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Útdráttur 

Markmið rannsakenda var að athuga hvort að almenningur hafði þekkingu á stöðu íslenska 

húsnæðis- og leigumarkaðsins þar sem áherslan var á einkareknum hagnaðardrifnum 

leigufélögum. Rannsakendur skoðuðu fjölmiðlaumfjöllun bæði hérlendis og erlendis um 

leigumarkaðinn, ásamt því að bera saman íslensk hagnaðardrifin leigufélög við sambærileg 

félög í Evrópu. Til þess að skoða stöðu leigufélagana notuðust rannsakendur fyrst og fremst 

við ársreikninga þessara félaga og aðrar skýrslur. Niðurstaðan úr samanburði leigufélagana 

sýnir að íslensku leigufélögin voru að hagnast hlutfallslega meira en sum en minna en önnur. 

Viðhorfskönnun rannsekanda byggðist að hluta á sambærilegri könnun frá Þýskalandi, þar 

sem fyrst og fremst var verið að athugað hver þekking almennings væri á húsnæðis- og 

leigumarkaðsins. Þegar öflun gagna var lokið voru niðurstöður könnunarinnar borin saman 

við raungögn úr skýrslum, tölfræðilegum gögnum og ársreikningum. Helstu niðurstöður 

sýndu að almenningur veit minna um raunverulegu stöðu húsnæðis- og leigumarkaðsins en 

þau telja sig gera ásamt að ofmeta markaðsstyrk íslenskra hagnaðardrifna leigufélaga.    
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1. Inngangur 

Í dag er mikil umræða í íslensku samfélagi um fasteigna- og leigumarkaðinn en umræðan á til 

að fara í áttina að bera okkur hér á Íslandi saman við önnur lönd. Það sem við höfum tekið eftir 

er almenningur hefur haft miklar skoðanir á leigufélögum hérlendis sem eru rekin í 

hagnaðarskyni. Einnig hefur verið mikið um að bera saman íslenska fasteigna- og 

leigumarkaðinn við markaði erlendis og þá helst við önnur Evrópuríki, þar á meðal Bretland 

og Þýskaland. 

Þetta verkefni er byggt á tveimur afmörkuðum viðfangsefnum sem eru nýtt til að geta greint 

íslenska leigumarkaðinn betur, þó að þetta eru tvö afmörkuð viðfangsefni þá teljum þau hér 

bæði vera nauðsynleg til þess að geta greint íslenska fasteigna- og leigumarkaðinn. 

Fyrra viðfangsefnið: 

Skoða stöðu íslenska fasteigna- og leigumarkaðsins, með áherslu á hagnaðardrifnum 

leigufélögum sem leigja íbúðahúsnæði út til einstaklinga á almennum markaði. Ákveðin 

hagnaðardrifin leigufélög verða tekin fyrir, staða þeirra skoðuð og greind og þau borin saman, 

eining verða þau borin saman við sambærileg félög í Evrópu. Greining á stöðu fasteigna- og 

leigumarkaðsins mun koma frá okkar greiningu frá aðgengilegum gögnum á við skýrslu, 

ársreikninga, tölfræðileg gögn og önnur aðgengileg gögn sem nýtast okkur við greiningu á 

stöðu íslenska fasteigna- og leigumarkaðsins. 

Seinna viðfangsefnið: 

Viðhorf og þekking samfélagsins á íslenska fasteigna- og leigumarkaðsins, með áherslu á 

hagnaðardrifnum leigufélögum. Til að geta greint viðhorf og þekkingu samfélagsins er það 

byggt á spurningarkönnun sem við lögðum fram, fyrri rannsóknum og önnur aðgengileg gögn 

sem nýtast okkur við greiningu á viðhorfi og þekkingu samfélagsins á íslenska fasteigna- og 

leigumarkaðnum. 

Að hafa þak yfir höfuðið er eitt af grunnþörfum mannsins þar sem það gefur öryggi og skjól 

(Maslow, 1943). Húsnæði og framboð þess hefur þess vegna spilað stórt hlutverk í þróun 

samfélags og þar sem hægt er að flokka húsnæði undir grunnþarfir mannsins eru 60% af heildar 
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eignum heims fasteignir í dag, mun þörfin fyrir húsnæði ekki fara minnkandi (Office of the 

United Nations High Commissioner for Human Rights, e.d.). 

Samkvæmt rannsókninni The Rate of Return on Everything, 1870-2015 (Jordà, Knoll, 

Kuvshinov, Schularick og Taylor, 2017) sem var unnin úr gögnum frá 16 vestrænum ríkjum 

frá árunum 1870-2015 kom fram að á síðustu áratugum hefur íbúðafjárfesting verið 

hagstæðasta langtíma fjárfestingin. Þegar íbúðafjárfestingar voru bornar saman við hlutabréf 

og skuldabréf var niðurstaðan sú að íbúðafjárfestingar komu betur út en bæði hlutabréf og 

skuldabréf þegar litið var á öryggi og ávöxtun þeirra. Það sem okkur kom mest á óvart í þessari 

rannsókn var að hún sýndi niðurstöður sem fóru á móts við það sem við höfðum lært, að áhættu 

meiri fjárfesting ætti að skila hærri ávöxtum en þær sem eru taldar vera áhættu minni. 

Samkvæmt kenningu Markowitz um eignasafnastjórnun (e. Markowitz Theory of Portfolio 

Management) (1952) því hærri sem ávöxtunarspá er því meiri áhætta er fjárfestar tilbúin að 

taka. Niðurstöður rannsóknarinnar The Rate of Return on Everything, 1870-2015 (Jordà o.fl, 

2017) sýndu að árleg meðalávöxtun var mismunandi milli ríkja og skipti máli á hvaða ár var 

litið, en heildar árleg meðalávöxtun allra ríkja yfir rannsóknartímabilið var 7% og að það væri 

hagstæðast og öruggast að fjárfesta í fasteignafélög sem starfa á heimsvísu. 

Á Íslandi hefur raunverð fasteigna hækkað um 56% frá árinu 2010 til ársins 2018, sem var næst 

mest í heimi. Á höfuðborgasvæðinu hefur staðvirt leiguverð hækkað um 37% frá árinu 2011 til 

lok ársins 2018, hinsvegar hafa ráðstöfunartekjur þeirra sem eru á leigumarkaðnum aðeins 

hækkað um 4%. Þetta hefur gert það að verkum að það sé erfiðara að finna leiguhúsnæði eða 

margir hverjir hafa ekki efni á því. Um 90% leigjenda telja það vera óhagstætt að vera á 

leigumarkaðnum (Sigríður Hrefna Hrafnkelsdóttir, 2018).  

Þegar húsnæðiskostnaður sem hlutfall af heildarútgjöldum á Íslandi fyrir árið 2018 er borin 

saman við hin Norðurlöndin og Evrópusambandið, þar sem hlutfallið á Íslandi var 21% var það 

lægra en bæði meðal hlutfallið hjá Norðurlöndunum sem var 27% og meðal hlutfallið hjá 

Evrópusambandinu sem var 25% (Sigríður Hrefna Hrafnkelsdóttir, 2018). 
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1.1. Viðfangsefni 

Í ljósi ofangreinda upplýsinga ætlum við að skoða hvað viðhorf almennings hefur til leigufélaga 

sem eru rekin í hagnaðarskyni og hvað hefur haft áhrif á skoðun þeirra.  

1.1.1. Rannsóknarspurningar 

 Í þessu samhengi höfum við sett fram eftirfarandi rannsókna spurningar, þær eru í þrennu lagi 

og verður reynt að finna svör við þeim með gagnaöflun og viðhorfskönnun. 

1. Hver er staða hagnaðardrifinna leigufélaga á Íslandi ?  

2. Hvert er viðhorf og þekking samfélagsins á hagnaðardrifnum leigufélögum? 

3. Er umfjöllun, viðhorf og þekking samfélagsins að sýna raunstöðu hagnaðardrifinna 

leigufélaga á almennum markaði?  

Okkar tilgáta er að samfélagið veit minna um raunverulegu stöðu leigumarkaðsins en þau 

telja sig gera, sérstaklega þegar á við um hagnaðardrifin leigufélög.  
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2. Aðferð  

Þessi ritgerð er unnin úr ársreikningum hagnaðardrifinna leigufélaga sem leigja út 

íbúðahúsnæði til einstaklinga á almennum markaði, bæði hérlendis og erlendis. Einnig er unnið 

með gögn fengin frá Hagstofu Íslands og öðrum stofnunum sem vinna með tölfræðileg gögn 

tengd húsnæðismarkaðnum. Vísað er í fréttatilkynningar, ástæða þess að hér er vísað í fréttir 

er sú að rannsókn ritgerðarinnar byggist á viðhorfi Íslendinga til húsnæðis- og leigumarkaðsins, 

með sérstaka áherslu á hagnaðardrifin leigufélög, bæði hérlendis og erlendis. Niðurstaða 

rannsóknarinnar er svo borin saman við fyrri rannsóknir og okkar greiningu á leigumarkaðnum 

hérlendis og erlendis. 

2.1. Hver er staða hagnaðardrifinna leigufélaga á Íslandi?  

Þegar það kemur að leigufélögum er átt við um félög eða fyrirtæki sem leigja íbúðarhúsnæði 

til einstaklinga á almennum markaði, þar sem þinglýstur leigusamningur er til staðar. Þegar 

leigufélög eru hagnaðardrifin er markmið fyrirtækisins að skila hámarks hagnaði, ná 

hámarkstekjum og reyna halda kostnaði niðri. Staða hagnaðardrifinna leigufélaga er hér metin 

á þann hátt, skoðað verður hver hlutdeild þeirra á íslenska leigumarkaðnum í lok árs 2018, 

einnig er skoðað fjárhagsleg staða þeirra með áherslu á hver hagnaður þeirra hafi verðið á árinu 

2018.  

Til að finna svarið við þessari spurningu eru ársreikningar hagnaðardrifinna leigufélaga, 

tölfræðileg gögn og skýrslur greindar. Svarið við þessari spurningu verður í formi okkar 

greiningu og túlkun á aðgengilegum gögnum. 

2.2. Hvert er viðhorf og þekking samfélagsins á hagnaðardrifnum 

leigufélögum?  

Þegar það kemur að viðhorfi þá er verið að athuga hvort samfélagið sé hlynnt því að það séu 

hagnaðardrifin leigufélög á Íslandi eða á móti þeim. Einnig er athugað hver þekking 

samfélagsins er á leigumarkaðnum, almenn þekking á við hvort fólk telur að; það séu fleiri á 

leigumarkaði eða í eigin húsnæði og hvort að íslenski leigumarkaðurinn væri hagstæðri í 

samanburði við markaði í norður/vestur Evrópu á við Þýskaland. En áhersla könnunarinnar er 
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að mestu leyti beint að hagnaðardrifnum leigufélögum og þekkingu samfélagsins á þeim, 

þekking á við; hvort fólk telur að hagnaðardrifin leigufélög eigi meira en 25% af 

leiguíbúðunum á markaðnum og hvaða hópur telur fólk að eigi flestu leiguíbúðirnar á Íslandi. 

Til að finna svarið við spurningunni er viðhorfskönnun lögð fram með fjölvalsspurningum, 

könnunin er uppbyggð af grunnspurningum, almennum spurningum um leigumarkaðinn og 

spurningum um hagnaðardrifin leigufélög. Í könnuninni eru samanburðarspurningar bornar 

saman við tvær kannanir. Fyrri könnunin Hvernig lifir Þýskaland? (d. Wie wohnt 

Deutschland?) sem var birt þann 12. september 2019 var gerð af Güllner á vegum FORSA fyrir 

Bundesverband Freier Immobilien-und Wohnungsunternehmen Baden-Württemberg sem hér 

eftir verður notast við skammstöfun fyrirtækisins sem er BFW. Seinni könnunin 

Leigumarkaður á Íslandi var gerð af Leigumarkaðsdeild Íbúðalánasjóðs þann 30. október 

2018. Það er fjallað nánar um þessar kannanir hér síðar og það verður vísað í viðeigandi könnun 

þegar samanburðarspurningin er notuð. 

2.3. Er umfjöllun, viðhorf og þekking samfélagsins að sýna raunstöðu 

hagnaðardrifinna leigufélaga á almennum markaði? 

Þessi spurning byggist á því að bera saman niðurstöðurnar úr spurningunum hér að ofan. Þar 

sem okkar greining og túlkun á aðgengilegum gögnum er borin saman við niðurstöðurnar úr 

könnununi sem við lögðum fyrir. Hlutverkið er að athuga hvort þekking samfélagsins á íslenska 

leigumarkaðnum og hagnaðardrifnum leigufélögum sé sú sama og raunveruleg staða, miðað 

við okkar greiningu og túlkun. 

2.4. Rannsókn 

Uppbygging og áhersla rannsóknarinnar er að svara rannsóknaspurningum okkar varðandi 

viðhorf og þekkingu almennings á íslenska íbúðamarkaðnum, með áherslu á hagnaðardrifinna 

leigufélaga sem leigja út íbúðarhúsnæði til einstaklinga á almennum markaði. Það eru settar 

fram grunnspurningar á við aldur og menntun; eigin húsnæði, leiguhúsnæði, foreldrahúsnæði 

eða annað. Þó að áherslan er á viðhorfi fólks til hagnaðardrifinna leigufélaga sem leigja út 

íbúðarhúsnæði til einstaklinga á almennum markaði geta þessar grunnspurningar hjálpað við 

að flokka þátttakendur niður í hópa.  
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2.4.1. Þátttakendur 

Þar sem áhersla rannsóknarinnar er fyrst og fremst á íslenska húsnæðis- og leigumarkaðnum 

og hagnaðardrifinna leigufélaga sem leigja út íbúðarhúsnæði til einstaklinga á almennum 

markaði, er könnunin einungis lögð fram á íslensku. Könnunin er gerði í Google Forms sem er 

netkönnunarforrit og öll þátttaka í könnuninni fór fram á netinu. Eina sem hamlar fólk frá því 

að taka þátt í þessari könnun er það að hún er eingöngu aðgengileg á netinu, fyrir utan það og 

að hún er eingöngu aðgengileg á íslensku. Þátttakendur könnunarinnar eru íslenskumælandi 

einstaklingar á öllum aldri, þar sem markmiðið er að ná sem fjölbreyttasta úrtakinu.  

2.4.2. Mælitæki 

Einn spurningalisti er lagður fram einu sinni og spurningalistinn mun innihalda einungis 

fjölvalsspurningar. Hann er lagður fram á rafrænu formi og er einungis aðgengilegur á netinu.  

Hagrannsóknin er byggð á gögnum sem við fáum frá spurningarkönnuninni sem við leggjum 

fram, ársreikningum hagnaðardrifinna leigufélaga sem leigja út íbúðarhúsnæði til einstaklinga 

á almennum markaði, fræðiritum og eldri rannsóknum. Hagrannsóknin einblínir á að styðjast 

við tölfræðileg gögn, en þó mun okkar túlkun á gögnunum einnig koma fram. 

2.4.3. Framkvæmd 

Gagnaöflun fer að mestu leyti fram á netinu, þar sem fræðirit, rannsóknir og ársreikninga eru 

aðgengileg á netinu. Einnig er niðurstaða spurningarkönnunar greind og borin saman við fyrri 

kannanir og gögn. Niðurstöður greiningarinnar eru svo notaðar til þess að reyna svara 

rannsóknarspurningum verkefnisins.  
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3. Umfjöllun í fjölmiðlum 

Hérlendis og erlendis hafa leigjendur komist í fjölmiðla vegna óánægju sinnar þar sem þau hafa 

tjáð sig um stöðu sína á leigumarkaðnum, en þar sem við erum á samfélagsmiðlum hefur það 

ekki farið fram hjá okkur að fólk hefur ítrekað tjáð óánægju sína á fasteigna- og 

leigumarkaðnum á samfélagsmiðlum. Oft koma upp dæmisögur þar leigjendur lýsa því að ná 

ekki endum saman útaf háu leiguverði og upplifa mikið óöryggi þar sem þau eru ekki viss hvort 

þau fái framlengingu á leigusamning.  

3.1. Sagana hennar Helgu 

Helga Snædal er raunverulegt dæmi leigjanda, sem deildi sögu sinni inná Facebook hóp Samtök 

leigjenda á Íslandi. Þar lýsir hún því hvernig kreppan hafði áhrif á hana og hvernig hún endaði 

á Austfjörðum. Þegar kreppan skall á var hún einstæð móðir í góðri vinnu og náði að borga alla 

mánaðareikninga þrátt fyrir að eiga ekki mikið afgangs. Á sama tíma kynnist Helga 

stórskuldugum manni og eignast fljótlega með honum barn. Stuttu síðar urðu fjármál hjónanna 

mjög þungbær og hefur Helga þurft að flytja oft á síðastliðnum árum. Hún flutti m.a. til Noregs 

þar sem fjárhagsleg staða hennar batnaði mikið en þurfti að flytja aftur til Íslands útaf ýmsum 

áföllum. Í dag býr Helga með yngstu dóttur sinni á Reyðafirði þar sem leigan er ódýrari heldur 

en í Reykjavík.  

Hún sagði frá því að hún hafi fengið draumastarfið fyrir stuttu síðan í Reykjavík þar sem hún 

væri með 100.000kr. hærri laun en það sem hún væri með í dag, en þurfti að hafna því þar sem 

að dæmið gekk ekki upp. Eftir öll útgjöld ætti hún aðeins 50.000kr. eftir  fyrir mat fyrir sig og 

dóttur sína til þess að lifa út mánuðinn. Að eiga ekki eigið þak yfir höfuðið á sér hefur tekið 

mikið á hana andlega og segist hún þess vegna upplifa sig sem ræfil. Helga kvíðir mikið til 

elliárana útaf fjárhagstöðu sinni og gerir ráð fyrir því að hún muni flytja aftur til útlanda, hún 

segir að þetta sé ekki sjálfstæð ákvörðun heldur segir hún að stjórnvöld neyða hana til þess. 

(Helga Snædal, 2018).  

Þegar við skoðum sögu Helgu, þar sem við höfum ekki aðgengi af meiri upplýsingum en hún 

hefur gefið okkur með hennar frásögn, þá er eitt af því fyrsta sem við tökum eftir er að hún 

segist ekki eiga nóg fyrir mat. Eftir öll útgjöld segist hún aðeins eiga 50.000 kr. fyrir mat sem 

er ekki nóg að hennar mati. Neysluviðmið velferðráðuneytis gerir ráð fyrir því að 53.632 kr. 
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fari í mat á mánuði árið 2019 fyrir einn fullorðin einstakling með eitt barn á framfæri 

(Stjórnarráð Íslands, 2019), sama upphæð birtist ef valið er höfuðborgarsvæði, annað þéttbýli 

eða dreifbýli. Samkvæmt þessum upplýsingum er Helga rétt undir lágmarks viðmið 

Velferðaráðuneytisins. Annað sem hún nefnir er að hún lækkar um 100.000 kr. í tekjur á 

mánuði við það að flytja Austur, Helga kaus að gera það því hún telur leiguíbúðir í Reykjavík 

vera of dýrar. Þessi launaskerðing borgar sig bara í okkar augum ef hún fékk íbúð fyrir Austan 

sem er með 100.000 kr. lægri leigu. Þar sem hún tók ekki fram hvað hún leigir á, hvorki núna 

né þegar hún var í Reykjavík þá getum við lítið sagt um hvort okkur finnst þetta vera 

fjárhagslega séð góð ákvörðun.  

Þar sem upplýsingar um leiguverð komu ekki fram í frásögn Helgu miðum við leiguverð hennar 

við meðalleiguverð. Hjá Þjóðskrá Íslands fengum við yfirlit yfir meðalleiguverð á fermetra 

eftir landshlutum. Á Austurlandi er meðalleiguverð á fermetra 1.571 kr. fyrir 3ja herbergja 

íbúð, ástæðan fyrir því að við gefum okkur að hún búi í 3ja herbergja íbúð er af því hún tók 

það fram að hún búi í rúmgóðri íbúð með yngstu dóttur sinni, við gefum okkur einnig að íbúðin 

sé 85fm að stærð. Með þessum gefnum upplýsingum ætti meðalleiguverð á íbúð í Reyðafirði 

að vera 133.535 kr. á mánuði en 221.170 kr. í Reykjavík milli Kringlumýrarbrautar og 

Reykjanesbrauta miðað við sömu stærð og herbergis fjölda (Þjóðskrá Íslands, 2019). Ef við 

skoðum þennan mismun og miðum það saman við að hún sé 100.000 kr. tekjuhærri í Reykjavík 

og að leiguverðið á Reyðafirði sé að meðaltali 87.635 kr. lægra en í Reykjavík, þá er ekki 

fjárhagslega hagsæðra fyrir Helgu að búa á Austfjörðum en í Reykjavík. Það sem þarf samt að 

hafa hér í huga er að þar sem engar upplýsingar um leiguverð koma fram í frásögn Helgu 

þurftum við að notast við meðalleiguverð frá Þjóðskrá Íslandi. 

Samkvæmt neysluviðmið Velferðaráðuneytisins og Þjóðskrá ætti hún að geta tekið við 

draumastarfinu í Reykjavík og ásamt því að hafa þak yfir höfuðið og eiga fyrir mat, þó að hún 

sé rétt undir neysluviðmiðinu. Það er samt sem áður augljóst að það er ekki mikið fjárhagslegt 

svigrúm ef hún er með önnur útgjöld eða hefði áhuga að safna sér fyrir einhverju, henni gæti 

fundið sú staða óþægileg útaf öllum áföllum og flutningum sem hún hefur lent í og þarfnist 

meiri stöðuleika. Að þessu gefnu eigum við samt sem áður erfitt með að sjá að hún sé með 

mikið meira fjárhagslegt svigrúm með því að búa á Reyðarfirði.  

Helga ætti möguleika að taka við draumastarfinu í Reykjavík og eiga meira fjárhagslegt 

svigrúm með því að flytja í minni íbúð. Ef við gefum okkur það að Helga minnki við sér og 

flytji í 60fm 2ja herbergja íbúð í Reykjavík sem er staðsett milli Kringlumýrarbrautar og 
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Reykjanesbrauta færi hún úr að greiða 221.170 kr. í Reyðarfirði niður í 182.220 kr. í Reykjavík. 

Við þessa breytingu gætu hún átt auka 38.950 kr. til ráðstöfunar. 

Helga nefnir í frásögn sinni að hún sé föst á Reyðarfirði og að hún neyddist til þess að hafna 

draumastarfinu í Reykjavík útaf leigumarkaðnum, en miðað við okkar niðurstöður hér að ofan 

þá stenst það ekki. Hún gefur líka sterklega í skyn að allir þessir flutningar og 

fjárhagsörðuleikar sé útaf erfiðum leigumarkaði, sem er helsta ástæðan fyrir því að hún sé að 

deila sögu sinni inn á hóp Samtök leigjenda á Íslandi. Að okkar mati finnst okkur ekki 

óraunhæft fyrir Helga að flytja til Reykjavíkur og við teljum hana ekki vera fasta í Reyðarfirði. 

Þegar sagan er lesin öll í heildsinni er hægt að sjá að okkar mati að leigumarkaðurinn er bara 

lítið brot af því sem kom Helgu í þá stöðu sem hún er í dag. Við teljum að hennar 

ákvörðunartökur og þeir sem voru henni næst spiluðu mun stærri hlut í því hvar hún er í dag 

en nokkurn tímann leigumarkaðurinn.  

3.2. Erfið staða leigjenda  

Sagan af Helgu er svipuð sögu margra Íslendinga og staðfesta tölfræðileg gögn frá 

Íbúðalánasjóði að leigjendur hafa það erfitt. Skýrsla frá Íbúðalánasjóði sem gefin var út 2016 

lýsir því að 80% Íslendinga eru óánægðir með framboð á húsnæðismarkaðnum og aðeins 10% 

af leigjendum segjast vera á leigumarkaðnum af því að þau vilja það. Þegar fjárhagsstaðan er 

skoðuð þá segja 75% af svarendum að þeir hafa ekki tök á því að safna sparifé og einn af 

hverjum fimm segir að stað sín bara versna á milli mánaða. Þessi staða er greinilega mjög 

íþyngjandi og getur skapað vítahring fyrir þá sem eru á leigumarkaðnum. Vítahringurinn 

myndast þar sem leigjendur geta ekki safnað sparifé og geta þess vegna ekki safnað fyrir 

útborgun á íbúð, við það festast leigjendur á leigumarkaðnum lengur en þeir vilja eða um 

ókomna tíð (Sunna Valgerðardóttir, 2018). 

Með þessum dæmisögum og tölfræðilegum upplýsingum fylgja oft margar umræður í kjölfarið. 

Formaður Samtaka leigjenda Margrét Blöndal hefur stigið reglulega fram og tjáð sig um stöðu 

leigumarkaðsins. Þar sem hún hefur unnið í því að finna orsökin fyrir þeim erfiðleikum sem 

hrjá leigjendur og leigumarkaðinn yfir höfðuð og reynt að finna lausn á vandanum (Margrét 

Blöndal, 2018).  

Hún lýsir því að staðan hjá leigjendur hafa aldrei verið verri fyrr en nú þar sem leigjendur þurfi 

að yfirgefa heimili sín reglulega þar sem þau fá ekki framlengingu á leigusamningi, þessu fylgir 
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mikið óöryggi, sérstaklega meðal barna. Margrét segir að leiguverð hefur aldrei hækkað eins 

og nú og nefnir að leigjendur séu með lítil réttindi miðað við leigusala (Margrét Blöndal, 2018). 

Margrét segir einnig í viðtali við RÚV að íslenski leigumarkaðurinn sé öðruvísi en erlendis 

(Haukur Holm, 2018), þó að hún fór ekkert ítarlegar í hvaða hún er að miða Ísland við, þar sem 

hún nefnir bara erlendir leigumarkaðir sem er mjög vítt svæði. Það hefði verið betra ef hún 

hefði komið með dæmi um lönd sem hún væri að miða Ísland við.      

Margrét segir að Íslandi hafi tekist að skapa græðgissamfélag og kennir leigufélögunum um að 

þrýsta leiguverðinu upp. Hún kennir líka ríkinu um að umbera og hlúa að því sem henni finnst 

vera siðlaus gróðahyggja. Að hennar mati er fyrsta skrefið til þess að hafa heilbrigðan 

leigumarkað sé setja leiguþak og nefnir sérstaklega að það muni koma illa út fyrir leigufélögin 

en það sé kominn tími til þess að setja einhver mörk (Margrét Blöndal, 2018).    

Verðþak getur annaðhvort verið hærra eða lægra en markaðsvirði, verðþak er sett af 

stjórnvöldum og hefur áhrif á jafnvægi markaðsins. Ef verðþak er lægra en markaðsvirði er 

markmiðið að lækka núverandi verð, hinsvegar ef verðþak er hærra en markaðsvirði hefur það 

ekki áhrif á verð (The Economic Times, e.d.).     

Þessi umfjöllun um leigumarkaðinn skapar atburðarás þar sem reynt er að bæta stöðu leigjenda. 

Ásmundur Einar Daðason félagsmálaráðherra tekur undir orð Margrétar formanns samtaka 

leigjenda og telur nauðsynlegt að finna lausn á stöðu leigjenda, eitt af þeim lausnum sem þau 

eru sammála um er að koma á leiguþaki. Þau halda því farm að það myndi gera leigumarkaðinn 

sanngjarnari í þeirra huga. Þar sem þau eru fyrst og fremst með hagsmuni leigjenda í huga 

(Ásmundur Einar Daðason, 2018). 

3.3. Möguleg afleiðing leiguþaks 

Að okkar mati ýtir verðþak sem er undir markaðsvirði leigufélög út af markaði, þar sem ef þau 

eru rekin með tapi getur það dregið úr hvata til þess að stunda þessi viðskipti. Ef skoðað er 

lögmál hagfræðinnar þá þarf markaðurinn að ná jafnvægi, þar sem í dag teljum við og hafa hér 

fyrri gögn sýnt að það sé meiri eftirspurn en framboð af húsnæði. Á meðan framboði nær ekki 

að uppfylla eftirspurnina mun verð hækka, hinsvegar ef framboð á húsnæði eykst mun það hafa 

öfug áhrif og verð lækka. Þar sem flestir leiga af einkaaðilum þá getur verðþak valdið því að 

húseigendur ákveða frekar að selja þær íbúðir sem það leigir út heldur en að halda áfram 

þessum viðskiptum, við það mun fækka íbúðum á leigumarkaði en íbúðir til sölu munu aukast. 
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Þar sem stærsti hluti leigjenda hefur tjáð sig um að það hafi ekki tök á því að safna fyrir 

útborgun mun aukin sala á íbúðarhúsnæði að öllum líkindum ekki bæta stöðu þeirra. Þar sem 

þetta getur valdið því að leigjendur missi leiguhúsnæðið sitt og þau hafa ekki efni á að kaupa 

sitt eigið húsnæði. Undantekning frá þessu væri ef mikil aukning á fasteignum til sölu myndi 

valda offramboði af eignum til sölu, hinsvegar myndi það að öllum líkindum valda falli á 

fasteigaverði. Lækkað verð getur haft þau áhrif að einhver hluti leigjenda ætti tök á því að 

kaupa sér eign sem hafa ekki tök á því eins og staðan er í dag. Samt sem áður er ekki nóg að 

eiga fyrir útborgun á íbúð heldur þarf líka að standast greiðslumati. Við teljum að eftir því sem 

verðþakið er lægra því fleiri munu setja eignir sínar á sölu, því meira offramboð er á eignum 

til sölu því lægra verður söluverðið. Þetta getur valdið því að seljendur komi út á tapi og skuldi 

ennþá húsnæðislán þrátt fyrir að vera búinn að selja eignina sína. Við teljum að afleiðingar þess 

yrði hrun á markaði þar sem margir yrði stórskuldugir. Ef við gefum okkur að verðþakið sé 

ekki það lágt að það valdi offramboð á eignum til sölu teljum við samt sem áður að hluti 

leigjenda myndu missa leiguhúsnæðið sitt eins og kom fram hér að ofan. Sá hluti leigjenda sem 

missa leiguhúsnæðið sitt og hafa ekki tök á að kaupa sitt eigið húsnæði munu öllum líkindum 

enda heimilislaus ef þeir hafa hvorki fjölskyldu né vini sem geta hýst þeim. Þetta verðþak mun 

hafa lítil sem engin áhrif á eftirspurn eftir leiguíbúðum, hinsvegar teljum við að verðþaki dragi 

úr framboði leiguíbúða. Til þess að brúa bilið á milli eftirspurnar og minnkandi framboðs 

teljum við miklar líkur á því að þetta muni valda auknu framboði á svörtum leigumarkaði. Við 

teljum að svartur leigumarkaður muni hafa tvær afleiðingar í för með sér, í fyrsta lagi munu 

leiguíbúðir bjóðast á hærra verði en sett leiguþak og í öðru lagi verður erfiðara fyrir yfirvöld 

að hafa eftirlit með þessari starfsemi. Við teljum þessa niðurstöðu hafa gagnstæð áhrif á 

upphaflegt markmið leiguþaks, sem er að bæta leigumarkaðinn fyrir leigjendur.  

