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Útdráttur 
Vextir eru í sögulegu lágmarki og dregist hefur úr framboði innlánsreikninga ætluðum til 

fasteignasparnaðar hjá íslenskum viðskiptabönkum eftir breytingar Seðlabankans á reglum 

verðtryggðra innlána. Sparnaðarreikningar bera því lága vexti sem er ekki hvati til sparnaðar. 

Það hefur oft heyrst í umræðunni að það sé erfitt fyrir unga einstaklinga að kaupa fyrstu 

fasteign. En eru þeir með raunhæf sparnaðarmarkmið? Ríkisstjórnin hefur gefið út tillögur af 

fleiri og breyttum úrræðum fyrir fyrstu kaupendur. Fjármálalæsi Íslendinga hefur tekið 

framförum en niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að fjármálalæsi einstaklinga á aldrinum 19 

til 29 ára er ábótavant. Miðað við niðurstöður Könnunar 1 þessarar rannsóknar voru vextir sá 

þáttur sem skipti einstaklinga mestu máli þegar þeir hugleiða fasteignasparnað og áhætta sá 

þáttur sem skiptir þá minnstu máli. Ályktun höfunda var því að sjóðir væru vinsæl 

sparnaðarleið þar sem margir þeirra bera hærri vexti heldur en sparnaðarreikningar. Í 

niðurstöðum Könnunar 2 þessarar rannsóknar kom þó í ljós að flestir velja að greiða inn á 

sparnaðarreikning sem ber hæstu vexti á markaði sem eru þó lægri en í sjóðum. 
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1. Inngangur 
 
Flestir þurfa einhvern tímann á lífsleiðinni að spara, hvort sem það er fyrir bíl, fasteign eða 

einfaldlega til að ná endum saman í lok mánaðar. Sparnaðarþarfir einstaklinga eru misjafnar 

en flestir kjósa að færa sparnað sinn á innlánsreikninga og geyma peningana hjá sínum 

viðskiptabanka (Sigurjón Gunnarsson, 2014). Margir einstaklingar gera sér ekki grein fyrir 

fjárfestingarmöguleikum sem eru í boði, eru óupplýstir um verðbréfaviðskipti og líta á það sem 

mikla áhættu án þess að kynna sér efnið. Áður en ákvörðun um sparnaðarleið er tekin þarf 

einstaklingur að huga að því fyrir hverju sparnaðurinn er, hvort hann sé til langs- eða skamms 

tíma og hvort þörf sé á reglubundnum sparnaði. Fjármálalæsi er mikilvægt fyrir góða 

ákvarðanatöku þegar kemur að fjármálum. Það byggir á kunnáttu, sjónarmiðum og hegðun 

(Breki Karlsson, 2013). Gott fjármálalæsi leggur grunn að heilbrigðum lífskjörum og að 

einstaklingar taki upplýstar ákvarðanir með því að gera áætlanir til framtíðar (Stofnun um 

fjármálalæsi, 2010). Fjármálalæsi Íslendinga hefur tekið framförum og sparnaður almennings 

aukist (Stofnun um fjármálalæsi, 2018b; Seðlabankinn, 2019).  

Það er margt sem þarf að huga að þegar ungir einstaklingar ætlar að kaupa fyrstu 

fasteign. Það þarf að ákveða hvar á að kaupa íbúð, hvaða verðbil sé viðráðanlegt, hvernig lán 

á að taka og hjá hvaða lánastofnun. Fyrst og fremst þurfa einstaklingar að eiga pening fyrir 

útborguninni sjálfri. Fyrsta skrefið er að huga að því hvernig eigi að safna fyrir henni. Til þess 

að byggja upp góðan sparnað þarf að hafa góða yfirsýn yfir fjármálin og sjá hvaða 

sparnaðarleiðir henta, til dæmis kaup í sjóðum eða greiða inn á sparnaðarreikning. Þegar valið 

er að kaupa í sjóðum þarf að huga að tegund sjóðsins, kostnaði, áhættu og fjárfestingarstefnu 

svo eitthvað sé nefnt. Þegar valið er að greiða inn á innlánsreikning þarf að huga að vöxtum 

innlána, binditíma og verðtryggingu. Einnig þarf að huga að hvernig á að haga sparnaðinum til 

að mynda reglubundnar greiðslur í sjóði eða á sparnaðarreikninga, þar sem föst upphæð fer inn 

