafla 2.5. Seinni hlutinn er langtímaleiga og er þessi undirkafli tileinkaður 

honum. Eins og með fasteignamarkaðinn þá er langtíma leigumarkaðnum stjórnað af 

framboði og eftirspurn. Fyrir ungt fólk og tekjuminna fólk almennt er leigumarkaðurinn 

ákveðið milliskref milli þess að vera í foreldrahúsum og að eiga sitt eigið húsnæði. Ástæðan 

fyrir því að fólk fer á leigumarkaðinn er vegna þess að töluvert erfiðara er að eiga fyrir 

útborgun og að fá lán í dag en var hér áður fyrr, sérstaklega fyrir bankahrunið 2008. Fyrir 
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hrun voru 10-13% leigutaka á aldrinum 25-34 ára en í dag er hlutfallið komið í 24-28% sem 

er gríðarleg aukning (Arion, 2014). 

         Gögnin sem sýna vísitölu leiguverðs eru ekki gömul en þau voru fyrst gefin út af 

Þjóðskrá Íslands árið 2011. Sú vísitala sýnir þróun á leiguverði á þinglýstum leigusamningum 

á höfuðborgarsvæðinu. Frá því að hún var tekin í notkun hefur leiguverð hækkað um 91% á 

meðan launavísitalan hefur einungis hækkað um 73% á sama tíma. Hins vegar er erfitt að 

alhæfa fyrir þennan markað þar sem 81% langtímaleigjenda eru með skriflegan samning og 

78% af þeim eru með þann samning þinglýstan. Það má því túlka að 2/3 eða nær 60% 

leigjanda séu með þinglýstan leigusamning sem segir með öðrum orðum að vísitalan veitir 

okkur aðeins upplýsingar um 2/3 af leigusamningum á markaðnum (Íbúðalánasjóður). 

Eins og með fasteignir þá skiptir staðsetning miklu máli. Verðin í miðbæ Reykjavíkur 

eru áberandi hæst og verðið lækkar eftir því sem fjarlægðin frá miðbæ Reykjavíkur eykst. 

Með öðrum orðum þá er mun ódýrara að leigja til dæmis í Breiðholti frekar en í miðbæ 

Reykjavíkur (Hrólfur, 2015).    

         Það hefur verið mikil umræða í samfélaginu um að stjórnvöld grípi til aðgerða inn á 

leigumarkaðinn með því að setja einhverskonar verðþak til að halda verðlagi lágu. Slík þróun 

er óhagkvæm vegna þess ef að leigugreiðslum er ekki leyft að þróast með frjálsri þróun mun 

það leiða til minnkunar á framboði til lengri tíma sem er klárlega ekki þörfin á Íslandi í dag. 

Dæmi eru til eins og í New York að lögð er áhersla á að halda uppi framboði af á 

leiguíbúðum fyrir tekjulægri einstaklinga með því að bjóða eigendum húsnæðis skattafrádrátt 

og hagstæð kjör á lánum til íbúðabygginga gegn því að stjórnvöld fái að einhverju leyti að 

stjórna þróun leiguverðs íbúðanna (Búi Steinn, 2012). 
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3. Fjármagn og opinber stuðningur. 
 

Sífellt hækkandi verðlag á fasteignum hefur valdið því að fólk í dag þarf að eiga fleiri 

milljónir bara fyrir útborgun í fasteign. Ef tekið er dæmi um týpíska fasteign sem kostar 

45.000.000 kr.- þá þarf fólk í fyrstu fasteignarkaupum að eiga lágmark 4.500.000 kr.- í 

útborgun og annað fólk sem hefur nú þegar keypt sína fyrstu fasteign þarf að eiga allt að 

9.000.000 kr.- einungis fyrir útborgun. Þetta gerir það að verkum að fólk sem er í námi eða er 

á leigumarkaðnum á rosalega erfitt með það að leggja pening til hliðar og hefur það valdið 

því að meðalaldur kaupenda á fyrstu fasteign er nú orðinn 32-34 ára. Vandamál margra 

ungmenna í dag er að fólk byrjar miklu seinna að spara vegna þess að á meðan fólk klárar 

nám sitt þá hefur það ekki sömu tækifæri að leggja pening til hliðar og annað fólk sem er í 

fullri vinnu (Björn berg Gunnarsson, Fræðslu stjóri Íslands banka, munnleg heimild, viðtal, 

11. oktober 2018).  

 

3.1 - Sparnaður 

Sparnaður er eitthvað sem allir ættu að tileinka sér á lífsleiðinni. Sparnaður er það fé sem lagt 

er til hliðar eða það fé sem eftir situr mánuð hvern eftir að búið er að taka persónuleg útgjöld 

til frádráttar. Ef afgangur myndast þá er hægt að nýta þann afgang til sparnaðar og leggja til 

hliðar á bankabók svo dæmi sé nefnt (Kagen, 2018). Sparnaður getur verið nýttur á 

margvíslegan máta og eru dæmi um það eftirfarandi: 

 

1. Afþreying – t.d. utanlandsferð ásamt vinum eða fjölskyldu 

2. Fastafjármunir – t.d. bíll, íbúð eða þvottavél 

3. Varasjóður – ef óvænt atvik koma upp á lífsleiðinni er gott að eiga varasjóð til vara 

svo það bitni ekki á fjárhagstöðu viðkomandi aðila 

4. Fjármagn til að nýta á efri árum 

5. Greiða niður skuldir 

(Landsbankinn, e.d.-b) 

         Það er talað um tvenns konar sparnað. Skammtímasparnað annars vegar og 

langtímasparnað hins vegar. Skammtímasparnaður er oft hugsaður frá 1-3 ára og er sá 
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sparnaður oft lagður til hliðar með ákveðið markmið í huga. Það getur verið sparnaður sem 

gengur til næstu bílakaupa, íbúðakaupa eða annars. Langtímasparnaður er hins vegar 

hugsaður til framtíðar og getur dæmi um það verið fjármagn sem stendur manni til afnota á 

eftirlauna árum. 

         Tökum nú dæmi um “týpískan” sparnað hjá ungum manni, hér eftir nefnist sá maður 

Jón. Jón er að ljúka við háskólanám sitt og er að byrja að leggja til hliðar fyrir fyrstu 

íbúðakaupum. Byrjunarlaun Jóns eru 400 þús. kr. fyrir skatt. Jón hefur ákveðið að leggja um 

75 þús. kr. til hliðar mánuð hvern. Jón sparar yfir þriggja ára tímabil og safnar þannig eigið fé 

sem notað verður í útborgun á fyrstu íbúðarkaupum. Á þessum þremur árum hefur Jóni  

einungis tekist að safna tæpum 3 milljónum. Ef Jón ætlar sér að kaupa íbúð sem kostar 40 

milj. kr. þá þarf hann að eiga yfir 6 milj. kr. bara í útborgun. Þetta þýðir að það mun taka Jón 

sirka 6 ár að safna sér fyrir íbúð gerandi ráð fyrir því að raunverð fasteigna haldist óbreytt. 

Miðað við fasteignamarkaðinn í dag þegar þessi rannsókn er unnin þá er ásett verð á 

fasteignum sjaldan undir 40 milj. kr. og samkvæmt skýrslu Íslandsbanka sem nefnist 

Íslenskur íbúðamarkaður þá er spáð fyrir um 8,2% hækkun íbúðaverðs á þessu ári (2018), 

5,5% á því næsta og 4,4% árið 2020. Það er því augljóst mál að fólk almennt og ungt fólk 

sérstaklega þarf að tileinka sér allar þær mögulegu sparnaðarleiðir sem standa til boða og 

byrja að spara fyrr en seinna til þess að vinna sér inn til framtíðar (Íslandsbanki, 2018). 

 

3.2 – Úrræði 

Með þróun fasteignamarkaðsins eins og hún hefur verið síðast liðin ár frá hruni þá hefur 

markaðurinn kallað á ný úrræði svo sem séreignarsparnaðinn sem talað verður um í kafla 3.3. 

Það eru ýmis úrræði sem standa fasteignakaupendum til boða og er mikilvægt fyrir fólk að 

kynna sér þau úrræði. Þann 30. október 2018 var húsnæðisþing haldið í annað sinn. 

Húsnæðisþingið var fyrst haldið árið 2017 og nú í kjölfar lagabreytinga í júní 2018 skal 

húsnæðisþing haldið ár hvert. Tilgangur húsnæðisþingsins er að fjalla um húsnæðismál og að 

fara yfir stöðu og þróun húsnæðismála hér á landi. Á þinginu í ár var megin viðfangsefnið 

vandamál og lausnir og var það skýrt í lok þings að staða ungs fólks í dag er verri en áður 

hefur sést. Ríkið í samvinnu við sveitafélögin vinnur nú að lausnum til að sporna gegn þessu 

vandamáli sem nú hefur risið og þau úrræði eru eftirfarandi:  
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1.      Viðbótarlán 

2.      Séreign til fasteignakaupa 

  

1.    Viðbótarlán 

Í flestum tilvikum sem einstaklingar fjárfesta í íbúðakaupum þá eru íbúðalán fengin frá 

viðskiptabanka viðkomandi einstaklings. Lífeyrissjóðir hafa verið að sækja í sig veðrið en hér 

verður fjallað um lánamöguleika frá viðskiptabönkum. Þessir bankar (Arion banki, 

Íslandsbanki, Landsbankinn) bjóða upp á ýmsa valkosti við íbúðakaup og bjóða jafnframt 

upp á sér úrræði fyrir fyrstu fasteignakaup s.s. viðbótarlán. Þá bjóða allir þessir bankar að 

fella niður lántökugjald við fyrstu fasteignakaup sem nýtist ungmennum svo sannarlega. Þeir 

valkostir sem viðskiptabankarnir þrír bjóða upp á eru eftirfarandi: 

 

Arion banki 

Arion banki lánar að hámarki 80% til fasteignakaupa en er þó með sér úrræði fyrir fyrstu 

kaupendur. Fyrir fyrstu kaupendur hækkar hámarkslánshlutfall úr 80% í 85% fyrir þann hluta 

af markaðsvirði eignar sem er undir 40 m.kr. með því skilyrði að að lágmarki verður 

fjórðungshluti lánsins að vera óverðtryggður (Arion banki).  

 

Íslandsbanki 

Líkt og Arion banki þá lánar Íslandsbanki að hámarki 80% til fasteignakaupa en bjóða þó upp 

á óverðtryggt viðbótarlán til 10 ára með jöfnum greiðslum eða afborgunum. Þetta viðbótarlán 

hljóðar upp á 3 m.kr. en þó að hámarki 90% af kaupverði. Lánið kemur því til viðbótar við 

upphaflegu 80% lánsfjárhæðina (Íslandsbanki). 

 

Landsbankinn 

Ólíkt Arion banka og Íslandsbanka þá lánar Landsbankinn að hámarki 70% af 

fasteignakaupum. En eins og hinir bankarnir þá býður Landsbankinn upp á að hækka 

hámarkslánshlutfall úr 70% í 85%. Þannig er 70% íbúðalán til 40 ára og 15% viðbótarlán til 

allt að 15 ára (Landsbankinn) 

  

Til viðbótar þessum úrræðum bankanna þá stendur einstaklingum til boða að nýta 

séreignarsparnað sinn að hámarki 500.000 kr.- á ári til niðurgreiðslu á höfuðstól íbúðalánsins. 
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Öll þessi úrræði bankanna byggja þó á því að lántaki standist lánshæfis- og greiðslumat hjá 

viðkomandi viðskiptabanka. 

2. Séreign til fasteignakaupa 

Séreign til fasteignakaupa er eitt úrræði sem stendur ungu fólki til boða við fyrstu 

fasteignakaup. Úrræðið hljóðar svo að heimilt er að ráðstafa séreignarsparnaði sem 

viðkomandi einstaklingur safnar að hámarki 500.000 kr.- á ári á tilteknu tímabili, en það 

tímabil gildir í 10 ár samfellt og velur viðkomandi upphafstíma. Viðkomandi getur þá 

ráðstafað þeim sparnaði inn á fasteignalán sem tryggt er með veði í fyrstu íbúð og heimilt er 

að ráðstafa sparnaðinum til afborgunar á óverðtryggðu láni og inn á höfuðstól láns sem tryggt 

er með veði í húsnæðinu. Þessi ráðstöfun er jafnframt skattfrjáls (Gildi).  