3.4. Leigusalar plága Breska samfélagsins 

Í Bretlandi hafa leigjendur líka verið háværir útaf of háu leiguverði, þá sérstaklega nemendur 

við London háskóla þar sem nokkur hundruð nemendur söfnuðust saman til þess að mótmæla 

hækkandi leigu. Þau segjast vera þreytt á því að geta ekki búið nálægt háskólanum og þurfa að 

leigja sér stað í úthverfi þar sem leigan er ódýrari. Nemendurnir sögðust vera komin með nóg 

að því að þurfa að einbeita sér svona mikið af peningum þegar þau ættu að vera að einbeita sér 

að náminu. Margir tóku þátt í “leiguverkfalli” þar sem nemendur neituðu að borga fyrir síðustu 

mánaðarleigu til  þess að mótmæla stöðu sinni á leigumarkaðnum (Bethell, Childs, 2016). Hér 

er áhugavert að sjá hvernig nemendur tóku til róttækilegra aðgerða, þau mótmæltu ekki 
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einungis með orðum heldur einnig með gjörðum sínum, þar sem þau neituðu að borga fyrir 

leigu. Við teljum að besta lausnin fyrir þau væri að hvetja yfirvöld að byggja fleiri 

nemendaíbúðir hjá háskólanum frekar en að neita að borga fyrir leigu, þar sem það gæti komið 

þau í lagaleg vandræði.            

Umræðan um leigusala í Bretlandi hefur ekki verið á jákvæðu nótunum, á vef The Guardian 

skrifar Samadder grein sem ber yfirskriftina „Leigusalar eru sníkjudýr samfélagsins, þetta er 

síðasti hópurinn sem við ættum að heiðra.“ (e. Landlords are social parasites. They‘re the last 

people we should be honouring). Þar deilir Samadder sína skoðun og reynslu á leigusölum, 

honum finnst leigusalar vera plága á samfélagið sem eiga engan heiður skilið. Þess vegna 

gagnrýnir Samadder fyrirtækið Home Protect fyrir að heiðra þeim leigusölum sem þau telja 

hafa staðið sig best á árinu. Markmið Home Protect með þessum verðlaunum var að bæta 

ímynd og umfjöllun leigusala, þar sem þau telja hana hafa verið of neikvæða. Samadder 

gagnrýnir þessa nálgun hjá Home Protect því honum finnst einmitt ekki talað nógu illa um 

leigusala. Hann spyr sig hverskonar leigusalar fái svona verðlaun, hvort það sé einhver sem 

hegðar sér eins og venjuleg manneskja með rétt siðferði. Að hans mati eru flestir leigusalar 

ósveigjanlegir sem græða á varnarleysi annarra og setja leigjendur í íbúðir á stærð við 

geymslur. Samadder nefnir einnig að það sé algjör heppni hvort leigjendur lendi á leigusala 

sem annaðhvort svífst einskins til þess að græða eða einhver sem er bókstaflega siðblindur. 

Hann fer jafnvel það langt að tala um eftirlífið og telur allar líkur á því að leigusalar eigi eftir 

að borga fyrir gjörðir sínar þar, jafnvel sína eigin vini sem leigja út íbúðir sínar. (Samadder, 

2018). 

The Guardian er breskt virkt fréttablað með að meðaltali 23 milljónir lesenda á mánuði 

(Waterson, 2018). Skrif Samadder eru töluvert skrautlegri en við erum vanar að sjá hjá The 

Guradian og minnir helst á Facebookfærlsu hjá einstaklingi sem er búinn að fá nóg af 

leigumarkaðnum. Hér flokkar Samadder alla leigusala sem illa innrættað fólk og stórefar að 

það sé til leigusali sem hagar sér eðlilega. Það gefur auga leið að greinaskrif og fréttamennska 

hjá svo svona stóru fréttblaði hafi áhrif á skoðun fólks. Til að mynda gæti þetta vakið hræðslu 

hjá fólki sem eru að stíga sín fyrstu skref inn á leigumarkaðinn og gæti jafnvel haft þau áhrif 

að fólk þori einfaldlega ekki að fara á leigumarkaðinn. Þessi greinaskrif geta einnig haft þau 

áhrifa að vekja upp gremju hjá þeim sem er nú þegar að leigja sem gæti haft slæm áhrif á 

samband þeirra við leigusalann sinn. Sama gæti gerst fyrir þá leigusala sem lesa þessa grein, 

sumir gætu tekið þessi skrif mjög illa og afleiðingin gæti verið sú að leigusalar missi áhugann 

að standa sig vel og bitnar það augljóslega mest á leigjendur. Markmið Samadder með þessum 
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skrifum er hvorki að bæta né styrkja leigjendur heldur að skapa óheilbrigt samband á milli 

leigjenda og leigusala með sinni einhæfari skoðun að okkar mati. Að okkar mati er mikilvægt 

að gagnrýna það sem má betur fara en það er jafn mikilvægt að það sé gert á uppbyggilegan 

hátt. Grein Samadder eru dæmi um skrif sem við teljum gera stöðuna á leigumarkaðnum enn 

erfiðari.  

3.5. Þýskaland 

Í Berlín apríl 2018 fóru nokkur þúsund leigjendur á götum borgarinnar til þess að mótmæla of 

háa leigu. Helsta slagorðið þeirra var “Mótmælum leiguvitleysunni”. Þar segja leigjendur að 

leigusalar þurfi strangari reglur og vilja jafnvel koma stórfjárfestum burt frá 

húsnæðismarkaðnum. Þar segir viðmælandi fréttarinnar að leigjendur eru orðnir þreyttir á því 

að þurfa að flytja með stuttu millibili og þurfa alltaf að deila með einhverjum húsnæði. 

Leigjendur segjast vera búa við mikið óöryggi þar sem þau eru hrædd um að þeim gæti verið 

hent úr sínu leiguhúsnæði. Þau mótmæltu því einnig að alltaf hærra hlutfall af tekjum sínum 

þurfi að fara í það að greiða leigu. (Halla Ólafsdóttir, 2018). Við teljum það augljóst að þýskir 

leigjendur hafa fengið nóg af því búa við óöryggi og hækkandi leigu og eru með þessum 

mótmælum að láta heyra í sér. Við teljum að markmiðið með þessum mótmælum sé að 

stjórnvöld taki eftir þeim og setji einhver mörk á leigusalanna. 

Í október 2019 voru samþykkt í annað skipti ný lög í Þýskalandi um að setja verðþak í Berlín, 

lög þurfa að vera samþykkt þrisvar sinnum á þing svo að þau taki gildi, búist er við því að 

þriðja umferðin fari fram janúar 2020. Verðþakið gerir kröfur um að leiguverð sé ekki hærra 

en 9,8 evrur á fermetrann, þetta verðþak mun það haldast óbreytt næstu fimm árin, eftir þessi 

fimm ár munu leigusalar aðeins hafa leyfi til þess að hækka leiguna um 1,3% á ári til þess að 

fylgja vísitölunni. Þeir leigusalar sem þurfa ekki að taka tillit til verðþaksins eru þeir sem eiga 

eignir sem voru byggðar 2014 eða seinna, þetta er gert til þess að auka fleiri nýbyggingum í 

Berlín. Þar að auki þeir leigusalar sem hyggja gera upp íbúðir sínar og hækka leiguverð geta 

ekki hækkað leiguverðið meira en 1 evru á fermetra. Þetta er gert til þess að koma í veg fyrir 

leigjendur neyðist til að flytja út af leiguíbúð sinni útaf of háu leiguverði. Það hafa margir 

leigusalar, arkitektar og byggingaverktakar kvartað yfir yfirvofandi leiguþaki og telja að 

fasteignafjárfesting muni lækka um 90% í Berlín á næstunni (Knight, 2019). Nú þegar hefur 

byggingafyrirtækið hætt við að byggja 900 íbúðir í Berlín útaf mögulegu verðþaki (Ulrich, 

2019).  
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Við teljum það mjög augljóst að mótmælin sem áttu sér stað gegn of hárri leigu og óöryggi á 

leigumarkaðnum hafi skilað sér til stjórnvalda. Við teljum verðþakið gæti haft góð áhrif á stöðu 

leigjenda á leigumarkaðnum til þess að byrja með en eins og kom fréttinni er nú þegar eitt 

byggingafyrirtæki hætt við að byggja 900 íbúðir. Við teljum að þægilegt leiguumhverfi fyrir 

leigjendur mun einungis skapast tímabundin þar sem við höldum að fleiri byggingafyrirtæki 

munu hætta við að byggja, fjárfestar munu leita annað og eigendur munu selja eignir sínar.  

Marion Hoppen, almannatengill BFW skrifaði grein sem var áætluð fjölmiðla um rannsóknina 

sem að BFW og FORSA gerðu og niðurstöðu hennar. Þar segir hún að það sé augljóst hvað 

fjölmiðlar og pólitík gefi slæma ímynd á húsnæðismarkaðnum sem á ekki stoð í 

raunveruleikann. Þar vitnar hún í könnunina og leggur áherslu á að flestir leigjendur eru sáttir 

með íbúðarhúsnæðið og leiguverð ásamt að eiga gott samband við leigusalann sinn.  Hún nefndi 

einnig að það væri ekki hægt að biðja um betri niðurstöður þrátt fyrir alla umfjöllun í 

fjölmiðlum. Hún bendi líka á að þessi könnun varpi ljós á hvað almenningur hafi yfir höfuð 

litla þekkingu á húsnæðismarkaðnum. Þessi könnun ætti þess vegna að setja hlutina í betri og 

skýrara samhengi og það ætti að varast því að “hugmyndafræði komi í staðin fyrir staðreyndir” 

sagði Andreas IBEL, forseti BFW (Hoppen, 2019).  

Könnunin sem Marion Hoppen vitnar í þessari grein er könnunin sem við greinum í kaflanum 

“Fyrri rannsóknir”. Ástæðan fyrir því að BFW gerði þessa könnun var útaf mótmælunum sem 

áttu sér stað í Berlín og umræður um leiguþak sem fylgdu á eftir. Með niðurstöður 

könnunarinnar var hægt að sjá að meirihluti leigjenda voru sáttir með stöðu sína og taldi Marion 

Hoppen þess vegna fjölmiðlaumfjöllun ekki sýna raunverulega stöðu leigjenda. Við teljum 

einnig að ástæðan á bakvið þessa rannsókn sé til þess að skapa umræðu og sýna yfirvöldum að 

ekki sé þörf fyrir leiguþaki.   

3.6.      Samantekt  

Að okkar mati er ákveðið munstur gegnum gangandi frá leigjendum á Íslandi, Þýskalandi og 

Bretlandi. Þeir tjá sig um að leiguverð sé of hátt sem hefur þær afleiðingar að leigjendur þurfi 

að flytja reglulega á milli staða eða fái ekki að búa þeim stað sem þeim þætti ákjósanlegast útaf 

skóla eða vinnu. Að mati leigjenda tekur það á að þurfa flytja reglulega og ekki eiga mikinn 

pening í afgangs fyrir nauðsynjum eins og mat útaf of háu leiguverði. Það eina sem leigjendur 

vilja er húsnæðisöryggi og stöðuleiki, sérstaklega fjölskyldufólk. Formaður samtaka leigjenda 

Margrét Blöndal og Samadder greinahöfundur The Guardian telja leigusalar eiga við mikið 
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græðgisvandamál að stríða og það sé líklegasta ástæðan fyrir of háu leiguverði. Samadder telur 

flesta leigusala vera siðblinda sem nýta sér varnarleysi þeirra sem minna mega sín. Þessi neyð 

hjá leigjendum hafa haft áhrif á umræður hjá stjórnvöldum, sem dæmi var verið að skoða hvort 

að eigi að setja leiguþak í Berlín sem mun gilda í fimm árin frá árinu 2020. Svipuð umræða 

hefur verið tekin á Íslandi þar sem margir telja að leiguþak muni stöðva hækkandi leiguverð. 

Leigusalar í Berlín hafa tjáð sig um að umræðan leiguþak hafi fælandi áhrif á þá, þar að auki 

gerði BFW könnun um stöðu leigjenda sem sýndi að flestir leigjendur eru sáttir með leiguverð 

og leiguhúsnæði sitt. Að okkar mati mun leiguþak hafa þær afleiðingar að hækka leiguverð 

sem er sem mun hafa neikvæð áhrif á leigjendur.         
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4. Fyrri rannsóknir 

Hér verður farið dýpra í fyrri rannsóknir sem eru byggðar á viðhorfskönnunum, þær kannanir 

voru framkvæmdar með því að spyrja einstaklinga út í þeirra stöðu, viðhorf og þekkingu á 

leigumarkaðnum og leigufélögum. Fyrri rannsóknin var gerð af leigumarkaðsdeild 

Íbúðalánasjóðs, rannsóknin var byggð á viðhorfskönnun sem Zenter gerði fyrir Íbúðalánasjóð 

og var hún birt á vefi Íbúðalánasjóðs í október 2018. Seinni rannsóknin var gerð af Güllner á 

vegum FORSA fyrir BFW og var könnunin birt á vefi BFW í september 2019. 

Íbúðalánasjóður er lánveitingar stofnun sem býður upp á lánveitingar til íbúðakaupa, en 

sjóðurinn er einnig með það markmið að vera fremst í rannsóknum á íslenska 

húsnæðismarkaðnum. Íbúðalánasjóður er í eigu íslenska ríkisins, en standa undir eigin rekstri 

með vaxtatekjum frá íbúðalánum (Íbúðalánasjóður, e.d.). 

4.1. Könnun Íbúðalánasjóðs 

Í könnun Íbúðalánasjóðs, voru leigjendum skipt í níu hópa, þau sem leigðu hjá: einstaklingi á 

almennum markaði, af ættingjum og vinum, einkareknu leigufélagi, stúdentagörðum, 

sveitarfélagi, búseturéttarfélagi, félagsamtökum, vinnuveitanda eða öðrum. Í könnunni kom 

fram að flestir leigjendur leigðu hjá einkaaðilum eða 35%, leigjendur sem leigðu hjá 

einkareknum leigufélögum voru 16% sem er þriðji stærsti hópurinn af þessum níu hópum. 

Þegar tekjur voru skoðaðar kom í ljós að það hefur haft áhrif á hvar fólk leigir, hinsvegar kaus 

fólk í öllum tekjuflokkum oftast að leigja hjá einkaaðilum á almennum markaði. Sá hópur sem 

var með lægstu tekjurnar (minna en 250.000 kr. á mánuði) var sá hópur sem fæstir leigðu hjá 

einkareknu leigufélagi eða 4%. Eftir því sem tekjur hækkuðu því meira stækkaði sá hópur sem 

leigir hjá einkareknu leigufélagi, aftur á móti þegar það kom að hæsta tekjuflokki (milljón eða 

meira) þá minnkaði sá hópur sem leigir hjá leigufélagi, það fór úr 25% niður í 19% 

(Íbúðalánasjóður, 2018).  Við teljum þetta vera áhugaverðar niðurstöður þar sem stærsti 

leiguhópur einkarekna leigufélag er að meðaltali tekjuhæsti hópurinn, aftur á móti er minnsti 

leiguhópurinn þeirra tekjuminnsti hópurinn. Að okkar mati gæti þetta gefið okkur vísbendingu 

um að einkarekin hagnaðardrifin leigufélög annaðhvort bjóði upp á hærri leigu en aðrir eða að 

þau bjóði upp á aukaþjónustu sem gæti hækkað verð.    
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Þegar kom að því að mæla ánægju fólks eftir því hvar þau leigðu þá skar sá hópur úr sem leigði 

hjá einkareknu leigufélagi. Sá hópur mældist með minnstu ánægjuna af öllum eða um 60% 

voru ánægð með húsnæðið sitt. Mesta ánægjan mældist hjá þeim leigði hjá ættingjum eða rétt 

yfir 80%. Um 80% voru ánægð með leiguhúsnæðið sitt þvert yfir alla hópa fyrir utan þá sem 

leigðu hjá einkareknu leigufélagi. Sá hópur sem flestir sögðust vera hvorki ánægð né óánægð 

voru þau sem leigðu hjá einkareknu leigufélagi, ekki mikill munur er á milli hópa þar 

(Íbúðalánasjóður, 2018). Það kom okkur ekki á óvart að flestir leigjendur sem leigja hjá 

ættingjum og vinum séu ánægðasti leiguhópurinn, við teljum það auka ánægju og 

öryggistilfinningu leigjanda að þekkja leigusalann sinn.    

Um 80% töldu húsnæðið sitt vera öruggt eða frekar öruggt. Þegar öryggið var skoðað nánar 

skiptist það niður eftir því hjá hverjum fólk leigir, þau sem leigðu hjá sveitarfélagi mældust 

með hæsta öryggið eða um 90% og þau sem leigðu hjá einkareknu leigufélagi mældust með 

næst hæsta öryggið eða um 85%. Sá hópur sem fannst líklegt eða frekar líklegt að þau gætu 

misst heimilið voru þau sem leigðu hjá einstaklingum á almennum markaði, eða um 30% 

(Íbúðalánasjóður, 2018).  Það kom okkur ekki á óvart að þeir leigjendur sem leigja hjá 

einstaklingum á almennum markaði upplifi mesta óöryggið þar sem við teljum vera möguleiki 

á því að leigusali gæti skipt um skoðun um hvernig hann hátti leiguhúsnæðinu sínu. Sem dæmi 

getur leigusali ákveðið að flytja aftur í eign sína eða leyft vinum að leigja þar frekar en 

ókunnugum eða jafnvel ákveðið að selja eignina sína. Hinsvegar þeir leigjendur sem leigja hjá 

borginni eða leigufélagi eiga ekki í hættu á þessu.  

Það sem einnig hefur haft áhrif á ánægju fólks var hvort að þau töldu það vera líkur á því að 

þau gætu misst húsnæðið sitt og fjárhagsstaða heimilisins. Þetta voru athyglisverðar 

niðurstöður þar sem þau sem leigðu hjá einkareknu leigufélagi voru að meðaltali með hærri 

tekjur en aðrir hópar og þau sem leigðu hjá leigufélagi er sá hópur þar sem 85% töldu sig vera 

með öruggt húsakjól. Eins og áður var nefnt var húsnæðisöryggi og góð fjárhagstaða lykilatriði 

til þess að vera ánægð/ur með leiguhúsnæðið sitt. Þrátt fyrir þetta mældist þessi hópur með 

minnstu í ánægjuna miðað við aðra hópa (Íbúðalánasjóður, 2018).  

Við næstu þrjár spurningar voru leigjendur ekki skiptir niður í hópa eftir því hver var leigusali 

þeirra. Þegar kom að því að athuga fyrir því hver væri ástæðan fyrir því að þau væru á 

leigumarkaðnum þá voru gefnar þrjár ástæður; leigjandi leigði tímabundið, leigjandi leigði af 

nauðsyn og leigjandi vildi vera á leigumarkaðnum. Leigjendum var skipt niður í aldurshópa og 

var augljóst að aldur hefði áhrif á svör viðmælanda. Yfir höfuð vildu fæstir vera á 
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leigumarkaðnum, það voru aldrei fleiri en 15% sem vildu vera leigumarkaðnum miðað við 

aldurshópa fyrir utan leigjendur sem voru 55-64 ára, þar voru 21% sátt við það að vera á 

leigumarkaðnum. Aldurshópurinn 18-24 ára skiptust nánast jafnt á milli þess að vera 

tímabundið á leigumarkaðnum og að þau væru að leigja útaf nauðsyn. Eftir því sem aldur 

hækkaði því færri voru að leigja tímabundið og því fleiri voru að leigja útaf nauðsyn 

(Íbúðalánasjóður, 2018). Það eru líklega tengsl á milli þess að fólk með lágar tekjur væru að 

leigja útaf nauðsyn. Einnig er líklegt að því eldri sem leigjandinn er því minni líkur telur hann 

að hann komist út af leigumarkaðnum og telur sig fastann þar um ókomna tíð. 

Þegar spurt var að hversu lengi viðmælandi hafði búið í núverandi húsnæði, var þeim skipt í 

tvo hópa; þau sem leigðu og þau sem áttu sitt húsnæði. Þau sem voru á leigumarkaðnum höfðu 

flutt að meðaltal 3,8 sinum á síðust 10 árum og 1,6 sinnum á síðustu þremur árum. Því lægri 

tekjur sem leigjendur voru með því líklegra var að þau fluttu oftar. Athugavert er að nefna að 

lengd 67% leigusamninga var einungis 1-2 ár (Íbúðalánasjóður, 2018). Þar sem lengd 

meirihluta leigusamninga er frekar stuttur að okkar mati og ekki sjálfgefið að leigjendur fá 

endurnýjaðan leigusamning gefur það auga leið að leigjendur þurfi að flytja oftar heldur en þeir 

sem búa í eigin húsnæði. 

Þar sem fæstir vildu vera á leigumarkaðnum var ástæða til að skoða hver orsökin væri fyrir því 

af hverju einstaklingar væru að leigja. Þessi spurning var einnig könnuð 2015 og var þess vegna 

gerður samanburður á þeim svörum sem voru fengin 2015 og 2018. Helsta niðurstaðan var sú 

að leigjendur höfðu ekki efni á því að kaup sér íbúð. Það hefur verið lítil breyting á þessum lið 

þar sem 2015 mældist það í 36% og árið 2018 í 33%. Önnur helsta ástæðan var að leigjendur 

áttu ekki fyrir útborgun, árið 2015 mældist það í 13% og árið 2018 í 24%, þessi tala hefur 

næstum tvöfaldast á milli ára 2015 og 2018. Þriðja ástæðan var sú að það var of hátt 

fasteignaverð, árið 2015 mældist það í 7% og 2018 mældist það í 14% (Íbúðalánasjóður, 2018). 

Það sem við getum lesið úr þessum niðurstöðum er leigjendur eru ekki samkvæmir sjálfum sér 

þegar það kemur að getu í íbúðakaupa og fjármögnun. Aðeins fleiri sögðust hafa efni á því að 

kaupa íbúð árið 2018 en árið 2015, en þegar það kom að fjármögnum sögðu fleiri ekki geta 

safnað fyrir útborgun árið 2018 en árið 2015. Það er samt sem áður samræmi á milli þess að 

eiga ekki fyrir útborgun og að fasteignamat sé of hátt. Það teljum við skiljanlegt þar sem því 

hærra sem fasteignarverð er því hærri útborgun þarf að vera til staðar.  
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4.2. Samantekt 

Það sem stendur mest upp úr þessari könnun er að flestir leigja hjá einkaaðilum, þeir leigjendur 

sem leigja hjá einkaaðilum segjast upplifa mesta óöryggið þar sem þeir telja líklegt að missa 

húsnæðið sitt. Einnig kom í ljós að talsvert fleiri leigjendur en eigendur hafa flutt á síðustu 

fimm árum.  Þeir leigjendur sem komu best úr eru þeir sem leigja hjá vinum eða ættingjum, 

þeir eru ánægðastir og upplifa mesta öryggið ásamt þeir sem leigja hjá Borginni og 

hagnaðardrifnum leigufélögum. Það sem hefur áhrif á ánægju leigjanda er húsnæðisöryggi og 

góð fjárhagsleg staða. Flestir á leigumarkaðnum segjast hafa áhuga að kaupa sína eigin eign 

þrátt fyrir að fæstir segjast geta fjármagnað þau kaup.      

4.3. Könnun BFW 

Skýrslan Hvernig lifir Þýskaland? (d. Wie wohnt Deutschland?) kom út í september 2019, 

skýrslan var unnin út frá viðhorfskönnun sem Güllner gerði af vegum FORSA fyrir BFW. 

￼Könnunin byggist á viðhorfi, stöðu íbúðaeigenda og leigjenda í Þýskalandi. Könnunin var 

framkvæmd í júlí 2019 og voru samtals 2005 manns sem tóku þátt, af þeim voru 76% leigjendur 

og 24% íbúðaeigendur (Güllner, 2019). 

Ástæður fyrir því leigjendur og eigendur höfðu flutt á síðastliðnum 5 árum var helst útaf 

persónulegum ástæðum eða 32%, um fjórðungur sagði að það væri útaf nýrri vinnu og annar 

fjórðungur útaf of litlu rými. Um 60% höfðu ekki flutt á seinustu 5 árum en hinsvegar um 11% 

höfðu flutt oftar en einu sinni. Ekki var gerður greinamunur á milli leigjenda og eigenda 

(Güllner, 2019).  

Þegar kom að því að bera saman hvort að leigjendur eða eigendur voru sáttari með húsnæði sitt 

þá voru mun fleiri eigendur sem eru mjög sáttir, 63% eigenda sögðust vera mjög sáttir á meðan 

aðeins 32% leigjenda voru mjög sáttir. Flestir leigjendur voru sáttir eða 52%, þau sem voru 

ósátt eða mjög ósátt voru 16% en aðeins 4% eigenda voru ósátt með húsnæði sitt. Afgerandi 

munur var á ánægju og óánægju á milli þessara hópa þar sem eigendur voru greinilega mun 

sáttari heldur en leigjendur. Nokkrir þættir voru taldir upp í könnunni sem gætu haft áhrif á 

ánægju fólks, yfir 85% voru sátt með staðsetningu og stærð rými húsnæðis síns. Hinsvegar var 

fjórðungur sem var ekki sáttur þegar kom að ónæði. Þegar kom að þessari spurningu voru 

viðmælendur ekki skiptir niður í leigjendur og eigendur (Güllner, 2019).     
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Meirihluti leigjenda leigði hjá einstaklingum á almennum markaði eða 65%, næst stærsti 

flokkurinn voru þau sem leigja þjónustuíbúðir, sá hópur var einungis 14%, næst á eftir komu 

þau sem leigðu hjá leigufyrirtæki sem voru 11%. Augljóst var að mikill munur var á fjölda 

eigna í eign einstaklinga og eign leigufyrirtækja (Güllner, 2019).     

Þegar spurt var um hvort að leigan væri sanngjörn, of há eða of lág í hlutfalli við stærð 

íbúðarinnar, staðsetningu og lífsgæði kom í ljós að 76% leigjenda sögðu að leigan væri 

sanngjörn, 18% sögðu að hún væri of há, hinsvegar var lítill hópur sem fannst leigan vera of 

lág eða 5% (Güllner, 2019). 

Samband á milli leigjenda og leigusala mældist í 86% tilvika gott en í 11% tilvika var 

sambandið slæmt. Það voru 3% sem eru skráð “tóm” (Güllner, 2019), Okkar túlkun á því er að 

þetta séu leigjendur sem hafa ekki viljað svara þessari spurningu.  

Um 60% leigjenda töldu að leigusalinn sinn sinni viðhaldi á húsnæði sínu, aftur á móti voru 

34% leigjenda sem töldu leigusalann sinn ekki gera það, eftir urðu 5% sem ekki voru gerð skil 

á (Güllner, 2019) og okkar túlkun var sú að leigjendur höfðu ekki svarað þessari spurningu.   

 Næstu spurningar snérust um að skilja betur þekkingu viðmælenda á húsnæðismarkaðinn. Það 

er mikilvægt að nefna að það sem flestir töldu vera rétt þurfti ekki að standast 

raunveruleikanum. Niðurstöður viðmælenda voru bornar saman við niðurstöður frá opinberum 

stofnunum. Þetta voru niðurstöður óháð því hvort viðmælandi væri leigjandi eða eigandi þar 

sem þeim var ekki skipt í tvo flokka, 86% töldu að fleiri búa í leiguhúsnæði heldur en í eigin 

húsnæði. Þetta var ekki mjög langt frá raunveruleikanum þar sem 45% bjuggu í eigin húsnæði 

og 55% bjuggu í leiguhúsnæði, það var því ekki mikill munur á hvernig þessir tveir hópar 

skiptust þótt að aðeins fleiri bjuggu í leiguhúsnæði. Það voru 46% sem töldu að skráð hlutafélög 

ættu meira en 25% af leigumarkaðnum, raunveruleikinn var hinsvegar sá að það voru aðeins 

2,2% (Güllner, 2019). Hér var mikill munur á því sem viðmælendur héldu og hvað átti sér stað 

í raunveruleikanum. 

Þegar kom að því að skoða hver gæti verið lausnin á húsnæðisvandamálinu í Þýskalandi töldu 

flestir að nýbyggingar væru skilvirkasta leiðin eða 83%. Fáir skynjuðu umfjöllun um 

nýbyggingar í fjölmiðlum eða aðeins 9% (Güllner, 2019).  
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Þegar áhyggjur af lífskjörum framtíðarinnar út frá tekjum voru skoðar þá skiptist það jafnt á 

milli þeirra sem höfðu litlar og miklar áhyggjur. Ef viðmælendum var skipt í leigjendum og 

eigendur kom augljós munur milli þeirra. Um 35% eigenda höfðu miklar áhyggjur af sínum 

lífskjörum á meðan um 55% leigjenda höfðu miklar áhyggjur. Þegar ástæðurnar fyrir áhyggjum 

voru skoðaðar voru viðmælendur ekki skipt niður í leigjendur og eigendur. Flestir höfðu 

áhyggjur af erfiðleikum við starfslok og eftirlaun eða um 53%, á meðan 49% þeirra höfðu 

áhyggjur af hækkandi leigu og í þriðja lagi voru 41% sem töldu að þau mundu eiga of lágar 

tekjur í framtíðinni. (Güllner, 2019).  

Þegar álit um kaup á eignum var skoðað töldu 71% að það væri erfiðara í dag að kaupa eign 

￼heldur en fyrir 10 árum, 30% töldu að það væri möguleiki að safna fyrir útborgun og 28% 

sögðust ætla að eignast heimili til eigin nota í framtíðinni (Güllner, 2019).   