á sparnaðinn mánaðarlega og hvort sparnaðarleiðin leyfi frjálsar greiðslur umfram þessar 

reglubundnu. Einnig þarf að ákveða hvort eigi að greiða í viðbótarlífeyrissparnað og margt 

fleira. Viðbótarlífeyrissparnaður er sparnaðarleið sem margir velja sér hann er hugsaður sem 

sparnaður til að bæta upp tekjumissi á eftirlaunaárum. Ríkisstjórnin hefur gefið út það úrræði 

að hægt sé að nýta viðbótarlífeyrissparnaðinn skattfrjálst til fasteignakaupa. Þar sem 

sparnaðurinn er skattfrjáls og launagreiðandi sér um að greiða sparnaðinn til lífeyrissjóðsins er 

þetta hagstæð leið fyrir yngri kynslóðina að safna fyrir útborgun til fasteignakaupa eða til 

innborgana inn á fasteignalán (Ólafur Páll Gunnarsson, 2018). Út frá  þessu má sjá að það er 
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margt sem þarf að hugsa um þegar á að velja sér sparnaðarleið. Sparnaðarleiðum ætluðum til 

fasteignasparnaðar fækkaði árið 2019 í kjölfar breytinga á reglum Seðlabankans um 

verðtryggingu sparifjár og lánsfjár nr. 877/2018. Einnig eru stýrivextir í sögulegu lágmarki sem 

gerir það að verkum að innlánsvextir eru mjög lágir (Seðlabankinn, 2019). Vegna takmarkaðs 

framboðs sparnaðarreikninga ætluðum til fasteignasparnaðar þurfa einstaklingar að kynna sér 

enn frekar sparnaðarleiðir sem eru í boði og sjá hvað hentar þeirra þörfum og markmiðum. Því 

er áhugavert að skoða hvaða þættir það eru sem einstaklingar hugsa mest út í þegar þeir standa 

frammi fyrir því að velja sér leið til að spara fyrir fasteignakaupum og eru sparnaðaráætlanir 

þeirra raunhæfar? 

2. Fjármálalæsi 
Einstaklingur sem telst vera með gott fjármálalæsi hefur getu til þess að lesa, skilja, stjórna og 

fjalla um þá fjármálalegu þætti sem hafa áhrif á hans efnahagslegu velferð (Stjórnarráðið, 

2009). Fjármálalæsi skiptist í þrjá þætti en þeir eru þekking, viðhorf og hegðun (Stofnun um 

fjármálalæsi, 2014). OECD (e. Organisation for economic cooperation and developement) 

skilgreinir menntun í fjármálalæsi sem ferli með það að markmiði að auka við lífskjör 

einstaklinga og stuðla að bættum stöðugleika fjármála í landinu. Ferlið skiptist í þrjú stig. Það 

fyrsta er þegar einstaklingar bæta skilning sinn á fjármálum, vali á fjármálaþjónustu og áhættu 

í fjármálaviðskiptum. Á stigi tvö þróa einstaklingar hæfni til þess að taka upplýstar ákvarðanir 

og vera meðvitaðri um áhættuna í fjármálum. Á síðasta stigi ferilsins læra einstaklingar að 

þekkja tækifæri sem þeir geta nýtt til þess að auka eigin hagsæld (Stjórnarráðið, 2009).  

Stofnun um fjármálalæsi hefur séð fyrir rannsóknum á fjármálalæsi hér á landi frá árinu 

2008. Í rannsóknunum er tilviljanakennt úrtak Íslendinga á aldrinum 18 til 80 ára. Rannsóknin 

byggist á spurningum um þekkingu, hegðun, viðhorf og bakgrunn einstaklinga. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýna að frá árunum 2011 til 2014 hafa framfarir verið í fjármálalæsi. Hins 

vegar var ekki breyting á fjármálalæsi þeirra einstaklinga sem talað var aftur við frá árunum 