 

3.3 – Séreignarsparnaður 

Setning laga nr. 40/2014 kveða á um lög um séreignarsparnað og ráðstöfun hans til greiðslu 

húsnæðislána og húsnæðissparnaðar. Lögin kveða á um að rétthafa séreignarsparnaðar sé 

heimilt að nýta viðbótariðgjald vegna launagreiðslna á tímabilinu 1. júlí 2014 til 30. júní 

2017, til greiðslu inn á höfuðstól lána sem tekin eru vegna öflunar íbúðarhúsnæðis til eigin 

nota (Lög um séreignarsparnað og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og 

húsnæðissparnaðar nr. 40/2014). 

Vegna mikilla erfiðleika ungs fólks við að að fjárfesta í sinni fyrstu fasteign voru sett 

fram lög nr. 111/2016, en það eru lög um stuðning til kaupa á fyrstu íbúð. Lög 111/2016 

gilda um skattfrjálsa úttekt séreignarsparnaðar um skyldutryggingu lífeyrisréttinda til kaupa á 

fyrstu íbúð. Lögin hafa sömu gildi og lög nr. 40/2014 varðandi ráðstöfun rétthafa 

séreignarsparnaðar, en með lögum nr. 111/2016 er heimilt að nýta viðbótariðgjald sem greitt 

er á samfelldu 10 ára tímabili í útborgun á íbúð eða ráðstafa iðgjaldinu inn á höfuðsól láns 

sem tryggt er með veði í fyrstu íbúð (Lög um stuðning til kaupa á fyrstu íbúð nr 111/2016). 

         Úttekt séreignarsparnaðar hefur þó sín takmörk. Heimild rétthafa takmarkast við allt 

að 4% framlag hans, að hámarki 330 þús. kr. og allt að 2% framlag launagreiðenda, að 

hámarki 167 þús. kr., af iðgjaldsstofni, samanlagt 500 þús. kr. á ári. Hjá hjónum og 

einstaklingum sem uppfylla skilyrði til samsköttunar takmarkast heimildin við allt að 4% 

framlag rétthafa eða 500 þús. kr. og allt að 2% framlag launagreiðenda eða 250 þús. kr. af 

iðgjaldsstofni eða að hámarki samanlagt 750 þús. kr. á ári. Séreignarsparnaður eða 
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viðbótarlífeyrissparnaður eins og hann nefnist líka er ein hagkvæmasta sparnaðarleiðin sem 

stendur fólki til boða í dag. Það má því segja að þetta sé frí 2% launahækkun ofan á laun 

mánuð hvern. Séreignarsparnað er hægt að nota á margan hátt, til dæmis eftirfarandi: 

-       Hægt að nýta í iðgjöld í sparnað fyrir útborgun á húsnæði, skattfrjálst 

-       Enginn fjármagnstekjuskattur af ávöxtun 

-       Erfist að fullu 

-       Ekki aðfararhæfur við gjaldþrot 

-       Hægt að velja um fjárfestingaleiðir við hæfi 

-       Laus við 60 ára aldur eða við örorku 

(Íslandsbanki) 

 

Þrátt fyrir að séreignarsparnaður sé eitt hagkvæmasta úrræði sem stendur 

fasteignakaupendum til boða í dag þá er séreignarsparnaður gallaður að því leyti að hann 

þjónar betur hátekjufólki en lágtekjufólki. Eins og nefnt var að ofan þá hámarkast 

séreignarsparnaðurinn við 500 þús.kr. á ári hjá einstaklingum og 750 þús.kr. á ári hjá hjónum. 

En til þess að geta fyllnýtt séreignarsparnaðinn þá þarf einstaklingur að vera með að lágmarki 

700 þús.kr. í laun á mánuði. Það sést því að þeir sem eru tekjuminni ná ekki að fullnýta það 

úrræði sem séreignarsparnaður býður upp á og þjónar þannig hátekjufólki miklu betur en 

lágtekjufólki þó það sé einmitt lágtekjufólkið sem þarf mest á úrræðum að halda. 

  

3.4 - Lífeyrissparnaður 

Lífeyrissparnaður er annað form sparnaðar sem stendur landsmönnum til boða en hann er 

jafnframt lang algengastur hér á landi. Samkvæmt lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda 

(Lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997) kemur 

iðgjald í lífeyrissjóð til frádráttar á móti tekjum einstaklinga og er hámarksfrádráttur 4% af 

tekjum einstaklings. Að auki má færa til frádráttar allt að 4% vegna iðgjalda samkvæmt 

samningi um viðbótartryggingarvernd, það er iðgjald í séreignarsjóð 

(Ríkisskattstjóri). Lögbundið lágmarksiðgjald til lífeyrissjóðs var 12% af heildarlaunum frá 

16 ára aldri til 70 ára. Í kjarasamningum er samið um greiðslur í lífeyrissjóði og er almenna 

reglan að launþegi greiði 4% og mótframlag launagreiðenda er í dag 11,5% en það hækkaði 

úr 8% í 8,5% 1. júlí 2016 og í 10% 1. júlí 2017 og nú nýlegast úr 10% í 11,5% 1. júlí 2018. 
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Heildargreiðsla í lífeyrissjóði í dag er því 15,5% (Lífeyrismál.is). Þessi lífeyrissparnaður 

getur farið inn á bundinn reikning eða sparnaðartryggingu. Banki getur þannig boðið upp á 

bundinn innlánsreikning eða verðbréfafyrirtæki getur stofnað verðbréfasjóð vegna slíks 

sparnaðar. Þessi sparnaður nýtist svo fólki þegar komið er á efri ár og er það í formi 

mánaðarlegra útgreiðslna úr lífeyrissjóði (Stjórnarráðið Íslands). 

         Lífeyrissparnaður er gríðarlega mikilvægur fyrir þjóðina í heild. Þegar komið er á 

eftirlaun og fólk fær ekki lengur laun mánaðarlega þá lifa einstaklingar á eftirlauna árum 

mest megnis á lífeyri og tekjum af sparifé sem safnast hefur saman í gegnum ævina (Gunnar 

Baldvinsson, 2004). Öllum launþegum og þeim sem stunda sjálfstæðan atvinnurekstur á 

Íslandi á aldrinum 16-70 ára er skylt að greiða iðgjald í lífeyrissjóð. Þannig tryggja 

einstaklingar sér lífeyrisréttindi. Það hefur verið rætt á Alþingi að taka upp svokölluðu 

“Svissnesku leiðina” en hún segir að einstaklingar geti nýtt það fjármagn sem það hefur greitt 

í lífeyrissjóð yfir ævina til fasteignakaupa. Þetta myndi því auðvelda fólki innkomu á 

fasteignamarkað sem á í erfiðleikum með að safna fyrir útborgun í fasteign og er því vert að 

skoða (Expatica ; fjárlög 2018 ). 
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4. Kynslóðir og húsnæðismál 
Hver og ein kynslóð elst upp á mismunandi tímum og lifir því við mismunandi aðstæður og 

umhverfi. Það var maður að nafni George Orwell sem sagði „Hver kynslóð ímyndar sér að 

hún sé gáfaðri en sú sem kom á undan og að hún viti betur en sú sem kemur á eftir“ (1945).   

 

4.1 Kynslóð X (e. Genaration X)  

Kynslóð X er hópur fólks sem fæddist á 7 áratugnum eða í kringum 1960 og alveg til 

fyrrihluta níunda áratugsins eða 1980. Í dag er sá hópur á aldrinum 36-55 ára (Wartenberg, 

2003). Það er mikilvægt að skoða við hvernig aðstæður kynslóð X býr. Hvernig hún tekur 

sínar ákvarðanir, hvernig þau lifa sínu lífi og hvernig þessi kynslóð horfði til framtíðar þegar 

hún var á svipuðum aldri og tíma í sínu lífi og aldamótakynslóðin er í dag. Þessi kynslóð er á 

hápunkti síns starfsferils og er að jafnaði með mesta kaupmátt í sínu lífi. Einnig er þessi 

aldurshópur að mestu leyti búinn að eignast þau börn sem þau munu ala upp á lífstíðinni og 

eru allar líkur á því að bróðurpartur þeirra barna sé enn í foreldrahúsum og á forræði foreldra 

sinna og eru því undir 18 ára aldri (National Association of Realtors, 2018).  

 

4.2 Hegðun kynslóðar X í fasteignakaupum 

Vilji kynslóðar X í fasteignakaupum er að mörgu leyti byggður á þægindum hvað varðar 

gæði hverfa, staðsetningu frá vinnu og staðsetningu frá skóla fyrir börnin sín.  

Kynslóð X telur um 26% fasteigna kaupenda og er sú kynslóð hvað mest samkvæm 

sjálfri sér þegar það kemur að fasteignakaupum. Í rannsókninni kemur fram að þessi kynslóð 

er komin í hámark hvað varðar meðaltekjur heimilis og eru tekjur þeirra hæstar af öllum 

kynslóðum eða í kringum $104,700 eða sem samsvarar um 12,9 m.kr. íslenskum. Val 

þessarar kynslóðar á fasteignum er því sýnileg í því að þessi kynslóð kaupir jafnframt dýrari 

og stærri eignir en aðrar kynslóðir, séu þær bornar saman, og eru flestir meðlimir þessarar 

kynslóðar að stækka við sig. Við skoðun á töflu 1 - 12 í skýrslunni „Home buying and selling 

generational trends report“ sést að að kynslóð X er helst að kaupa heimili til þess að eignast 

heimili í hverfum sem þau langar í. Áherslan er hlutfallslega meiri miðað við aðrar kynslóðir 
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að fjárfesta í þeim hverfum sem þeim langar í og hafa þau kaupmáttinn til þess. Meira en 

helmingur fólks sem tilheyrir kynslóð X er að flytjast í úthverfi og það sést á töflu 2 - 4. Það 

sem vakti mikla athygli rannsakenda þegar þeir skoðuðu þá þætti sem hafa áhrifa á val á 

húsnæði þá var það að vera nálægt fjölskyldu og vinum mjög lítill áhrifavaldur miðað við 

aðrar kynslóðir og sést það greinilega í töflu 2 - 7 þar sem aðeins 27% þátttakenda sögðu það 

vera þátt í valinu. Þessar upplýsingar segja örugglega meira um bandaríska menningu þar 

sem landið er stórt og það er hægt að flytja langt frá foreldrum og vinum, ólíkt Íslandi, þar 

sem þau eru ekki bundin jafn litlu landsvæði og íslendingar eru. Eins og áður var nefnt í 

þessum kafla er þessi kynslóð með hæstu launin og getur því tekið þá ákvörðun að fjárfesta í 

dýrari fasteignum. Miðgildi í slíkum fjárfestingum var $266,400 eða sem samsvarar um 32,8 

m.kr. og var stærðin 187,67 fermetrar. Það vakti þó athygli að kynslóð X var að kaupa dýrari 

fasteignir og var hún að spara í skemmri tíma en aldamótakynslóðin og lengur en kynslóðin 

sem á undan kom (uppgangskynslóðin). Það sést klárlega í töflu 5 – 4 (National Association 

of Realtors, 2018). 