4.4. Samantekt 

Það er margt áhugavert sem kemur fram í þessum niðurstöðum, m.a. hvað leigjendur eru sáttir 

við aðstöðu sína, leiguverð og samband sitt við leigusala. Þess vegna var einnig athyglisvert að 

sjá hversu margir hafa áhyggjur af framtíðinni sinni þrátt fyrir góðri stöðu í dag. Þessar 

áhyggjur þurfa ekki endilega í takt við raunveruleikann þar sem eru að okkar mati eru mörg 

dæmi um einstaklinga sem eru með sín fjármál á hreinu en geta samt sem áður kviðið fyrir 

framtíðinni. Einnig sem eru dæmi um fólk sem eru ekki með sín fjármál á hreinu en lifir 

áhyggjulausu lífi. Það sem við getum gagnrýnt er þátttakendum var ekki skipt niður í eigendur 

og leigjendur þegar kom að því að spyrja hverjar væru helstu ástæður fyrir áhyggjum. Eins og 

áður kom fram er mikill munur á hversu miklar áhyggjur þessi tveir hópar voru með og hefði 

verið áhugavert að sjá hvernig áhyggjur skiptust niður á milli eigenda og leigjenda.  

  



22 

   

 

5. Íslenskur raunveruleiki  

Hér þegar átt er við með samfélagið er verið að tala um íslenska samfélagið, eða með örum 

orðum einstaklingar sem eru búsettir á Íslandi. Þar sem áhersla ritgerðarinnar er á 

hagnaðardrifum leigufélögum á Íslandi, teljum við nauðsynlegt að skoða hvernig samfélagið á 

Íslandi hefur þróast í gegnum árin. Hér munum við skoða hvernig samfélagið hefur þróast í 

gegnum árin, til að geta fengið góða mynd af þessari þróun nýtumst við gögn frá Hagstofu 

Íslands. Með áherslu á mannfjöldaþróun og breytingu á kjarnafjölskyldum í gegnum árin, þar 

sem við teljum þessi atriði vera þýðingarmikil þegar það kemur að greina þróun samfélagsins. 

5.1. Mannfjöldaþróun  

Á síðustu hundrað árum hefur verið stöðug fólksfjölgun á milli ára á Íslandi fyrir utan árið 

2009, í byrjum árs 2010 hafði fólki á Íslandi fækkað um 0,5% frá því í byrjun árs 2009. En að 

meðaltali hefur fólksfjölgunin á milli ára verið um 1,36% frá árinu 1918. Þessi stöðuga fjölgun 

er vegna margra þátta, þar á meðal fólksflutningur til landsins umfram brotflutning (Hagstofa 

Íslands, 2019e), lífsaldur er alltaf að lengjast (Hagstofa Íslands, 2019d) og fæddir umfram látnir 

hafa líka aukist á milli ára (Hagstofa Íslands, 2019e) 

Mynd 1Mannfjölgun á Íslandi og breyting á milli ára frá árinu 1918 til 2019 

 
Heimild: Hagstofa Íslands (2019e) 
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Mesta fjölgunin á síðustu hundrað árum átti sér stað árið 2017, en aukningin frá ársbyrjun 2017 

til ársbyrjun 2018 var um 3%. Fjölgunin ári síðar var rétt undir 2,5% á milli ára, sem var fimmta 

mesta fjölgunin síðan 1918 (Hagstofa Íslands, 2019a). 

Þó að fjölgunin hefur haldist nokkuð stöðug á milli ára síðastliðnu 100 ár þá er ekki hægt að 

segja það sama um barneignir. Þar sem barneignir kvenna á Íslandi hafa stöðugt farið 

minnkandi og í kjölfarið hefur fæðingartíðni mæðra aldrei verið eins lág eins og árið 2018 

samkvæmt Hagstofu Íslands (2019c). Árið 2018 voru lifandi fædd börn á ævi hverrar konu 1,7 

(Hagstofa Íslands, 2019b) sem er ekki talið nóg til að geta viðhaldið mannfjöldanum á Íslandi. 

Viðmiðunarmörkin eru um 2,1 lifandi fædd börn á ævi hverrar konu til að geta viðhaldið 

mannfjöldanum (Hagstofa Íslands, 2019c). Á Íslandi fórum við niður fyrir þau 

viðmiðunarmörk árið 1985 og eftir það höfum við annað hvort verið rétt yfir eða undir 

viðmiðunarmörkunum. Árið 2010 voru 2,2 lifandi fædd börn á ævi konu, en ári síðar fór fjöldi 

niður fyrir 2,1 og hefur farið stöðugt minnkandi þar eftir á milli ára (Hagstofa Íslands, 2019c). 

Mynd 2 Lifandi fædd börn á ævi hverrar konu frá árinu 1918 til 2019 og viðmiðunarmörk sem 

þarf til að viðhalda mannfjöldanum. 

 

Heimild: Hagstofa Íslandi (2019b), Hagstofa Íslandi (2019c) 
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Einn þáttur sem getur verið áhrifavaldur á fólksfjölgun á Íslandi er að meðalævilengd 

Íslendinga er alltaf að verða lengri (Hagstofa Íslands, 2019d) og á síðustu hundrað árum hafa 

fleiri fæðst á hverju ári en látist (Hagstofa Íslands, 2019e). 

Annar þáttur sem gæti verið einn af áhrifavöldum fólksfjölgunar á Íslandi er fólksflutningar, 

þar sem á síðustu hundrað árum hefur fólksflutningar til og frá Íslandi á milli ára verið mjög 

sveiflukenndur. Árinu 2013 höfðu aðfluttir umfram brottfluttra aukist um sexfalt frá árinu á 

undan og hafa aðfluttir umfram brottfluttra farið stöðugt vaxandi á milli ára og aukningin á 

aðfluttum umfram brottflutta var um 103% árið 2017 (Hagstofa Íslands, 2019e). 

Mynd 3 Aðfluttir til Íslands umfram brottfluttra frá Íslandi frá 1918 til 2017 

 

Heimild: Hagstofa Ísland (2019e). 
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einhleypa karla sem einstæða feður. Ári síðar var einnig aukning um 16,53% á milli ára og það 

hélt svo áfram að aukast á milli ára fyrir utan árið 2012, þá dróst það sama um 2,46% en aukning 

á milli ára hefur verið stöðug síðan 2012. Við túlkum það þannig að fleiri feður væru að fá 

forræði yfir börnunum sínum en áður. Einstaklingar sem hafa náð 18 ára aldri og búa í 

foreldrahúsum teljast ekki til kjarnafjölskyldu. Hér fyrir neðan er hægt að sjá breytingar á 

kjarnafjölskyldunum á milli ára yfir 20 ára tímabil eða frá árinu 1999 til ársins 2019. 

Mynd 4 Prósentubreytingar á kjarnafjölskyldum á milli ára 

 

Heimild: Hagstofa Ísland (2019f). 

Hér sameinum við hópa til að sjá betur kjarnafjölskyldur eftir fjölskyldugerð og hvernig hún 

hefur breyst á milli árana 1999, 2009 og 2019. Þar sem einstaklingar voru fólk á aldrinum 18 

eða eldra sem býr eitt. Hjón/sambúð með börn eru tvær manneskjur 18 eða eldri sem búa með 

að minnsta kosti einu barni, 17 ára eða yngri. Hjón/sambúð án barna eru tvær manneskjur 18 

eða eldri sem búa ekki með barni, 17 ára eða yngri. Einstæðir foreldrar eru fólk á aldrinum 18 

eða eldra sem býr með að minnsta kosti einu barni, 17 ára eða yngri (Hagstofa Íslands, 2019f). 
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Mynd 5 Prósentubreytingar á kjarnafjölskyldum á milli ára 

 

Heimild: Hagstofa Íslands (2019f) 

Hér fyrir ofan á mynd 5 er hægt að sjá breytinguna á kjarnafjölskyldum á milli árana 1999, 

2009 og 2019, þessi breyting á milli áratuganna er í samræmi við upplýsingarnar sem komu 

fram hér ofar í kaflanum um barneignir. Þar sem það hefur orðið 4% aukning á einstaklingum, 

segir það okkur að árið 2019 er mun algengara að fullorðinn einstaklingur er barnlaus og búi 

einn heldur en það var fyrir tíu eða tuttugu árum. Fólk skráð í sambúð hefur fækkað þá bæði 

þeim sem eru með börn og hjá þeim sem eru barnlausir, þau sem eru með börn hefur fækkað 

um 4% á síðustu tveimur áratugum og af þeim sem eru barnlaus hefur fækkað um 1% yfir sama 

tímabil. Eina fjölskyldugerðin sem er eins árið 1999 og 2019 er einstaklingar með börn, eða í 

öðrum orðum einstæðir foreldrar, það var aukning árið 2009 en minnkaði svo aftur (Hagstofa 

Íslands, 2019f). 

Það sem er gott að hafa í huga þegar mynd 4 er borin saman við mynd 5 er sú síðari einungis 

að sína þrjú ár með tíu ára millibili. Þar sem á mynd 4 mikla aukningu á feðrum sem fengu 

forræði yfir börnum árið 2000 og 2001, þau börn voru orðin 18 ára eða eldri árið 2019 og teljast 

því ekki með árið 2019 (Hagstofa Íslands, 2019f). Það myndi líka ekki verða prósentubreyting 

ef barn er flutt á milli foreldra, það myndi bara verða prósentuaukning ef skilnaður hafi átt sér 

stað eða barn hafi fæðst utan sambands. 
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Það er þar einnig að hafa í huga að einstaklingur sem hefur náð 18 ára aldri er ekki skráð sem 

barn. Hluti af þeim sem voru flokkaðir annað hvort í hóp einstaklinga eða sambúð án barna 

voru kannski með 18 ára eða eldri einstakling á heimilinu (Hagstofa Íslands, 2019f). 

5.3. Samantekt 

Þegar öll gögnin hér að ofan eru borin saman þá er það sem stendur mest upp úr er að barnlausir 

einstaklingar hafa aukist á milli ára, sem er hægt að lesa úr gögnunum sem eru greind í 

kaflanum Íslenska Kjarnafjölskyldan í gegnum árin hér að ofan. Þegar það er borið saman við 

þær upplýsingar sem eru í kaflanum Mannfjöldaþróun hér fyrir ofna, þá er það að sýna svipaðar 

niðurstöður þar sem frjósemi kvenna hefur farið minkandi á milli árana. Þó að barneignum 

hefur farið fækkandi hefur verið nokkuð stöðug fólksfjölgun á Íslandi, það sem þetta segir 

okkur er að nú í dag er það mun algengara en það var áður að fólk búi eitt og barnlaust. Okkar 

túlkun á því hvernig áhrif þetta hefur haft á íbúðamarkaðinn er að þar sem það er stöðug 

fólksfjölgun á Íslandi og mun fleiri búa einir, eykst eftirspurnin eftir íbúðarhúsnæðum. Allar 

þessar breytingar í samfélaginu teljum við hafa þau áhrif að eftirspurn eftir einstaklingsíbúðum 

munu aukast á næstu árum. 
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6. Húsnæðismarkaðurinn 

Þar sem húsnæðismarkaðurinn er mjög vítt hugtak og á við um allar gerðir húsnæðis, teljum 

við það nauðsynlegt að útskýra hvað er átt við í þessu verkefni þegar að verið er að tala um 

húsnæðismarkaðinn. Í þessu verkefni er einungis verið að tala um húsnæði sem eru ætluð sem 

íbúðarhúsnæði og eru samþykkt sem íbúðarhúsnæði. Húsnæðismarkaðurinn eru allar 

íbúðareignir sem eru á byggingarstigi fjögur eða hærra og hafa ekki verið dæmdar ónýta. 

6.1. Íslenski markaðurinn 

Samkvæmt skýrslunni Greining á undirliggjandi íbúðaþörf sem Íbúðalánasjóður gaf út í janúar 

2018 kemur fram að það sé skortur af íbúðum á Íslandi, þau telja að það þurfi að byggja 17.000 

íbúðir á árunum 2017 til 2019 til að koma í móts við þann uppsafnaða skort frá árinu 2012. Við 

teljum 17.000 íbúðir á þremur árum ekki vera raunhæft markið, þar sem á síðustu 50 árum hafa 

fjöldi íbúða byggð á einu ári aldrei farið yfir 3.500 íbúðir á ári, það var mest byggt árið 2007, 

það ár voru 3.348 íbúðir byggðar. Á árinu 2017 voru 1.768 íbúðir byggðar og ári síðar voru 

2.303 íbúðir byggðar, sem gerir það 4.071 íbúðir byggðar frá ársbyrjun 2017 til ársloka 2018 

(Hagstofa Íslands, 2019g). Á þessum fyrstu tveimur árum náðist ekki að byggja einn fjórða af 

því sem kom fram í skýrslu Íbúðalánasjóðs að þurfti að byggja á árunum 2017 til 2019 til að 

koma til móts við þann uppsafnaða skort frá árinu 2012 (Íbúðalánasjóður, 2018b). 

Þó að Íbúðalánasjóður taldi að það þyrfti að byggja 17.000 íbúðir á árunum 2017 til 2019, þá 

er hægt að sjá með tölunum hér að ofan að það er ekki raunhæft markmið, það kom einnig fram 

í skýrslu Íbúðalánasjóðs að ef það yrðu byggðar að meðaltali um 2.200 íbúðir á ári til ársins 

2040, þá væri hægt að mæta þessum uppsafnaða skorti og fólksfjölgun ef það væri miðað út 

frá mannfjöldaspá (Íbúðalánasjóður, 2018b). 
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Mynd 6 Bygging íbúðarhúsnæðis frá 1970 til 2018 í samanburði við framtíða markamið 

 

Heimild: Hagstofa Íslands (2019g), Íbúðalánasjóður (2018b). 

Þegar við skoðuðum byggingu íbúðarhúsa frá árinu 1970 til ársins 2018 þá sáum við að 2.200 

íbúðir þarf ekki að vera óraunhæft markmið, þar sem því hefur verið náð 11 sinnum frá árinu 

1970. Á síðustu 10 árum hafa fjöldi byggðra íbúða bara einu sinni farið yfir 2.200, það var árið 

2018 þá voru 2.303 íbúðir byggðra á árinu (Hagstofa Íslands, 2019g). Erfitt er að segja til með 

hvað stór hluti af þessu nýbyggingum eru í útleigu, þar sem við höfðum ekki aðgang að 

upplýsingum um hvaða íbúðir eru í útleigu. Af þeim gögnum sem voru aðgengileg var skýrsla 

frá Heimavöllum, þar kom fram að Heimavellir væru að fjárfesta í nýbyggingum og samkvæmt 

áætlun Heimavalla þá myndi samtals 300 nýjar íbúðir verða afhentar á árunum 2018 og 2019 

(Heimavellir hf., 2018), en við höfum ekki fundið nein gögn um hversu margar af þessum nýju 

íbúðum hafa verið afhentar og eru í útleigu. 

6.2. Leigumarkaðurinn 

Leigumarkaðurinn er vítt hugtak sem á við um alla sem stunda þau viðskipti að bjóða upp á 

þjónustu eða afnot af vöru yfir ákveðið tímabil gegn gjaldi. Eignarétturinn er ávallt hjá 

leigusalanum en leigutakinn kaupir sér rétt til þess að hafa afnot að vörunni eða þjónustunni 

yfir ákveðið samningstímabil gegn gjaldi. Þar sem leigumarkaður er vítt hugtak teljum við það 

nauðsynlegt að tilgreina hvað er átt við þegar talað er um leigumarkaði í þessu viðfangsefnin. 

Hér er einungis átt við um leiguíbúðamarkaðinn, semsagt alla þá sem stunda viðskipti í formi 

útleigu á íbúðarhúsnæði gegn gjaldi. Þar sem erfitt var að fá gögn um óþinglýsta 
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leigusamninga, þar sem þeir leigusamninga eru yfirleitt ekki neinstaðar á skrá og þess vegna er 

erfitt að fá tölfræðileg gögn um þá. Af þeirri ástæðu þegar hér er talað um leigusamningar er 

einungis verið að tala um þinglýsta leigusamninga, nema annað sé tekið fram. Einnig teljum 

við það nauðsynlegt að skilgreina hvað hér er átt við með leigusala og leigutaka í þessu 

viðfangsefni, leigusali er sá sem leigir út íbúð gegn gjaldi og leigutaki er sá sem leigir íbúðina 

og greiðir fyrir afnot af henni. 

6.2.1. Íslenski leigumarkaðurinn 

Hér á íslenski leigumarkaðurinn einungis við um það íbúðahúsnæði sem er í útleigu eða er í 

boði til útleigu á Íslandi. Allir þeir sem leigðu út íbúðarhúsnæði með þinglýstum leigusamningi 

óháð því hver það er, til má nefna leigufélög, ríkið, borg, bær og einstaklingur teljast allir til 

leigumarkaðsins.  

Þegar skoðað er hverjir voru að leigja út íbúðarhúsnæði á Íslandi, þá kom fram í fréttargreininni 

Leigufélög hasla sér völl sem Snorri Páll Gunnarsson skrifaði 26. febrúar 2017 fyrir 

Viðskiptablaðið að Heimavellir og Almenna leigufélagið væru tvö stærstu leigufélög á 

almennum leigumarkaði á Íslandi árið 2017. Samkvæmt skýrslunni Leigumarkaðir á Íslandi 

frá Íbúðalánasjóðs sem kom út 30. október 2018, voru einkarekin leigufélög með 16% hlutdeild 

á leigumarkaði, sem gerði þau þriðja stærsta leigusala á leigumarkaðnum. Stærsti hópurinn var 

með 35% hlutdeild á markaði sem voru einstaklingar á almennum markaði og þar á eftir 22% 

hlutdeild voru ættingjar og vinir.  

  



31 

   

 

Mynd 7 Hvernig hlutdeild leigumarkaðsins árið 2018 skiptist samkvæmt Íbúðalánasjóði 

 

Heimild: Íbúðalánasjóður (2018a) 

Með því að skoða þessar tölur hér að ofan er hægt að sjá að 57% leigjenda árið 2018 voru annað 

hvort að leigja af einstaklingum á almennum markaði eða hjá ættingjum og vinum. Til að geta 

fundið út hlutdeild einstakra aðila er miðað við leiguíbúðafjöldann sem kom fram í skýrslu 

Íbúðalánasjóðs frá október 2018 sem voru um 30.000 leiguíbúðir á Íslandi í október 2018.  

Tafla 1 Hlutdeild á leigumarkaði og meðalvextir 

  Fjöldi íbúða í 

lok árs 2018 

Nýtingar- 

hlutfall íbúða 

Íbúðir í 

útleigu 

Hlutdeild á 

leigumarkaði  

Meðalvextir 

verðtryggðra 

skulda 

Meðalvextir 

óverðtryggðra 

skulda 

Almenna leigufélagið ehf. 1.254 95% 1.191 3,97% 3,80% 6,20% 

Heimavelir hf. 1.892 0,961 1.818 6,06% 4,33% 7,83% 

Samtals þar sem við á 3.146  3.010 10,03%   

Heimild: Almenna leigufélagið ehf. (2019), Heimavellir hf. (2019), Íbúðalánasjóður (2018a). 

Þegar við berum niðurstöðurnar úr Töflu 1 við þá fullyrðing að Heimavellir og Almenna 

leigufélagið séu tvö stærstu félög á Íslandi (Snorri Páll Gunnarsson, 2017), með það í huga að 

þessi fullyrðing kom árið 2017 og gögnin sem Töflu 1 byggðist á voru frá árinu 2018. Þessi 

félög eru samtals með um 10% hlutdeild á markaði (sjá Töflu 1) og einkarekin leigufélög voru 

í heildina með um 16% hlutdeild á markaði (Íbúðalánasjóður, 2018a). Með þessum 

niðurstöðum er hægt að sjá að Heimavellir og Almenna leigufélagið eru samtals með meirihluta 
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á markaði og öll önnur einkarekin leigufélög eru samtals með um 6% hlutdeild á markaði. Þó 

að Heimavellir og Almenna leigufélagið eru með meirihlutann á markaði þegar það kemur að 

einkareknum leigufélögum þá eru þau ekki með meirihluta á markaði þegar þau eru borin 

saman við allan leigumarkaðinn, þar sem einstaklingar á almennum markaði eru samtals með 

um 35% hlutdeild á markaði og ættingjar og vinir eru samtals með um 22% hlutdeild 

(Íbúðalánasjóður, 2018a). 

6.2.2. Hagnaðardrifin leigufélög 

Þegar markmið félags er að hámarka hagnað þá er það hagnaðardrifin, það sem aðgreinir 

félagið frá félagi sem er rekið án hagnaðarsjónarmiða er að það síðarnefnda leigir 

íbúðarhúsnæðið út á kostnaðarverði, þar sem hámörkun hagnaðar er ekki markmið félagsins 

(Bjarg íbúðafélag, e.d.).  Af þeim félögum sem eru hagnaðardrifin eru Heimavellir og Almenna 

leigufélagið samtals með um 10% hlutdeild á markaði (Tafla 1) sem er tæplega tveir þriðju af 

hlutdeild allra einkareknu leigufélaga á markaði (Tafla 1; Íbúðalánasjóður, 2018a), Heimavellir 

er með 6,06% hlutdeild á markaði og Almenna leigufélagið er með 3,97% hlutdeild á markaði. 

Þar sem Heimavellir og Almenna leigufélagið eru með mestu hlutdeild á markaði af 

einkareknum leigufélögum árið 2018 er fjallað nánar um þau hér. 

6.2.2.1. Heimavellir hf. 

Heimavellir er íslenskt leigufélag sem leigir út íbúðir til einstaklinga á almennum markaði, 

félagið var stofnað 2014 með sameiningu leigufélagana V Laugavegs ehf., Leiguliða ehf. og 

Álftavers ehf., sama ár seldi Íbúðalánasjóður Heimavöllum tvö fjölbýlishús á Selfossi 

(Heimavellir hf., e.d.). Árið síðar hélt eignasafn Heimavalla áfram að vaxa með kaupum á 

eignasöfnum frá Íbúðalánasjóði (Heimavellir hf., 2018), árið 2016 héldu viðskiptin við 

Íbúðalánasjóð áfram með kaupum á fjórum eignasöfnum Íbúðalánasjóðs. Sama ár keypti 

félagið eignasöfn frá Norðurlandi og Reykjanesbæ (Heimavellir hf., e.d.). Árið 2017 bættust 

fleiri eignir við eignasafn Heimavalla, en upplýsingar um hverjir voru seljendur þessara eigna 

kom ekki fram einungis að kaup höfðu átt sér stað (Heimavellir hf., 2018). Breytingar áttu sér 

stað árið 2018, það var fyrsta árið sem það fækkaði eigum í eignasafni Heimavalla. Það ár seldi 

félagið eignir sem það taldi vera óhentugar leiguíbúðir (Heimavellir hf., 2019). 

  



33 

   

 

Tafla 2 Fjöldi íbúða í eignasafni Heimavalla í lok hvers árs 

 
Í árslok 2014 2015 2016 2017 2018  

 
Íbúðir í eignasafni 235  411  1.772  1.968  1.892   

Heimildir: Heimavellir hf. (e.d.), Heimavellir hf. (2018), Heimavellir hf. (2019). 

Heimavellir hafa fjármagnað eignasafnið sitt að mestu leyti með lánatöku, þar sem 82% af 

skuldum Heimavalla í lok árs 2018 var við lánastofnanir (Heimavellir hf., 2019). 

Íbúðalánasjóður er eitt þeirra lánastofnana sem hafa lánað félaginu, allt að 44% af lánum 

Heimavalla við lánastofnanir koma frá Íbúðalánasjóði. Eitt af því sem þessi lán hjá 

Íbúðalánasjóði hafa gert er að koma í veg fyrir að Heimavellir geti greitt arð til hluthafa sína, 

þar sem óheimilt er að greiða út arðgreiðslur ef félag er með lán hjá Íbúðalánasjóði. Þar sem 

félagið hefur það sem framtíðar markmið að geta greitt út arð til hluthafa hefur það verið að 

skoða aðrar leiðir til að fjármagna reksturinn og greiða upp lánin við Íbúðalánasjóð (Stígur 

Helgason, 2018).   

Þar sem Heimavellir hafa ekki heimild til þess að greiða út arð á meðan þeir eru með lán hjá 

Íbúðalánasjóði, hafa þeir verið að vinna í því að endurfjármagna lán sín til þess að reyna að 

losna við þau lán sem eru hjá Íbúðalánasjóði. Ein af endurfjármögnunar leiðunum sem þeir 

höfðu farið í er að gefa út skuldabréf, í dag eru Heimavellir með þrjú útistandandi skuldabréf 

(Ritstjórn Kjarnans, 2018). 

Tafla 3 Skuldabréf Heimavalla hf. 

Nafn Note Skráningardagur Lokadagur CCY Viðskiptalota Outstanding amount Uppgjörstími 

HEIMA100646 3,90 23.12.2016 10.6.2046 ISK 20.000.000 1.280.000.000,00 10.6.2046 

HEIMA071248 3,65 7.6.2019 7.12.2048 ISK 20.000.000 4.260.000.000,00 7.12.2048 

HEIMA071225 3,20 7.6.2019 7.12.2025 ISK 20.000.000 1.340.000.000,00 7.12.2025 

Heimild: Nasdaq (2019a), Nasdaq (2019b), Nasdaq (2019c). 

Hlutabréf Heimavalla voru skráð á markað Nasdaq Iceland 24. maí 2018 og markaðsvirði 

þeirra er 13 milljarða króna. Eftir að hafa verið skráð í Kauphöll í rúmt ár fékk Heimavellir 

beiðni frá 3 hluthöfum að afskrá félagið af markaði vegna þess að það hafði ekki skilað inn 

væntum hagnaði (Þórður Snær Júlíusson, 2019). 

Það sem við teljum vera áhugaverðast við Heimavelli er öll þessi viðskipti við Íbúðalánasjóð, 

þar sem ef Heimavellir höfðu það sem markmið frá upphafi að hagnast af sínum viðskiptum, 
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teljum við þeir hafa gert stór mistök. Það kemur skýrt fram hjá Íbúðalánasjóði að óheimilt er 

að hagnast á útlánum á íbúðum ef íbúðin er að einhverra hluta fjármögnuð með láni frá 

Íbúðalánsjóði. 

Það er farið nánar í fjárhagsstöðu Heimavalla hér neðar í kaflanum Samanburður á 

leigufélögunum þar sem við teljum það gagnlegra að bera félög saman í stað þess að skoða þau 

eitt og sér. 

6.2.2.2. Almenna leigufélagið ehf. 

Almenna leigufélagið var stofnað árið 2014, en litlar upplýsingar eru aðgengilegar um þeirra 

fyrsta starfsár þar sem elsti aðgengilegi ársreikningurinn er á heimasíðu félagsins er frá árinu 

2015. Í ársreikningi Almenna leigufélagsins frá árinu 2015 lýsir það starfseminni sinni sem að 

sjá um útleigu á íbúðum sem eru í eigu tengdra félaga (Almenna leigufélagið ehf., 2016). Ári 

síðar fór félagið að leigja út sínar íbúðir, en hélt samt áfram að sjá um útleigu á íbúðum sem 

eru í eign tengdra félaga. Í lok árs 2016 skrifaði Almenna leigufélagið undir kaupsamning til 

kaupa á BK eignir, fyrri hluta árs 2017 samþykkti Samkeppniseftirlitið kaupin og Almenna 

leigufélagið eignaðist allan hluta í BK eignir. (Almenna leigufélagið ehf., 2017). Eignasafn 

Almenna leigufélagsins hélt svo áfram að vaxa á milli ára, en þar sem ekki öll kaup og sala á 

íbúðum kemur farm í ársreikningum félagsins, kemur fram hve margar íbúðir eru í eignasafni 

félagsins í árslok hvers árs er það notað til að meta vöxt félagsins. Árið 2018 keypti Almenna 

leigufélagið Reykjavik Apartments og X459 ehf. og við það bættust fleiri íbúðir í eignasafn 

félagsins (Almenna leigufélagið ehf., 2019). 

Tafla 4 Fjöldi íbúða í eignasafni Almenna leigufélagsins í lok hvers árs 

 Í árslok 2014 2015 2016 2017 2018  

 Íbúðir í eignasafni - - 871  1.205  1.254   

Heimildir: Almenna leigufélagið ehf. (2016), Almenna leigufélagið ehf. (2017), Almenna leigufélagið ehf. (2018), 

Almenna leigufélagið ehf. (2019). 

Almenna leigufélagið hefur fjármagnað eignasafn sitt að mestu leyti með lántöku, þar sem 86% 

af skuldum Almenna leigufélagsins í lok árs 2018 var við lánastofnanir (Almenna leigufélagið 

ehf., 2019). Í byrjun árs 2018 voru skuldabréf Almenna leigufélagsins skráð í Kauphöll, á sama 

tíma endurfjármagnaði félagið lán hjá Landbankanum og gerði Almenna leigufélagið 

lánasamning við fjárfestingarsjóð í Bandaríkjunum (GAMMA Capital Management hf., 2018). 
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Tafla 5 Skuldabréf Almenna leigufélagsins ehf. 

Nafn Note Skráningardagur Lokadagur CCY Viðskiptalota Outstanding amount Uppgjörstími 

AL260148 3,50 29.1.2018 26.1.2048 ISK 20.000.000 11.040.000.000,00 26.1.2048 

AL231124 3,30 27.11.2018 23.11.2024 ISK 20.000.000 1.480.000.000,00 23.11.2024 

Heimild: Nasdaq (2019d), Nasdaq (2019e), 

Af þeim 16% hlutdeilda sem einkarekin leigufélög eiga af markaðnum í lok árs 2018, sem kom 

fram hér ofar er Almenna leigufélagið með um einn fjórða þess eða um 4% hlutdeild af 

leigumarkaði, sem er í samræmi við niðurstöður í töflu 1. Almenna leigufélagið hefur svarað 

þeirri gagnrýni að þeir séu að stýra leigumarkaðnum með því að segja að umfjöllun um félagið 

og áhrif þess á leigumarkaðnum stæðust ekki. Þar sem leigufélagið hélt fram var að hlutdeild 

félagsins væri of lítið til þess að stýra leigumarkaðnum (Ritstjórn Viðskiptablaðsins, 2018). 

Samkvæmt skýrslu Íbúðalánasjóðs (2018a) hefur íbúðarverð tvöfaldast og leiguverð hækkað 

um 90%, en laun bara hækkað um 74% frá árinu 2011. 

Með þær upplýsingar sem við höfum þá getum við ekki annað sagt en að við séum sammála 

Almenna leigufélaginu þegar það kemur að því að þeir segjast ekki stýra leigumarkaðnum. Þar 

sem 4% hlutdeild af leigumarkaðnum teljum við vera of lítil til að stýra markaðnum.  