2011 til 2014 þó að þeir svöruðu öðruvísi í seinna skiptið. Niðurstöðurnar sýna einnig að ekki 

er samband á milli hegðunar og þekkingar þegar kemur að fjármálum (Stofnun um 

fjármálalæsi, 2014). Árið 2016 var tekin úttekt á fjármálalæsi í grunn- og framhaldsskólum 

sem unnið var af Stofnun um fjármálalæsi. Markmið úttektarinnar var að meta stöðuna á 

kennslu í fjármálalæsi með aðalnámskrá til hliðsjónar. Samkvæmt aðalnámskrá kemur kennsla 

í fjármálalæsi fram í hæfniviðmiðum heimilisfræði, stærðfræði og samfélagsfræði, fyrir 

grunnskóla. Hinsvegar kemur fjármálalæsið ekki eins skýrt fram í aðalnámskrá fyrir 

framhaldsskóla. Hugtakið kemur einungis einu sinni fram í námskránni og er fjármálalæsi þá 



 

 3 

aðeins nefnd mikilvæg forsenda þess að einstaklingar geti metið þarfir sínar bæði í nútíð og 

framtíð. Þannig er fjármálalæsi ekki kennt sem sér fag heldur í tengslum við önnur fög. Þar að 

auki, þá kemur fram í niðurstöðum úttektarinnar að kennslustundir í fjármálalæsi voru um 11 

yfir skólaárið í grunn- og framhaldsskólum. Í framhaldsskólum er algengast að nemendur fái 

kennslu í fjármálalæsi í gegnum kennslustundir í lífsleikni og búa þá kennarar sjálfir til 

námsefnið. Þannig eru helstu hindranir fyrir kennslu í fjármálalæsi skortur á námsefni, tíma, 

upplýsingum og þekkingu kennara (Breki Karlsson, 2016).  

Það er hagstætt fyrir einstaklinga, atvinnulífið, stjórnvöld og menntastofnanir að efla 

fjármálalæsi með skilvirkum vinnubrögðum. Þegar almenningur er með gott fjármálalæsi ýtir 

það við stjórnvöldum með óhjákvæmilegu aðhaldi og styrkir þannig jafnvægi og hagvöxt 

(Breki Karlsson, 2013). Fyrsta skrefið til að efla fjármálalæsi innan fjölskyldunnar er að tala 

um fjármálin. Hægt er að fara í átak sem snýr að fjármálum með því að skipuleggja hvernig 

skal haga fjármálum heimilisins og setja markmið. Oft er gott að byrja að nota peninga í stað 

greiðslukorta, þá er það sjónrænt hvert peningarnir fara. Fjölskyldur geta stofnað 

sameiginlegan sparnaðarreikning þar sem allir leggja sitt af mörkum og safna fyrir einhverju 

sem allir munu hafa gaman af, til dæmis ferðalög. Hægt er að fara yfir hversu hátt hlutfall 

ráðstöfunartekna eru skuldir og finna út leiðir til að minnka það hlutfall. Þá er gott að byrja á 

að greiða niður þær skuldir sem bera hæstu vextina eða greiða upp lán sem eru með lægsta 

höfuðstólinn. Með því að ná að greiða upp eitt lán fá einstaklingar þá tilfinningu að þeir hafi 

unnið afrek og eru líklegri til þess að gera það aftur. Gott er að hafa í huga að ekki þarf allt að 

breytast á einum degi, best er að byrja að taka eitt skref í einu og bæta svo við fleiri skrefum 

þegar líður á (Stofnun um fjármálalæsi, 2018a). 

3. Framboð sparnaðarleiða 

3.1 Bankareikningar 

Bankareikningar hafa marga eiginleika. Þeir safna vöxtum, eru oft með einhvern binditíma og 

eru ýmist verðtryggðir eða óverðtryggðir. Það getur því verið flókið að velja hvaða 

innlánsreikningur hentar best þegar einstaklingar eru með ákveðin sparnaðar markmið í huga. 

Það eru margir þættir sem þarf að hugsa út í þegar stofnaður er sparnaðarreikningur, hvort sem 

áætlunin er að eiga sparifé eða með það markmið að kaupa t.d. tölvu eða fasteign. Þessir þættir 

eru til dæmis vextir, binditími, verðtrygging eða reglubundnar greiðslur.  