 

4.3 Viðhorf kynslóðar X til framtíðarinnar 

Árið 2000 var skýrsla gefin út þar sem kannað var viðhorf einstaklinga á aldursbilinu 21 - 28 

ára og tilheyrði þessi hópur kynslóð X á þeim tíma. Gögnin sem notuð voru við gerð þessarar 

skýrslu voru könnunargögn og markaðsrannsóknir. Í þeirri skýrslu var fjallað um vangaveltur 

og þróanir svipað þeim sem fjallað er um í þessari skýrslu. Þar var fjallað um að meðalaldur 

fólks sem giftir sig hefur hækkað og að fólk er að seinka því að eignast sitt fyrsta barn. Fólk 

var að jafnaði lengur í skóla en foreldrar þeirra. Skýrslan frá árinu 2000 lýsir því að mikill 

hvati var hjá þessari kynslóð á þeim tíma og mikil bjartsýni var yfir efnahagslífinu hjá þeim 

sem tóku þátt í gerð þessarar skýrslu. 96% þátttakenda sem tóku þátt í könnuninni sáu það 

fyrir að þau myndu ná því markmiði sem það setti sér í lífinu og er það mun meira en kom 

fram í svipaðri könnun sem gerð var 20 árum fyrr eða árið 1978. Gögnin sem voru greind 

segja að fleira fólk í þessum hópi var með það markmið að eignast fleiri eignir og ná góðum 

fjárhagslegum stöðugleika en sami aldurshópur og var 20 árum fyrr sem tilheyrði aðallega 

uppgangskynslóðinni (e. Baby Boomers). Einnig vildu fleiri meðlimir kynslóðar X eignast 

svokallað „vacation home“ eða orlofshús. Foreldrar þeirra sem voru minna menntaðir eða 
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foreldrar þeirra sem áttu minna á milli handanna vildu síður eignast slík hús (Arnett, 2000). 

Rannsakendur geta sagt með öryggi að niðurstöður þessarar rannsóknar var að fólk vildi betra 

líf en foreldar þeirra. Helsti mælikvarðinn á það var meira fjármagn og stærri og fleiri hús. 

Með öðrum orðum, stærra og meira var betra. Ekki var fjallað um meiri frítíma eða 

heilbrigðara líf í skýrslunni.  

 

4.4 Aldamótakynslóðin (e. Millennials) 

Aldamótakynslóðin er hópur fólks sem fæddur er á milli fyrri parts níunda áratugar síðustu 

aldar og til miðs tíunda áratugsins eða frá árunum 1980-1990. Í dag er þessi hópur fólks á 

aldrinum 19-35 ára (Main, September 8, & ET). Líkt og staða kynslóðar X var skoðuð þá er 

mikilvægt að skoða stöðu aldamótakynslóðarinnar og hvernig þessi kynslóð tekur sínar 

ákvarðanir. Spurningin er hvort aldamótakynslóðin vilji vera í stöðugri baráttu við hvert 

annað í keppni um völd, peninga og árangursríkt líf, oft nefnt „rat race“ á ensku (Oxford 

Learner´s dictionaries). 

Þróunin hefur verið sú að þessi kynslóð er að sækjast meira eftir því að mennta sig á 

háskólastigi. Tekjur eru hærri hjá þeim sem eru með háskólamenntun en þeirra sem hafa hana 

ekki. Hins vegar hefur vægi slíkrar menntunar minnkað verulega. Svo virðist vera sem 

sköpun nýrra starfa sem er við hæfi háskólamenntaðra einstaklinga hafi ekki haldið í við 

fjölgun þeirra og tekjuávinningur menntunar því minnkað (Þingskjal 1652, 2015). Í þessu 

felst áskorun fyrir íslenskt samfélag því þessi vandi er ekki einungis einskorðaður við Ísland. 

  

4.5 Aldamótakynslóðin í Bandaríkjunum 

Í október 2014 gaf ríkistjórn Bandaríkjanna út skýrslu sem sagði frá 15 staðreyndum um 

aldamótakynslóðina. Hér munu rannsakendur skoða þá skýrslu vel og fjalla um hana í 

komandi undirköflum. Helst verða skoðaðar þær staðreyndir sem rannsakendum finnst 

líklegast að passi við og sé í samræmi við íslensku aldamótakynslóðina. Aldamótakynslóðin 

er stærsti kynslóðarhópurinn í Bandaríkjunum núna (The Council of Economic Advisers, 

2014). 
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4.5.1 - Ólíklegri húseigendur 

Staðreyndin sem tengist þessari rannsókn mest er staðreynd nr. 14 úr skýrslunni. Sú 

staðreynd segir „Aldamótakynslóðin er minna líkleg til að vera fasteignaeigendur en ungt 

fólk frá kynslóðunum sem á undan komu. Þegar fyrstu meðlimir aldamótakynslóðarinnar 

voru komnir á fullorðinsárin (e. adulthood) var það i kringum hrunið 2008. Það reyndist mjög 

erfitt að fá vinnu á þessum árum, atvinnuleysi var mikið og það leiddi til þess að fleiri 

meðlimir aldamótakynslóðarinnar sátu eftir í foreldrahúsum vegna þörf á fjárhagslegum 

stuðningi. Þetta var sérstaklega áberandi fyrir þá sem stunduðu nám á þessum árum. Síðan á 

fyrstu árum eftir hrun hefur sú kynslóð sagt að fjármál og aðstæður þeirra hafa batnað og má 

rekja það til þess að að efnahagurinn hefur batnað. En áhugaverð staðreynd er að fólk á 

þessum aldri sem er með vinnu og sem býr í foreldrahúsum hefur hækkað hlutfallslega. 

Líkurnar á því að einstaklingar á aldrinum 19-35 ára eigi sitt eigið heimili er búið að falla um 

4 prósentustig frá árinu 2007 og eflaust hefur hrunið 2008 átt einhvern þátt í því (The Council 

of Economic Advisers, 2014).   

  

4.5.2 - Hvar býr aldamótakynslóðin 

Í staðreynd númer 15 er fjallað um hvernig þróun aldamótakynslóðarinnar hefur verið í 

úthverfum borga í Bandaríkjunum. Staðreyndin segir „Háskólamenntaðir meðlimir 

aldamótakynslóðarinnar flytja hraðar í miðbæ borga í Bandaríkjunum en minna menntaðir 

jafningjar þeirra“. Niðurstaðan var sú að aldamótakynslóðin er líklegri til þess að búa í 

úthverfum samanborðið við aldur annarra kynslóða. Aldamótakynslóðin er líklegasta 

kynslóðin til þess að skilgreina sig sem frjálslynda (e. liberals). Einnig eru þeir sem eru 

háskólamenntaðir líklegri til þess að flytja í miðborgina og er það líklega vegna þess að þar 

eru hærra launuð störf sem er auðveldara að fá þegar einstaklingar eru háskólamenntaðir 

(National Association of Realtors, 2016; The Council of Economic Advisers, 2014). 

 

4.5.3 - Betri tengsl við umhverfið 

Það er staðreynd að aldamótakynslóðin vill vera virkari þátttakandi í samfélaginu. Þessi 

skýrsla segir það líka og staðreynd 3 fjallar um að virða samfélag, fjölskyldu og 

sköpunargáfu í sínu starfi og er það þáttur sem aldamótakynslóðin telur mikils virði. Tengsl 

við fjölskylduna er mikilvægur þáttur og hefur aldamótakynslóðin betra samband við foreldra 

sína en kynslóðirnar sem á undan komu. Það er tengt því að foreldrar aldamótakynslóðarinnar 
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eyða mun meiri tíma með börnum sínum en áður þekktist. Aldamótakynslóðin vill frekar búa 

nálægt fjölskyldu og foreldrum sem er nokkuð frábrugðið því sem kynslóð X vill og var 

fjallað um í kafla 4.2. Tekið var fram að meðlimir aldamótakynslóðarinnar og þá sérstaklega 

yngri meðlimir telja mikilvægt að gefa af sér til samfélagsins og hafa almennt jákvæð áhrif á 

samfélagið í heild sinni og telja sig þannig vera í leiðtogahlutverki innan síns samfélags. 

Lífsgæði þessarar kynslóðar virðast stafa af því að vera með meiri fókus á lífsgæði og vilja 

þeir meiri frítíma fyrir afþreyingu (The Council of Economic Advisers, 2014). Gefur það 

rannsóknarmönnum þær upplýsingar að betri samskipti barna og foreldra og færri börn á 

hverju heimili getur verið stór ástæða fyrir því að fólk fer seinna úr foreldrahúsum.    

 

4.6 Hvað vill aldamótakynslóðin (e. millenials) í fasteignum 

Allt frá því 2013 hefur aldamótakynslóðin verið stærsti hluti fasteignakaupenda með í 

kringum 36% hlut af heildar fasteignakaupendum. 65% þessara kaupenda voru einnig að 

kaupa fasteign í fyrsta sinn þar sem miðgildi aldurs var 31 árs. Megin ástæða þessarar 

kynslóðar fyrir fasteignakaupum var að fólkið vildi búa í sínu eigin húsnæði. Á meðan leit að 

húsnæði átti sér stað þá kom í ljós að aldamótakynslóðin var líklegust til að íhuga kaup á 

fasteign sem hafði verið tekin yfir af lánveitenda eftir að fyrrverandi íbúar stóðu ekki undir 

afborgunum (e. Foreclosure). Það má því gera ráð fyrir að slíkar fasteignir fáist á góðu verði 

og auðveldar ungu fólki því að fjárfesta í fasteign. 46% kaupenda voru með mikil námslán á 

bakinu og var miðgildi þeirra lána $25,000 eða sem samsvarar um 3,1 m.kr. Þessar skuldir 

hindruðu marga í að ná að safna fyrir útborgun í íbúð. Það verður þó að taka til greina að 

aldamótakynslóðin er með aðrar áherslur í lífinu en kynslóðirnar sem komu á undan. 

Meðlimir aldamótakynslóðarinnar vilja frekar eyða peningum sínum í upplifanir og að ferðast 

meira. Þau vilja borða úti á góðum veitingastöðum og eru líklegri til þess að borga fyrir 

skyndibita heldur en foreldrar þeirra. Þess konar lífstíll er mun kostnaðarsamari heldur en að 

kaupa í matinn í matvöruverslun og elda heima hjá sér. Aldamótakynslóðin vill eyða tíma 

sínum öðruvísi en foreldrar þeirra og sést það vel í skóla. Þau eru líklegri til þess að læra 

heima og í gegnum netið og segja næstum 70% meðlima aldamótakynslóðarinnar að þau læra 

meira af tækni heldur en af fólki. Hins vegar sögðu 50% þeirra sem tilheyrðu kynslóð X að 

þau læri meira af tækni heldur en af fólki. Aldamótakynslóðin er einnig opnari með laun sín 

heldur en foreldrar þeirra. Peningar eru því ekki jafn mikið bannorð og hefur verið og það 
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tabú er að taka enda. Stór þáttur hjá nýju kynslóðinni er að þau eru óþolinmóðari og í staðinn 

fyrir að bíða eftir árlegri endurskoðun vilja þau tíðari viðbrögð til að geta breytt því sem 

breyta þarf sem fyrst. Business insider í Bretlandi segir okkur að aldamótakynslóðin er lengur 

á leigumarkaði og sleppir frekar að fjárfesta í svokölluðu byrjunarheimili eða minni íbúð sem 

svo seinna er hægt að stækka við. Business insider segir að þau bíða frekar með að kaupa og 

safna meiri pening til að fjárfesta í því húsnæði sem þau vilja (Business Insider, 2018; 

National Association of Realtors, 2018). 

 

4.7 Þróun aldamótakynslóðarinnar í Norður Ameríku 

Eins og fjallað er um í kafla 5.1 giftist aldamótakynslóðin og stofnar fjölskyldu síðar en 

kynslóðirnar á undan. Þróunin er í Bandaríkjunum að fleiri og fleiri fjölskyldur vilja búa í 

stórborgum frekar en úthverfum. Eins og fjallað er um í kafla 4.5.2 er menntað fólk líklegra 

til að búa í borgum. Sú þróun hefur valdið því að þau heimta að ríkið og sveitafélögin leggi 

meiri vinnu í að bæta skólakerfið og öryggið í borgunum. Glæpatíðni hefur lækkað mikið í 

nær öllum borgum Bandaríkjanna. Aldamótakynslóðin vill einnig að fyrirtæki aðlagi sig 

meira að því að fjölskyldur búi í borgunum (Pendall, 2012). 