Eins og kom fram í kafla Heimavallar þá er farið nánar í fjárhagsstöðu fyrirtækjanna hér neðar 

í kaflanum Samanburður á leigufélögunum þar sem við teljum það gagnlegar að bera félög 

saman í stað þess að skoða þau eitt og sér. 

6.2.3. Samantekt á íslenska leigumarkaðnum 

Þegar við skoðum leigumarkaðinn í heildsinni þá sjáum við að í október 2018 voru flestir 

leigjendur á Íslandi ekki að leigja hjá einkareknum leigufyrirtækjum. Það voru flestir að leigja 

íbúðir hjá einkaaðilum, næst flestir leigja hjá vinum og ættingjum og þessir tveir hópar voru 

samtals með 57% hlutdeild af leigumarkaðnum í október 2018 (Íbúðalánasjóður, 2018a). Að 

okkar mati þá er margt hægt að gagnrýna þegar það kemur að einkareknum hagnaðardrifnum 

leigufélögum á við Heimavelli og Almenna leigufélagið, en að þau séu eins stór áhrifavaldur 

eins og hefur verið tekið fram í umfjöllun getum við ekki verið sammála. Þar sem flestir eru 

ekki að leigja hjá einkareknum leigufélögum og við höfðum ekki fundið einhver sönnunargögn 

sem sýna að þessi leigufélög vera með hærri leiguverð eða hækkað sín leiguverð fyrst og hinir 

leigusalarnir fylgt eftir. Það sem við teljum vera líklegri áhrifavaldur leiguverðs íbúða er 
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hækkandi fasteignaverð (Sigríður Hrefna Hrafnkelsdóttir, 2018), vextir á íbúðalánum og 

skortur á íbúðum, þar sem eftirspurn eftir íbúðum er meiri en framboðið (Íbúðalánasjóður, 

2018b). 

6.2.4. Erlendir leigumarkaðir 

Ástæða þess að erlendir leigumarkaðir eru skoðaðir hér eru vegna þess að við teljum það 

nauðsynlegt að skoða aðra leigumarkaði til að geta greint betur íslenska leigumarkaðinn. Þar 

sem Ísland er mun fámennra en þau lönd sem við erum að skoða hér munum við hafa það í 

huga þegar það kemur að samanburði og greiningu. 

6.2.5. Hagnaðardrifin leigufélög 

Þegar það kemur að hagnaðardrifnum leigufélögum er átt við það sama og kom fram hér ofar, 

að þau hafa það sem markmið að hámarka hagnað. Leigufélöginn sem verða hér skoðuð eru 

Derwent London Plc og KCR Residential REIT Plc frá Bretlandi, ADLER Real Estate AG frá 

Þýskaland og Aroundtown SA frá Lúxemborg. Ástæða fyrir því að þessi leigufélög voru valin 

er sú að við teljum þau vera sambærileg við Heimavelli og Almenna leigufélagið.  

6.2.5.1. Derwent London Plc 

Derwent London er breskt hagnaðrdrifið leigufélag sem er staðsett í London eins og nafnið 

gefur tilkynna, félagði var stofnað árið 1984. Derwent London er í dag stærsta leigufélag í 

London með eignasafn sem er yfir 5 milljón fermetrar en hvergi kemur fram hvað þetta eru 

margar eignir í eignasafninu (Derwent London Plc, e.d.). Hlutabréf félagsins eru skráð á 

hlutabréfamarkað hjá London Stock Exchange (London Stock Exchange, 2019a). 
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6.2.5.2. KCR Residential REIT Plc 

KCR Residential REIT er breskt hagnaðardrifið leigufélag sem er staðsett í London (KCR 

Residential REIT Plc, e.d.), félagið var stofnað árið 2015 (London Stock Exchange, 2019b) og 

eru 320 íbúðir í eignasafni félagsins (KCR Residential REIT Plc, e.d.). Hlutabréf félagsins eru 

skráð á hlutabréfamarkað hjá London Stock Exchange (London Stock Exchange, 2019b). 

6.2.5.3. ADLER Real Estate AG 

ADLER Real Estate AG er þýskt hagnaðardrifið leigufélag sem er staðsett í Berlín, félagið var 

stofnað árið 1880 undir nafninu ADLER- Fahrradwerke, en félgaið varð ekki að ADLER Real 

Estate AG fyrr en árið 2002 (ADLER Real Estate AG, 2019b). Eignasafn félagsins er með í 

dag yfir 52.000 íbúðir og flestar þeirra eru staðsettar í norður og vestur hluta Þýskalands 

(ADLER Real Estate AG, e.d.). Hlutabréf félagsins eru skráð á hlutabréfamarkað hjá Frankfurt 

Stock Exchange (Börse Frankfurt, 2019). 

6.2.5.4. Aroundtown SA 

Aroundtown SA er hagnaðardrifið leigufélag frá Lúxemborg, félagði var stofnað árið 2004 

(Aroundtown SA, e.d.-a). Félagið skiptir eignasafinu sínu í tvennt, 86% af eignasafninu eru 

iðnaðarhúsnæði og 14% íbúðahúsnæði (Aroundtown SA, e.d.-b). Iðnaðarhúsnæðin eru samtals 

6,6 milljón fermetrar og eru að mestu leyti skrifstofuhúsnæði og hótel, íbúðarhúsnæðin í 

eignasafni Aroundtown SA eru með um 81.000 íbúðir (Aroundtown SA, 2019b). Mestmegnis 

af eignasafni Aroundtown SA er staðsett í Þýskalandi og Lúxemborg (Aroundtown SA, e.d.-

a). Hlutabréf félagsins eru skráð á hlutabréfamarkað hjá Frankfurt Stock Exchange 

(Aroundtown SA, 2019c). 

6.2.6. Samanburður á leigufélögunum 

Hér verður allur samandburður byggður á ársreikningum ofangreinda félag frá árinu 2018. Þar 

sem félögin eru misstór munum við einungis vinna með lykiltölur unnar úr gögnum fengin úr 

ársreikningum félaganna. Við völdum þær lykiltölur sem við töldu geta líst stöðu félaganna 

sem best og allar þær lykiltölur sem við erum að vinna með hér eru í Töflu 6. 

  



38 

   

 

Tafla 6 Lykiltölur úr ársreikningum 

  

Heimavelir 

hf. 

Almenna 

leigufélagið 

ehf. 

Derwent 

London 

KCR 

Residential 

REIT 

ADLER 

Real Estate 

AG 

Aroundtown 

SA 

Hagnaðarhlutfall 

(EBITDA/Rekstrartekjur) 
61% 53% 83% -468% 58% 95% 

Hagnaðarhlutfall 

(EBT/Rekstrartekjur) 
2% 19% 97% -25% 130% -137% 

Hagnaðarhlutfall 

(Hagnaður/Rekstrartekjur) 
1% 14% 96% -25% 95% -146% 

Eiginfjárhlutfall 33% 27,5% 80% 32% 27% 27% 

Skuldahlutfall 67% 72,5% 20% 68% 73% 73% 

Arðsemi heildareigna 0,1% 0,9% 4,1% -0,2% 5,6% -1,3% 

Gæði hagnaðar 0,083 0,66 0,53 -35,82 0,40 -0,02 

Heimild: Aroundtown SA (2019a), ADLER Real Estate AG (2019a), KCR Residential REIT (2018), Derwent 

London (2019), Almenna leigufélagið ehf. (2019), Heimavellir hf. (2019). 

Þegar við skoðum hagnaðarhlutföll félaganna þá sjáum við talsverðan mun á milli 

hagnaðarhlutfalla innan félaganna eftir því hvort það sé verið að vinna með EBITDA, EBT eða 

hagnað. Það sem þetta segir okkur er að það er talsverð breyting sem hefur haft áhrif á 

hagnaðinn eftir rekstrarkostnað. Hjá Heimavöllum, Almenna leigufélagsins, Derwent London 

og Aroundtown dregst hagnaðarhlutfallið saman á milli EBITA,  EBT og hagnaði. Það sem 

stendur upp úr í töflu 6 er að rekstrarkostnaður KCR Residential er margfalt hærri en 

rekstrartekjur og það eru aðrar tekjur sem koma þar inn eftir EBITDA hefur verið reiknuð sem 

dregur talsvert úr neikvæða hagnaðarhlutafallinu, en er samt ekki nóg til að gera hann jákvæða. 

Þegar horft er frá EBITDA þá er hagarahlutfall KCR Residential það mikið í mínus að við 

urðum að sleppa KCR Residential á mynd 8, þar sem ef viðhöfðum haft það með þá yrði myndin 

ekki auðlesanleg. 
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Mynd 8 Breyting á milli hagnaðarhlutfalla hjá eftirfarandi leigufélögum 

 

Heimild: Aroundtown SA (2019a), ADLER Real Estate AG (2019a), Derwent London (2019), Almenna 

leigufélagið ehf. (2019), Heimavellir hf. (2019). 

Það sem stendur mest upp úr er þegar hagnaðar tölurnar eru skoðaðar er hin mikla breyting 

sem átti sér stað hjá Aroundtown. Félagið fer úr því að vera með 95% hagnaðarhlutfall alla leið 

niður í -146%, það sem það segir okkur er að rekstrartekjur félagsins eru mjög lítill hluti af 

gjöldum félagsins. Þegar öll hagnaðarhlutföllin eru skoðuð saman þá er hægt að sjá að ADLER 

er að koma best út af þessi félögum. Þó að það félag er ekki með hæsta hagnaðarhlutfallið þegar 

horft er frá EBITDA, þá er það með hærra EBT hagnaðarhlutfall heldur en hin félögin. Það 

þýðir að rekstrargjöld er stærra hlutfall af rekstrartækjum hjá ADLER en hjá sumum hinna 

félaganna, en það eru aðrar tekjur að koma inn í félagið sem gefur því hærra hagnaðarhlutfall 

þegar það er horft út frá bæði EBT og hagnaði.  

Ef við einbeitum okkur að Heimavöllum og Almenna leigufélagsins þá er hægt að sjá á mynd 

8 að öll hagnaðarhlutföllin þeirra eru jákvæði. Heimavellir koma betur út en Almenna 

leigufélagið þegar horf er út frá EBITDA, en Almenna leigufélagið kemur betur út í hinum 

tveimur hagnaðarhlutföllum. Að okkar mati er Almenna leigufélagið að koma betur út hér, þó 

að Heimavellir er hlutfallslega með lægri rekstrakostnaði en Almenna leigufélagið þá eru þeir 

í heildina að skila hlutfallslega lægri hagnaði en Almenna leigufélagið eins og sest á mynd 8. 

Þegar við berum saman Heimavelli og Almenna leigufélagið við erlendu félögin þá eru þau að 

koma sæmileg út, þau eru ekki með jafn háar hagnaðarvísitölur og ADLER og Derwent 

London, en þau eru ekki heldur með neikvæðar eins og Aroundtown og KCR Residential. 
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Mynd 9 Skipting heildarfjármuna hjá eftirfarandi leigufélögum 

 

Heimild: Aroundtown SA (2019a), ADLER Real Estate AG (2019a), KCR Residential REIT (2018), Derwent 

London (2019), Almenna leigufélagið ehf. (2019), Heimavellir hf. (2019). 

Þegar við skoðum mynd 9 þá sjáum við að fyrir utan Derwent London, þá er skipting 

heildarfjármuna nokkuð svipuð hjá félögunum. Það er ekki neinn afgerandi munur á milli 

Heimavalla, Almenna leigufélagsins og erlendu félaganna fyrir utan Derwent London. Það sem 

þetta segir okkur er að félögin skuldi hlutfallslega mjög svipað og eru með svipaðan 

fjárhagslegan styrk til að geta greitt skuldbindingar sínar.  

6.2.7. Samanburður 

Þegar við berum allar niðurstöðurnar saman þá sjáum við enga tengingu á milli velgengni 

félags og í hvaða landi það starfar. Það sem við sjáum spilar hér mun stærri part er starfsaldur 

félaganna þar sem ADLER hefur starfað hér lengst og þar á eftir er það Derwent London og 

eru þau með hæstu hagnaðar hlutföllin af öllum ofangreindu félögum. Heimavellir og Almenna 

leigufélagið eru með jákvæð hagnaðarhlutföll, en það er mjög mikill munur á milli 

hagnaðarhlutfalla þar sem er mikill kostnaður að koma inn eftir að félögin hafa greitt 

rekstrarkostnað.  

Þegar það kemur að skiptingu heildarfjármögnunar þá er Derwent London að koma best út ef 

við eru að meta stöðunna þannig að því hærra sem eiginfjárhlutfallið er því betri staða félagið 

er í. Á eftir Derwent London er Heimavellir með næst hæsta eiginfjárhlutfallið, en ef við 
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horfum á töflu 6 í heild sinni þá sjáum við að félagið KCR Residential er með þriðja hæsta 

eiginfjárhlutfalli  en fjárhagsstaða félagsins er ábótavant.  

6.2.8. Greining á stöðu Heimavella og Almenna leigufélagsins 

Staða þeirra er metin á þann hátt að skoðað er hver hlutdeild þeirra var á íslenska 

leiguíbúðamarkaðnum í lok árs 2018, einnig er skoðað fjárhagsleg staða þeirra með áherslu á 

hver hagnaðarhlutföll og skipting heildarfjármuna þeirra hafði verið í ársloks 2018. Þar sem 

áherslan er á íslenskum hagnaðardrifin leigufélög verður einungis Almenna leigufélagið og 

Heimavellir tekin fyrir hér. 

Í lok árs 2018 voru öll hagnaðardrifinn leigufélög samtals með um 16% hlutdeild af íslenska 

leigumarkaðnum. Af þessum 16% var Heimavellir með um 6% og Almenna leigufélagið með 

um 4%. Önnur hagnaðardrifin leigufélög voru samtals með um 6%, að öllum líkindum eru 

þetta mörg lítil félög, þar sem í þeirri umfjöllun sem við höfum séð hafa bara Almenna 

leigufélagið og Heimavellir verið nefnd. 

Það sem við teljum þeirra hlutdeild segja um stöðu þeirra er að 4 til 6% hlutdeild af markaði 

vera ekki mjög sterk staða á markaði, þar sem þau eru einungis með smá brot af markaðnum 

ef við horfum á markaðinn í heildsinni. Ef við horfum einungis á þann hluta markaðsins sem 

hagnaðardrifin leigufélög eiga þá teljum við að  Heimavellir og Almenna leigufélagið séu með 

nokkuð sterka stöðu á leigumarkaðnum. Heimavellir er með sterkari stöðu en Almenna 

leigufélagið, þar sem Heimavellir eru með meiri hlutdeild á leigumarkaði en Almenna 

leigufélagið. 

Svarið við hversu sterk staða Heimavalla og Almenna leigufélagsins er ef við einungis horfum 

út frá hlutdeild þeirra. Að okkar mati þá eru Heimavellir og Almenna leigufélagið ekki með 

sterka stöðu á Íslenska íbúðaleigumarkaðnum. Þau rök sem við höfum fyrir okkar mati er að 

bæði Heimavellir og Almenna leigufélagið eru með of litla hlutdeild til þess að vera með sterka 

stöðu á markaðnum. Við metum sterka stöðu á markaði þegar það kemur að hlutdeild, þá þarf 

hlutdeildin að verð það stór hluti af markaðnum að það gefist möguleiki til þess að leiða 

markaðinn. 

Hér erum við að meta fjárhagsstöðu Heimavella og Almenna leigufélagsins einungis út frá 

hagnaðarhlutföllum þeirra í lok árs 2018. Þar sem við teljum nauðsynlegt að skoða 
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hagnaðarhlutföll út frá EBITDA, EBT og hagnaði, okkur finnst mikilvægt að skoða hvernig 

hagnaðarhlutfallið breytist því neðar sem það fer í rekstrarreikninginn.  

Þegar við skoðum hagnaðarhlutfallið einungis út frá EBITDA og rektsrartekjum þá eru við að 

skoða hvað hátt hlutfall af rekstrartekjum eru eftir að rekstrarkostnaður hefur verið greiddur. 

Þar sem þetta hagnaðarhlutfall er 61% hjá Heimavöllum og 53% hjá Almenna leigufélagsins 

er hægt að sjá að bæði Heimavellir og Almenna leigufélagið eru með meira en helmingi hærri 

rekstartekjur en rekstarkostnað. Að okkar mati eru hér bæði Heimavellir og Almenna 

leigufélagið með sterka fjárhagsstöðu, en Heimavellir er hlutfalslega með aðeins sterkari 

fjárhagstöðu hér en Almenna leigufélagið. 

Þegar við skoðum hagnaðarhlutfallið einungis út frá EBT og rektsrartekjum þá eru við að skoða 

hvað hátt hlutfall af rekstrartekjum eru eftir áður en skattar eru greiddir. Þar sem þetta 

hagnaðarhlutfall er 2% hjá Heimavöllum og 19% hjá Almenna leigufélagsins er hægt að sjá að 

það hefur bæst við talsverur kostnaður eftir rekstrarkostnað hjá bæði Heimavöllum og Almenna 

leigufélaginu. Heimavellir og Almenna leigufélagið eru samt bæði enn með jákvætt 

hagnaðarhlutfall sem þýðir að þau séu bæði enn að skila hagnaði þó að meirihluti rekstartekna 

félaganna höfðu farið í gjöld. Hlutfalslega er Almenna leigufélagið að koma sterkara 

fjárhagslega út hér en Heimavellir. 

Þegar við skoðum hagnaðarhlutfallið út frá heildar hagnaði og rekstrartekjum þá eru við að 

skoða hvað hátt hlutfall af rekstartekjum eru eftir að skattar hafa verið greiddir. Þar sem þetta 

hagnaðarhlutfall er 1% hjá Heimavöllum og 14% hjá Almenna leigufélaginu er hægt að sjá að 

þau höfðu lækkað eftir að skattar höfðu verið greiddir, þar sem bæðu félögin voru að skila 

hagnaði fyrir skatta reiknuðum við með þessari lækkun. Heimavellir og Almenna leigufélagið 

eru bæði að skila hagnaði eftir að þau hafa greitt skatta, þó er hlutfalslega Almenna leigufélagið 

að koma mun sterkara fjárhagslega út hér en Heimavellir. Þar sem 14% af rekstartekjum 

Almennaleigufélagsins er að skila sér sem hagnaður í lok árs, en einungis 1% af rekstartekjum 

Heimavella er að skila sér sem hagnaði í lok árs. 

Hér erum við að meta fjárhagsstöðu Heimavella og Almenna leigufélagsins einungis út frá 

skipting heildarfjármuna þeirra í lok árs 2018, þar sem stað félagnna er metin þannig að því 

hærra sem eiginfjárhlutfallið er því sterkari stöðu er félagið í. Þar sem skipting heildarfármuna 

Heimavalla er eiginfjárhlutfall 33% og skuldafjármuna 67% og skipting Almenna leigufélagins 

er eiginfjárhlutfall 27,5% og skuldafjármuna 72,5%. Miðað við forsendurnar hér að ofan þá er 
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Heimavellir hér í sterkari stöðu en Almennaleigufélagið þar sem Heimavellir er með hærra 

eiginfjárhlutfall en Almenna leigufélagið. 

6.2.9. Samantekt 

Ef við tökum þetta allt saman þá sjáum við að hvorki Heimavellir né Almenna leigufélagið er 

mjög sterka stöðu þegar það kemur að hlutdeild á leigumarkaðnum. Þegar það kemur að 

fjárhagslegum styrkleika félagana þá voru þau bæði að skila hagnaði í lok árs 2018, en Almenna 

leigufélagi er fjárhaslega sterkara en Heimavellir þegar það kemur að hagnaðarhlutföllum. 

Heimavellir er fjárhagslega sterkara er Almenna leigufélagið þegar það kemur að skiptingu 

heildarfjármuna. En yfir heildina er litið þá er staða þeirra sterk af því leiti að þau eru bæði að 

skila hagnaði, eiginfjárhlutfallið þeirra er einnig ásættanlegt, en þar sem við teljum þau ekki 

vera með sterka stöðu þegar það kemur að hlutdeild þeirra á leigumarkaði.  
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7. Viðhorfskönnun um íslenska leigumarkaðinn og 

leigufélög 

Við lögðum fram könnun með það sem markmið að fá upplýsingar um stöðu, viðhorf og 

þekkingu Íslendinga á íslenska húsnæðismarkaðnum. Þar sem við vildum athuga var hvort að 

þekking Íslendinga á húsnæðismarkaðnum sé í takt við raunverulegu stöðu 

húsnæðismarkaðsins, það sem við notuðum til viðmiðunar voru gögn frá Hagstofu Íslands, 

Þjóðskrá og ársreikninga leigufélaga. Eining var hluti af könnuninni samanburðarspurningar 

sem við lögðum fram til að geta miðað okkar könnun saman við fyrri kannanir. Þær kannanir 

voru Leigumarkaður á Íslandi frá Íbúðalánasjóði (2018a) og Hvernig býr Þýskaland frá 

BFW(2019) sem eru uppbyggðar með sömu forsendum og okkar rannsókn, að sjá stöðu, 

viðhorf og þekkingu landsmanna. Fyrri rannsóknin er frá Íbúðalánasjóði og hún skoðar íslenskt 

samfélag, en sú síðari er frá Þýskalandi og er að skoða þýskt samfélag. Þar sem við teljum það 

nauðsynlegt að bera okkur saman við önnur lönd og BFW hafði gert sambærilega rannsókn við 

Íbúðalánasjóð varð hún fyrri valinu. Í Þýskalandi hefur umfjöllunin verið að sama tagi hér á 

Íslandi það sem mikil ósætti ríkur yfir landinu þegar það kemur að íbúða og sérstaklega 

leigumarkaðnum. 

7.1. Hvernig rannsóknin var framkvæmd 

Þar sem áherslan var að fá sem flesta þátttakendur var ákveðið að hafa könnunina á rafrænu 

formi, svo hún yrði aðgengileg í gegnum netið. Til að geta framkvæmt þessa könnun notuðum 

við forritið Google Forms sem er aðgengilegt í gegnum Google Drive, þar settum við upp 

spurningarlista. Spurningarlistinn var í formi fjölvalsspurningar og voru þátttakendur flokkaðir 

í tvo flokka, sá fyrri voru þeir sem bjuggu í leiguhúsnæði, en sá síðari voru allir hinir. Þeir sem 

bjuggu í leiguhúsi svöruðu allri könnunni, en hinir svöruðu einungis almennum spurningum. 

Það er tekið fram hér fyrir neðan hvaða spurningar allir svöruðu og hvaða spurningar einungis 

þeir sem bjuggu í leiguhúsnæði svöruðu. Það er einnig greint frá því hér fyrir neðan hverjar 

þær ástæður voru fyrir því að könnunni var lögð fram á þennan hátt.  

Könnunin var gerð aðgengileg í gegnum hópinn Leiga inn á Facebook, þar sem hópmeðlimar 

Leigu eru yfir 50.000 manns. Leiga varð fyrir valinu þar sem þessi Facebook hópur er talinn 

vera stærsta samfélagsmiðla síða í dag fyrir íslenska leigumarkað, bæði fyrir leigutaka og 
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leigusala. Önnur ástæða fyrir því að þessi hópur varð fyrir valinu var að meðlimir hans hafa 

tjáð sínar skoðanir og reynslu á leiguíbúðum á Íslandi. Þar sem þessir meðlimir höfðu skráð 

sig í hóp af þessu tagi og hafa sýnt áhuga á umræðum og skoðunum á húsnæðismarkaðnum 

töldum við líklegt að þessi hópur hefði vilja til að svara þessari könnun.    

7.2. Túlkun á gögnunum 

Gögnin eru skipt niður í þrjá hluta: 

• Hvernig fólk hefur það á húsnæðismarkaðnum.  

• Hvaða viðhorf fólk hefur á húsnæðismarkaðnum. 

• Þekking almennings á húsnæðismarkaðnum. 

Svör þátttakenda eru borin saman við fyrri gögn, niðurstöður eru byggðar á samanburði 

gagnanna og okkar greiningu og túlkun. 

Svarendur könnunarinnar voru af breiðum aldurshópi, þar sem yngstu þátttakendurnir voru af 

aldrinum 18 til 24 ára og þeir elstu voru af 65 ára eða eldri. Stærsti hópur þátttakenda var fólk 

á aldrinum 25 til 34 ára, þar á eftir var það fólk á aldrinum 35 til 44 ára, samtals voru þessir 

tveir hópar um 58% svarenda. 

Svarendur könnunarinnar var frekar einsleitur hópur þegar það kom að búsetu, þar sem um 

60% þeirra búa í leiguhúsnæði, en einungis um 22% búa í eigin húsnæði. Þessar niðurstöður 

komu okkur ekki mikið á óvart þar sem þessi könnun var sett inn á Facebookhópinn Leiga, sem 

leggur mikið upp úr því að afla og deila upplýsingum um leigumarkaðinn á Íslandi.  

Af svarendum könnunarinnar höfðu 40% klárað háskólagráðu og þar á eftir höfðu 30% lokið 

stúdentspróf. Tveir af hverjum fimm svarendum eru með háskólamenntun og eins og hefur 

komið hér fram að ofan þá voru flestir svarendur á aldrinum 25 til 34 ára. Við túlkum það 

þannig að líklegt er að flestir þessara einstaklinga hafa nýlega klárað háskólanámið sitt og eru 

nýlega komin að fullu út á vinnumarkaðinn. Það getur einnig verið skýringin fyrir því að svo 

stór hluti svarenda er á leigumarkaði. 

Þar sem mikil umfjöllun hefur verið um að leigjendur telja sig ekki vera örugga í núverandi 

leiguhúsnæði vildum við skoða það nánar. Við lögðum fram fjórar spurningar sem snerta á 
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þessu viðfangsefni og tvær þeirra eru hér greinar. Þær byggjast á því að skoða uppsögn 

leigusamninga, sjá hvað stór hluti af leigjendum hafa sagt upp leigusamningi og hversu stór 

hluti leigusala sögðu upp leigusamningi við leigjendur. Hér voru einungis þau sem sögðust búa 

í leiguhúsnæði spurð. 

Mynd 10 Hverjir sögðu upp leigusamningnum? 

 

Eins og sést á myndi 10 þá eru jafn margir leigjendur sem hafa sagt upp leigusamningi og þeir 

sem hafa ekki gert það. Einnig er áhugavert að fleiri segja að leigusali hafi ekki sagt upp 

leigusamningi við þá, en samt sem áður er frekar hátt hlutfall sem segja já. Við teljum að það 

gæti verið ein af orsökum þess að leigjendur telja sig ekki vera örugga í núverandi 

leiguhúsnæði. Það þarf samt að hafa það í huga að það munar einungis 7% á leigusölum og 

leigjendum þegar það kom að uppsögn leigusamning. Það þarf líka að hafa það í huga að þetta 

eru sitthvorar spurningarnar og svarendur gátu svarað já á báðum þeirra, þar sem við gáfum 

ekki upp nein tíma mörk og bæði atvikin gætu hafnað átt sér stað. 

Eins og hefur komið fram hér í köflum á undan þá hefur verið mikil umræða um húsnæðis- og 

leigumarkaðinn á Íslandi, þess vegna vildum við sjá hversu góð þekking almennings er á 

honum. Við lögðum fram 12 spurningar tengdar húsnæðis- og leigumarkaðnum til að sjá hvort 

það sem almenningur heldur sé í takt við raunverulega stöðu húsnæðis- og leigumarkaðsins.  
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Hér erum við að athuga þekkingu almennings á því hvort aukið framboð á íbúðum í formi 

nýbygginga munu hækka eða lækka leiguverð. Hér voru allir þátttakendur spurðir.  

Mynd 11 Hvaða áhrif telur þú að nýbyggingar hafi á leiguverð? 

 

Á mynd 11 er hægt að sjá að flestir telja að nýbyggingar munu hækka leiguverð, en það er 

einnig áhugavert að sjá það að samt telja 25% að það muni lækka leiguverð. Að okkar mati er 

möguleg ástæða fyrir því að flestir telja að nýbyggingar muni hækka leiguverð er útaf nýju 

lúxus íbúðunum sem hafa verið í byggingu síðustu ár. Ef við horfum á þetta í einföldustu mynd 

með lögmál framboðs og eftirspurnar í huga þá ætti aukningin framboðs á íbúðum að lækka 

leiguverðið, ef allt annað er haldið fast. Þessi niðurstaða segir okkur að 75% annað hvort vita 

ekki eða eru ósammála því að aukið framboð á íbúðum munu lækka leiguverðið. 

Hér eru við einnig að skoða þekkingu almennings á leigumarkaðnum með því að athuga hver 

fólk heldur að eigi flestar leiguíbúðirnar á Íslandi. Þar sem svarendur hafði val á milli fjögurra 

valkosti sem hægt er að sjá á mynd 12. Hér voru allir þátttakendur spurðir 
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Mynd 12 Hver af neðangreindum hópum telur þú eiga flestu leiguíbúðirnar á Íslandi? 

 

Þar sem við teljum áhugavert við niðurstöðurnar á mynd 12 er að meirihlutinn heldur að 

einkarekin hagnaðardrifin leigufélög eigi flestar leiguíbúðir á íslenska leigumarkaðnum. Þar á 

eftir halda næst flestir að einstaklingar á almennum markaði eigi flestar leiguíbúðir á Íslandi. 

Eins og hefur komið fram hér að ofan í skýrslu Íbúðalánsjóðs (2018a) þá áttu einkarekin 

leigufélög samtals um 16% hlutdeild af leigumarkaðnum á Íslandi. Samkvæmt þessum 

upplýsingum þá er ekki samræmi á milli hvað meirihluti almennings heldur hver raunstaðan er 

og þeirra gagna sem voru okkur aðgengileg. Það sem við teljum geta hafa verið áhrifavaldurinn 

á þessari útkomu er hin mikla umræða og umfjöllun um einkarekin leigufélög í samfélaginu. 

Einnig getur annar áhrifavaldurinn verið hversu sýnileg þau eru í samfélaginu, þar sem við 

teljum þau markaðsetja sig meira en t.d. einstaklingur á almennum markaði. Þó teljum við það 

nauðsynlegt að nefna að næst flestir telja að einstaklingar á almennum markaði eiga flestu 

leiguíbúðirnar sem er í samræmi við niðurstöður úr könnun Íbúðalánsjóðs (2018a).    