Stýrivextir eru í sögulegu lágmarki þar sem eftirspurn eftir fjármagni hefur minnkað og 

sparnaður almennings hefur aukist. Þessa þróun má rekja til hækkandi meðalaldurs, það er 
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aukið langlífi með lægri fæðingartíðni (Seðlabankinn, 2019). Stýrivextir eru þeir vextir sem 

Seðlabanki leggur á lán til lánastofnanna og er ætlað að hafa áhrif á markaðsvexti. Markmiðið 

með lækkun eða hækkun stýrivaxta er oft að stuðla að jafnvægi hagkerfisins (Agnes Marta 

Vogler, 2010). Vextir eru í raun gjald sem greitt er fyrir lán á fjármagni. Innlánsvextir eru á 

öllum innlánsreikningum og eru þeir vextir sem fjármálastofnun eða banki greiðir af innlánum 

(Sigurjón Gunnarsson, 2010). Þó eru vextirnir mis háir. Það sem ræður því er tegund 

innlánsreikningsins. Almennt eru lægri innlánsvextir á veltureikningum og hærri á þeim 

innlánsreikningum sem ætlaðir eru til sparnaðar. Á mörgum innlánsreikningum sem ætlaðir 

eru til sparnaðar fara vextirnir eftir því hversu há fjárhæðin er á reikningum. Því hærri sem 

fjárhæðin er því hærri eru vextirnir. Einnig eru oft hærri vextir á innlánsreikningum sem eru 

með ákveðinn binditíma. Því lengur sem innlán er bundið á innlánsreikningnum því hærri eru 

vextirnir (Sigurjón Gunnarsson, 2014). Greiðsla vaxta er yfirleitt mánaðarlega eða um hver 

áramót og er lögð inn á höfuðstól innlánsins (Sigurjón Gunnarsson, 2011).  

Verðtrygging innlána er ætluð til þess að halda í verðmæti fjárhæðar þrátt fyrir 

verðbólgu. Verðtryggðir innlánsreikningar eru með lágmarks binditíma í 3 ár (Sigurjón 

Gunnarsson, 2010). Óverðtryggðir innlánsreikningar hafa oft skamman sem engan binditíma 

(Landsbankinn, e.d.ð). Verðtryggðir innlánsreikningar henta því vel fyrir langtíma sparnað 

(Sigurjón Gunnarsson, 2010). Reglum Seðlabankans um verðtryggingu sparifjár og lánsfjár  nr. 

877/2018 var breytt þann 1. nóvember 2019. Breytingin gerir það að verkum að það er erfiðara 

fyrir einstaklinga að vera með reglubundinn sparnað inn á verðtryggðan reikning. Ef 

einstaklingar eru með samning um reglulegan mánaðarlegan sparnað inn á verðtryggðan 

innlánsreikning þá, samkvæmt reglum um verðtryggingu sparifjár og lánsfjár nr. 877/2018, er 

ekki hægt að leggja inn upphæð sem fer umfram samþykkta fjárhæð án þess að sú upphæð, 

sem fer umfram, fái nýjan binditíma. Það er að segja ef einstaklingar eru með reglulegan 36 

mánaða sparnað og vilja að öll upphæðin á innlánsreikningnum losni eftir þann tíma þá geta 

þeir ekki lagt neitt umfram reglubundna sparnaðinn inn á reikninginn. Þar sem einstaklingarnir 

get ekki greitt þessar auka innborganir inn á reikninginn neyðast þeir til þess að vera með mun 

hærri upphæð í reglulegum sparnaði ef markmiðið er að safna fyrir útborgun í fasteign. 

Skilgreining á verðbólgu er sífelld hækkun almenns verðlags (Seðlabankinn, e.d.). Verðbætur 

eru á verðtryggðum innlánsreikningum sem eru reiknaðar í lok hvers mánaðar (Sigurjón 

Gunnarsson, 2010). Verðbætur fylgja vísitölu neysluverðs og eru reiknaðar út frá breytingu 

hennar á milli mánaða (Sigurjón Gunnarsson, 2010; Sigurjón Gunnarsson, 2011). Ávöxtun á 

verðtryggðum innlánsreikningum eru innlánsvextir ásamt verðbótum. Verðbætur eru lagðar á 

höfuðstól innlánsreikningsins til að tryggja að höfuðstóllinn haldi kaupmætti sínum. Vísitala 
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er mælikvarði á þróun því er verðlagsvísitala mælikvarði á verðlag ákveðinna vara og þjónustu. 