Rannsakendum finnst þessar upplýsingar styðja við það sem fjallað var um í kafla 

4.5.3 þar sem fólk vill vera meiri partur af samfélaginu, hugsa meira um umhverfið og ekki 

endilega vera á einkabíl þar sem samgöngur í stærstu borgun Bandaríkjanna eru talsvert betri 

en á Íslandi. Þessi kynslóð hefur einnig viljað minna en fyrri kynslóðir og vill ekki eiga eins 

mikið af veraldlegum t.d. bíla (Burbank, 2014). 

         Sú þróun er í Bandaríkjunum að námslán hafa gífurleg áhrif á hvenær þessi kynslóð 

fer inn á húsnæðismarkaðinn. Há skólagjöld hafa þau áhrif að fólk er að fresta giftingum og 

barneignum sem er lykilástæðan fyrir því að fólk er að stækka við sig í fasteignum. Þar spilar 

inn í að miklar skuldir hafa áhrif á kredit stöðu ungs fólks en komið hefur fram að 85% 

meðlima aldamótakynslóðarinnar vilja eiga húsnæði frekar en að leigja. Einn af stærstu 

þáttunum sem hefur áhrif á að aldamótakynslóðin fjárfestir í fasteign er aðgengi að veði þar 

sem aldamótakynslóðin er með hlutfallslega lægri laun en fyrri kynslóðir og með 

takmarkaðan aðgang að fjármögnun. Hefur það í för með sér að aldamótakynslóðin er með 

erfiða lausafjárstöðu og hefur hún versnað mikið eftir hrunið 2008. Á móti því munu 

strangari lánskröfur gera það að verkum að aldamótakynslóðin mun frekar vilja fjárfesta 
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þegar hún eru fjárhagslega tilbúin fyrir lántöku og mun það hafa í för með sér að hún verður 

betur fjárhagslega stödd þegar að lántöku kemur (Xu, Johnson, Bartholomae, O’Neill, & 

Gutter, 2015). 

   

4.8 Áhrif aukins kaupmáttar  

Eins og áður var vikið að í þessum kafla þá er aldamótakynslóðin orðin stærsti 

markaðshópurinn á þessum markaði og með tímanum mun kaupmáttur þessarar kynslóðar 

aukast. Með auknum kaupmætti má gefa sér að meira svigrúm sé fyrir vali á fasteignum. 

Aldamótakynslóðin er oft nefnd í samhengi við notkun hennar á samfélagsmiðlum. 

Áhugavert er að skoða áhrif þessara samfélagsmiðla eins og Instagram og Facebook þar sem 

aldamótakynslóðin eyðir gífurlegum tíma á samfélagsmiðlum og einnig hvort það hafi 

einhver áhrif á kauphegðun einstaklinga. Sterkar sannanir eru fyrir því að samfélagsmiðlar 

hafa áhrif á almenna kauphegðun þessarar kynslóðar og eru fyrirtæki að auglýsa starfsemi 

sína í gegnum þessa miðla. Eins og áður var nefnt í þessari rannsókn er annar rannsakenda í 

ferli við að fjárfesta í fasteign og var áhugavert að hann fann eign sem kom sterklega til 

greina í gegnum kostaða auglýsingu á Instagram og var það einnig fyrsta eignin sem boðið 

var í. Þetta er því óformleg sönnun fyrir því að slíkar auglýsingar á samfélagsmiðlum beri 

árangur. Svokallaðir áhrifavaldar hafa mikinn kraft í auglýsingum og hafa oft áhrif á val 

einstaklinga. Það er hægt að hugsa það á þann hátt að lánveitendur er líklegir í framtíðinni til 

að stofna til samstarfs við þekkta áhrifavalda sem munu þar af leiðandi auglýsa betur 

þjónustu lánveitenda og þannig setja “pressu” á fólk að fjárfesta svo þeim líði ekki eins og 

þau séu að missa af neinu. Einnig geta áhrifavaldar jafnvel haft áhrif á hvar fólki mun finnast 

best að búa og auka því virði einhvers hverfis. Þetta er mikilvægt því að þessi markaðsetning 

mun aðeins aukast með tímanum og eins og var sagt í byrjun þessa kafla þá er 

aldamótakynslóðin að verða stærsti markaðshópurinn og er kaupgeta þeirra að aukast með 

hverju ári sem líður (Pate & Adams, 2013). 

   Flestar rannsóknir sýna að kauphegðun aldamótakynslóðarinnar er töluvert öðruvísi 

en kynslóðar X og þar má nefna að tryggð aldamótakynslóðarinnar til vörumerkja er minni 

heldur en kynslóðar X og er kynslóð X með meiri markaðskunnáttu (Wartenberg, 2003). Með 

tímanum mun skýrast betur hvað aldamótakynslóðin mun gera við tekjur sínar og með mikilli 
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umframeftirspurn á minni íbúðum eins og var fjallað um í kafla 2 mun það klárlega hafa áhrif 

á hvernig kaupmáttaraukning aldamótakynslóðarinnar mun þróast. 

 

5. Þróun fasteignamarkaðsins frá því kynslóð X fór fyrst á markað 
Þegar litið er til þess hvernig fasteignaverð á höfuðborgarsvæðinu hefur þróast síðan kynslóð 

X var á aldursbilinu 15-30 ára þá hefur fasteignamarkaðurinn heilt yfir verið á uppleið á bæði 

nafn- og raunverði frá árinu 1999 – 2017 að jafnaði eins og sjá má á mynd 5. Bæði kynslóð X 

og aldamótakynslóðin hafa því kynnst því að keppa á fasteignamarkaði með hækkandi verði. 

Á móti má nefna að raunvirði fasteigna er hærra í dag en það var á hæsta punkti fyrir hrun 

(Landsbankinn, 2018). Það er einmitt ástæðan fyrir því að mikið hefur verið í umræðunni í 

samfélaginu að næsta niðursveifla í hagkerfinu sé í vændum en góðu fréttirnar eru að 

samkvæmt skýrslu Íslandsbanka er skuldastaða heimilanna mun betri en fyrir hrun. Fólk er 

ekki eins skuldsett og það var fyrir bankahrunið (Íslandsbanki, 2018). 

         Í nútíma samfélagi leita einstaklingar eftir því að kaupa stærra og dýrara húsnæði ef 

þau fá aðstoð frá foreldrum, ættingjum eða vinum við fyrstu kaup vegna þess að munurinn á 

verði á fasteignum sem eru 70 fermetrar eða minni og fasteignum sem eru 70-100 fermetrar 

er nær enginn. Það munar örfáum milljónum til eða frá. Það er því eðlilegt að vilja fjárfesta í 

stærri fasteign með meira fé. Það hafa rannsóknir frá Evrópu sýnt fram á. Einnig eru til mörg 

dæmi um að fasteignir gangi niður ættartréð sem er til dæmis mjög algengt í Hollandi. Þar er 

ekki óalgengt að margar kynslóðir af sömu fjölskyldunni búi í sama húsi (Guiso & Jappelli, 

2002). Ekki hafa rannsakendur heyrt um að sú aðferðafræði sé algeng á íslandi né fundu þeir 

hagnýtar upplýsingar sem styðja við slíkt. 
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Mynd 5: Vísitala íbúðaverðs 1994-2018 (Þjóðskrá Íslands, 2018). 

	

5.1 Hefur verið breyting á því hvenær fólk kaupir fyrstu fasteign, kynslóð 

X vs aldamótakynslóðin 

Meðalaldur ungs fólks sem flytur úr foreldrahúsum hefur hækkað stöðugt síðastliðin 15 ár. Er 

eitthvað meira á bak við það annað en hækkandi fasteignaverð? Þegar skoðaðar eru skýrslur 

og gögn frá Bandaríkjunum langt aftur í tímann, eða tímann í kjölfar seinni 

heimstyrjaaldarinnar, kemur í ljós að kynslóðir áður fyrr þurftu ekki nauðsynlega að mennta 

sig og auðvelt var að finna vinnu með ágætis laun og hlunnindi. Þegar gögn frá sjötta og 

sjöunda áratug síðustu aldar eru skoðuð kemur í ljós að flestar konur voru giftar fyrir 21 árs 

aldur og búnar að eignast sitt fyrsta barn fyrir 23 ára aldur. Meirihluti Bandaríkjamanna sem 

eru eldri en 18 ára segja það mikilvægasta skrefið í að verða fullorðinn að klára skólann og 

byrja að vinna. Fólk er lengur í skóla en fyrri kynslóðir og treystir því meira á foreldra sína en 

kynslóðirnar á undan. Fólk er lengur að finna sér maka og giftist seinna. Eins og um verður 

fjallað um í kafla 5.2 eru konur að fara fyrr úr foreldrahúsum heldur en karlar. Það er ljóst af 

tölum sem sjást í töflu 3 í skýrslunni að kynslóð X var lengur í foreldrahúsum en foreldrar 

þeirra voru. Ástæðan fyrir þessari þróun er sú að það er vaxandi eftirspurn eftir menntun. 

Einnig hafa áhrif getnaðarvarna eins og pillan gert konum kleift að stjórna barneignum betur 

eftir hentugleika (Settersten & Ray, 2010). 
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         Skýrsla um kynslóðareikninga fjallar um að tekjur einstaklinga sem eru á árunum 20-

24 ára hafa hlutfallslega lækkað miðað við fyrri kynslóðir. Það má rekja til þess að yngra fólk 

er meira að sækjast eftir háskólamenntun og er að fara seinna út á vinnumarkaðinn. Einnig 

hefur sambúðum seinkað um heil 5 ár hjá ungum pörum frá því um 1990. Aldamótakynslóðin 

er líklegri en sú fyrri að búa í foreldrahúsum sem passar við gögnin sem fjallað er um í kafla 

5.2 (Þingskjal 1652, 2015).        

         Áhugavert væri að rannsaka þessa þróun og af hverju hún er til staðar. Fleiri og fleiri 

konur fara í háskólanám, fólk eignast börn seinna og fólk eignast færri börn en áður. 

 

5.2 Þróun þrítugsaldursins í foreldrahúsum 

Rannsakendur eru eingöngu að líta hér á fasteignamarkaðinn á höfuðborgarsvæðinu og með 

því að skoða gögn frá Hagstofu Íslands. Árið 2004 var 33,2 % fólks á aldrinum 20-29 ára 

ennþá í foreldrahúsum. Það var fólk fætt á árunum 1975-1984 sem tilheyrir að mestum hluta 

kynslóð X og getum við séð það á mynd 6. Allt frá árinu 2006 hefur fjöldi fólks á aldrinum 

20-29 ára verið að aukast og var að megninu til ennþá í foreldrahúsum. Á þeim tíma tilheyrði 

fólk á þrítugsaldrinum kynslóð X. Með hverju ári sem leið fjölgaði meðlimum 

aldamótakynslóðarinnar hlutfallslega á þrítugsaldri og fjölgaði því í hópi fólks úr 

aldamótakynslóðinni til móts við fækkun fólks frá kynslóð X á aldrinum 20-29 ára og hefur 

hlutfallið í búsetu þessa hóps í foreldrahúsum verið að hækka eins og sést á mynd 6. Hæst var 

hlutfallið árin 2015 og 2016 þar sem 41,8 % fólks á þrítugsaldri var í foreldrahúsum og eru 

það nýjustu tölur frá Hagstofu Íslands. Árið 2015 og 2016 tilheyrir allur hópurinn á 

þrítugsaldri aldamótakynslóðinni.  Eins og talað var um í kafla 2.1 þá hafa ráðstöfunartekjur 

ungs fólks ekki hækkað hlutfallslega jafn mikið og ráðstöfunartekjur eldri kynslóða. Það má 

því álykta að það sé ástæðan fyrir því að ungt fólk á erfitt með að safna eigið fé. Sífellt 

hækkandi verðlag þar sem kaupmáttur ungs fólks hefur farið minnkandi hefur valdið því að í 

dag þarf ungt fólk að eiga fleiri milljónir fyrir útborgun í íbúð. Það er erfiðara fyrir ungt fólk 

að safna fyrir útborgun því það hefur ekki sömu tækifæri til tekjuöflunar og aðrir og er það 

meðal annars vegna þess að samfélagið gerir meiri kröfu til menntunar en arðsemi menntunar 

hefur farið minnkandi á milli ára. Þar af leiðandi er fólk sífellt eldra og eldra þegar kemur að 

fyrstu fasteignakaupum (Hagstofa Íslands, 2018; Þingskjal 1652, 2015). 
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Rannsakendum fannst áhugavert að skoða kynjahlutföllinn en á aðeins síðustu 3 árum 

hafa konur búsettar í foreldrahúsum verið minna en 10 prósentustigum frá körlum. Þetta segir 

rannsakendum að bilið milli kynjanna er að minnka. Áhugavert er að vita hvers vegna þessi 

kynjamunur er. Erfitt er að taka mark á þessum tölum nákvæmlega því það er erfitt er að sjá 

hvort tekið sé tillit til ungs fólks sem er utan af landi og býr í leiguhúsnæði eða 

stúdentagörðum til þess að vera í námi (Hagstofa Íslands, 2018). 