Hér hefur niðurstöður verið skipt niður á tvær myndir mynd 13 og mynd 14 til að gera 

myndirnar auðlesanlegri. Það sem við voru að athuga með þessum spurningum var skoðun og 

þekkingu almennings á íslenskum hagnaðardrifnum leigufélögum. Hér voru einungis þeir sem 

sögðust búa í leiguhúsnæði spurðir. 
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Mynd 13 Fyrri hluti: Allar fullyrðingarnar hér fyrir neðan eiga við um íslensk hagnaðardrifin 

leigufélög. 

 

Þegar það kemur að öryggi þá kemur þessi niðurstaða okkur ekki mjög á óvart þar sem sömu 

lög gilda um uppsagnarfrest ótímabundinna leigusamninga hjá íslensku hagnaðardrifnu 

leigufélögum og öðrum leigusölum, samkvæmt húsaleigulögum nr. 36/1994 er uppsagnafrestur 

er 6 mánuður af beggja hálfu.  

Meiri en helmingur hafa ekki áhuga á að leigja hjá íslenskum hagnaðardrifnum leigufélögum, 

en einungis 11% segjast hafa áhuga að leigja hjá þeim. Þessar niðurstöður koma okkur ekki 

heldur á óvart þar sem aðgengileg gögn hafa sýnt okkur er að viðhorf samfélagsins til þeirra 

hefur verið frekar neikvæð, sem dæmi má nefna Formann Samtaka Leigjenda Margrét Blöndal 

sem sagði í viðtali við RÚV (2018) að leigufélög væru með siðlausa gróðahyggju. Þetta getur 

haft þær afleiðingar í för með sér að leigjendur kjósi frekar að forðast þessi leigufélög.  

Flestir segja að íslensk hagnaðardrifin leigufélög uppfylla ekki þörfina á leigumarkaðnum en 

meirihlutinn skiptist nokkuð jafnt á milli þeirra sem eru hlutlaus eða sammála þeirri 

staðhæfingu. Samkvæmt skýrslu Íbúðalánasjóðs (2018b) er skortur á fasteignum á Íslandi 

þannig það er skiljanlegt að þátttakendur telji að leigufélögin uppfylli ekki þörfina, þar sem 

leigufélögin geta ekki mætt þörfinni þar sem skortur er á fasteignum.  
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Flestir segja að það sé þörf fyrir íslensk hagnaðardrifin leigufélögin, þessar niðurstöður komu 

okkur heldur ekki á óvart þar sem það vantar meira framboð af íbúðum á markaðinn, sem er 

líklegasta orsök þess að það sé skortur af leiguíbúðum.  

Það sem stóð mest upp úr hér er að flestir telja að það sé þörf fyrir íslensk hagnaðardrifin 

leigufélögum á markaði en á sama tíma hafa einungis 11% áhuga á að leigja hjá þeim. Það sem 

þetta segir okkur er að almenningur vill að þau séu á leigumarkaðnum þótt það sjálft vilji ekki 

stunda viðskipti við þau. Hugsanleg ástæða þessara niðurstaða gæti verið að almenningur telji 

að leigufélög gæti aukið framboð leiguíbúða, aukið framboð getur mætt uppsafnaða eftirspurn 

og hugsanlega myndað meira svigrúm á leigumarkaðnum fyrir leigjendur. 

 Mynd 14 Seinni hluti: Allar fullyrðingarnar hér fyrir neðan eiga við um íslensk hagnaðardrifin 

leigufélög. 

 

Þegar kemur að bera saman hagnað íslenskra hagnaðardrifna leigufélaga við sambærileg félög 

í Evrópu þá er hægt að sjá stærsti hluti þátttakanda svaraði hlutlaust, sem gæti þýtt annaðhvort 

að þau telji sig ekki vita það eða að þau telji það fara eftir fyrirtækjum frekar en landi. En ef 

berum saman sem þau sem eru sammála og ósammála staðhæfingunni að íslensk 

hagnaðardrifin leigufélög hagnist meira en evrópsk félög, þá er hægt að sjá að töluverðan mun 

á niðurstöðum, þar sem töluvert fleiri halda því fram að íslensk hagnaðardrifin leigufélög 

hagnist meira en þau evrópsku. Samkvæmt töflu 6 þá er hagnaðarmunurinn frekar á milli 
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fyrirtækja en landa. Við getum ekki sagt að íslensk hagnaðardrifin leigufélög séu að hagnast 

meira en þau evrópsku.  

Þegar kom að því að skoða hvort þátttakendur töldu fjölgun íslenskra hagnaðardrifna 

leigufélaga yrði jákvæð fyrir leigumarkaðinn þá voru flestir ósammála þeirri staðhæfingu, þó 

það munaði ekki miklu á milli svara. Þar sem það er ekki talsverður munur á milli svara hér þá 

teljum þessa spurningu ekki hafa gefið okkur afgerandi niðurstöður.  

Það sem stóð upp úr var hversu margir töldu að íslensk hagnaðardrifin leigufélög leiða 

leiguverðið á leigumarkaðnum, þegar við berum saman niðurstöður þessarar spurningu við 

mynd 12 þá getum við skilið af hverju svona margir telja íslensk hagnaðardrifin leigufélög séu 

að leiða leiguverðið á markaði. Þar sem fyrri niðurstöður á við könnun Íbúðalánsjóðs (2018a) 

hafa sýnt að einkarekin leigufélög ættu 16% hlutdeild á leigumarkaði og kemur fram á vefi 

Samkeppniseftirlitsins að ef fyrirtæki er með meira en 50% markaðshlutdeild þá er líklegt að 

það sé í markaðsráðandi stöðu.  

Markaðsráðandi staða er þegar fyrirtæki hefur þann efnahagslega styrkleika 

að geta hindrað virka samkeppni á þeim markaði sem máli skiptir og það getur 

að verulegu leyti starfað án þess að taka tillit til keppinauta, viðskiptavina og 

neytenda. (Samkeppnislög nr. 44/2005) 

Samkvæmt þessari skilgreiningu eru einkarekin leigufélögin á Íslandi ekki í markaðsráðandi 

stöðu þar sem þau eru einungis samtals með 16% hlutdeild á markaði (Íbúðalánasjóður, 2018a) 

teljum við því ólíklegt að þau séu að leiða leiguverðið.  

Þegar niðurstöðurnar eru skoðaðar á mynd 14 er hægt að sjá yfirgnæfandi meirihluti 

þátttakenda heldur því fram að íslensk hagnaðardrifin leigufélög séu rekin með hagnaði. 

Þessi niðurstaða er í samræmi við raunstöðu Heimavalla og Almenna leigufélagsins, en 

þar sem við höfum ekki upplýsingar um önnur íslensk hagnaðardrifin leigufélög getum 

við ekki fullyrt það að þau séu öll að skila hagnaði.  
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7.3. Greining á samanburðarspurningum 

Hér eru teknar saman niðurstöður úr könnunum Íbúðalánasjóðs (2018a) og BFW (Güllner, 

2019) og bornar saman við niðurstöðurnar sem við fengum úr okkar könnun Viðhorfskönnun 

um íslenska leigumarkaðinn og leigufélög. Þegar talað er um Íslendinga hér að neðan er átt við 

þá einstaklinga sem tóku þátt í könnuninni okkar.  

Ástæða þess að þessi samanburðarspurning var lögð fyrir var til að sjá hvort þátttakendur í 

okkar könnum væri sambærilegur hópur svarenda könnunar Íbúðalánasjóðs (2018a). Hér voru 

einungis þeir sem sögðust búa í leiguhúsnæði spurðir. 

Mynd 15 Hver er núverandi leigusalinn þinn? 

 

Heimild: Íbúðalánasjóður. (2018a). 

Það sem niðurstöðurnar á mynd 15 sína er að þó að svarenda hóparnir eru ekki eins þá teljum 

við þá vera nógu líka til þess að geta borið þá saman. 

Hér erum við að skoða Ísland og Þýskaland saman, þar sem við vildu athuga er hvort að það sé 

munur á milli landana þegar það kom að hversu oft leigjendur hafa flutt á síðustu fimm árum. 

Hér voru einungis þeir sem sögðust búa í leiguhúsnæði spurðir. 

  

54%

18%

11%
7% 5% 4% 2%

35%

22%

9%

16%

4%

12%

3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

P
ró

se
n
t 

le
ig

je
n
d

a

Viðhorfskönnun um íslenska leigumarkaðinn Íbúðalánasjóðs könnun



53 

   

 

Mynd 16 Hefur þú flutt á síðust fimm árum? 

 

Heimild: Güllner (2019). 

Afgerandi munur var á milli Íslands og Þýskalands þegar kom að því hvort fólk hafi flutt á 

síðustu fimm árum eða ekki. Á Íslandi hafði meirihlutinn flutt oftar en einu sinni á síðustu 

fimm árum á meðan í Þýsklandi höfðu leigjendur flestir leigjendur ekki flutt á síðustu fimm 

árum. Að okkar mati þá væri hægt að túlka það þannig að Þjóðverjar búi í öruggari 

leiguhúsnæði en Íslendingar.  

Bull ástæða þess að við ákváðum að spyrja út í húsaðstöðu og samband við leigusala var til 

þess að athuga hvort núverandi staða þeirra væri góð að þeirra mati. Hér verður okkar 

niðurstaða borin saman við niðurstöðu Íbúðalánasjóðs og BFW. Hér voru einungis þeir sem 

sögðust búa í leiguhúsnæði spurðir. 
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Mynd 17 Húsaðstaða og leigusali 

 

Heimild: Güllner (2019), Íbúðalánasjóður. (2018a). 

Þegar við skoðum núverandi húsaðstöðu þá sögðu meirihluti þátttakenda að hún væri góð og 

ef við berum niðurstöður okkar könnunar saman við niðurstöður BFW og Íbúðalánasjóðs þá er 

hægt að sjá að það var mikið samræmi á milli þeirra og svipaðar niðurstöður fengust. 

Hér þegar við skoðum samband við leigusala þá eru við bara að bera saman okkar könnun og 

könnun BFW þar sem sambærileg spurning var ekki spurð í könnun Íbúðalánasjóðs. Mynd 17 

sýnir svipaðar niðurstöður hjá okkar könnun og könnun BFW en eins og í spurningunni á undan 

þá kom niðurstaðan aðeins betur út hjá BFW en hjá okkur.  

Þegar við skoðum mynd 17 í heild sinni þá sjáum við að flestir leigjendur eru jákvæðir gagnvart 

núverandi húsaðstöðu sinni og samband þeirra við leigusala sinn, hinsvegar koma Þjóðverjar 

aðeins betur út en Íslendingar.  

Það sem hér er verið að athuga er hvort að leigjendur telji leiguna sína vera sanngjarna, við 

teljum að leiguverðið geti verið eitt af áhrifavöldum þess hversu sáttir leigjendur eru með að 

vera á leigumarkaðnum. Hér erum við að bera saman okkar niðurstöður við niðurstöður BFW 

í Þýskalandi til þess að athuga hvort að það sé munur á milli landa. Hér voru einungis þeir sem 

sögðust búa í leiguhúsnæði spurðir. 
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Mynd 18 Miðað við stærð húsnæðis þíns, staðsetningu og allt sem er innifalið í þinni leigu, 

telur þú leiguna þína vera: 

  

Heimild: Güllner (2019). 

Þegar mynd 18 er skoðuð þá er hægt að sjá að flestir telja leiguverð sitt vera sanngjarnt, þó eru 

mun fleiri sem telja leiguverðið vera sanngjarnt í Þýskalandi en á Íslandi. Það sem stendur 

einnig upp úr er að hlutfallslega meira en helmingi fleiri telja að leiguverðið sitt vera of hátt á 

Íslandi en í Þýskalandi. 

Það sem kemur okkur nokkuð á óvart við okkar könnun er að fleiri töldu leiguverð sitt vera 

sanngjarnt heldur en of hátt miðað við umræðuna í samfélaginu, hafa þarf samt í huga að 

talsvert margir töldu leiguverð sitt vera of hátt.  

Það sem stendur mest upp úr að okkar mati er, þó að leigjendur beggja landana hafa tjáð sig 

um ósætti sín á leigumarkaðnum, þá eru töluvert fleiri í Þýskalandi sáttir með leiguverð sitt en 

á Íslandi. Þessar niðurstöður teljum við ekki vera í samræmi við þau viðbrögð sem 

leigumarkaðurinn hefur fengið, þar sem mun fleiri mótmæli hafa verið í Þýskalandi heldur en 

á Íslandi síðustu ár (Halla Ólafsdóttir, 2018).  

Hér höldum við áfram að skoða stöðu leigjenda á leigumarkaðnum, þar sem við teljum 

nauðsynlegt að vita af hverju leigjendur eru á leigumarkaðnum. Eins og sést á mynd 19 þá eru 

þátttakendur okkar og Íbúðalánasjóðs sambærilegur hópur að okkar mati, þess vegna teljum 
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við mun á niðurstöðum milli kannana geta sýnt okkur breytingu á milli ára, þar sem könnun 

Íbúðalánasjóðs var gerð árið 2018 (2018a) og okkar könnun var gerð ári síðar. Hér voru 

einungis þau sem sögðust búa í leiguhúsnæði spurðir. 

Mynd 19 Ég er á leigumarkaði: 

 

Heimild: Íbúðalánasjóður. (2018a). 

Þegar mynd 19 er skoðuð þá er hægt að sjá að flestir í báðum könnunum voru að leigja útaf 

nauðsyn, en talsvörður munur er samt á milli kannana þar sem mun fleiri sögðust leigja útaf 

nauðsyn í okkar könnun en könnun Íbúðalánasjóðs. Það sem við teljum að þetta gæti þýtt að 

fleiri séu að leigja útaf nauðsyn árið 2019 heldur en árið á undan. Einnig er áhugavert að sjá að 

hlutfallslega munar meira en helming á milli könnun okkar og Íbúðalánasjóðs, að okkar mati 

gæti þetta þýtt að fleiri vildu vera á leigumarkaðnum árið 2018 heldur en 2019.  

Hér höldum við áfram að skoða hvað leigjendum finnst um leiguíbúð sína, þar sem við teljum 

nauðsynlegt að sjá hvort leigjendur telja leigusala sína vera að sinna þeim 

viðhaldsframkvæmdum sem kom upp í leiguíbúðunum. Hér voru einungis þau sem sögðust 

búa í leiguhúsnæði spurðir. 
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Mynd 20 Viðhaldsframkvæmdir [Leigusalinn minn sér um allar viðhaldsframkvæmdir hratt og 

örugglega] 

 

Heimild: Güllner (2019). 

Eins og sést á mynd 20 þá eru hlutfallslega fleiri Þjóðverjar sem segja að leigusali sinn sinni 

viðhaldsframkvæmdum hratt og örugglega en Íslendingar, en einnig eru fleiri Þjóðverjar 

ósammála þeirri fullyrðingu. Hinsvegar er mun hærra hlutfall Íslendinga sem segjast vera 

hlutlausir en Þjóðverjar. Ef við berum mynd 20 saman við mynd 16 þá er hægt að sjá að 

hlutfallslega hafa Íslendingar flutt oftar á síðustu fimm árum en Þjóðverjar, þess vegna teljum 

við að Íslendingar hafa búið hlutfallslega styttri tíma í hverri leiguíbúð en Þjóðverjar. Orsök 

þess að fleiri Íslendingar svöruðu hlutlaust gæti þess vegna verið að það hafi ekki komið upp 

þörf á viðhaldsframkvæmdum á þeim stutta leigutíma. 

Hér er verið að skoða hvað leigjendum finnst um núverandi leiguhúsnæði þegar það kemur að 

staðsetningu, stærð rýmis og næði. Ástæðan fyrir því að þessi spurning var lögð fram var til að 

athuga hvort að leigjendur væru sáttir þar sem þeir leigðu og hvort að það væri munur á milli 

Íslands og Þýsklands. Hér voru allir þátttakendur spurðir. 
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Mynd 21 Hvað finnst þér um íbúðarhúsnæði þitt þegar kemur að: 

 

Heimild: Güllner (2019). 

Það er ekki er greinilegur munur á milli kannana þegar kemur að því hvort leigjendur séu sáttir 

með staðsetningu, stærð rýmis og næði. Hinsvegar er mesti munurinn á milli Íslendinga og 

Þjóðverja þegar kemur að hversu sáttur leigjandinn er með stærð rýmis. Ef við skoðum mynd 

21 saman með mynd 18 þá sjáum við að fleiri Þjóðverjar eru sáttir með bæði leiguverð og stærð 

rýmis. Það sem þetta getur verið að segja okkur er að Íslendingar eru ósáttari með fermetraverð 

á leiguíbúðum en Þjóðverjar. Einnig er áhugavert að sjá að það var næstum enginn munur á 

milli landanna þegar kom að næði, þar sem Þýskaland er töluvert fjölmennara land en Ísland. 

Áhugavert væri að sjá hvað það var sem leigjendur töldu valda þeim mestu ónæðunum og hvort 

þær niðurstöður væru ólíkar á milli landanna. 

Þessi spurning varð lögð fyrir til að sjá hvort að það væri munur á milli Íslendinga og Þjóðverja 

þegar það kom að áhyggjum af lífskjörum framtíðarinnar. Spurningin er í tvennu lagi og var 

fyrst athugað hversu stórt hlutfall hafði áhyggjur af lífskjörum framtíðarinnar, síðan var 

athugað hvað var að valda hlutfallslega mestu áhyggjunum. Hér voru allir þátttakendur spurðir  
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Mynd 22 Lífskjör, Hvað hefur þú mestar áhyggjur af þegar það kemur að lífskjörum framtíðar 

þinnar?  

 

Heimild: Güllner (2019). 

Það er töluverður munur á milli Íslendinga og Þjóðverja þegar kemur að því hvort að þau hafi 

áhyggjur af lífskjörum framtíðarinnar, þar sem niðurstöður sína eru að Íslendingar hafa meiri 

áhyggjur af framtíðinni en Þjóðverjar. Í seinni spurningunni er einungis birt það sem 

Íslendingar höfðu mestar áhyggjur af, ástæða þess var til að gera myndina lesanlegri. Það er 

lítill sem enginn munur á milli landa þegar það kemur að áhyggjum af of lágum launum. Það 

er margt sem okkur dettur hug þegar við skoðum hver ástæðan sé fyrir því að Íslendingar höfðu 

meiri áhyggjur af framtíðinni en Þjóðverjar, en að okkar mati teljum við engin ein ástæða standa 

upp úr.    

Viðhorf á markaðnum 

Hér erum við að skoða hvað leigjendur telja að staðan á fasteignamarkaðnum er þegar það 

kemur að íbúðakaupum, þar sem skoðað er þeirra getu og vilja til að kaupa sína eigin eign. Hér 

voru einungis þau sem sögðust búa í leiguhúsnæði spurðir. 
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Mynd 23 Skoðun á fasteignamarkaðnum. 

 

Heimild: Güllner (2019), Íbúðalánasjóður. (2018a). 

Þar sem á mynd 23 er niðurstöður þriggja spurninga verða þær greindar í sitthvoru lagi og svo 

saman, þar sem þær eru allar að snerta á tengdu viðfangsefni. 

Meirihluti Íslendinga og Þjóðverja telja að það sé erfiðara að kaupa eign í dag en fyrir 10 árum, 

hinsvegar er munur á milli landa þar sem hlutfallslegri fleiri Íslendingar sem finnast það 

erfiðara í dag. Ástæðan fyrir því að Íbúðalánasjóður birtist ekki hér er af því þau spurði ekki 

að þessari spurningu í sinni könnun. Við teljum að ástæða þess að flestir telja erfiðara að kaupa 

eign í dag en fyrir 10 árum gæti verið vegna þess raunverð fasteigna hefur hækkað um 56% frá 

árinu 2010 til ársins 2018 (Sigríður Hrefna Hrafnkelsdóttir, 2018). Hrunið hafði ekki einungis 

áhrif á Ísland heldur hafði það áhrif alþjóðleg, þar á meðal Þýskaland (Gow, 2009) 

Stórmunur er á milli okkar könnun og Þýskalands þegar kemur að því hvort að leigjendur séu 

með þau framtíðarplön að eignast sína eigin eign. Meirihluti íslenskra leigjenda hafa þá 

framtíðarsýn að eignast sína eigin eign á meðan það er aðeins minnihluti þýskra leigjenda með 

sömu framtíðarsýn. Við teljum þennan mikla mun stafa m.a útaf því að fleiri Þjóðverjar en 

Íslendingar kjósa að vera á leigumarkaðnum eins og hægt er að sjá ef við berum saman mynd 

23 við mynd 19. Ef við berum saman niðurstöður úr okkar könnun og könnun Íbúðalánasjóðs 

er einnig töluverður munur þar sem mun fleiri þátttakendur í okkar könnun sem töldu það vera 

í sínum framtíðarplönum að kaupa eign. Eins og áður var nefnt teljum við muninn á 
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niðurstöðum úr okkar könnun og könnun Íbúðalánasjóðs sýna okkur breytingu á milli ára. Við 

teljum að ástæðan fyrir því að mun fleiri hafa það í sínum framtíðarplönum að kaupa eign í ár 

heldur en í fyrra vera vegna þess að það hafa aldrei fleiri náð að kaupa sína fyrstu fasteign í ár 

síðan frá hruni. Árið 2009 voru fyrstu íbúðakaup 7,5% allra íbúðakaupa en í fyrra ársfjórðungi 

2019 var sama tala komin upp í 27,7% (Hagdeild Íbúðalánasjóðs, 2019). 

Þegar kom að því að bera saman Íslendinga og Þjóðverjar um hvort þau höfðu tök á því að 

safna fyrir útborgun á fasteign var minnihlutinn sem voru sammála staðhæfingunni, úr báðum 

hópum/könnunum. Hinsvegar voru um hlutfallslegri helmingi fleiri Þjóðverjar sem sögðust 

hafa tök á því að safna fyrir útborgun fyrir fasteign. Við teljum að þessi munur stafi af því að 

Þjóðverjar hafa meira val þegar kemur að húsnæði en Íslendingar þar sem Þýskaland er töluvert 

stærra og fjölmennara land. Þjóðverjar hafa þess vegna meira val þegar kemur að því að búa í 

dýru húsnæði í miðborg eða í ódýru húnsæði í úthverfi. 

Ef borin eru saman niðurstöður úr okkar könnun og könnun Íbúðalánasjóðs eru hlutfallslegri 

um helmingur fleiri hjá Íbúðalánasjóði sem telja sig hafa tök á því að safna sparifé fyrir 

útborgun heldur en í okkar könnun. Eins og áður hefur verið nefnt teljum við þátttakendur 

Íbúðalánasjóðs og okkar þátttakendur vera sambærilegur hópur, þar sem niðurstöður sýna 

breytingu á milli ára.  Hinsvegar teljum við að ástæðan fyrir þessum niðurstöðu að fleiri hafa 

tök á því að safna sparifé fyrir útborgun hjá Íbúðalánasjóði er þessar niðurstöður vera útaf 

aldursmuni þátttakenda hjá Íbúðalánasjóði og okkur könnun. Hinsvegar teljum við að ástæðan 

fyrir þessum niðurstöðum sé útaf mörgum mismunandi ástæðum þar sem engin ein ástæða 

stendur upp úr.   

Að okkar mati er tvennt sem stendur upp úr úr þessum spurningum, í fyrsta lagi hversu fáir 

Þjóðverjar hafa það í framtíðarplönum sínum að kaupa fasteign miðað við Íslendinga. Eins og 

við nefndum þá teljum við það vera útaf því að Þjóðverjar hafa meira val á húsnæði, hinsvegar 

teljum við það einnig vera vegna þess að þau sem eru þegar á leigumarkaðnum gera sig grein 

fyrir því að þau hafa ekki tök á því að safna fyrir útborgun á fasteign og eru þess vegna ekki 

með þau framtíðarplön að kaupa sér eign. Ef Þjóðverjar eru skoðaðir betur á mynd 23 er nokkuð 

samræmi á milli þeirra sem eru með þau framtíðarplön að eignast eign og þeirra sem segjast 

hafa efni á að spara fyrir útborgun á íbúð.  Seinni hluturinn sem að okkur finnst standa upp úr 

hjá okkar þátttakendum er hversu lítið samræmi er á milli þeirra sem eru með þau framtíðarplön 

að eignast eign og þeirra sem segjast hafa efni á að spara fyrir útborgun á íbúð. Við teljum að 

þetta gæti verið mikil bjartsýni sem standast ekki raunveruleikanum.     
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Þekking á markaðnum 

Hér er verið að skoða þekkingu almennings á íslenska húsnæðis- og leigumarkaðnum, þar sem 

allir voru spurðir þessara spurningar. Þetta eru tvær spurningar sem eru settar saman á mynd 

24, þar sem við teljum áhugaverð að skoða þær saman. Þær niðurstöður sem við fengum úr 

okkar könnun er hér bornar saman við niðurstöður BFW. Hér voru allir þátttakendur spurðir.  

Mynd 24 Húsnæðismarkaðurinn 

 

Heimild: Güllner (2019). 

Þegar þátttakendur voru spurðir út í hvort þeir töldu að hagnaðardrifin leigufélög eiga meira en 

25% af leiguíbúðunum í þeirra landi þá var afgerandi munur á milli Íslands og Þýskalands. 

Hlutfallslega fleiri Íslendingar en Þjóðverjar töldu að félögin ætti meira en 25% af 

leiguíbúðunum, sem er í samræmi við mynd 12, en ekki í samræmi við raustöðu hagnaðardrifna 

leigufélaga. Á Íslandi eiga hagnaðardrifin leigufélög samtals 16% hlutdeild af leigumarkaðnum 

(Íbúðalánasjóður, 2018a) og í Þýskalandi eiga félögin samtals 20% hlutdeild af 

leigumarkaðnum (Güllner, 2019). 

Þegar þátttakendur voru spurðir út í hvort þeir töldu að fleiri væru á leigumarkaði eða í eign 

húsnæði þá var svörin nokkuð jöfn hjá bæði Íslandi og Þýskalandi. Þar sem tæplega helmingur 

Íslendinga og rúmlega helmingur Þjóðverja töldu að fleiri væru á leigumarkaði en í eigin 

húsnæði. Það er áhugavert að sjá hversu margir hald að það séu fleiri á leigumarkaði en í eigin 
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húsnæði á Íslandi, þar sem einungis 18% eru á leigumarkaðnum á Íslandi (Sigríður Hrefna 

Hrafnkelsdóttir, 2018). 

7.4. Niðurstöður og samantekt 

Þar sem mikil umfjöllun hefur verið í samfélaginu um að leigjendur telji sig óörugga á 

leigumarkaðnum, eitt af því sem gæti verið orsök þess er að meirihluti leigjenda höfðu flutt 

oftar en einu sinni á síðustu fimm árum. Það sem kom okkur á óvart var að helmingur svarenda 

höfðu sjálfir sagt upp leigusamningi sínum sem leigjandi. Ef við berum það saman við þá sem 

sögðu að leigusali hafi sagt upp leigusamningi við sig, þá höfðu fleiri leigjendur sagt upp 

leigusamningi en leigusalar. Að okkar mati þá teljum við að þegar það kemur að öryggi þá er 

eins mikið óvissa fyrir leigusala eins og leigjendur. Þar sem við uppsögn leigusamnings tapar 

leigjandi leiguhúsnæðinu og leigusalinn leigutekjum. Það sem oft gleymist að okkar mati er 

hlið leigusalans, þar sem við teljum að flestir leigusalar séu háðir leigutekjum til þess að 

standast skil við sín húsnæðislán og öllum þeim kostnaði sem fylgir húsnæðinu.  

Þar sem meiri hluti leigjenda höfðu flutt oftar en einu sinni á síðustu fimm árum höfum við 

reynt að finna orsökina fyrir þessum tíðnum flutningum. Með niðurstöðum okkar þá gátum við 

ekki fundið orsök þessara tíðnu flutninga. Þar sem flestir eru sáttir með núverandi húsaðstöðu 

sína, staðsetningu, stærð rýmis og telja sig búa við næði, þá getum við ekki séð að sjálft 

leiguhúsnæðið sé vandamálið. Einnig skoðuðum við hvort að orsökin gætu verið aðrir þættir á 

borð við samband þeirra við leigusala eða almennt viðhald við leiguhúsnæðið. Flestir sögðu að 

samband sitt við leigusala væri gott og leigjendur voru sammála því að leigusali sinn sinnti 

öllum viðhaldsframkvæmdum hratt og örugglega. Það sem við sáum hugsanlega geta verið 

orsök þessara tíðnu flutninga var hversu margir töldu leigu sína vera of háa og hversu margir 

eru á leigumarkaðnum útaf nauðsyn. Þó að rúmlega helmingur sögðu að leiga sín væri 

sanngjörn þá var frekar hátt hlutfall leigjenda sem töldu hana of háa. Í niðurstöðum var það 

sem stóð mest upp úr að okkar mati var að næstum allir leigjendur svöruðu að þeir væru á 

leigumarkaðnum útaf nauðsyn.  

Þessi niðurstaða að meirihluti leigjenda segjast vera á leigumarkaðnum útaf nauðsyn er einnig 

sjáanleg í öðrum niðurstöðum hjá okkur á við það að flestir vilja búa í sinni eigin eign. Þar sem 

flestir leigjendur telja fasteignakaup vera erfiðari í dag en fyrir tíu árum og telja sig ekki hafa 

tök á því að safna sparifé til útborgunar á fasteign. Að okkar mati getur þetta ýtt undir óánægju 

leigjenda á leigumarkaðnum.    
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Eins og áður var nefnt, teljum við að hátt leiguverð vera eitt af því sem valdi óánægju hjá 

leigjendum. Þar sem okkar niðurstöður hafa sýnt er að þátttakendur telji nýbyggingar munu 

ekki lækka leiguverð. Að okkar mati sáu þátttakendur ekki heildarmyndina, þótt að leigjendur 

hafi ekki efni á að kaupa nýbyggingar þá eykst framboð fasteigna, við það myndast svigrúm 

fyrir leigjendur til þess að kaupa eldri ódýrari sambærilegar eignir. Svigrúmið myndast þar sem 

eigendur eldri eigna selja sínar eignir til þess að kaupa eign í nýbyggingu.  Þegar það eykst 

framboð á fasteignum þá mun það að öllum líkindum einnig auka framboð leiguhúsnæðis.      

Þegar við skoðuðum þekkingu svarenda á húsnæðis- og leigumarkaðnum var áhugavert að sjá 

hvað stórt hlutfall hafði ranga mynd af markaðnum. Þar sem tæplega helmingur trúðu því að 

fleiri væri á leigumarkaði en í eigin húsnæði, en ef við berum það saman við hvað stórt hlutfall 

var á leigumarkaði árið 2018 þá var það einungis 18% (Sigríður Hrefna Hrafnkelsdóttir, 2018). 