Vísitala neysluverðs er grundvöllur verðtryggingar á Íslandi og er byggð á útgjöldum 

meðalfjölskyldu (Sigurjón Gunnarsson, 2010). Vísitala neysluverðs er mæld af Hagstofu 

Íslands mánaðarlega og er mæld sem breyting á verðlagi einkaneyslu (Seðlabankinn, e.d.). 

Þegar vísitala neysluverðs er birt af Hagstofu í lok hvers mánaðar tekur hún ekki gildi til 

verðtryggingar fyrr en rúmum mánuði seinna (Sigurjón Gunnarsson, 2020). Þegar vísitala 

neysluverðs lækkar getur það leitt til þess að verðbætur færðar á verðtryggða innlánsreikninga 

verði neikvæðar. Yfirleitt má rekja lækkun á vísitölu neysluverðs til útsala hjá verslunum og 

þegar bensín eða flugfargjöld lækka (Sigurjón Gunnarsson, 2012). 

Í kjölfar breytinga Seðlabankans um reglur verðtryggingar hefur úrval bankareikninga 

ætluðum til fasteignasparnaðar fækkað. Því eru takmarkaðir kostir í boði til þeirra einstaklinga 

sem er í hugleiðingum fyrir fasteignakaup. Stóru viðskiptabankarnir þrír, Landsbankinn, 

Íslandsbanki og Arion banki, eru allir aðeins með einn innlánsreikning í boði sem er sérstaklega 

ætlaður fasteignasparnaði. Allir reikningarnir eru óverðtryggðir með tólf til átján mánaða 

binditíma (Arion banki, e.d.b; Íslandsbanki e.d.c; Landsbankinn, e.d.a). Þeir gætu því hentað 

þeim sem eru með það markmið að kaupa sér fasteign á næstu einu til tveimur árum. Vextirnir 

á þessum reikningum eru frá 1,7 prósent til 2,35 prósent. Allir reikningarnir eru fyrir 

einstaklinga sem eru á aldrinum fimmtán til þrjátíu og fimm ára (Arion banki, e.d.b; 

Íslandsbanki e.d.c; Landsbankinn, e.d.a). Ef einstaklingar sjá fram á að kaupa fasteign á næstu 

fjórum árum og leggja hundrað þúsund krónur mánaðarlega inn á sparnaðarreikning með tvö 

prósent vöxtum þá mun einstaklingurinn ná að safna 4.992.895 krónur á fjórum árum (sjá Mynd 

1). Þetta er reiknað með neðangreindri formúlu:  

𝐹𝑉 = 𝑃𝑀𝑇 ∗ (
(1 + 𝑟)! 	− 	1

𝑟 0 

Jafna 1. Framtíðarvirðis formúla. 

þar sem,  𝑟 = !
"
   og  𝑛 = 𝑚 ∗ 𝑡 

       

FV stendur fyrir framtíðarvirði (e. future value), PMT stendur fyrir jafngreiðslur (e. payment), 

r stendur fyrir tímabilsvexti (e. rate) og n stendur fyrir fjölda tímabila (e. number of periods). 

Fjöldi tímabila fæst með því að margfalda saman þá mánuði (m) sem vextirnir eru reiknaðir og 

tíma í árum (t). Tímabilsvextir verða til þegar vextir eru reiknaðir oftar en einu sinni á ári eins 

og í þessu tilfelli. Þá er búið að deila nafnvöxtunum (i) með fjölda tímabila þar sem vextirnir 

eru reiknaðir. Í þessu tilfelli eru nafnvextirnir (i) tvö prósent.  
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Mynd 1. Myndin sýnir hversu há upphæð safnast með því að greiða 100.000 krónur á mánuði í 4 
ár inn á sparnaðarreikning með 2% vöxtum. 

 

3.2 Viðbótarlífeyrissparnaður 

Öllum á Íslandi ber skylda að greiða í skyldulífeyrissparnað en viðbótarlífeyrissparnaður er 

persónulegur lífeyrissparnaður einstaklings sem hann hefur val um að greiða. 