Ef skoðuð eru gögn frá Evrópu þá rímar það við Ísland og þar flytja konur fyrr að 

heiman. Þetta sýna tölur frá Eurodata okkur. Rannsakendum fannst áhugavert að sjá að 

nágrannalönd okkar, Danmörk, Svíþjóð og Finnland voru með lægsta meðalaldur þegar farið 

er úr foreldrahúsum og að kynjamunur þeirra sem fóru að heiman að meðaltali í Danmörku 

og Svíþjóð er mjög svipaður Íslandi (Eurostat, 2017). 

 
Mynd 6: Ungt fólk í foreldrahúsum eftir kyni og aldri (Hagstofa Íslands, 2018). 

 

5.3 Aðstæður aldamótakynslóðarinnar í núinu 

Aðstæður aldamótakynslóðarinnar (e. Millenials) í dag eru töluvert öðruvísi en aðstæður voru 

fyrir kynslóðirnar sem komu á undan. Hér áður fyrr hafði fólk meiri áhyggjur af því að 

standast mánaðarlegar afborganir af lánum sínum en í dag er stærsta vandamálið fyrir 
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ungmenni í leit að fyrstu íbúð að eiga fyrir útborgun. Allar þær heimildir sem rannsakendur 

hafa flett í gegnum segja og sýna að aldamótakynslóðin í nútíma samfélagi er í töluvert verri 

aðstöðu til fyrstu fasteignakaupa en kynslóðirnar sem komu á undan og hefur það einnig 

verið sýnt í þessari rannsókn að samspil á raunverði íbúða hefur aldrei verið hærra og 

rauntekjur ungs fólks hafa aldrei verið lægri og þar af leiðandi er kaupmáttur 

aldamótakynslóðarinnar mun verri en þegar kynslóð X fór á markaðinn. 

Í gegnum þessa rannsókn hefur verið litið til stöðu tveggja kynslóða á 

fasteignamarkaði, hvaða úrræði standa þessum kynslóðum til boða, hver er vilji þessara 

kynslóða og þá einnig hvernig þessar kynslóðir hegða sér á fasteignamarkaði. Þá er 

mikilvægt að skoða einkenni kynslóða sem myndast við fjárfestingar sem einstaklingar 

viðkomandi kynslóða fjárfesta í. Neyslan er mismunandi eftir kynslóðum og 

aldamótakynslóðin er til að mynda með minni ráðstöfunartekjur á mánuði heldur en 

kynslóðin á undan, kynslóð X. Orsök þess er jú einföld en kynslóðin sem kemur á undan 

hefur verið á vinnumarkaði mun lengur og hefur unnið sig upp í launum. Þar af leiðandi er 

lógískt að ætla að sú kynslóð hafi meira á milli handanna en aldamótakynslóðin og sést það 

kannski einna helst í því að aldamótakynslóðin hefur ekki getu til að fjárfesta í stærri eign en 

eins til tveggja herbergja íbúðum, oft stúdíó íbúðir eða litlar 50-60 fermetra íbúðir, 

einfaldlega vegna þess að það þarf ekki meira eða hefur ekki fjármagn í að fjárfesta í stærri 

íbúð. Á sama tíma er kynslóð X að miklu leyti komin út í fjölskyldulífið og þarf því meira 

rými fyrir sjálft sig og börnin sín og þar af leiðandi fjárfestir sú kynslóð fremur í stærri 

fasteignum og í barnvænum og vel staðsettum hverfum. 
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6. Rannsóknir íbúðalánasjóðs 
Íbúðalánasjóður er sjálfstæð stofnun í eigu ríkisins sem stendur undir lánveitingum með eigin 

tekjum. Hlutverk Íbúðalánasjóðs hingað til hefur verið að stuðla að stöðugleika á 

húsnæðismarkaði og vera jafnframt leiðandi í rannsóknum á húsnæðismarkaði og styðja 

þannig við stefnumótun markaðsins. En samkvæmt nýlega breyttri löggjöf ber 

Íbúðalánasjóður nú ábyrgð á framkvæmd húsnæðismála í stað þess að vera fyrst og fremst 

lánasjóður (Íbúðalánasjóður). Íbúðalánasjóður stendur fyrir alls kyns rannsóknum á 

húsnæðismarkaði og er þar einna helst rannsökuð staða fasteignamarkaðar, leigumarkaðar, 

lánamarkaðar og byggingarmarkaðar. Íbúðalánasjóður hefur undanfarið ár gefið út 

mánaðarskýrslur þar sem farið er vel og vandlega yfir ofangreinda þætti, vandamál sem upp 

koma hverju sinni rannsökuð og reynt að stuðla að lausnum á þessum vandamálum. 

Mánaðarskýrslur Íbúðalánasjóðs byggjast alltaf á gögnum 2 mánuði aftur í tímann. 

Þannig byggir mánaðarskýrsla janúars 2018 á gögnum frá nóvember 2017, febrúar 2018 

byggir á gögnum frá desember 2017 o.s.frv. Snemma árs 2018 var orðið ljóst samkvæmt 

rannsóknum Íbúðalánasjóðs að mikill skortur er á framboði af nýjum fasteignum á markaði 

og var komist að þeirri niðurstöðu að til að anna eftirspurninni væri nauðsynlegt að stuðla að 

mikilli húsnæðisuppbyggingu, eða í kringum 2.200 nýjar íbúðir á ári alveg til ársins 2040. Í 

febrúar 2018 var framboð á nýjum eignum á sölu farið að hafa áhrif á verðþróun. Vísitala 

íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu hækkaði lítilega í desember eða um 0,21% og á tólf 

mánaða tímabili var hækkun vístölunnar 13,7%. Bróðurpart þessarar hækkunar má rekja til 

fyrra árs en undanfarna 6 mánuði hefur vísitalan einungis hækkað um 1,8%. Mikil fjölgun á 

nýskráðum eignum til sölu sumarið 2017 varð til þess að hækkanir á ásettu verði og söluverði 

íbúða hægðist töluvert. Það, í takt við mikið framboð af nýjum íbúðum, hefur valdið því að 

aukið framboð af fasteignum hefur slegið á verðhækkanir. Þetta segir okkur að framboð eða 

skortur á framboði hingað til hefur haft töluvert að segja um verðþróun fasteignamarkaðsins 

(Íbúðalánasjóður, 2018). 

  Íbúðalánasjóður hefur mikið rannsakað hvort erfiðara sé að fjárfesta í sínu fyrsta 

húsnæði nú en áður fyrr. Aðstæður fólks í dag eru öðruvísi en áður. Þar má nefna að 

lánaskilyrði eru til að mynda ekki jafn sveigjanleg núna og þau voru fyrir hrun. Auk þess þá 

hefur húsnæði hækkað verulega í verði en kaupmáttur launa hefur ekki hækkað í samræmi 

við það, sem gerir það að verkum að það er mun erfiðara fyrir fólk að spara. Helsta 

vandamálið við fyrstu fasteignakaup í dag er að fólk þarf að vera með mikið eigið fé einungis 
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fyrir útborgun. Af þessari ástæðu þá ákvað Íbúðalánasjóður að skoða betur hvernig fólk er að 

fjármagna sín fyrstu kaup. Íbúðalánasjóður framkvæmdi aðra könnun þar sem þátttakendur 

voru spurðir hvort húsnæðiseigendur hefðu fengið utanaðkomandi aðstoð frá fjölskyldu eða 

vinum til að fjármagna fyrstu kaup sín. Niðurstöður leiddu í ljós að af þeim sem keyptu sína 

fyrstu fasteign fyrir árið 1970 þá fengu um 54% utanaðkomandi aðstoð. Svona hátt hlutfall er 

skiljanlegt þar sem lánamarkaðurinn á Íslandi var ekki jafn virkur og hann er í nútíma 

samfélagi. Af þeim sem keyptu sína fyrstu fasteign á árunum 1970-79 þá fengu 38% 

utanaðkomandi aðstoð, árin 1980-89 fengu 35% utanaðkomandi aðstoð. Árið 2004 hófu svo 

bankarnir að bjóða upp á íbúðalán og buðu meira að segja 100% fjármögnun á fyrstu 

kaupum. Þrátt fyrir það þá jókst hlutfall þeirra fyrstu fasteigna kaupenda sem fengu 

utanaðkomandi aðstoð og á árunum 2000-2009 var það hlutfall komið upp í 44% og svo í 

kjölfar hrunsins hefur þetta hlutfall risið í 59% og segir það okkur því að meirihluti fyrstu 

kaupenda er að fá aðstoð við fyrstu fasteignakaup og þetta hlutfall fer hækkandi með árunum. 

Íbúðalánasjóður hefur reglulega staðið fyrir spurningakönnunum þar sem könnuð er staða 

almennings á húsnæðismarkaði. Í einni slíkri könnun var aldur fyrstu kaupenda tekinn til 

nánari skoðunar og niðurstöður leiddu í ljós að aldur fyrstu kaupenda hefur farið hækkandi 

síðustu áratugi. Þar sést að árið 1970 var meðalaldur fyrstu kaupenda 22 ára, í kringum 1980 

var meðalaldur 24 ára og svona fer þetta hækkandi. Meðalaldur fyrstu kaupenda á árunum 

2000-2018 er 28 ára (Íbúðalánasjóður, 2018). Samkvæmt nýjustu rannsóknum Íslandsbanka 

þá hefur komið í ljós að meðalaldur fyrstu kaupenda í dag er 32-34 ára (Íslandsbanki, 2018). 

Þrátt fyrir að meðalaldur fyrstu kaupenda á árunum 2000-2009 hafi verið 28 ára þá voru 41% 

kaupenda yngri en 25 ára en árið 2010 þá voru einungis 28% fyrstu kaupenda undir 25 ára 

aldri. Það að aldur fyrstu kaupenda er að meðaltali orðinn hærri en áður hefur þekkst og að 

þessi sami hópur stólar á í auknum mæli að fá utanaðkomandi aðstoð er skýr vísbending um 

að erfitt sé að komast inn á markaðinn (Íbúðalánasjóður, 2018).   
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Mynd 7: Aldur fyrstu kaupenda eftir áratugum (Íbúðalánasjóður, 2018). 

 

Í annarri könnun íbúðalánasjóðs voru þátttakendur spurðir hvort þeir töldu það líklegt eða 

ólíklegt að þeir myndu fjárfesta í fyrstu fasteign á næstu 6 mánuðum og leiddu niðurstöður í 

ljós að einungis smávægilegur hluti svarenda taldi það líklegt en bróðurpartur svarenda taldi 

það ólíklegt eins og sést á mynd 8. 