Einnig hélt meirihluti svarenda að einkarekin hagnaðardrifin leigufélög ættu flestu 

leiguíbúðirnar á markaðnum, sem er langt frá raunveruleikanum þar sem ef við miðum okkur 

við árið 2018 þá áttu þau samtals aðeins 16% hlutdeild af leigumarkaðnum á Íslandi 

(Íbúðalánasjóður, 2018a). Það sem var einnig áhugavert að sjá var hversu margir töldu að 

hagnaðardrifin leigufélög ættu flestu leiguíbúðirnar á Íslandi þar sem flestir leigjendur voru 

ekki að leigja hjá þeim. Yfir meirihluti svarenda var að leigja hjá einkaaðilum og næst flestir 

voru að leigja hjá ættingjum og vinum. Okkur finnst áhugavert að sjá hvað margir töldu að 

einkarekin hagnaðardrifin leigufélög ættu stóran hluta af markaðnum þó þeir sjálfir væru ekki 

að leigja hjá þeim. 

Þegar það kom að niðurstöðum könnunarinnar tengt íslenskum einkareknum hagnaðardrifnum 

leigufélögum var það sem stóð mest upp úr var næstum allir töldu þau vera rekin með hagnaði, 

þó að þessi niðurstaða stendur upp úr þá kemur hún okkur ekki á óvart þar sem hagnaðardrifin 

er í nafninu og við teljum líkur á því að það hefði getað skekkt niðurstöður. Þegar það kemur 

að viðhorfi svarenda var áhugavert að sjá að flestir þeirra töldu að einkarekin hagnaðardrifin 

leigufélög ekki uppfylla þörfina á leigumarkaði og sömuleiðis töldu þeir að það væri þörf fyrir 

þeim. Hinsvegar sögðu svarendur að fjölgun þeirra væri ekki jákvæð fyrir markaðinn og þeir 

höfðu ekki áhuga að leigja hjá þeim. Að okkar mati er þversögn í þessu þar sem svarendur 

töldu vera þörf fyrir þeim á markaði en fjölgun þeirra væri ekki jákvæð fyrir leigumarkaðinn. 

Það sem þetta segir okkur er að svarendur eru ekki sérstaklega hlynntir einkareknum 

hagnaðardrifnum leigufélögum, en þeir telja það vera þörf fyrir þeim á markaði, þó að þau 

uppfylli ekki þörfina. Við túlkum það þannig að svarendur vilji frekar að aðrir leigusalar bæti 
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þann skort sem er á leigumarkaði frekar en þessi félög. Eitt af því sem styður við okkar túlkun 

er að svarendur telja einkarekin hagnaðardrifin leigufélög leiði leiguverðið á markaði.              

Til að fá betra yfirsýn yfir niðurstöðurnar höfum við tekið þær hér saman, þar sem 

niðurstöðurnar hafa verið greindar hér að ofan er þessi hluti eingöngu ætlaður til þess að 

sameina þær. Þegar það kom að sambandi á leigjenda og leigusala þá var það áhugavert að sjá 

að leigjendur sögðu upp leigusamningum hlutfallslega oftar en leigusalar, en það sem stóð upp 

úr að okkar mati var að hlið leigusalans á til að gleymast í umræðunni. Að okkar mati var fylgni 

á milli óánægju leigjenda á leigumarkaðnum og löngun þeirra fyrir því að búa í eigin húsnæði. 

Að okkar mati hefur óánægja leigjenda á leigumarkaðnum haft áhrif á skoðun þeirra á 

einkareknum hagnaðardrifnum leigufélögum, þó að leigjendur skilji að það sé þörf fyrir þeim 

á markaðnum þá vilja fáir leigja hjá þeim. Við teljum að ástæða þess að svarendur telji 

nýbyggingar hækka leiguverð er að þau eru ekki að sjá heildar áhrif aukins framboðs á 

fasteignum. Það sem stóð mest upp úr var hversu stórt hlutfall svarenda höfðu ranga mynd af 

húsnæðis- og leigumarkaðnum, sem dæmi töldu flestir að einkarekin hagnaðardrifin leigufélög 

ættu flestu leiguíbúðirnar.    
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8. Niðurstöður og umræður 

Hér verður farið fyrst í niðurstöður þar sem áherslan er að svara rannsóknaspurningunum með 

því að vinna úr þeim niðurstöðum sem við höfum fengið hér að ofan. Síðan verður farið í 

umræður sem byggjast á okkar túlkun og gagnrýni á gögnunum.  

Rannsóknaspurningarnar byggjast á tveimur ólíkum viðfangsefnum sem verða metin í sitthvoru 

lagi, eftir það verða þessar tvær niðurstöður bornar saman til að fá loka niðurstöðu. Fyrra 

viðfangsefnið byggist á raungögnum á við tölfræðileg gögn, ársreikninga og skýrslur frá 

opinerum stofnunum. Síðara viðfangsefnið byggist á viðhorfi og þekking almennings á 

hagnaðardrifnum leigufélögum þar sem niðurstöðurnar fengust úr viðhorfskönnun sem við 

lögðum fram.  

Í umræðum munum við svara tilgátu okkar og fara nánar í okkar túlkun, gagnrýni og hvað af 

okkar niðurstöðum teljum við að áhugavert væri að skoða nánar. Þar sem með þessu 

viðfangsefni hefur fylgt mikið magn gagna teljum við nauðsynlegt að gera samantekt. 

8.1. Niðurstöður 

Rannsóknarspurningar: 

1. Hver er staða hagnaðardrifinna leigufélaga á Íslandi? 

2. Hvert er viðhorf og þekking samfélagsins á hagnaðardrifnum leigufélögum? 

3. Er umfjöllun, viðhorf og þekking samfélagsins að sýna raunstöðu hagnaðardrifinna 

leigufélaga á almennum markaði? 

Hver er staða hagnaðardrifinna leigufélaga á Íslandi? 

Hér er staða Heimavella og Almenna leigufélagsins metin, þar sem í árslok 2018 voru þau tvö 

stærstu hagnaðardrifnu leigufélögin á íslenska leigumarkaðnum. Þegar við tökum allar 

niðurstöðurnar saman um Heimavelli og Almenna leigufélagið þá er að okkar mati staða þeirra 

ekki mjög sterk þegar það kemur að hlutdeild þeirra á leigumarkaði, þar sem Heimavellir var 

með um 6% af leigumarkaðnum og Almenna leigufélagið var með um 4%. Þó að þau eru ekki 

með mikla þá eru þau með merihluta hlutdeildar hagnaðardrifna leigufélaga, þar sem þau eru í 

heildina með 16% hlutdeild á markaði. Þegar það kom að fjárhagslegri stöðu félagana þá voru 

þau bæði að skila hagnaði í lok árs 2018, en Almenna leigufélagi var með fjárhagslega sterkari 

stöðu en Heimavellir þegar það kom að hagnaðarhlutföllum. Heimavellir var með fjárhagslega 
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sterkari stöðu er Almenna leigufélagið þegar það kom að skiptingu heildarfjármuna. Yfir 

heildina er litið þá var staða þeirra sterk af því leiti að þau voru bæði að skila hagnaði í lok árs 

2018, eiginfjárhlutfallið þeirra var einnig ásættanlegt, en þar sem við teljum þau ekki vera sterk 

er þegar það kemur að hlutdeild þeirra á leigumarkaðnum.  

Hvert er viðhorf og þekking samfélagsins á hagnaðardrifnum leigufélögum? 

Til að svara þessari rannsóknarspurningu voru niðurstöðurnar sem við fengum úr könnuninni 

flokkuð í tvennt, í fyrsta lagi skoðuðum við viðhorf svarenda með því að athuga hvort þeir 

væru hlynntir eða á móti hagnaðardrifin leigufélög á Íslandi. Í öðru lagi athugðum við hver 

þekking svarenda  er á íslenskum hagnaðardrifnum leigufélögum. 

Þegar niðurstöður um viðhorf almennings á einkareknum hagnaðardrifnum leigufélögum var 

skoðuð kom í ljós að flestir telja að það sé þörf fyrir þau þrátt fyrir að almenningur vilji ekki 

sjá fjölgun þeirra á leigumarkaðnum. Þar að auki hafa flestir ekki áhuga að leigja hjá þeim, 

miðað við þessar niðurstöður teljum við að almenningur sé ekki sérstaklega hlynntur 

einkareknum hagnaðardrifnum leigufélögum. Að okkar mati stafar þetta fremur neikvæða 

viðhorf ekki útaf reynslu almennings af þessum félögum, heldur útaf almennri ónægju við það 

að vera á leigumarkaðnum.  

Þegar niðurstöður um þekkingu samfélagsins á hagnaðardrifnum leigufélögum var skoðuð, 

héldu flestir að hagnaðardrifin leigufélög ættu flestu leiguíbúðirnar og leiddu leiguverð á 

markaði. Þar að auki töldu flestir að félögin væru að skila hagnaði sem kemur okkur ekki á 

óvart þar sem orðið hagnaður kemur fram í útskýringu á gerð félagana.            

Er umfjöllun, viðhorf og þekking samfélagsins að sýna raunstöðu hagnaðardrifinna 

leigufélaga á almennum markaði? 

Hér munum við meta saman niðurstöðurnar sem við fengum úr ofangreindum spurningunum. 

Eins og hefur komið fram hér áður erum við einungis að notast við ársreikninga Heimavalla og 

Almenna leigufélagsins frá árslokum 2018 og þegar það kemur að samfélaginu erum við 

einungis að notast við niðurstöður úr okkar könnun.  

Þegar það kom að hlutdeild hagnaðardrifna leigufélaga þá töldu flestir þátttakendur að 

leigufélögin ættu flestu leiguíbúðirnar á Íslandi sem er langt frá raunstöðu þeirra. Þar sem í lok 

árs 2018 áttu þau samtals um 16% hlutdeild á leigumarkaðnum. Þar að auki héldu flestir 

svarendur að hagnaðardrifin leigufélög leiddu leiguverð á markaði, við teljum félögin ekki vera 
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með það sterka stöðu á markaði miðað við hlutdeild. Þess vegna að okkar mati er ekki hægt að 

halda því fram að þau leiði leiguverð á markaði. Hinsvegar, höfðu flestir svarendur rétt fyrir 

sér þegar þeir töldu að hagnaðardrifin leigufélög væru rekin með hagnaði.  

8.2. Umræða  

Þegar yfir heildina er litið þá er hægt að sjá flestir hafa einhverja skoðun og margir eitthvað að 

segja þegar það kemur að húsnæðis- og leigumarkaðnum, við teljum það ósköp eðlilegt þar 

sem húsnæði er eitt að grunnþörfunum mannsins. Þó að fjölmiðlaumfjöllun hafa verið miklar 

þá teljum við að þær hafa oft verið að einhverju leiti rangar, þar sem skoðun á til að vera lögð 

fram sem staðreynd. Fjölmiðlar bæði á Íslandi og erlendis hafa mikið fjallað um húsnæðis- og 

leigumarkaðinn, en að okkar mati er ekki tekið nógu oft skírt þarf hvort að fjölmiðlaumfjöllun 

sé uppbyggð af staðreyndum eða ekki. 

Við trúm því að eitt að því sem hefur haft áhrif á viðhorf fólks til húsnæðis- og leigumarkaðsins 

er þessi óskýra lína á milli staðreynda og álits í fjölmiðlaumfjöllun. Við lögðum fram þá tilgátu 

að samfélagið veit minna um raunverulegu stöðu leigumarkaðsins en þau telja sig gera, 

sérstaklega þegar á við um hagnaðardrifin leigufélög. Þar sem við teljum fólk trúa því sem er 

sagt um húsnæðis- og leigumarkaðinn í fjölmiðlum án þess að athuga hvort það sem er sagt er 

byggt á staðreyndum eða á áliti. 

Að okkar mati þá stenst tilgátan okkar að samfélagið veit minna um raunverulegu stöðu 

leigumarkaðsins en þau telja sig gera, sérstaklega þegar á við um hagnaðardrifin leigufélög. 

Þar sem við teljum styðja það að tilgáta okkar stenst er þegar við berum raungögn um stöðu 

leigumarkaðsins og hagnaðardrifna leigufélaga saman við það sem svarendur töldu að staða 

þeirra væri. Flestir svarendur höfðu rangt fyrir sér þegar það kom að raunverulegri stöðu 

leigumarkaðsins og þeir höfðu einnig rangt fyrir sér þegar það kom að stöðu hagnaðardrifna 

leigufélaga. 

Þó að samfélagið að okkar mati viti lítið um raunverulegu stöðu leigumarkaðsins og áhrif 

hagnaðardrifna leigufélaga, teljum við samt að þessi mikla óánægja komi einhverstaðar frá. 

Flestir leigjendur sem svöruðu okkar könnun sögðust vera á leigumarkaðnum útaf nauðsyn, 

þeir vildu eignast sína eigin eign en höfðu ekki tök á því að safna fyrir útborgun á íbúð, við 

teljum þetta geta verið ein af orsökum þessara miklu óánægju á leigumarkaðnum.  

Þegar þessar niðurstöður eru teknar saman þá sjáum við að flestir þátttakendur höfðu 

takmarkaða þekkingu á hagnaðardrifnum leigufélögum. Þar sem flestir höfðu rangt fyrir sér 
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þegar það kom að hlutdeild hagnaðardrifna leigufélaga og einnig þar sem flestir töldu 

leigufélögin leiddu leiguverð á markaði. Að okkar mati teljum við flestir svarendur ofmeti 

markaðsstyrk hagnaðardrifna leigufélaga 

8.3. Lokaorð  

Þegar öllum greiningum var lokið þá kom í ljós að tilgátan sem lögð var upp með í upphafi  

stóðst, að samfélagið veit minna um raunverulegu stöðu leigumarkaðsins en þau telja sig gera, 

sérstaklega þegar á við um hagnaðardrifin leigufélög. Þó að rannsóknavinnan hafi skilað því 

sem þurfti til að svara rannsóknaspurningunum og meta tilgátuna þá voru nokkur atriði sem 

gagnlegt að fá svarið við. Ein spurningin úr könnuninni sem var lögð hér fram skilaði 

áhugaverðum niðurstöðum en þar sem frekari gögn hefðu þurft að vera til staðar til þess að 

hægt væri að greina hana. Þar sem niðurstað þessara spurningar gæti verið nothæf fyrir frekari 

rannsóknarvinnu þá látum við niðurstöð hennar fylgja hér með.  

Spurningarinnar sem þurfti frekari gögn fyrir greiningu hljómar svo: Telur þú íslenska 

leigumarkaðinn vera hagstæðari fyrir leigjendur en leigumarkaðir í norður/vestur Evrópu (t.d. 

Þýskalandi)? Niðurstaðan hennar er að 79% þátttakenda telja íslenska leigumarkaðinn ekki 

vera hagstæðari fyrir leigjendur á leigumarkaðir en í norður/vestur Evrópu (t.d Þýskalandi), 

18% telja markaðina svipaða og 3% telja íslenska markaðinn vera hagstæðari fyrir leigjendur. 

Hér er hægt að sjá að mikill meirihluti telur íslenska leigumarkaðurinn ekki vera hagstæðari 

fyrir eigendur en leigumarkaðir í norður/vestur Evrópu, en þar sem frekari gögn eru ekki hér 

til staðar til að styðjast við verður þessar niðurstöður duga. 

  



70 

   

 

1. Heimildaskrá 

ADLER Real Estate AG. (2019a). Annual Report 2018. Sótt 25. október 2019 af 

https://adler-ag.com/new/wp-content/uploads/2019/10/Annual-Report-2018.pdf 

ADLER Real Estate AG. (2019b). Milestones. Sótt 12. desember. 2019 af https://adler-

ag.com/en/company/milestones/ 

ADLER Real Estate AG. (e.d.). Company. Sótt 12. desember. 2019 af https://adler-

ag.com/en/company/ 

Almenna leigufélagið ehf. (2016). Ársreikningur 2015. Sótt 15. júlí af 

https://www.al.is/documents/49/arsreikningur_2015_AL_ehf..pdf 

Almenna leigufélagið ehf. (2017). Ársreikningur samstæðunnar 2016. Sótt 15. júlí af 

https://www.al.is/documents/50/arsreikningur_2016_AL_ehf..pdf 

Almenna leigufélagið ehf. (2018). Ársreikningur samstæðunnar 2017. Sótt 15. júlí af 

https://www.al.is/documents/51/arsreikningur_2017_AL_ehf..pdf 

Almenna leigufélagið ehf. (2019). Ársreikningur samstæðunnar 2018. Sótt 15. júlí af 

https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/1cad6181-1d61-4a7e-b9e9-

3f22a6afb943 

Aroundtown SA. (e.d.-a). Aroundtown SA. Sótt 12. desember 2019 af 

https://www.aroundtown.de/ 

Aroundtown SA. (2019a). Annual Financial Statements for the year ended December 31, 

2018. Sótt 25. október 2019 af 

https://www.aroundtown.de/fileadmin/user_upload/04_investor_relations/downloads/

2018/AT_FY_2018_Solo_Accounts.pdf 

Aroundtown SA. (2019b). H1 2019 Interim Consolidated Financial Statements. Sótt 12. 

desember 2019 af 

https://www.aroundtown.de/fileadmin/user_upload/04_investor_relations/downloads/

2019/AT_H1_2019.pdf 

 



71 

   

 

Aroundtown SA. (e.d.-b). Portfolio. Sótt 12. desember 2019 af 

https://www.aroundtown.de/portfolio/ 

Aroundtown SA. (2019c). Share. Sótt 12. desember 2019 af 

https://www.aroundtown.de/investor-relations/equity/share/ 

Ásmundur Einar Daðason. (viðmælandi). (2018, 31.október). Til skoðunar að setja þak á 

leiguverð. (Berghildur Erla Bernharðsdóttir fréttamaður) [viðtal]. Sótt 4. desember 

2019 af vefnum RÚV https://www.visir.is/g/2018181039878 

Bethell, C. Childs, S. (2016, 18. mars). Students Set Stuff on Fire to Protest London's High 

Rent. Sótt 12. desember 2019 af https://www.vice.com/en_us/article/5gqmyb/ucl-rent-

strike-protest-party-photo-gallery 

Bjarg íbúðafélag. (e.d.). Leiguverð. Sótt 8. nóvenber 2019 af 

https://www.bjargibudafelag.is/leiga/leiguverd/ 

Bundesverband Freier Immobilien-und Wohnungsunternehmen Baden-Württemberg [BFW]. 

(e.d.). Mitgliedsunternehmen [Meðlima fyrirtæki]. Sótt 11. október 2019 af 

https://www.bfw-bw.de/ueber-uns/mitgliedsunternehmen/ 

Börse Frankfurt. (2019). ADLER Real Estate AG. Sótt 12. desember af https://www.boerse-

frankfurt.de/aktie/adler-real-estate-ag 

Derwent London Plc. (e.d.). Our Business. Sótt 12. desember. 2019 af 

https://www.derwentlondon.com/about/our-business 

Derwent London Plc. (2019). Report & Accounts 2018. Sótt 20. október af 

https://www.derwentlondon.com/uploads/downloads/Governance/190415-Derwent-

London-Report-Accounts-2018-web-SINGLES.pdf 

GAMMA Capital Management hf. (2018, 10. janúar). Almenna leigufélagið endurfjármagnar 

skuldir. Sótt 10. desember 2019 af https://www.gamma.is/frettir/almenna-

leigufelagid-endurfjarmagnar-skuldir 

Gow, D. (2009, 5. febrúar). Deutsche makes first loss in 50 years. Sótt 15. desember af 

https://www.theguardian.com/business/2009/feb/05/deutsche-bank-loss-dividend 



72 

   

 

Güllner, M. (2019, 12 september). Wie wohnt Deutschland? [Hvernig lifir Þýskaland?]. 

Bundesverband Freier Immobilien-und Wohnungsunternehmen Baden-Württemberg. 

Sótt 11. október 2019 af https://www.bfw-bund.de/api/downloads/view/136728 

Hagdeild Íbúðalánasjóðs. (2019). Húsnæðismarkaðurinn Mánaðarskýrsla. Sótt 12. desmeber 

2019 af https://www.ils.is/library/4-Hagdeild-

skrar/Manadarskyrsla_%C3%A1g%C3%BAst_2019.pdf 

Hagstofa Íslands. (2019a). Mannfjöldaþróun á Íslandi 1841-2066 [tafla]. Sótt 15. október 

2019 af https://hagstofa.is 

Hagstofa Íslands. (2019b). Frjósemi og fólksfjölgunarhlutfall 1853-2018 [tafla]. Sótt 15. 

október 2019 af https://hagstofa.is 

Hagstofa Íslands. (2019c). Frjósemi aldrei verið minni. Sótt 17. október 2019 af 

https://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/faeddir-og-danir/faedingar-2018/ 

Hagstofa Íslands. (2019d). Meðalævilengd og eftirlifendatala 1971-2018 [tafla]. Sótt 15. 

október 2019 af https://hagstofa.is 

Hagstofa Íslands. (2019e). Lykiltölur mannfjöldans 1703-2019 [tafla]. Sótt 15. október 2019 

af https://hagstofa.is 

Hagstofa Íslands. (2019f). Kjarnafjölskyldur eftir sveitarfélögum og fjölskyldugerð 1998-

2019 [tafla]. Sótt 17. október 2019 af https://hagstofa.is 

Hagstofa Íslands. (2019g). Bygging íbúðarhúsa á öllu landinu 1970-2018 [tafla]. Sótt 17. 

október 2019 af https://hagstofa.is 

Halla Ólafsdóttir. (2018, 17. apríl). Berlínarbúar mótmæla háu leiguverði. Sótt 10. september 

2019 https://www.ruv.is/frett/berlinarbuar-motmaela-hau-leiguverdi 

Haukur Holm. (2018, 1. janúar). Segir leigumarkaðinn aldrei hafa verið verri. RÚV. Sótt 4. 

desember af https://www.ruv.is/frett/segir-leigumarkadinn-aldrei-hafa-verid-verri 

Heimavellir hf. (2019). Ársreikningur samstæðunnar 2018. Sótt 15. júlí af 

https://www.heimavellir.is/static/files/heimavellir-hf.-arsreikningur-2018-final.pdf 



73 

   

 

Heimavellir hf. (2018). Fjárfestakynning vegna útboðs og skráningar. Sótt 1. nóvember 2019 

af 

https://www.heimavellir.is/static/files/Afkoma_og_tilkynningar/Hlutabrefautbod_201

8/heimavellir_fjarfestakynning_16.04.2018.pdf 

Heimavellir hf. (e.d.). Saga. Sótt 1. nóvember 2019 af 

https://www.heimavellir.is/is/um-heimavelli/sagan 

Helga Snædal. (2018, 24. september). Upplifi mig sem algjöran lúser, að eiga ekki þak yfir 

höfuðið. [Facebook-færsla]. Sótt 30. nóvember 2019 af 

https://www.facebook.com/samtokleigjenda/posts/1800708236703177 

Hoppen, M. (2019, 12. september). BFW präsentiert FORSA-Umfrage: „Wie wohnt 

Deutschland?“ Anders als gedacht! [BFW kynnir könnun FORSA: „Hvernig lifir 

Þýskaland?“ Andstætt væntingum!]. Sótt 12. desember 2019 af https://www.bfw-

bund.de/services/presse/pressemitteilungen/136473-bfw-praesentiert-forsa-umfrage-

wie-wohnt-deutschland-anders-als-gedacht/ 

Húsaleigulög nr. 36/1994. 

Íbúðalánasjóður. (2018a). Leigumarkaður á Íslandi Niðurstöður viðhorfskönnunar meðal 

leigjenda. Leigumarkaðsdeild Íbúðalánasjóðs. Sótt 25. júlí 2019 af 

https://www.ils.is/library/Frettir/Vi%C3%B0horfsk%C3%B6nnun%20me%C3%B0al

%20leigjenda%202018.pdf 

Íbúðalánasjóður. (2018b). Greining á undirliggjandi íbúðaþörf. Leigumarkaðsdeild 

Íbúðalánasjóðs. Sótt 25. júlí 2019 af https://www.ils.is/library/4-Hagdeild-

skrar/Greining%20%C3%A1%20%C3%BE%C3%B6rf%20fyrir%20%C3%ADb%C3

%BA%C3%B0arh%C3%BAsn%C3%A6%C3%B0i.pdf 

Íbúðalánasjóður. (e.d.). Um okkur. Sótt 6. nóvember af https://www.ils.is/um-okkur/ 

Jordà, Ò., Knoll, K., Kuvshinov, D., Schularick, M. og Taylor, A. M. (2017). The Rate of 

Return on Everything, 1870-2015. The National Bureau of Economic Research, 

Working Paper, 24112. doi:10.3386/w24112 

KCR Residential REIT Plc. (2018). Annual Report for the year ended 30 June 2018. Sótt 20. 

október 2019 af http://www.kcrreit.com/archive/reports/ar2018.pdf 



74 

   

 

KCR Residential REIT Plc. (e.d.). Portfolio. Sótt 12. desember 2019 af 

http://www.kcrreit.com/content/portfolio/portfolio.asp 

Knight, B. (2019, 23. október). Berlin's new rent freeze: How it compares globally. Sótt 16. 

desember 2019 af https://www.dw.com/en/berlins-new-rent-freeze-how-it-compares-

globally/a-50937652 

London Stock Exchange. (2019a, 12. desember). DLN DERWENT LONDON PLC ORD 5P. 

Sótt 12. desember 2019 af https://www.londonstockexchange.com/exchange/prices-

and-markets/stocks/summary/company-

summary/GB0002652740GBGBXSTMM.html 

London Stock Exchange. (2019b, 12. desember). KCR KCR RESIDENTIAL REIT PLC 

ORD 10P. Sótt 12. desember 2019 af 

https://www.londonstockexchange.com/exchange/prices-and-

markets/stocks/summary/company-summary/GB00BYWK1Q82GBGBXASQ1.html 

Margrét Blöndal. (2018, 15. nóvember). „Staða leigjenda alltaf upp á náð og miskunn 

leigusalans komin“. Kvennablaðið. Sótt 4. desember af 

https://kvennabladid.is/2018/11/15/stada-leigjenda-alltaf-upp-a-nad-og-miskunn-

leigusalans-komin/ 

Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance 7(1), 77-91. 

Maslow, A. (1943). A Theory of Human Motivation. Psychological Review, 50, 370-396. 

Nasdaq (2019a). HEIMA100646. [Skuldabréf]. Sótt 2. desember 2019 af 

http://www.nasdaqomxnordic.com/bonds/iceland/microsite?Instrument=HEIMA1006

46 

Nasdaq (2019b). HEIMA071248. [Skuldabréf]. Sótt 2. desember 2019 af 

http://www.nasdaqomxnordic.com/bonds/iceland/microsite?Instrument=HEIMA0712

48 

Nasdaq (2019c). HEIMA071225. [Skuldabréf]. Sótt 2. desember 2019 af 

http://www.nasdaqomxnordic.com/bonds/iceland/microsite?Instrument=HEIMA0712

25 



75 

   

 

Nasdaq (2019d). AL260148. [Skuldabréf]. Sótt 2. desember 2019 af 

http://www.nasdaqomxnordic.com/bonds/iceland/microsite?languageId=17&Instrume

nt=AL260148 

Nasdaq (2019e). AL231124. [Skuldabréf]. Sótt 2. desember 2019 af 

http://www.nasdaqomxnordic.com/bonds/iceland/microsite?languageId=17&Instrume

nt=AL231124 

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (e.d.). Special 

Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard 

of living, and on the right to non-discrimination in this context. Sótt 20. júlí 2019 af 

vefnum OHCHR https://www.ohchr.org/en/issues/housing/pages/housingindex.aspx 

Ritstjórn Kjarnans. (2018, 12. desember). Heimavellir höfðu hug á að gefa út skuldabréf fyrir 

12 milljarða. Sótt 10. desember 2019 af https://kjarninn.is/frettir/2018-12-12-

heimavellir-hofdu-hug-ad-gefa-ut-skuldabref-fyrir-12-milljarda/ 

Ritstjórn Viðskiptablaðsins. (2018, 31. október). 4% hlutdeild stýrir ekki leigumarkaðnum. 

Viðskiptablaðið. Sótt 25. júlí 2019 af https://www.vb.is/frettir/4-hlutdeild-styrir-ekki-

leigumarkadnum/150645/ 

Samadder, R. (2018, 16. apríl). Landlords are social parasites. They’re the last people we 

should be honouring. Sótt 4 desember af vefnum The Guardian 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/apr/16/landlords-social-parasites-

last-people-should-be-honouring-buy-to-let 

Samkeppniseftirlitið. (e.d.). Sameiginleg markaðsráðandi staða. Sótt 14. desember 2019 af 

https://www.samkeppni.is/malefni/markadsyfirrad/markadsradandi-stada/ 

Samkeppnislög nr. 44/2005 

Sigríður Hrefna Hrafnkelsdóttir. (2018, október). Íslenskur íbúðamarkaður. Íslandsbanki. Sótt 

23. júlí 2019 af 

https://gamli.islandsbanki.is/library/Skrar/Greining/Skyrslur/I%CC%81slenskur-

i%CC%81bu%CC%81%C3%B0amarka%C3%B0ur_okt2018_FINAL.pdf 



76 

   

 

Stígur Helgason. (2018, 07. júní). ÍLS skoðar Heimavelli eftir skráningu á markað. RÚV Sótt 

7. desember 2019 af https://www.ruv.is/frett/ils-skodar-heimavelli-eftir-skraningu-a-

markad 

Stjórnarráð Íslands. (2019). Reiknivél fyrir neysluviðmið - 2019. Sótt 16. desember 2019 af 

https://www.stjornarradid.is/verkefni/felags-og-fjolskyldumal/neysluvidmid/reiknivel-

fyrir-neysluvidmid/$Neysluvidmid2018/Index/?Length=20 

Snorri Páll Gunnarsson. (2017, 26. febrúar). Leigufélög hasla sér völl. Viðskiptablaðið. Sótt 

25. júlí 2019 af https://www.vb.is/frettir/leigufelog-hasla-ser-voll/135921/ 

Sunna Valgerðardóttir. (2018, 25. maí). Flestir búa í eigin húsnæði en óánægjan með 

markaðinn er mikil. Kjarninn. Sótt 2. desember af https://kjarninn.is/skyring/2016-05-

25-80-prosent-oanaegd-med-husnaedismarkadinn/ 

The Economic Times. (e.d.). Definition of 'Price Ceiling'. Sótt 16. desember af 

https://economictimes.indiatimes.com/definition/price-ceiling 

Ulrich, P. (2019, 12. nóvember). Genossenschaften ziehen sich wegen Mietendeckel von 

Wohnprojekt zurück [Samvinnufélög draga sig út úr húsnæðisverkefni vegna 

húsaleigu]. Sótt 12. desember 2019 af https://www.berliner-zeitung.de/politik-

gesellschaft/berlin-buckower-felder-genossenschaften-ziehen-sich-wegen-des-

mietendeckels-von-neubau-zurueck-li.1239 

Waterson, J. (2018, 17. desember). Guardian most trusted newspaper in Britain, says industry 

report. Sótt 4 desember af vefnum The Guardian 

https://www.theguardian.com/media/2018/dec/17/guardian-most-trusted-newspaper-

in-britain-says-industry-report 

Þjóðskrá Íslands. (2019). Upplýsingar um leiguverð íbúðarhúsnæðis [tafla]. Sótt 16. 

desember 2019 af https://www.skra.is/um-okkur/frettir/frett/2019/07/17/Upplysingar-

um-leiguverd-ibudarhusnaedis/ 

Þórður Snær Júlíusson. (2019, 31. maí). Telja að virði Heimavalla sé tvöfalt hærra. Kjarninn. 