 
Mynd 8: Líkur á að kaupa fasteign á næstu 6 mánuðum (Íbúðalánasjóður, 2018). 
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7. Rannsóknin 
Við vinnslu þessa rannsóknar var gerð spurningakönnun með það að markmiði að kynnast 

betur aðstæðum einstaklinga á fasteignamarkaði og kanna einnig  hvert viðhorf þeirra 

gagnvart markaðnum er. Spurningakönnuninni var dreift á samfélagsmiðlinum Facebook og 

var könnunni deilt á Facebook síður rannsakenda og tvo aðra Facebook hópa. Það eru nokkrir 

þættir sem þarf að taka til greina sem gefur mynd af því hversu góð rannsóknargögnin eru í 

raun og veru og er það meðal annars fjöldi þátttakenda í spurningakönnuninni,  aldur 

svarenda og einnig úrtak svarenda. 

 

7.1 Vandkvæði við úrtakið 

Rannsakendur viðurkenna að niðurstöður spurningakönnunarinnar endurspeglar ekki endilega 

raunveruleg skilyrði sem blasir við fólki á fasteignamarkaði og er það vegna ofangreindra 

þátta. Til að byrja með þá voru einungis 135 einstaklingar sem svöruðu spurningakönnuninni 

og er það allt of lítið úrtak af stóru þýði til að geta dregið áreiðanlegar ályktanir um 

fasteignamarkaðinn í heild sinni. Í öðru lagi þá voru um 85% svarenda sem sögðu sig tilheyra 

aldamótakynslóðinni, eða vera á aldursbilinu 16-35 ára. Þetta gefur okkur ágætis upplýsingar 

um aðstæður ungs fólk á markaði en segir lítið um eldri kynslóðir og þau vandamál sem blasa 

við þeim. Að lokum þá geta rannsakendur ekki sagt með vissu nákvæmlega hvert úrtakið er. 

Eins og áður var nefnt þá var spurningakönnuninni dreift á Facebook síður rannsakenda og 

tvo aðra Facebook hópa, einn hópurinn var með um 500 meðlimi og hinn með tæplega 

132.000 meðlimi. Minni hópurinn tengdist fasteignamarkaðnum beint en markmiðið með því 

að setja könnunina á seinni hópinn var að fá sem flest svör. Rannsakendur geta því ekki sagt 

með vissu hvort úrtakið endurspegli þýðið vel en það má geta til um að bróðurpartur 

úrtaksins komi frá vinum, vandamönnum og fjölskyldu. 

         Þegar leið að lokum spurningakönnunarinnar þá tók við vinna fyrir rannsakendur að 

vinna úr niðurstöðum hennar. Ásamt því að fjalla almennt um hlutfall svarenda við hverri 

spurningu þá var það ætlun rannsakenda að framkvæma alls konar tölfræði prófanir á 

niðurstöðum rannsóknarinnar en þegar leið að því þá varð ljóst að rannsakendur höfðu ekki 

hannað sumar spurningar nógu vel og bauð það því ekki upp á ýmsar tölfræðiprófanir. 
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         Rannsakendur viðurkenna ofannefnda galla og átta sig á því að þetta geti þýtt að um 

bjögun á niðurstöðum sé að ræða og því niðurstöður ekki eins áreiðanlegar og vonast var 

eftir. Rannsakendur taka þessu því sem hluta af lærdómsferlinu og bæta því í reynslubankann. 

 

7.2 Aðferðafræði rannsóknar 

Þátttakendur 

Í spurningakönnuninni sem lögð var fram voru alls 135 manns sem tóku þátt. Þar af voru 

55,56% karlmenn, 43,70% kvennmenn og 0,74% sem vildu ekki tilgreina kyn sitt.  

 
Mynd 9: Kynjahlutfall þátttakenda. 

 

Þátttakendur voru spurðir um aldur, hjúskaparstöðu og húsnæðismál þeirra í dag. 54,07% 

svarenda voru á aldursbilinu 16-24, 31,11% á bilinu 25-35, 4,44% á bilinu 36-45, 3,70% á 

bilinu 46-55 og 6,67% voru eldri en 56 ára. Ástæðan fyrir þessari aldursskiptingu er svo hægt 

sé að greina muninn á yngri og eldri hluta aldamótakynslóðarinnar. Þannig sést að tvær fyrstu 

súlurnar tilheyra báðar aldamótakynslóðinni. 
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Mynd 10: Aldursskipting þátttakenda. 

 

42,22% af þeim þátttakendum sem tóku þátt voru einhleypir, 10,37% voru giftir, 45,19% 

voru í sambandi, 0,74% voru ekkja / ekkill og 1,48% vildu ekki tilgreina hjúskaparstöðu sína.  

 
Mynd 11: Hjúskaparstaða þátttakenda. 

 

Af þessum svarendum voru 21,80% á leigumarkaði, 30,83% í eigin húsnæði og 47,37% í 

foreldrahúsum. 
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Mynd 12: Húsnæðisaðstæður þátttakenda. 

 

Hönnun spurningakönnunar 

Við vinnslu þessarar rannsóknar var útbúin spurningakönnun í gegnum vefforritið Survey 

Monkey til að afla svara við spurningum sem brunnu á rannsakendum. Rannsakendur keyptu 

mánaðar aðgang að vefforritinu og gerði það rannsakendum kleift að fá aðgang að meira en 

einungis 100 svörum en með fríu útgáfunni þá er það hámark þeirra svara sem hægt er að 

skoða. Í þokkabót fengu rannsakendur aðgang að fleiri “fítusum” sem voru annars ekki 

aðgengilegir með fríu útgáfunni sem vefforritið bauð upp á. Rannsakendur fundu 

þátttakendur mest megnis í gegnum samfélagsmiðilinn Facebook en einnig var notað 

tengslanet rannsakenda til að afla svara. Í spurningakönnuninni voru 24 spurningar og voru 

spurningarnar hannaðar með það að markmiði að kynnast betur aðstæðum einstaklinga á 

fasteignamarkaði og til að afla frekari upplýsinga til þess að geta svarað 

rannsóknarspurningum sem kynntar voru í innganginum. 

   

Mælitæki 

Í upphafi rannsóknar var hugmyndin sú að mest megnis yrði notast við eigindlegar aðferðir 

svo sem djúpviðtöl en í samráði við leiðbeinenda var ákveðið að styðjast við söguleg gögn og 

megindlegar aðferðir t.d. spurningakannanir. 

Spurning 1 kannaði húsnæðisaðstæður einstaklinga á markaði í dag. Spurning 2 

kannaði hvort einstaklingar hefðu fjárfest í fasteign áður. Spurning 3 og 4 kannaði svo hvort 

21.80%

30.83%

47.37%

Á leigumarkaði Í eigin húsnæði Í foreldrahúsum
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einstaklingar hefðu fengið fjárhagslegan stuðning frá fjölskyldu eða vinum við 

fasteignakaupin og ef svo, hvort þau töldu nauðsynlegt að fá utanaðkomandi aðstoð við fyrstu 

kaup. Ef einstaklingar höfðu ekki keypt fasteign áður þá könnuðu spurningar 5 og 6 hvort 

einstaklingar væru með plön að kaupa fasteign nú á næstu árum og ef svo, hvenær. Spurning 

7 og 8 kannaði hvort einstaklingar hefðu kynnt sér sparnaðarleiðir fyrir fasteignakaupum og 

ef svo, hvaða leiðir. Spurning 9 kannaði svo hvort einstaklingar telja nauðsynlegt að fá 

utanaðkomandi aðstoð við fyrstu fasteignakaup skyldu þau ekki hafa fjárfest í fyrstu fasteign 

áður. Spurningar 10-14 voru 5 skrefa Likert skala spurningar þar sem settar voru fram 

staðreyndir og svarendur beðnir um að segja hversu sammála / ósammála eða hlutlausir þeir 

væru ofangreindum staðreyndum. Spurningar 15 og 16 könnuðu hvar á landi viðkomandi var 

alin/n upp og hvar foreldrar viðkomandi byggju. Spurningar 17-20 könnuðu menntun 

þátttakenda og foreldra viðkomandi og kannaði einnig hvort þátttakandi stundaði frekara nám 

um þessar mundir. Spurning 21 er sennilega mikilvægasta spurning þessarar 

spurningakönnunar en sú spurning kannar viðhorf þátttakenda yfir hvaða þætti viðkomandi 

telur vera mikilvægasta þegar hugað er að fasteignakaupum. Allt frá kostnaði yfir í stærð, 

staðsetningu og fleira. Spurningar 22-24 voru svo almennar spurningar sem sneru að 

persónuupplýsingum svo sem kyn, aldur og hjúskaparstöðu. 

  

Framkvæmd 

Spurningakönnunin var birt á Facebook föstudaginn 16. nóvember. Birgir Hlynur 

Guðmundsson og Valgeir Þórðarson byrjuðu á að senda nánustu aðstandendum í gegnum 

einkasamtal á Facebook og setti Birgir svo könnunina á tímalínu sína á laugardeginum 17. 

nóvember. Birgir setti svo könnunina á Facebook hóp sem heitir ‘Fasteignir til sölu’ og hafði 

sá hópur 495 meðlimi þegar þessi rannsókn var framkvæmd. Þar á eftir setti Valgeir 

könnunina inn á hóp sem heitir ‘Brask og brall.is’ og hafði sá hópur 131,720 meðlimi við 

framkvæmd þessarar rannsóknar. Ástæður fyrir vali á þessum hópum er að ‘Fasteignir til 

sölu’ hópurinn tengist efni rannsóknarinnar beint en hópurinn ‘Brask og brall.is’ er 

fjölmennasti íslenski Facebook hópurinn og var það von rannsakenda að ná inn mikið af 

þátttakendum þaðan. 
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7.3 Niðurstöður 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru byggðar á spurningakönnun sem sett var inn á 

samfélagsmiðilinn Facebook. Til þess að fá sem bestu niðurstöðurnar var úrtakið sem notað 

var, notað til að reyna að lýsa þýðinu sem best til þess að geta svarað 

rannsóknarspurningunum fimm. Hver undirkafli þessa kafla er tileinkaður hverri 

rannsóknarspurningu. 

  

7.3.1 Viðhorf aldamótakynslóðarinnar gagnvart fasteignamarkaðnum 

Viðhorf aldamótakynslóðarinnar gagnvart fasteignamarkaðnum er að öllum líkindum 

mikilvægasti parturinn af þessari rannsókn því viðhorfið segir okkur til um hugsunarhátt 

aldamótakynslóðarinnar gagnvart markaðnum. 85,18% þeirra sem svöruðu 

spurningakönnuninni sem lögð var fyrir tilheyra aldamótakynslóðinni. Af þessum 85,18% 

voru um það bil 56,52% sem búa í foreldrahúsum, 21,74% á leigumarkaði og 21,74% í eigin 

húsnæði. Spurðir voru, bæði þeir sem eru í eigin húsnæði og þeir sem hafa ekki keypt 

fasteign áður, hvort viðkomandi hafi talið nauðsynlegt eða telji nauðsynlegt í framtíðinni að 

fá utanaðkomandi fjárhagslega aðstoð þegar það kemur að því að fjármagna kaup á íbúð. Um 

54% þeirra sem eru í eigin húsnæði sögðu það hafa verið nauðsynlegt að fá fjárhagslega hjálp 

og voru rúmlega 57% þeirra sem höfðu ekki fjárfest í fyrstu fasteign sem sögðu að það væri 

nauðsynlegt að fá fjárhagslega aðstoð frá fjölskyldu eða vinum þegar kemur að 

fasteignakaupum. Á sama tíma voru tæp 22,5% sem voru ekki viss hvort það yrði 

nauðsynlegt að fá utanaðkomandi aðstoð þegar kæmi að fasteignakaupum í framtíðinni. 

Samkvæmt nýjustu rannsóknum Íbúðalánasjóðs þá segir að í kjölfar hrunsins voru 59% fyrstu 

kaupenda sem fengu utanaðkomandi aðstoð. Samkvæmt okkar rannsókn þá er hlutfallið mjög 

svipað en virðist þó hafa batnað örlítið.  

        Þátttakendur spurningakönnunarinnar voru einnig spurðir hversu sammála eða 

ósammála þeir væru fjórum staðreyndum sem settar voru fram í spurningakönnuninni. Hægt 

var að svara á 5 skrefa Likert skala og voru svörin sem í boði voru „Mjög sammála, 

Sammála, Hlutlaus, Ósammála og Mjög ósammála“. 