Sótt 23. júlí 2019 af https://kjarninn.is/skyring/2019-05-30-telja-ad-virdi-heimavalla-

se-tvofalt-haerra/?fbclid=IwAR3_plhSksdRQLWSX4IADRGrQmpbf3AnC4hZKvo-

Oodnty2oAyn_knsp0X8 



77 

   

 

Viðhengi A: Svör viðhorfskönnunar 

Viðhorfskönnun um íslenska leigumarkaðinn og leigufélög 

 

Timestamp Á hvaða aldri ert þú? Hvar býrð þú? 

Hefur þú flutt á síðustu 

fimm árum?

Hefur þú sagt upp 

leigusamningi sem leigjandi?

Hefur leigusali sagt upp 

leigusamningi við þig?

10.15.2019 21:17:34 25-34 ára Í leiguhúsnæði Já, oftar en einu sinni Já Nei

10.15.2019 21:20:09 18-24 ára Í leiguhúsnæði Já, oftar en einu sinni Já Nei

10.15.2019 21:22:19 35-44 ára Í eigin húsnæði

10.15.2019 21:22:54 18-24 ára Í eigin húsnæði

10.15.2019 21:23:10 35-44 ára Í leiguhúsnæði Já, einu sinni Já Nei

10.15.2019 21:27:21 35-44 ára Í leiguhúsnæði Já, oftar en einu sinni Já Nei

10.15.2019 21:29:26 45-54 ára Í eigin húsnæði

10.15.2019 21:30:13 25-34 ára Í leiguhúsnæði Já, oftar en einu sinni Já Nei

10.15.2019 21:33:31 25-34 ára Í foreldrahúsnæði

10.15.2019 21:35:38 25-34 ára Í leiguhúsnæði Já, oftar en einu sinni Nei Nei

10.15.2019 21:38:03 45-54 ára Í leiguhúsnæði Já, oftar en einu sinni Já Nei

10.15.2019 21:42:22 25-34 ára Í leiguhúsnæði Já, einu sinni Já Nei

10.15.2019 21:44:44 45-54 ára Í leiguhúsnæði Nei Nei Já

10.15.2019 21:47:16 35-44 ára Í leiguhúsnæði Já, oftar en einu sinni Já Já

10.15.2019 21:47:19 65 eða eldri Í leiguhúsnæði Nei Já Nei

10.15.2019 21:48:03 25-34 ára Í leiguhúsnæði Já, oftar en einu sinni Nei Nei

10.15.2019 21:51:30 35-44 ára Í leiguhúsnæði Já, einu sinni Nei Já

10.15.2019 21:55:03 25-34 ára Í leiguhúsnæði Já, oftar en einu sinni Já Nei

10.15.2019 22:17:17 25-34 ára Í leiguhúsnæði Já, oftar en einu sinni Nei Já

10.15.2019 22:21:30 55-64 ára Í leiguhúsnæði Já, einu sinni Já Já

10.15.2019 22:25:08 55-64 ára Annað

10.15.2019 22:29:26 25-34 ára Annað

10.15.2019 22:33:49 45-54 ára Í leiguhúsnæði Já, oftar en einu sinni Nei Já

10.15.2019 22:35:02 25-34 ára Í leiguhúsnæði Já, einu sinni Já Nei

10.15.2019 22:36:34 55-64 ára Í leiguhúsnæði Já, einu sinni Nei Nei

10.15.2019 22:39:06 35-44 ára Í eigin húsnæði

10.15.2019 22:41:16 35-44 ára Í leiguhúsnæði Já, oftar en einu sinni Nei Já

10.15.2019 22:42:14 18-24 ára Í leiguhúsnæði Já, oftar en einu sinni Já Nei

10.15.2019 22:53:15 25-34 ára Í leiguhúsnæði Já, oftar en einu sinni Nei Nei

10.15.2019 22:58:33 55-64 ára Í leiguhúsnæði Já, oftar en einu sinni Já Nei

10.15.2019 22:59:06 35-44 ára Í eigin húsnæði

10.15.2019 23:06:31 45-54 ára Í leiguhúsnæði Nei Já Nei

10.15.2019 23:07:41 45-54 ára Í leiguhúsnæði Já, oftar en einu sinni Nei Nei

10.15.2019 23:09:07 35-44 ára Í leiguhúsnæði Já, oftar en einu sinni Já Já

10.15.2019 23:20:53 65 eða eldri Í leiguhúsnæði Nei Nei Nei

10.15.2019 23:21:38 55-64 ára Í eigin húsnæði

10.15.2019 23:23:12 25-34 ára Í leiguhúsnæði Já, oftar en einu sinni Já Nei

10.15.2019 23:27:53 18-24 ára Í foreldrahúsnæði

10.15.2019 23:29:29 18-24 ára Í leiguhúsnæði Já, oftar en einu sinni Já Nei

10.15.2019 23:34:52 45-54 ára Í leiguhúsnæði Já, oftar en einu sinni Já Nei

10.16.2019 0:33:35 45-54 ára Í eigin húsnæði

10.16.2019 0:51:44 18-24 ára Í leiguhúsnæði Já, oftar en einu sinni Já Nei

10.16.2019 4:01:25 35-44 ára Í eigin húsnæði

10.16.2019 5:09:33 25-34 ára Í leiguhúsnæði Nei Nei Já

10.16.2019 5:14:38 35-44 ára Í leiguhúsnæði Já, oftar en einu sinni Já Já

10.16.2019 6:20:38 45-54 ára Í leiguhúsnæði Já, oftar en einu sinni Nei Já

10.16.2019 6:21:14 18-24 ára Í foreldrahúsnæði

10.16.2019 6:35:12 55-64 ára Í leiguhúsnæði Nei Nei Já

10.16.2019 7:26:38 55-64 ára Í leiguhúsnæði Já, einu sinni Já Nei

10.16.2019 7:28:40 25-34 ára Í foreldrahúsnæði

10.16.2019 7:44:00 45-54 ára Í eigin húsnæði

10.16.2019 7:51:45 35-44 ára Í leiguhúsnæði Já, oftar en einu sinni Nei Já

10.16.2019 8:47:56 25-34 ára Í leiguhúsnæði Nei Nei Nei

10.16.2019 8:55:17 35-44 ára Í leiguhúsnæði Já, oftar en einu sinni Nei Já

10.16.2019 10:05:25 25-34 ára Í eigin húsnæði
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10.16.2019 10:22:57 45-54 ára Í leiguhúsnæði Nei Nei Nei

10.16.2019 11:16:08 18-24 ára Í eigin húsnæði

10.16.2019 14:10:07 55-64 ára Í eigin húsnæði

10.16.2019 15:42:45 45-54 ára Í leiguhúsnæði Já, einu sinni Nei Já

10.16.2019 15:53:45 35-44 ára Í eigin húsnæði

10.16.2019 15:54:10 35-44 ára Í leiguhúsnæði Já, oftar en einu sinni Já Já

10.16.2019 16:44:35 35-44 ára Í foreldrahúsnæði

10.16.2019 18:01:03 45-54 ára Í leiguhúsnæði Já, oftar en einu sinni Nei Já

10.16.2019 19:40:56 35-44 ára Í leiguhúsnæði Já, einu sinni Nei Nei

10.16.2019 19:51:58 25-34 ára Í leiguhúsnæði Já, oftar en einu sinni Já Já

10.16.2019 21:57:18 35-44 ára Í leiguhúsnæði Já, oftar en einu sinni Nei Já

10.16.2019 22:02:38 45-54 ára Í leiguhúsnæði Já, einu sinni Nei Já

10.17.2019 0:08:23 25-34 ára Í leiguhúsnæði Já, oftar en einu sinni Nei Já

10.17.2019 8:45:23 35-44 ára Í eigin húsnæði

10.18.2019 0:23:18 25-34 ára Í foreldrahúsnæði

10.18.2019 10:46:10 25-34 ára Í eigin húsnæði

10.18.2019 20:57:11 55-64 ára Í leiguhúsnæði Já, oftar en einu sinni Nei Já

10.18.2019 21:37:12 35-44 ára Í leiguhúsnæði Nei Nei Nei

10.19.2019 3:08:38 35-44 ára Annað

10.19.2019 22:14:02 18-24 ára Í leiguhúsnæði Já, einu sinni Nei Nei

10.19.2019 22:36:50 18-24 ára Í foreldrahúsnæði

10.20.2019 13:49:33 45-54 ára Í foreldrahúsnæði

10.20.2019 20:01:27 25-34 ára Í eigin húsnæði

10.20.2019 23:30:17 25-34 ára Annað

10.21.2019 9:54:59 35-44 ára Í eigin húsnæði

10.21.2019 14:40:00 55-64 ára Í leiguhúsnæði Já, einu sinni Já Já

10.21.2019 23:54:32 25-34 ára Annað

10.21.2019 23:55:38 18-24 ára Í foreldrahúsnæði

10.21.2019 23:55:52 25-34 ára Í foreldrahúsnæði

10.22.2019 0:07:03 25-34 ára Í leiguhúsnæði Já, einu sinni Nei Já

10.22.2019 7:40:38 25-34 ára Í leiguhúsnæði Já, oftar en einu sinni Já Nei

10.22.2019 9:12:27 25-34 ára Í eigin húsnæði

10.22.2019 11:22:46 18-24 ára Í foreldrahúsnæði

10.22.2019 17:28:58 45-54 ára Í leiguhúsnæði Já, einu sinni Já Nei

10.22.2019 21:50:22 25-34 ára Í eigin húsnæði

10.22.2019 22:42:35 25-34 ára Í leiguhúsnæði Já, einu sinni Já Nei

10.23.2019 13:46:38 25-34 ára Í foreldrahúsnæði

10.23.2019 14:01:38 35-44 ára Í eigin húsnæði

10.23.2019 20:17:29 25-34 ára Í eigin húsnæði
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Hver er núverandi leigusalinn þinn? 
Húsaðstaða og leigusali 

[Núverandi húsaðstaða mín er ]

Húsaðstaða og leigusali [Samband 

mitt við leigusala minn er ]

Einstaklingur á almennum markaði Gott Mjög gott

Einstaklingur á almennum markaði Mjög gott Mjög gott

Einkarekin hagnaðardrifin leigufélög (t.d. Heimavellir, Alma) Hlutlaust Hlutlaust

Einstaklingur á almennum markaði Mjög gott Mjög gott

Einstaklingur á almennum markaði Hlutlaust Hlutlaust

Ættingi eða vinur Mjög gott Mjög gott

Ættingi eða vinur Gott Gott

Borgin/Bærinn (t.d. félagsíbúð) Gott Gott

Leigufélag ÁN hagnaðarsjónarmiða (t.d. Búsetu, Bríet, Bjarg) Gott Gott

Einstaklingur á almennum markaði Gott Hlutlaust

Borgin/Bærinn (t.d. félagsíbúð) Slæmt Hlutlaust

Einstaklingur á almennum markaði Mjög gott Mjög gott

Einkarekin hagnaðardrifin leigufélög (t.d. Heimavellir, Alma) Mjög gott Mjög gott

Einstaklingur á almennum markaði Gott Hlutlaust

Ættingi eða vinur Slæmt Hlutlaust

Einstaklingur á almennum markaði Mjög gott Mjög gott

Borgin/Bærinn (t.d. félagsíbúð) Mjög gott Gott

Ættingi eða vinur Mjög gott Gott

Borgin/Bærinn (t.d. félagsíbúð) Mjög gott Mjög gott

Ættingi eða vinur Hlutlaust Gott

Einstaklingur á almennum markaði Mjög gott Gott

Einstaklingur á almennum markaði Hlutlaust Gott

Einstaklingur á almennum markaði Hlutlaust Gott

Borgin/Bærinn (t.d. félagsíbúð) Mjög slæmt Hlutlaust

Einkarekin hagnaðardrifin leigufélög (t.d. Heimavellir, Alma) Gott Gott

Einstaklingur á almennum markaði Gott Mjög gott

Leigufélag ÁN hagnaðarsjónarmiða (t.d. Búsetu, Bríet, Bjarg) Mjög gott Mjög gott

Borgin/Bærinn (t.d. félagsíbúð) Mjög gott Mjög gott

Stúdentagarðar Gott Hlutlaust

Einstaklingur á almennum markaði Mjög gott Mjög gott

Stúdentagarðar Gott Gott

Einstaklingur á almennum markaði Slæmt Gott

Einstaklingur á almennum markaði Mjög gott Mjög gott

Einstaklingur á almennum markaði Gott Gott

Ættingi eða vinur Gott Mjög gott

Einstaklingur á almennum markaði Gott Hlutlaust

Einstaklingur á almennum markaði Hlutlaust Hlutlaust

Einstaklingur á almennum markaði Hlutlaust Hlutlaust

Einstaklingur á almennum markaði Slæmt Gott

Einstaklingur á almennum markaði Gott Gott

Einstaklingur á almennum markaði Mjög gott Mjög gott

Einkarekin hagnaðardrifin leigufélög (t.d. Heimavellir, Alma) Mjög gott Mjög gott

Einstaklingur á almennum markaði Gott Gott

Ættingi eða vinur Mjög gott Mjög gott

Einstaklingur á almennum markaði Gott Hlutlaust

Einstaklingur á almennum markaði Slæmt Gott

Leigufélag ÁN hagnaðarsjónarmiða (t.d. Búsetu, Bríet, Bjarg) Mjög gott Mjög gott

Einstaklingur á almennum markaði Gott Gott
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Einstaklingur á almennum markaði Slæmt Hlutlaust

Einstaklingur á almennum markaði Gott Gott

Ættingi eða vinur Mjög gott Mjög gott

Einstaklingur á almennum markaði Hlutlaust Mjög gott

Ættingi eða vinur Mjög gott Mjög gott

Einstaklingur á almennum markaði Hlutlaust Gott

Annað Gott Hlutlaust

Ættingi eða vinur Gott Mjög gott
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Miðað við stærð húsnæðis þíns, staðsetningu og allt 

sem er innifalið í þinni leigu, telur þú leiguna þína vera:
Ég er á leigumarkaði:

Viðhaldsframkvæmdir [Leigusalinn minn sér um 

allar viðhaldsframkvæmdir hratt og örrugglega]

Of háa Tímabundið Ósammála

Of háa Tímabundið Hlutlaus

Of háa Útaf nauðsyn Ósammála

Sanngjarna Útaf nauðsyn Mjög sammála

Sanngjarna Útaf nauðsyn Hlutlaus

Sanngjarna Útaf nauðsyn Mjög sammála

Sanngjarna Útaf nauðsyn Ósammála

Sanngjarna Útaf nauðsyn Hlutlaus

Sanngjarna Útaf nauðsyn Sammála

Sanngjarna Útaf nauðsyn Hlutlaus

Sanngjarna Útaf nauðsyn Ósammála

Of háa Útaf nauðsyn Sammála

Sanngjarna Útaf nauðsyn Mjög sammála

Sanngjarna Vil vera á leigumarkaðnum Hlutlaus

Of háa Útaf nauðsyn Ósammála

Sanngjarna Útaf nauðsyn Mjög sammála

Sanngjarna Útaf nauðsyn Sammála

Sanngjarna Útaf nauðsyn Sammála

Sanngjarna Útaf nauðsyn Sammála

Of háa Útaf nauðsyn Mjög sammála

Sanngjarna Útaf nauðsyn Sammála

Of háa Útaf nauðsyn Hlutlaus

Sanngjarna Útaf nauðsyn Mjög sammála

Sanngjarna Útaf nauðsyn Mjög ósammála

Sanngjarna Útaf nauðsyn Ósammála

Of háa Útaf nauðsyn Sammála

Of háa Útaf nauðsyn Sammála

Of lága Útaf nauðsyn Mjög sammála

Of háa Útaf nauðsyn Sammála

Of háa Útaf nauðsyn Hlutlaus

Sanngjarna Tímabundið Hlutlaus

Of háa Útaf nauðsyn Mjög ósammála

Sanngjarna Útaf nauðsyn Ósammála

Of háa Útaf nauðsyn Mjög ósammála

Sanngjarna Útaf nauðsyn Ósammála

Of háa Útaf nauðsyn Hlutlaus

Of háa Vil vera á leigumarkaðnum Hlutlaus

Sanngjarna Vil vera á leigumarkaðnum Mjög ósammála

Of háa Útaf nauðsyn Mjög ósammála

Sanngjarna Útaf nauðsyn Hlutlaus

Sanngjarna Útaf nauðsyn Mjög sammála

Sanngjarna Útaf nauðsyn Mjög sammála

Of háa Útaf nauðsyn Hlutlaus

Sanngjarna Vil vera á leigumarkaðnum Mjög sammála

Of háa Útaf nauðsyn Ósammála

Of háa Útaf nauðsyn Hlutlaus

Sanngjarna Útaf nauðsyn Mjög sammála

Of háa Útaf nauðsyn Sammála
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Of háa Útaf nauðsyn Ósammála

Sanngjarna Útaf nauðsyn Ósammála

Sanngjarna Útaf nauðsyn Mjög sammála

Sanngjarna Útaf nauðsyn Sammála

Of lága Útaf nauðsyn Mjög sammála

Of háa Tímabundið Hlutlaus

Sanngjarna Útaf nauðsyn Sammála

Sanngjarna Vil vera á leigumarkaðnum Mjög sammála
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Skoðun á fasteignamarkaðnum [Það er 

erfiðara að kaupa eign í dag en fyrir 10 árum]

Skoðun á fasteignamarkaðnum [Það er í framtíðarplönum 

mínum að eignast eign til eigin notkunnar (ekki til útleigu)]

Skoðun á fasteignamarkaðnum [Ég hef tök á því að 

safna sparifé til útborgunar á fasteign í framtíðinni]
Mjög sammála Mjög sammála Mjög ósammála

Mjög sammála Mjög sammála Mjög sammála

Mjög sammála Mjög sammála Hlutlaus

Mjög sammála Mjög sammála Ósammála

Sammála Mjög sammála Hlutlaus

Mjög sammála Mjög sammála Ósammála

Mjög sammála Sammála Hlutlaus

Mjög sammála Hlutlaus Mjög ósammála

Sammála Mjög ósammála Mjög ósammála

Hlutlaus Mjög sammála Ósammála

Sammála Hlutlaus Mjög ósammála

Hlutlaus Mjög sammála Sammála

Mjög sammála Hlutlaus Mjög ósammála

Sammála Mjög sammála Ósammála

Sammála Sammála Mjög ósammála

Mjög sammála Sammála Sammála

Mjög sammála Sammála Sammála

Hlutlaus Mjög sammála Mjög ósammála

Ósammála Ósammála Mjög ósammála

Mjög sammála Mjög sammála Ósammála

Mjög sammála Mjög sammála Mjög ósammála

Mjög sammála Sammála Ósammála

Hlutlaus Mjög sammála Hlutlaus

Mjög sammála Mjög sammála Mjög ósammála

Mjög sammála Sammála Mjög ósammála

Mjög sammála Sammála Mjög ósammála

Mjög sammála Mjög ósammála Mjög ósammála

Mjög sammála Mjög sammála Ósammála

Sammála Mjög sammála Ósammála

Mjög sammála Hlutlaus Mjög ósammála

Mjög sammála Mjög sammála Ósammála

Sammála Sammála Mjög ósammála

Hlutlaus Mjög sammála Ósammála

Mjög sammála Mjög ósammála Mjög ósammála

Sammála Mjög sammála Ósammála

Sammála Mjög sammála Hlutlaus

Mjög sammála Ósammála Ósammála

Mjög sammála Mjög sammála Ósammála

Mjög sammála Sammála Mjög ósammála

Hlutlaus Sammála Mjög ósammála

Sammála Hlutlaus Ósammála

Mjög sammála Mjög sammála Mjög sammála

Mjög sammála Ósammála Mjög ósammála

Mjög sammála Hlutlaus Mjög sammála

Mjög sammála Mjög sammála Ósammála

Mjög sammála Mjög sammála Mjög ósammála

Mjög sammála Sammála Ósammála

Mjög sammála Sammála Mjög ósammála
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Mjög sammála Hlutlaus Mjög ósammála

Mjög sammála Mjög sammála Mjög ósammála

Mjög sammála Mjög sammála Ósammála

Sammála Mjög ósammála Ósammála

Mjög sammála Mjög sammála Sammála

Mjög sammála Mjög sammála Ósammála

Mjög sammála Ósammála Mjög ósammála

Mjög sammála Mjög sammála Sammála
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Hvað finnst þér um íbúðarhúsnæði þitt 

þegar kemur að: [Staðsetningu/umhverfi]

Hvað finnst þér um íbúðarhúsnæði 

þitt þegar kemur að: [Stærð rýmis]

Hvað finnst þér um íbúðarhúsnæði þitt þegar kemur að: 

[Næði (friður frá hávaða, mengun og/eða óhreinlæti)]

Sátt/ur Mjög ósátt/ur Mjög ósátt/ur

Mjög sátt/ur Mjög sátt/ur Hlutlaust

Mjög sátt/ur Mjög sátt/ur Ósátt/ur

Mjög sátt/ur Mjög sátt/ur Mjög sátt/ur

Ósátt/ur Ósátt/ur Mjög ósátt/ur

Mjög sátt/ur Mjög sátt/ur Hlutlaust

Mjög sátt/ur Sátt/ur Sátt/ur

Sátt/ur Sátt/ur Sátt/ur

Mjög sátt/ur Hlutlaust Mjög sátt/ur

Mjög sátt/ur Mjög sátt/ur Sátt/ur

Sátt/ur Hlutlaust Sátt/ur

Sátt/ur Hlutlaust Sátt/ur

Hlutlaust Hlutlaust Hlutlaust

Hlutlaust Sátt/ur Sátt/ur

Sátt/ur Mjög ósátt/ur Hlutlaust

Hlutlaust Ósátt/ur Sátt/ur

Mjög sátt/ur Mjög sátt/ur Hlutlaust

Sátt/ur Hlutlaust Sátt/ur

Ósátt/ur Ósátt/ur Ósátt/ur

Mjög sátt/ur Mjög sátt/ur Mjög sátt/ur

Mjög sátt/ur Mjög sátt/ur Mjög sátt/ur

Mjög sátt/ur Mjög sátt/ur Mjög sátt/ur

Mjög sátt/ur Sátt/ur Sátt/ur

Sátt/ur Mjög sátt/ur Sátt/ur

Sátt/ur Mjög sátt/ur Mjög sátt/ur

Sátt/ur Mjög sátt/ur Mjög sátt/ur

Mjög sátt/ur Mjög sátt/ur Mjög sátt/ur

Mjög sátt/ur Sátt/ur Mjög sátt/ur

Ósátt/ur Sátt/ur Mjög ósátt/ur

Sátt/ur Hlutlaust Sátt/ur

Mjög sátt/ur Ósátt/ur Mjög sátt/ur

Mjög sátt/ur Ósátt/ur Mjög ósátt/ur

Ósátt/ur Mjög sátt/ur Ósátt/ur

Mjög sátt/ur Sátt/ur Mjög sátt/ur

Sátt/ur Hlutlaust Mjög sátt/ur

Mjög sátt/ur Mjög sátt/ur Mjög sátt/ur

Sátt/ur Sátt/ur Mjög sátt/ur

Mjög sátt/ur Sátt/ur Sátt/ur

Mjög sátt/ur Mjög sátt/ur Sátt/ur

Mjög sátt/ur Mjög sátt/ur Mjög sátt/ur

Mjög ósátt/ur Sátt/ur Mjög ósátt/ur

Sátt/ur Sátt/ur Sátt/ur

Sátt/ur Sátt/ur Sátt/ur

Sátt/ur Sátt/ur Ósátt/ur

Mjög sátt/ur Mjög sátt/ur Mjög sátt/ur

Mjög sátt/ur Sátt/ur Mjög sátt/ur

Hlutlaust Mjög ósátt/ur Sátt/ur

Mjög sátt/ur Sátt/ur Mjög sátt/ur

Sátt/ur Sátt/ur Sátt/ur

Sátt/ur Sátt/ur Ósátt/ur

Mjög sátt/ur Mjög sátt/ur Hlutlaust

Mjög sátt/ur Mjög sátt/ur Sátt/ur

Ósátt/ur Ósátt/ur Mjög ósátt/ur

Sátt/ur Mjög ósátt/ur Mjög sátt/ur

Mjög sátt/ur Mjög sátt/ur Mjög sátt/ur

Mjög sátt/ur Sátt/ur Sátt/ur

Mjög sátt/ur Mjög sátt/ur Mjög sátt/ur

Mjög sátt/ur Mjög sátt/ur Mjög sátt/ur

Mjög sátt/ur Mjög sátt/ur Mjög sátt/ur

Mjög sátt/ur Sátt/ur Mjög sátt/ur

Mjög sátt/ur Mjög sátt/ur Mjög sátt/ur

Ósátt/ur Ósátt/ur Sátt/ur

Sátt/ur Sátt/ur Sátt/ur

Mjög sátt/ur Mjög sátt/ur Mjög sátt/ur

Sátt/ur Sátt/ur Sátt/ur

Mjög sátt/ur Hlutlaust Sátt/ur

Sátt/ur Mjög sátt/ur Mjög sátt/ur

Mjög sátt/ur Mjög sátt/ur Sátt/ur

Sátt/ur Sátt/ur Sátt/ur
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Sátt/ur Hlutlaust Hlutlaust

Mjög sátt/ur Sátt/ur Mjög sátt/ur

Ósátt/ur Ósátt/ur Mjög ósátt/ur

Mjög sátt/ur Mjög ósátt/ur Mjög sátt/ur

Mjög ósátt/ur Mjög ósátt/ur Mjög ósátt/ur

Mjög sátt/ur Sátt/ur Mjög sátt/ur

Sátt/ur Mjög sátt/ur Ósátt/ur

Ósátt/ur Ósátt/ur Hlutlaust

Sátt/ur Mjög sátt/ur Mjög sátt/ur

Hlutlaust Mjög sátt/ur Mjög sátt/ur

Mjög sátt/ur Sátt/ur Ósátt/ur

Hlutlaust Ósátt/ur Mjög ósátt/ur

Sátt/ur Sátt/ur Sátt/ur

Mjög sátt/ur Mjög sátt/ur Ósátt/ur

Sátt/ur Mjög sátt/ur Mjög sátt/ur

Mjög sátt/ur Sátt/ur Sátt/ur

Sátt/ur Mjög ósátt/ur Ósátt/ur

Mjög sátt/ur Mjög sátt/ur Mjög sátt/ur

Mjög sátt/ur Sátt/ur Mjög sátt/ur

Mjög sátt/ur Sátt/ur Sátt/ur

Mjög sátt/ur Sátt/ur Mjög sátt/ur

Mjög sátt/ur Sátt/ur Mjög sátt/ur

Mjög sátt/ur Mjög sátt/ur Mjög sátt/ur

Mjög sátt/ur Ósátt/ur Hlutlaust

Sátt/ur Mjög sátt/ur Sátt/ur
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Húsnæðismarkaðurinn [Hvort telur þú að það 

séu fleiri á leigumarkaði eða í eigin húsnæði?]