Staðreyndirnar fjórar voru eftirfarandi: 

1.      Of hátt leiguverð kemur í veg fyrir að þú getir farið út á leigumarkað 

2.      Of hátt leiguverð kemur í veg fyrir að þú viljir fara út á leigumarkað 
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3.      Of hátt markaðsverð á fasteignum gerir það að verkum að þú getir ekki 

fjárfest í fasteign 

4.      Úrræði til fasteignakaupa virðast vera takmörkuð 

  

Þegar spurt var út í getu viðkomandi við að fara út á leigumarkað vegna of hás leiguverðs þá 

sögðust 42,70% þátttakenda vera mjög sammála því, 37,08% sögðust vera sammála, 12,36% 

sögðust vera hlutlausir og 7,87% sögðust vera ósammála eða mjög ósammála.  

 
Mynd 13: Eru þátttakendur sammála / ósammála um að geta ekki farið út á leigumarkað vegna of hás verðs. 

 

Þarna kemur skýrt fram að geta aldamótakynslóðarinnar er verulega skert vegna of hás 

leiguverðs á markaði. Þar á eftir var spurt út í hvort of hátt verð á leigumarkaði gerði það að 

verkum að viðkomandi vildi ekki fara út á leigumarkað. Niðurstaðan úr því var að það voru 

61,80% þátttakenda sem voru mjög sammála því að vilja ekki fara á leigumarkað vegna of 

hás verðs, 24,72% voru sammála, 8,99% voru hlutlausir og 4,49% voru annaðhvort 

ósammála eða mjög ósammála. 

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00%

Mjög sammála

Sammála

Hlutlaus

Ósammála

Mjög ósammála



41	
	

 
Mynd 14: Eru þátttakendur sammála / ósammála að vilja síður fara á leigumarkað vegna of hás verðs 

Þar á eftir var spurt hvort of hátt markaðsverð á fasteignum gerði það að verkum að 

viðkomandi gæti ekki fjárfest í fasteign og kom þar fram að 40,45% svarenda voru mjög 

sammála því, 39,33% voru sammála, 8,99% voru hlutlausir og voru 11,23% ósammála eða 

mjög ósammála.  

 
Mynd 15: Eru þátttakendur sammála / ósammála um að geta síður fjárfest í fasteign vegna of hás markaðsverðs. 

Að lokum var spurt hvort þátttakendum fyndist úrræði til fasteignakaupa vera takmörkuð og 

voru 26,97% mjög sammála því, 32,58% voru sammála, 21,35% voru hlutlausir og 19,10% 

voru annað hvort ósammála eða mjög ósammála. 
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Mynd 16: Finnst þátttakendum úrræði til fasteignakaupa vera takmörkuð 

Samkvæmt rannsókn íbúðalánasjóðs sem fjallaði um hvort fólk hugði á fasteignakaup á 

næstu 6 mánuðum eins og nefnt var í kafla 6 kom fram að viðhorf þátttakenda gagnvart 

fasteignakaupum á næstunni var mjög dapurt. Þetta sýna niðurstöður spurningakönnunar 

þessarar rannsóknar líka og svo virðist vera sem ákveðið samræmi sé á milli þessa tveggja 

rannsókna. 

 

7.3.2 Vilji aldamótakynslóðarinnar í fasteignakaupum 

Eins og áður hefur verið nefnt voru 85,18% þátttakenda spurningakönnunarinnar skilgreindir 

sem meðlimir aldamótakynslóðarinnar. Til þess að rannsaka hvaða þættir (e. factors) skipta 

mestu máli fyrir þennan markaðshóp var ein lykilspurning í könnun rannsakenda og það var 

spurning 21. Þar var þátttakendum gert að raða (e. rank) hvaða atriðum þeim fannst vera 

mikilvægastir í fasteignakaupum að því hvað þeim fannst vera minnst mikilvægast. Þetta 

voru allt atriði sem rannsakendur bjuggu til út frá fræðilega hluta rannsóknarinnar. Þeim 

atriðum sem átti raða voru eftirfarandi: 

1. Staðsetning frá vinnu / skóla. 

2. Staðsetning frá afþreyingu 

3. Staðsetning frá fjölskyldu / vinum 

4. Stærð (fermetrar) 

5. Herbergjafjöldi 

6. Kostnaður 
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Til þess að fá sem bestar niðurstöður var öllum þeim svörum frá þátttakendum sem svöruðu 

ekki spurningunni til fulls ekki tekið með í reikninginn. Eftir að það var búið voru 

þátttakendur samtals 103. Svo er vigtað út frá stigum hver var mikilvægasti þátturinn og hver 

hafði lægsta meðaltalið til að raða mikilvægi þáttanna. Niðurstöðurnar sýndu að kostnaður 

við fasteignakaup var mikilvægasti þátturinn þegar kom að kaupum fólks og sker það sig 

sérstaklega úr frá hinum þáttunum. Næst mikilvægasti þátturinn var svar 1 eða staðsetning frá 

vinnu / skóla. Svo var röðininn sú að þriðji mikilvægasti þátturinn var stærð fasteignar í 

fermetrum, eftir það kom herbergjafjöldi, fimmti mikilvægasti þátturinn var staðsetning frá 

fjölskyldum og vinum. Þátturinn sem var klárlega minnst mikilvægastur var staðsetning frá 

afþreyingu. Hægt er að sjá skiptinguna betur í mynd 17 hér að neðan. 

 
Mynd 17: Meðaltals stigagjöf. Raðaðir þættir tengdir fasteignakaupum frá mikilvægast í minnst mikilvægast (Minna 

meðaltal = mikilvægari þáttur) 

 

Aðskilnaður á milli þáttanna er greinilegur, milli þess hvað er mikilvægast og hvað er ekki 

mikilvægast. En þegar horft er á þættina í miðjunni er aðeins meiri fylgni á milli þessara 

þátta. Þetta er nákvæmlega sama niðurstaða og könnuninn sýndi fyrir alla 135 þátttakendur. 

Tafla 1 sýnir heildarniðurstöðu könnunarinnar. Ef við skoðum muninn á yngri og eldri hluta 

aldamótakynslóðarinnar þá voru það 64 þátttakendur sem tilheyrðu yngri hluta og 39 

þátttakendur sem tilheyrðu eldri hluta. Yngri þátttakendur voru með sömu niðurstöðu og 

heildarniðurstaðan sýndi. Sömu sögu er að segja um þá eldri. Það er því hægt að segja að lítill 

munur sé á því hvaða þættir skipta máli milli yngri og eldri hluta aldarmótakynslóðarinnar. 
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Þegar skoðaður er munurinn á aldamótakynslóðinni, þeirra sem farið hafa í gegnum 

ferlið að kaupa sér fasteign og hinna sem höfðu ekki keypt sér, þá höfðu 26 meðlimir keypt 

sér fasteign og 77 ekki keypt sér. Fyrir þá sem höfðu keypt sér fasteign kom fram önnur 

niðurstaða. Þá var staðsetning frá vinnu / skóla mikilvægasti þátturinn og kostnaður kom í 

annað sæti. Hins vegar var ekki mikill munur á því og var munurinn aðeins 0,1 meðaltals stig. 

Herbergjafjöldinn var svo í þriðja sæti, þar á eftir kom stærð, svo staðsetning frá vinum og 

fjölskyldu og svo minnst mikilvægasti þátturinn var staðsetning frá afþreyingu. Ef litið er á 

þá einstaklinga sem eru ekki búnir að kaupa fasteign og eru enn fyrir utan markaðinn að 

leitast eftir að fjárfesta þá var kostnaður við að kaupa fasteign mikilvægasti þátturinn og skar 

sá þáttur sig mikið út frá hinum þáttunum. Svo kom þáttur 1 sem var staðsetning frá vinnu / 

skóla, svo þáttur 4 sem var stærð í fermetrum, síðan þáttur 3 sem er staðsetning frá fjölskyldu 

/ vinum, eftir það kom þáttur 5 sem er herbergjafjöldi og að lokum þáttur 2 sem er 

staðsetning frá afþreyingu. Það sést því að eina breytingin þar er að staðsetning frá vinum og 

fjölskyldu var svissað við herbergisfjölda. 

 
Tafla 1: Raðaðir þættir tengdir fasteignakaupum. 

  

7.3.3 Úrræði fyrir aldamótakynslóðina 

Í spurningakönnuninni sem lögð var fyrir voru þátttakendur spurðir hvort þeir hefðu kynnt sér 

sparnaðarleiðir fyrir fasteignakaupum og ef svo, hvaða. 59,70% þátttakenda sögðust hafa 

kynnt sér sparnaðarleiðir fyrir fasteignakaupum á meðan 40,30% sögðust ekki hafa kynnt sér 

neinar sparnaðarleiðir. Af þeim sem höfðu kynnt sér sparnað þá voru 63,64% sem höfðu 

kynnt sér séreignarsparnað (viðbótarlífeyrissparnað), 38,84% höfðu kynnt sér ákveðna 

prósentu af útgreiddum launum og 10,74% höfðu kynnt sér ýmsar aðrar leiðir á borð við 

fjárfestingar, almennan sparnað á sparnaðarreikning, fjárhagsaðstoð frá foreldrum og fleira.  
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Mynd 18: Sparnaðarleiðir sem þátttakendur hafa kynnt sér. 

 

7.3.4 Viðhorf aldamótakynslóðarinnar út frá bakgrunni 

Þegar meðlimir aldamótakynslóðarinnar eru skoðaðir sem eiga forelda sem eru bæði 

háskólamenntuð, og því líklegri til þess að vera með hærri laun en ómenntaðir foreldrar, þá 

sýna niðurstöðurnar að þær eru þær sömu og hjá aldamótakynslóðinni með minna menntaða 

foreldra og þar skipti kostnaðurinn mestu máli þegar verið var að fjárfesta í fasteign. Röðun 

þáttanna var að öðru leyti sú sama. 

Rannsakendur vildu sjá hvort einhver tengsl voru á milli þess að aldamótakynslóðin 

sem ætti foreldra með háskólamenntun væri líklegri til þess að búa í eigin fasteign þar sem 

þau hafði jafnvel fengið aðstoð frá foreldrum við fasteignakaup. Hér að neðan má sjá 

húsnæðisskiptingu aldamótakynslóðarinnar út frá því hver menntun foreldra þeirra er. 

56.20%
34.31%

9.49%
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Mynd 19: Húsnæðisaðstæður aldamótakynslóðarinnar þar sem móðirin er háskólamenntuð eða meira. 

 

Mynd 20: Húsnæðisaðstæður aldamótakynslóðarinnar þar sem faðirinn er með háskólamenntun eða meira. 
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Mynd 21: Húsnæðisaðstæður aldamótakynslóðarinnar þar sem hvorugir foreldrar eru með háskólamenntun eða meira. 

 

Mynd 22: Húsnæðisaðstæður aldamótakynslóðarinnar þar sem báðir foreldrar eru með háskólamenntun eða meira. 

Út frá þessum myndum má sjá að að einstaklingar þar sem báðir foreldrar eru 

háskólamenntaðir eða meira eru ekkert endilega með meira forskot á samaldra sína sem eru 

með minna menntaða foreldra. Það sést einna helst í því að þar sem einstaklingar eru með 

minna menntaða foreldra eru 30,61% í eigin húsnæði en einungis 16,13% þeirra sem eru með 

meira menntaða foreldra í eigin húsnæði. Hlutfall þessa tveggja hópa í foreldrahúsum er mjög 

svipað en það munar einungis um tæpum 4 prósentustigum. Það er þó áhugavert að sjá að 

einstaklingar sem eru með vel menntaða móður eru með svipað hlutfall af einstaklingum sem 

18.37%

30.61%
51.02%

Á leigumarkaði Í eigin húsnæði Í foreldrahúsum

29.03%

16.13%

54.84%

Á leigumarkaði Í eigin húsnæði Í foreldrahúsum



48	
	
eru komnir í eigið húsnæði og þeir sem eru annað hvort með minna eða meira menntaða 

foreldra. Það sem skar sig mest úr er að einstaklingar með vel menntaðan föður voru fleiri 

komnir í eigið húsnæði.  

Af þeim sem áttu ómenntaða foreldra voru 27 manns sem áttu ekki fasteign og 10 

manns sem áttu fasteign. Af þeim sem voru með meira menntaða foreldra þá voru 6 manns 

sem áttu fasteign og 23 sem áttu ekki fasteign.       

 

7.3.5 Vilji út frá uppeldisslóðum 

Til að sjá hvort að vilji aldamótakynslóðarinnar sem alin er upp á eða utan 

höfuðborgasvæðsins sé líklegri til þess að vilja búa utan höfuðborgarsvæðisins á 

fullorðinsárum sýndu gögnin að það voru hlutfallslega fleiri þátttakendur sem voru tilbúnir að 

búa utan höfuðborgarsvæðisins heldur en þeir sem aldir voru upp á höfuðborgarsvæðinu eins 

og sjá má á mynd 23. Það fólk sem alið er upp á höfuðborgarsvæðinu er skilgreint sem fólk 

sem er frá Reykjavík, Seltjarnarnesi, Mosfellsbæ, Kópavogi, Garðabæ eða Hafnarfirði. 

 

 
Mynd 23: Hvar vill aldamótakynslóðin búa á fullorðinsárunum. 

 

Skipting milli kynja var sú að það var 21 kona sem hafði áhuga á að búa fyrir utan 

höfuðborgarsvæðið og 24 konur vildu það ekki. 34 karlmenn höfðu áhuga á að búa fyrir utan 
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höfuðborgarsvæðið en 36 vildu búa á höfuðborgarsvæðinu. Niðurstöður sýndu að 

hlutfallslega voru kynin með mjög svipaða niðurstöðu. 
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8. Umræður og ábendingar 
Eins og niðurstöðurnar gefa til kynna þá er viðhorf aldamótakynslóðarinnar gagnvart 

fasteignamarkaðnum fremur slæmt. Aldur fyrstu fasteignakaupenda hækkar ár frá ári og 

fyrstu kaupendur þurfa að miklu leyti að reiða sig á utanaðkomandi aðstoð við fyrstu 

fasteignakaup. Þessi þróun hefur verið ríkjandi allt frá árinu 1970. Það er greinilegt að skortur 

á framboði eftir bankahrunið gerir það að verkum að framboð annar ekki eftirspurn og er 

lykilþáttur að sporna gegn þessari þróun á fasteignamarkaði.  

Stóra spurningin er hvort aldamótakynslóðin vill eða þarf að vera lengur í 

foreldrahúsum. Svarið hins vegar getur verið að það sé blanda af hvoru tveggja. Ákvörðun og 

vilji aldamótakynslóðarinnar til að upplifa hluti veldur því að það fer ekki jafn mikið 

fjármagn í sparnað sem þar af leiðandi lengir ferlið í að kynslóðin eigi fyrir útborgun í fyrstu 

fasteign og er meiri fjöldi enn heima í foreldrahúsum. Margir meðlimir 

aldamótakynslóðarinnar vilja eyða meiri pening í nýjustu tækni, upplifanir á borð við 

ferðalög og að fara út að borða, fylgja “trendum” og eiga meiri frítíma. Þó svo að það reynist 

þessari kynslóð mjög erfitt að fjárfesta í fyrstu fasteign þá virðast áherslur kynslóðarinnar 

ekki vera í samræmi við það. Að fjárfesta í fyrstu fasteign er stórt skref og er það erfitt fyrir 

allar kynslóðir. Hins vegar hafa aðstæður þróast þannig að það virðist vera erfiðara fyrir 

aldamótakynslóðina að fjárfesta en kynslóðirnar sem komu á undan vegna þess að 

ráðstöfunartekjur aldamótakynslóðarinnar hafa hækkað hægar í samræmi við verðþóun 

markaðsins og er sú kynslóð því með hlutfallslega minni tekjur en kynslóðirnar sem komið 

hafa á undan. Í viðbót við það eru lánskröfur erfiðari og samfélagið gerir meiri kröfu til 

menntunar en á sama tíma hefur arðsemi menntunar minnkað og á meðan ungt fólk menntar 

sig hefur það ekki sömu tækifæri til tekjuöflunar og jafnaldrar fyrri kynslóða.  

Mikið var fjallað um aldamótakynslóðina í öðrum skýrslum og um tengsl hennar til 

samfélagsins. Í niðurstöðum þessarar skýrslu var staðsetning frá fjölskyldu og vinum ekkert 

sérstaklega stór þáttur í ákvörðun um staðsetningu þegar kemur að fasteignakaupum og finnst 

rannsakendum líklegt að sú tenging milli Bandaríkjanna og Íslands sé ekki sambærileg. 

Ísland og sérstaklega höfuðborgarsvæðið er lítið miðað við Bandaríkin þar sem fjölskyldur 

geta búið í margra klukkustunda flugferð frá hvoru öðru. Hins vegar finnst rannsakendum 

niðurstöður þessarar skýrslu sýna það að fólk vill búa sem næst fjölskyldu sinni og fólk sem 

er utan af landi er meira tilbúið að búa þar á fullorðinsárunum. Stærð og herbergjafjöldi 

fasteignar var ekki stór þáttur sem skar sig úr frá hinum þáttunum. Svipað viðhorf var á milli 
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mismunandi hópa hjá aldamótakynslóðinni og var ekki neinn hópur innan þess sem þarf 

sérlausnir á vandamálum sem að þeim snúa. 

Í niðurstöðukaflanum kom fram að af þeim þáttum sem ber að hafa í huga við 

fasteignakaup þá var það kostnaðurinn sem skipti aldamótakynslóðina mestu máli. Mikið af 

ódýrari fasteignum eru eignir í minni kanntinum eða eignir sem eru undir 70 fermetrum að 

stærð. Það eru einmitt vinsælustu eignirnar til leigu og þá sérstaklega til skammtímaleigu. 

Sökum fjölgun ferðamanna og litlu framboði af nýjum fasteignum hefur skapast stífla á 

smærri eignum á höfuðborgarsvæðinu vegna skammtímaleigu og skorts á framboði og hefur 

það haft í för með sér að yfir 3.000 smærri íbúðir á fasteignamarkaði eru ekki lengur 

aðgengilegar til kaupa eða langtímaleigu. Þetta er ein af þeim breytum sem leitt hefur til þess 

að fasteignamat á smærri eignum hefur hækkað gríðarlega eða um sirka 80% frá árinu 2010. 

Með áframhaldandi vinsældum Íslands í ferðaþjónustu sjá rannsakendur engar ástæður fyrir 

því að þróun á framboði smærri íbúða muni breytast mikið á komandi árum nema með 

framkvæmdum á nýjum minni eignum. Það er því nauðsynlegt að hefja miklar framkvæmdir 

á fleiri minni íbúðum fyrir fyrstu kaupendur til að auðvelda þeim innkomu inn á 

fasteignamarkaðinn en það er hægara sagt en gert.  

Mikilvægt er fyrir ríkið og sveitafélögin að viðurkenna vandamálið sem þróast hefur 

síðastliðin ár að þeir sem standa utan fasteignamarkaðsins eiga mjög erfitt með að komast inn 

á hann og fjárfesta í fasteign.  

Skref í rétta átt gæti verið að hafa London að fyrirmynd og tryggja að þær lóðir sem 

úthlutaðar eru til uppbyggingar séu nýttar að hluta til uppbyggingar á félagshúsnæði og 

ódýrara húsnæði sem fyrstu fasteignakaupendur geta nýtt sér til að komast inn á 

fasteignamarkaðinn. Með þessu þá eru hverfi ekki jafn stéttaskipt þar sem ríka fólkið býr í 

einum hluta bæjarins og tekjuminna fólkið í hinum. Það styður einnig við niðurstöður ýmissa 

annarra rannsókna þar sem komið hefur fram að aldamótakynslóðin vill vera meiri hluti af 

samfélaginu (Osborne & Brignall, 2013) 

Í spurningakönnun sem sett var fram voru þátttakendur spurðir hvort þeim fyndist 

úrræði til fasteignakaupa vera takmörkuð og var bróðurpartur svarenda sammála því. Þau 

úrræði sem standa fasteignakaupendum til boða í dag er skattfrjálsa nýtingin á 

séreignarsparnaðinum og fyrir fyrstu kaupendur þá fá viðkomandi stimpilgjöld af 

skuldabréfum og lántökugjaldið felld niður. En í ljósi aðstæðna um hve erfitt er að komast 

inn á fasteignamarkaðinn í dag fyrir fólk sem eru fyrstu kaupendur eða einfaldlega fólk sem 
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hefur lítið á milli handanna þá er spurning hvort það sé ekki hægt að bjóða upp á nýrri eða 

fleiri úrræði til stuðnings við fólk sem er að fjárfesta í fasteign. Gjöld sem kaupandi þarf að 

standa straum af eru mörg. Þar eru stimpilgjald af kaupsamningi, þinglýsingargjald, 

lántökugjald, þjónustu- og umsýslugjald til fasteignasölu og skipulagsgjald af fyrsta 

brunabótamati sé maður að kaupa glænýja eign. Eru öll þessi gjöld virkilega nauðsynleg fyrir 

það eitt að kaupa fasteign? Það mætti því skoða hvort það að fella niður eða draga úr eitthvað 

af þessum gjöldum væru möguleg framtíðarúrræði fyrir fyrstu fasteignakaupendur. Ástæðan 

fyrir því að skoða þyrfti það er að helsta vandamál fyrstu fasteignakaupenda í dag er að eiga 

fyrir útborgun og þegar þessi gjöld eru lögð ofan á þá útborgun þá reynist enn erfiðara fyrir 

fólk að kaupa. Þetta væru úrræði sem vert væri að skoða allavega til skamms tíma litið á 

meðan fasteignamarkaðurinn er í ójafnvægi eins og hann er í í dag. 
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Viðauki A 
Spurningar í spurningakönnun 

1. Hvernig eru húsnæðismál þín í dag? 

2. Hefur þú keypt fasteign yfir höfuð áður? 

3. Ef já, fékkst þú fjárhagslegan stuðning frá fjölskyldu eða vinum?  

4. Ef já, telur þú að utanaðkomandi aðstoð hafi verið nauðsynleg fyrir fyrstu kaup?  

5. Ef þú hefur ekki fjárfest í fyrstu fasteign, stefnir þú á að kaupa á næstu árum?  

6. Ef já, hvenær? 

7. Ertu búin/n að kynna þér sparnaðarleiðir til að safna fyrir útborgun í fyrstu fasteign?  

8. Ef já, hvað?  

9. Ef þú hefur ekki fjárfest í fyrstu fasteign, telur þú nauðsynlegt að fá utanaðkomandi 

aðstoð við fyrstu fasteignakaup?  

10. Of hátt leiguverð kemur í veg fyrir að þú getir komist út á leigumarkað  

11. Of hátt leiguverð kemur í veg fyrir að þú viljir fara út á leigumarkað  

12. Of hátt markaðsverð á fasteignum gerir það að verkum að þú getir ekki fjárfest í 

fasteign  

13. Úrræði til fasteignakaupa virðast vera takmörkuð  

14. Hefur þú hugsað þér að búa utan höfuðborgarsvæðisins?  

15. Hvar ertu alin/n upp?  

16. Hvar búa foreldrar þínir?  

17. Hvaða menntun hefur móðir þín?  

18. Hvaða menntun hefur faðir þinn?  

19. Hvaða menntun hefur þú?  

20. Stundar þú frekara nám um þessar mundir?  

21. Að þínu mati, hverjir eru mikilvægustu þættir til að hafa í huga við fasteignakaup?1 - 

Skiptir mestu máli6 - Skiptir minnstu máli  

22. Kyn  

23. Aldur  

24. Hjúskaparstaða  