Telur þú hagnaðardrifin leigufélög eigi meira 

en 25% af leiguíbúðum? (sjá skýringu efst)

Leiguhúsnæði Já

Leiguhúsnæði Já

Leiguhúsnæði Já

Leiguhúsnæði Já

Leiguhúsnæði Já

Eigin húsnæði Já

Eigin húsnæði Já

Leiguhúsnæði Já

Leiguhúsnæði Já

Leiguhúsnæði Já

Eigin húsnæði Já

Eigin húsnæði Nei

Eigin húsnæði Já

Eigin húsnæði Já

Leiguhúsnæði Já

Eigin húsnæði Já

Leiguhúsnæði Já

Eigin húsnæði Já

Leiguhúsnæði Nei

Leiguhúsnæði Já

Leiguhúsnæði Já

Leiguhúsnæði Já

Eigin húsnæði Nei

Leiguhúsnæði Nei

Eigin húsnæði Já

Eigin húsnæði Já

Leiguhúsnæði Já

Leiguhúsnæði Já

Leiguhúsnæði Já

Leiguhúsnæði Nei

Eigin húsnæði Já

Leiguhúsnæði Já

Eigin húsnæði Já

Leiguhúsnæði Nei

Eigin húsnæði Já

Eigin húsnæði Nei

Eigin húsnæði Já

Eigin húsnæði Já

Leiguhúsnæði Já

Leiguhúsnæði Já

Leiguhúsnæði Já

Leiguhúsnæði Nei

Eigin húsnæði Já

Eigin húsnæði Nei

Eigin húsnæði Já

Eigin húsnæði Nei

Leiguhúsnæði Nei

Eigin húsnæði Já

Eigin húsnæði Já

Leiguhúsnæði Já

Eigin húsnæði Nei

Eigin húsnæði Já

Leiguhúsnæði Nei

Leiguhúsnæði Já

Eigin húsnæði Já

Leiguhúsnæði Já

Eigin húsnæði Nei

Eigin húsnæði Nei

Eigin húsnæði Já

Eigin húsnæði Nei

Eigin húsnæði Nei

Eigin húsnæði Nei

Leiguhúsnæði Já

Eigin húsnæði Nei

Eigin húsnæði Já

Eigin húsnæði Já

Eigin húsnæði Nei

Leiguhúsnæði Já

Eigin húsnæði Nei
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Leiguhúsnæði Já

Eigin húsnæði Já

Eigin húsnæði Já

Eigin húsnæði Nei

Leiguhúsnæði Nei

Leiguhúsnæði Já

Leiguhúsnæði Já

Eigin húsnæði Já

Leiguhúsnæði Já

Leiguhúsnæði Já

Leiguhúsnæði Já

Eigin húsnæði Já

Leiguhúsnæði Já

Leiguhúsnæði Já

Leiguhúsnæði Já

Leiguhúsnæði Já

Leiguhúsnæði Nei

Eigin húsnæði Já

Eigin húsnæði Nei

Leiguhúsnæði Já

Eigin húsnæði Nei

Leiguhúsnæði Já

Eigin húsnæði Já

Eigin húsnæði Já

Eigin húsnæði Já
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Allar fullyrðingarnar hér fyrir neðan eiga við um íslensk hagnaðardrifin leigufélög, svaraðu hversu 

sammála eða ósammála þú ert þeim fullyrðingum [Það er þörf fyrir þau á leigumarkaðnum]

Mjög ósammála

Hlutlaus

Hlutlaus

Sammála

Mjög ósammála

Sammála

Hlutlaus

Mjög sammála

Mjög ósammála

Hlutlaus

Sammála

Sammála

Ósammála

Hlutlaus

Hlutlaus

Hlutlaus

Mjög sammála

Ósammála

Hlutlaus

Sammála

Sammála

Hlutlaus

Sammála

Hlutlaus

Sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Hlutlaus

Sammála

Sammála

Hlutlaus

Ósammála

Sammála

Mjög ósammála

Sammála

Sammála

Hlutlaus

Sammála

Hlutlaus

Mjög sammála

Hlutlaus

Sammála

Hlutlaus

Sammála

Hlutlaus

Hlutlaus

Sammála

Hlutlaus

Ósammála

Sammála

Ósammála

Ósammála

Hlutlaus

Ósammála

Hlutlaus

Hlutlaus

Mjög sammála

Hlutlaus

Sammála

Mjög sammála

Ósammála

Mjög ósammála

Sammála

Hlutlaus

Mjög sammála

Mjög ósammála

Sammála

Ósammála
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Hlutlaus

Mjög ósammála

Hlutlaus

Sammála

Mjög ósammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög ósammála

Hlutlaus

Ósammála

Hlutlaus

Ósammála

Hlutlaus

Hlutlaus

Hlutlaus

Sammála

Mjög sammála

Sammála

Hlutlaus

Sammála

Hlutlaus

Ósammála

Sammála

Sammála

Sammála
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Allar fullyrðingarnar hér fyrir neðan eiga við um íslensk hagnaðardrifin leigufélög, svaraðu hversu 

sammála eða ósammála þú ert þeim fullyrðingum [Þau uppfylla þörfina á leigumarkaðnum]

Mjög ósammála

Ósammála

Ósammála

Ósammála

Mjög ósammála

Ósammála

Hlutlaus

Mjög sammála

Mjög ósammála

Hlutlaus

Sammála

Mjög ósammála

Ósammála

Ósammála

Hlutlaus

Sammála

Mjög sammála

Ósammála

Hlutlaus

Sammála

Sammála

Hlutlaus

Mjög sammála

Hlutlaus

Hlutlaus

Mjög sammála

Sammála

Hlutlaus

Sammála

Ósammála

Ósammála

Mjög sammála

Sammála

Hlutlaus

Mjög ósammála

Ósammála

Hlutlaus

Hlutlaus

Hlutlaus

Hlutlaus

Mjög ósammála

Hlutlaus

Sammála

Mjög ósammála

Ósammála

Sammála

Hlutlaus

Hlutlaus

Hlutlaus

Hlutlaus

Sammála

Ósammála

Ósammála

Ósammála

Sammála

Hlutlaus

Hlutlaus

Sammála

Hlutlaus

Ósammála

Mjög sammála

Ósammála

Mjög ósammála

Sammála

Sammála

Sammála

Mjög ósammála

Ósammála

Mjög ósammála
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Mjög ósammála

Mjög ósammála

Hlutlaus

Hlutlaus

Mjög ósammála

Sammála

Ósammála

Mjög ósammála

Sammála

Ósammála

Ósammála

Mjög ósammála

Ósammála

Ósammála

Ósammála

Sammála

Ósammála

Hlutlaus

Hlutlaus

Ósammála

Sammála

Ósammála

Sammála

Hlutlaus

Sammála



93 

   

 

 

Allar fullyrðingarnar hér fyrir neðan eiga við um íslensk hagnaðardrifin leigufélög, svaraðu 

hversu sammála eða ósammála þú ert þeim fullyrðingum [Þau eru rekin með hagnaði]

Mjög sammála

Sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Hlutlaus

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Sammála

Sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Sammála

Mjög sammála

Sammála

Sammála

Hlutlaus

Mjög sammála

Sammála

Sammála

Mjög sammála

Sammála

Mjög sammála

Sammála

Sammála

Sammála

Mjög sammála

Hlutlaus

Sammála

Mjög sammála

Hlutlaus

Hlutlaus

Sammála

Hlutlaus

Sammála

Mjög sammála

Hlutlaus

Sammála

Mjög sammála

Hlutlaus

Mjög sammála

Hlutlaus

Sammála

Mjög sammála

Sammála

Sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Hlutlaus

Sammála

Sammála

Sammála

Hlutlaus

Mjög sammála

Sammála

Mjög ósammála

Mjög sammála

Sammála

Sammála

Sammála

Sammála

Ósammála
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Mjög sammála

Hlutlaus

Mjög sammála

Ósammála

Hlutlaus

Sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Hlutlaus

Mjög sammála

Sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Hlutlaus

Sammála

Hlutlaus

Mjög sammála

Sammála

Mjög sammála

Sammála

Sammála

Mjög sammála
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Allar fullyrðingarnar hér fyrir neðan eiga við um íslensk hagnaðardrifin leigufélög, svaraðu 

hversu sammála eða ósammála þú ert þeim fullyrðingum [Ég hef áhuga á að leigja hjá þeim]

Mjög ósammála

Hlutlaus

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Hlutlaus

Hlutlaus

Mjög ósammála

Hlutlaus

Mjög ósammála

Hlutlaus

Sammála

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Hlutlaus

Mjög ósammála

Ósammála

Mjög sammála

Ósammála

Ósammála

Sammála

Hlutlaus

Hlutlaus

Sammála

Ósammála

Ósammála

Ósammála

Hlutlaus

Hlutlaus

Sammála

Hlutlaus

Mjög ósammála

Hlutlaus

Ósammála

Hlutlaus

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Sammála

Hlutlaus

Hlutlaus

Hlutlaus

Mjög ósammála

Hlutlaus

Hlutlaus

Hlutlaus

Ósammála

Hlutlaus

Hlutlaus

Hlutlaus

Hlutlaus

Hlutlaus

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Sammála

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Ósammála

Hlutlaus

Mjög ósammála

Hlutlaus

Mjög ósammála

Mjög sammála

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Ósammála

Mjög sammála

Mjög ósammála

Hlutlaus

Mjög ósammála
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Mjög ósammála

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Ósammála

Hlutlaus

Hlutlaus

Sammála

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Ósammála

Hlutlaus

Ósammála

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Hlutlaus

Ósammála

Hlutlaus

Mjög ósammála

Ósammála

Ósammála

Hlutlaus

Ósammála

Hlutlaus
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Allar fullyrðingarnar hér fyrir neðan eiga við um íslensk hagnaðardrifin leigufélög, svaraðu 

hversu sammála eða ósammála þú ert þeim fullyrðingum [Þau bjóða upp á öruggustu leiguna]

Mjög ósammála

Hlutlaus

Hlutlaus

Mjög ósammála

Sammála

Hlutlaus

Hlutlaus

Sammála

Mjög ósammála

Hlutlaus

Sammála

Mjög ósammála

Hlutlaus

Hlutlaus

Sammála

Sammála

Mjög sammála

Hlutlaus

Hlutlaus

Mjög sammála

Hlutlaus

Hlutlaus

Sammála

Hlutlaus

Hlutlaus

Mjög sammála

Sammála

Hlutlaus

Sammála

Ósammála

Sammála

Mjög sammála

Sammála

Hlutlaus

Mjög ósammála

Sammála

Sammála

Hlutlaus

Ósammála

Hlutlaus

Ósammála

Hlutlaus

Sammála

Hlutlaus

Ósammála

Hlutlaus

Sammála

Sammála

Sammála

Hlutlaus

Ósammála

Ósammála

Sammála

Mjög ósammála

Ósammála

Hlutlaus

Hlutlaus

Sammála

Hlutlaus

Sammála

Mjög sammála

Ósammála

Mjög ósammála

Sammála

Hlutlaus

Mjög sammála

Mjög ósammála

Hlutlaus

Ósammála
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Hlutlaus

Mjög ósammála

Hlutlaus

Mjög ósammála

Hlutlaus

Hlutlaus

Ósammála

Mjög ósammála

Sammála

Ósammála

Hlutlaus

Hlutlaus

Hlutlaus

Sammála

Ósammála

Ósammála

Hlutlaus

Hlutlaus

Hlutlaus

Sammála

Hlutlaus

Mjög ósammála

Sammála

Hlutlaus

Hlutlaus
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Allar fullyrðingarnar hér fyrir neðan eiga við um íslensk hagnaðardrifin leigufélög, svaraðu 

hversu sammála eða ósammála þú ert þeim fullyrðingum [Þau leiða leiguverðið á markaðnum]

Mjög ósammála

Hlutlaus

Mjög sammála

Sammála

Mjög sammála

Sammála

Hlutlaus

Sammála

Mjög sammála

Hlutlaus

Mjög sammála

Sammála

Sammála

Ósammála

Hlutlaus

Mjög sammála

Mjög sammála

Sammála

Hlutlaus

Mjög sammála

Hlutlaus

Hlutlaus

Mjög sammála

Sammála

Hlutlaus

Sammála

Sammála

Hlutlaus

Sammála

Hlutlaus

Hlutlaus

Mjög sammála

Mjög sammála

Hlutlaus

Mjög sammála

Sammála

Hlutlaus

Hlutlaus

Sammála

Hlutlaus

Mjög sammála

Hlutlaus

Sammála

Hlutlaus

Sammála

Ósammála

Hlutlaus

Hlutlaus

Mjög sammála

Sammála

Sammála

Sammála

Mjög ósammála

Mjög sammála

Sammála

Hlutlaus

Hlutlaus

Mjög sammála

Hlutlaus

Sammála

Mjög sammála

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Mjög sammála

Hlutlaus

Hlutlaus

Mjög sammála

Ósammála

Mjög sammála



100 

   

 

 

  

Hlutlaus

Mjög ósammála

Sammála

Mjög sammála

Hlutlaus

Sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Hlutlaus

Hlutlaus

Sammála

Mjög sammála

Sammála

Sammála

Sammála

Mjög sammála

Ósammála

Sammála

Hlutlaus

Sammála

Sammála

Sammála

Sammála

Hlutlaus

Sammála
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Allar fullyrðingarnar hér fyrir neðan eiga við um íslensk hagnaðardrifin leigufélög, svaraðu hversu 

sammála eða ósammála þú ert þeim fullyrðingum [Fjölgun þeirra er jákvætt fyrir markaðinn]

Mjög ósammála

Sammála

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Hlutlaus

Hlutlaus

Sammála

Mjög ósammála

Hlutlaus

Sammála

Hlutlaus

Mjög ósammála

Ósammála

Hlutlaus

Mjög ósammála

Hlutlaus

Ósammála

Hlutlaus

Sammála

Hlutlaus

Hlutlaus

Sammála

Hlutlaus

Sammála

Mjög sammála

Sammála

Hlutlaus

Hlutlaus

Sammála

Sammála

Hlutlaus

Ósammála

Hlutlaus

Mjög ósammála

Sammála

Ósammála

Hlutlaus

Ósammála

Hlutlaus

Hlutlaus

Hlutlaus

Hlutlaus

Hlutlaus

Ósammála

Hlutlaus

Sammála

Mjög sammála

Hlutlaus

Ósammála

Sammála

Mjög ósammála

Ósammála

Mjög ósammála

Ósammála

Hlutlaus

Hlutlaus

Ósammála

Hlutlaus

Hlutlaus

Mjög sammála

Mjög ósammála

Mjög ósammála

Hlutlaus

Ósammála

Mjög sammála

Mjög ósammála

Hlutlaus

Ósammála
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Mjög ósammála

Mjög ósammála

Ósammála

Sammála

Hlutlaus

Sammála

Ósammála

Mjög ósammála

Sammála

Mjög ósammála

Ósammála

Mjög ósammála

Hlutlaus

Hlutlaus

Ósammála

Ósammála

Sammála

Hlutlaus

Hlutlaus

Ósammála

Ósammála

Ósammála

Sammála

Sammála

Ósammála
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Allar fullyrðingarnar hér fyrir neðan eiga við um íslensk hagnaðardrifin leigufélög, svaraðu 

hversu sammála eða ósammála þú ert þeim fullyrðingum [Þau hagnast meira en evrópsk félög]

Mjög ósammála

Hlutlaus

Hlutlaus

Ósammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Hlutlaus

Sammála

Mjög sammála

Hlutlaus

Sammála

Sammála

Mjög sammála

Hlutlaus

Hlutlaus

Hlutlaus

Sammála

Sammála

Hlutlaus

Hlutlaus

Sammála

Hlutlaus

Mjög sammála

Hlutlaus

Hlutlaus

Hlutlaus

Sammála

Hlutlaus

Hlutlaus

Sammála

Hlutlaus

Mjög sammála

Mjög sammála

Hlutlaus

Mjög sammála

Mjög sammála

Hlutlaus

Hlutlaus

Hlutlaus

Hlutlaus

Hlutlaus

Hlutlaus

Hlutlaus

Hlutlaus

Hlutlaus

Hlutlaus

Hlutlaus

Hlutlaus

Mjög sammála

Hlutlaus

Hlutlaus

Sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Hlutlaus

Hlutlaus

Mjög ósammála

Hlutlaus

Hlutlaus

Mjög sammála

Sammála

Mjög sammála

Mjög sammála

Hlutlaus

Hlutlaus

Sammála

Hlutlaus

Mjög sammála
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Hlutlaus

Mjög ósammála

Mjög sammála

Mjög ósammála

Hlutlaus

Sammála

Hlutlaus

Sammála

Hlutlaus

Mjög sammála

Hlutlaus

Hlutlaus

Hlutlaus

Hlutlaus

Mjög sammála

Hlutlaus

Hlutlaus

Hlutlaus

Hlutlaus

Mjög sammála

Ósammála

Hlutlaus

Hlutlaus

Hlutlaus

Hlutlaus
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Lífskjör [Hversu miklar/litlar áhyggjur 

hefur þú af lífskjörum framtíðar þinnar?]

Hvað hefur þú mestar áhyggjur af þegar 

það kemur að lífskjörum framtíðar þinnar?

Hvaða áhrif telur þú að 

nýbygginar hafi á leiguverð?

Mjög miklar Hækkandi leiga Hækka leiguverð

Litlar Hef ekki áhyggjur af framtíðinni Veit ekki

Mjög miklar Of lágar tekjur Hækka leiguverð

Litlar Hef ekki áhyggjur af framtíðinni Hækka leiguverð

Miklar Erfiðleikar við starfslok og eftirlaun Hækka leiguverð

Miklar Annað Hækka leiguverð

Hlutlaus Of lágar tekjur Veit ekki

Miklar Hef ekki áhyggjur af framtíðinni Veit ekki

Mjög litlar Skattbyrði Hækka leiguverð

Hlutlaus Hef ekki áhyggjur af framtíðinni Hækka leiguverð

Miklar Of lágar tekjur Veit ekki

Mjög miklar Of lágar tekjur Lítil sem engin áhrif

Mjög miklar Of lágar tekjur Veit ekki

Miklar Hækkandi leiga Lítil sem engin áhrif

Miklar Of lágar tekjur Lítil sem engin áhrif

Mjög miklar Of lágar tekjur Hækka leiguverð

Mjög miklar Erfiðleikar við starfslok og eftirlaun Hækka leiguverð

Hlutlaus Of lágar tekjur Hækka leiguverð

Mjög miklar Hækkandi leiga Hækka leiguverð

Miklar Of lágar tekjur Lítil sem engin áhrif

Miklar Of lágar tekjur Hækka leiguverð

Miklar Of lágar tekjur Veit ekki

Miklar Erfiðleikar við starfslok og eftirlaun Hækka leiguverð

Miklar Annað Lækka leiguverð

Mjög miklar Of lágar tekjur Lítil sem engin áhrif

Litlar Annað Lækka leiguverð

Mjög miklar Hækkandi leiga Hækka leiguverð

Mjög miklar Hækkandi leiga Hækka leiguverð

Mjög miklar Annað Veit ekki

Mjög miklar Erfiðleikar við starfslok og eftirlaun Lítil sem engin áhrif

Hlutlaus Of lágar tekjur Hækka leiguverð

Mjög miklar Of lágar tekjur Veit ekki

Mjög miklar Erfiðleikar við starfslok og eftirlaun Lækka leiguverð

Hlutlaus Hækkandi leiga Lítil sem engin áhrif

Mjög miklar Of lágar tekjur Hækka leiguverð

Miklar Erfiðleikar við starfslok og eftirlaun Hækka leiguverð

Miklar Of lágar tekjur Hækka leiguverð

Litlar Of lágar tekjur Lækka leiguverð

Mjög miklar Hækkandi leiga Veit ekki

Miklar Of lágar tekjur Lækka leiguverð

Miklar Of lágar tekjur Hækka leiguverð

Miklar Skattbyrði Veit ekki

Hlutlaus Annað Hækka leiguverð

Miklar Hækkandi leiga Lítil sem engin áhrif

Miklar Annað Lítil sem engin áhrif

Miklar Hækkandi leiga Lækka leiguverð

Litlar Of lágar tekjur Hækka leiguverð

Miklar Erfiðleikar við starfslok og eftirlaun Hækka leiguverð

Miklar Erfiðleikar við starfslok og eftirlaun Hækka leiguverð

Mjög miklar Erfiðleikar við starfslok og eftirlaun Lækka leiguverð

Miklar Erfiðleikar við starfslok og eftirlaun Lækka leiguverð

Miklar Of lágar tekjur Lítil sem engin áhrif

Mjög miklar Annað Hækka leiguverð

Miklar Hækkandi leiga Lækka leiguverð

Mjög miklar Of lágar tekjur Lítil sem engin áhrif

Mjög miklar Hækkandi leiga Lítil sem engin áhrif

Mjög litlar Hef ekki áhyggjur af framtíðinni Lækka leiguverð

Hlutlaus Erfiðleikar við starfslok og eftirlaun Lækka leiguverð

Miklar Of lágar tekjur Hækka leiguverð

Hlutlaus Erfiðleikar við starfslok og eftirlaun Lækka leiguverð

Litlar Of lágar tekjur Veit ekki

Miklar Hækkandi leiga Lækka leiguverð

Miklar Hækkandi leiga Hækka leiguverð

Miklar Of lágar tekjur Hækka leiguverð

Miklar Of lágar tekjur Lækka leiguverð

Mjög miklar Of lágar tekjur Lítil sem engin áhrif

Mjög miklar Erfiðleikar við starfslok og eftirlaun Hækka leiguverð

Miklar Hækkandi leiga Veit ekki

Hlutlaus Erfiðleikar við starfslok og eftirlaun Hækka leiguverð
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Miklar Annað Veit ekki

Litlar Skattbyrði Lækka leiguverð

Mjög miklar Of lágar tekjur Veit ekki

Hlutlaus Hækkandi leiga Lækka leiguverð

Mjög miklar Of lágar tekjur Hækka leiguverð

Miklar Of lágar tekjur Hækka leiguverð

Mjög litlar Skattbyrði Lækka leiguverð

Miklar Hækkandi leiga Lækka leiguverð

Hlutlaus Of lágar tekjur Lækka leiguverð

Hlutlaus Of lágar tekjur Lækka leiguverð

Hlutlaus Of lágar tekjur Lítil sem engin áhrif

Miklar Of lágar tekjur Lækka leiguverð

Litlar Hef ekki áhyggjur af framtíðinni Hækka leiguverð

Mjög miklar Of lágar tekjur Lítil sem engin áhrif

Hlutlaus Skattbyrði Veit ekki

Miklar Of lágar tekjur Veit ekki

Hlutlaus Of lágar tekjur Lítil sem engin áhrif

Hlutlaus Erfiðleikar við starfslok og eftirlaun Hækka leiguverð

Litlar Hef ekki áhyggjur af framtíðinni Hækka leiguverð

Miklar Hækkandi leiga Hækka leiguverð

Litlar Hef ekki áhyggjur af framtíðinni Lækka leiguverð

Litlar Hækkandi leiga Lítil sem engin áhrif

Hlutlaus Annað Lækka leiguverð

Litlar Hef ekki áhyggjur af framtíðinni Veit ekki

Mjög miklar Of lágar tekjur Lítil sem engin áhrif
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Hver af neðangreindum hópum telur þú eiga flestu 

leiguíbúðirnar á Íslandi? 

Telur þú íslenska leigumarkaðinn vera hagstæðari fyrir leigjendur 

en leigumarkaðir í norður/vestur Evrópu (t.d. í Þýskalandi)?

Einkarekin hagnaðardrifin leigufélög (t.d. Heimavellir, Alma) Nei

Einstaklingar á almennum markaði Nei

Einkarekin hagnaðardrifin leigufélög (t.d. Heimavellir, Alma) Nei

Einstaklingar á almennum markaði Já

Einkarekin hagnaðardrifin leigufélög (t.d. Heimavellir, Alma) Nei

Einstaklingar á almennum markaði Nei

Einstaklingar á almennum markaði Nei

Einkarekin hagnaðardrifin leigufélög (t.d. Heimavellir, Alma) Svipaður

Einkarekin hagnaðardrifin leigufélög (t.d. Heimavellir, Alma) Nei

Einstaklingar á almennum markaði Nei

Einkarekin hagnaðardrifin leigufélög (t.d. Heimavellir, Alma) Nei

Einstaklingar á almennum markaði Nei

Einkarekin hagnaðardrifin leigufélög (t.d. Heimavellir, Alma) Nei

Einkarekin hagnaðardrifin leigufélög (t.d. Heimavellir, Alma) Svipaður

Einkarekin hagnaðardrifin leigufélög (t.d. Heimavellir, Alma) Svipaður

Einkarekin hagnaðardrifin leigufélög (t.d. Heimavellir, Alma) Nei

Einkarekin hagnaðardrifin leigufélög (t.d. Heimavellir, Alma) Nei

Einkarekin hagnaðardrifin leigufélög (t.d. Heimavellir, Alma) Nei

Einkarekin hagnaðardrifin leigufélög (t.d. Heimavellir, Alma) Nei

Einkarekin hagnaðardrifin leigufélög (t.d. Heimavellir, Alma) Svipaður

Einstaklingar á almennum markaði Nei

Borgin/Bærinn (t.d. félagsíbúðir) Nei

Einkarekin hagnaðardrifin leigufélög (t.d. Heimavellir, Alma) Nei

Einstaklingar á almennum markaði Nei

Einkarekin hagnaðardrifin leigufélög (t.d. Heimavellir, Alma) Nei

Einkarekin hagnaðardrifin leigufélög (t.d. Heimavellir, Alma) Svipaður

Leigufyrirtæki rekin án hagnaðarsjónamiðar (t.d. Búseta, Bríet, Bjarg) Svipaður

Einstaklingar á almennum markaði Nei

Einkarekin hagnaðardrifin leigufélög (t.d. Heimavellir, Alma) Nei

Einstaklingar á almennum markaði Nei

Einstaklingar á almennum markaði Svipaður

Einstaklingar á almennum markaði Nei

Einkarekin hagnaðardrifin leigufélög (t.d. Heimavellir, Alma) Nei

Einstaklingar á almennum markaði Nei

Einstaklingar á almennum markaði Nei

Einstaklingar á almennum markaði Svipaður

Einkarekin hagnaðardrifin leigufélög (t.d. Heimavellir, Alma) Nei

Einkarekin hagnaðardrifin leigufélög (t.d. Heimavellir, Alma) Svipaður

Borgin/Bærinn (t.d. félagsíbúðir) Nei

Einkarekin hagnaðardrifin leigufélög (t.d. Heimavellir, Alma) Nei

Einkarekin hagnaðardrifin leigufélög (t.d. Heimavellir, Alma) Nei

Einstaklingar á almennum markaði Nei

Einkarekin hagnaðardrifin leigufélög (t.d. Heimavellir, Alma) Nei

Einstaklingar á almennum markaði Nei

Einstaklingar á almennum markaði Nei

Einkarekin hagnaðardrifin leigufélög (t.d. Heimavellir, Alma) Nei

Einstaklingar á almennum markaði Nei

Einstaklingar á almennum markaði Svipaður

Einkarekin hagnaðardrifin leigufélög (t.d. Heimavellir, Alma) Nei

Einstaklingar á almennum markaði Já

Borgin/Bærinn (t.d. félagsíbúðir) Svipaður

Einkarekin hagnaðardrifin leigufélög (t.d. Heimavellir, Alma) Nei

Einstaklingar á almennum markaði Nei

Einstaklingar á almennum markaði Nei

Einkarekin hagnaðardrifin leigufélög (t.d. Heimavellir, Alma) Nei

Einkarekin hagnaðardrifin leigufélög (t.d. Heimavellir, Alma) Nei

Einstaklingar á almennum markaði Svipaður

Borgin/Bærinn (t.d. félagsíbúðir) Já

Einkarekin hagnaðardrifin leigufélög (t.d. Heimavellir, Alma) Svipaður

Einkarekin hagnaðardrifin leigufélög (t.d. Heimavellir, Alma) Nei

Borgin/Bærinn (t.d. félagsíbúðir) Svipaður

Einstaklingar á almennum markaði Nei

Einkarekin hagnaðardrifin leigufélög (t.d. Heimavellir, Alma) Nei

Einstaklingar á almennum markaði Nei

Borgin/Bærinn (t.d. félagsíbúðir) Nei

Einstaklingar á almennum markaði Svipaður

Einstaklingar á almennum markaði Nei

Einstaklingar á almennum markaði Nei

Leigufyrirtæki rekin án hagnaðarsjónamiðar (t.d. Búseta, Bríet, Bjarg) Nei
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Einkarekin hagnaðardrifin leigufélög (t.d. Heimavellir, Alma) Nei

Borgin/Bærinn (t.d. félagsíbúðir) Nei

Einkarekin hagnaðardrifin leigufélög (t.d. Heimavellir, Alma) Nei

Einstaklingar á almennum markaði Nei

Einstaklingar á almennum markaði Nei

Einstaklingar á almennum markaði Nei

Einkarekin hagnaðardrifin leigufélög (t.d. Heimavellir, Alma) Nei

Einkarekin hagnaðardrifin leigufélög (t.d. Heimavellir, Alma) Nei

Einstaklingar á almennum markaði Svipaður

Einkarekin hagnaðardrifin leigufélög (t.d. Heimavellir, Alma) Nei

Borgin/Bærinn (t.d. félagsíbúðir) Nei

Borgin/Bærinn (t.d. félagsíbúðir) Nei

Einkarekin hagnaðardrifin leigufélög (t.d. Heimavellir, Alma) Nei

Einkarekin hagnaðardrifin leigufélög (t.d. Heimavellir, Alma) Nei

Einkarekin hagnaðardrifin leigufélög (t.d. Heimavellir, Alma) Nei

Borgin/Bærinn (t.d. félagsíbúðir) Nei

Borgin/Bærinn (t.d. félagsíbúðir) Svipaður

Einstaklingar á almennum markaði Nei

Einstaklingar á almennum markaði Nei

Einkarekin hagnaðardrifin leigufélög (t.d. Heimavellir, Alma) Nei

Einstaklingar á almennum markaði Nei

Einstaklingar á almennum markaði Nei

Einkarekin hagnaðardrifin leigufélög (t.d. Heimavellir, Alma) Nei

Leigufyrirtæki rekin án hagnaðarsjónamiðar (t.d. Búseta, Bríet, Bjarg) Nei

Einkarekin hagnaðardrifin leigufélög (t.d. Heimavellir, Alma) Nei
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Hvað er hæsta menntunarstig 

sem þú hefur lokið?

Bachelor

Stúdentspróf

Iðnmentun

Stúdentspróf

Stúdentspróf

Master

Iðnmentun

Grunnskólapróf/Samrændupróf

Iðnmentun

Stúdentspróf

Iðnmentun

Grunnskólapróf/Samrændupróf

Iðnmentun

Iðnmentun

Grunnskólapróf/Samrændupróf

Master

Grunnskólapróf/Samrændupróf

Bachelor

Bachelor

Grunnskólapróf/Samrændupróf

Diplomu

Grunnskólapróf/Samrændupróf

Grunnskólapróf/Samrændupróf

Stúdentspróf

Stúdentspróf

Master

Iðnmentun

Grunnskólapróf/Samrændupróf

Stúdentspróf

Grunnskólapróf/Samrændupróf

Master

Grunnskólapróf/Samrændupróf

Bachelor

Master

Stúdentspróf

Diplomu

Bachelor

Bachelor

Stúdentspróf

Grunnskólapróf/Samrændupróf

Diplomu

Stúdentspróf

Iðnmentun

Diplomu

Bachelor

Master

Stúdentspróf

Grunnskólapróf/Samrændupróf

Bachelor

Stúdentspróf

Bachelor

Bachelor

Stúdentspróf

Stúdentspróf

Stúdentspróf

Bachelor

Stúdentspróf

Diplomu

Grunnskólapróf/Samrændupróf

Master

Iðnmentun

Master

Grunnskólapróf/Samrændupróf

Stúdentspróf

Stúdentspróf

Stúdentspróf

Bachelor

Stúdentspróf

Bachelor

Diplomu

Stúdentspróf

Master

Bachelor

Stúdentspróf

Stúdentspróf

Grunnskólapróf/Samrændupróf

Bachelor

Stúdentspróf

Stúdentspróf

Iðnmentun

Iðnmentun

Diplomu

Stúdentspróf

Bachelor

Iðnmentun

Bachelor

Master

Stúdentspróf

Iðnmentun

Master

Stúdentspróf

Bachelor

Master

Bachelor