Viðbótarlífeyrissparnaður er einn hagstæðasti langtímasparnaður sem einstaklingar geta valið. 

Hann felst í því að launagreiðandi sér um að greiða iðgjöld í sparnaðinn af launum einstaklinga 

fyrir skatt (Lífeyrismál, e.d.). Einstaklingar hafa val um að greiða tvö til fjögur prósent 

eiginframlag af launum sínum í sparnaðinn. (Landsbankinn, e.d.i). Vinnuveitendum ber skylda 

að greiða tvö prósent mótframlag samkvæmt flestum kjarasamningum, því er hægt að líta á 

sparnaðinn sem tvö prósent launahækkun (Landsbankinn, e.d.j). Viðbótarlífeyrissparnaður er 

hagstæð langtíma sparnaðarleið vegna þess að fjármagnstekjuskattur er ekki greiddur af 

inneign sparnaðarins (Landsbankinn, e.d.d). Sparnaðurinn er laus að fullu við sextíu ára aldur 

þar sem hann er hugsaður til að hækka ráðstöfunartekjur á eftirlauna árum (Landsbankinn, 

e.d.f). Tekjuskattur er greiddur af útgreiðslum úr sparnaðinum en nýta má persónuafslátt á 

móti. Greiðslur frá Tryggingastofnun ríkisins eða Atvinnuleysistryggingasjóði skerðast ekki 

vegna útgreiðslna úr viðbótarlífeyrissparnaði (Landsbankinn, e.d.d). Sparnaðurinn erfist að 

fullu við fráfall einstaklings samkvæmt erfðalögum (Landsbankinn, e.d.g). Einstaklingar sem 

verða gjaldþrota þurfa ekki að hafa áhyggjur að kröfuhafar geti gengið á sparnaðinn vegna þess 

að sparnaðurinn er ekki aðfararhæfur (Lífeyrismál, e.d.). Það að nýta 

viðbótarlífeyrissparnaðinn við sextíu ára aldur til að hækka ráðstöfunartekjur á eftirlaunaárum 

er ekki eina leiðin til að nýta sparnaðinn. Önnur úrræði eru til dæmis að auðvelda fyrstu kaup 

á fasteign og ef starfsgeta einstaklings skerðist vegna örorku. Úrræðið sem felst í því að 

auðvelda fasteignakaup nýtist þeim sem eru að kaupa eða byggja sína fyrstu fasteign og tók 

gildi 1. júlí árið 2014 (Lífeyrismál starfsmanna ríkisins, e.d.). Þeir einstaklingar geta nýtt 
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sparnaðinn upp í útborgun í fasteign, til að greiða skattfrjálst inn á höfuðstól fasteignaláns eða 

lækka greiðslubyrði óverðtryggðra fasteignalána. Einnig er hægt að velja blandaða leið með 

því að greiða inn á fasteignalán og lækka greiðslubyrði óverðtryggðra fasteignalána. Heimilt 

er að nýta úrræðið í tíu ár samfleytt. Hámarks fjárhæð er fimm hundruð þúsund á einstakling á 

ári hverju (Lífeyrismál, e.d.). Úrræðið vegna skertrar starfsgetu einstaklings vegna örorku felst 

í því að þeir geta hafið útgreiðslu á viðbótarlífeyrissparnaði. Úttektartímabilið er í hlutfalli við 

örorkuprósentu einstaklingsins. Miðað við hundrað prósent örorku er sparnaðurinn laus til 

útborgunar á sjö árum (Landsbankinn, e.d.h). 

 

3.3 Sjóðir 

Verðbréfa- og fjárfestingarsjóðir eru stofnaðir og reknir af rekstrarfélagi sem gefa út 

hlutdeildarskírteini sem einstaklingar eða fagaðilar geta keypt (Fjármálaeftirlitið, e.d.). 

Tilgangur sjóða er að ávaxta fé sjóðfélaga og kaupa í margvíslegum flokkum fjármálagerninga 

sem dreifir áhættunni. Samkvæmt Lögum um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007 eru 

fjármálagerningar til dæmis hlutabréf í fyrirtækjum, skuldabréf eða hlutdeildarskírteini í 

sjóðum. Ólíkt innlánsreikningum er ekki greiddur fjármagnstekjuskattur nema við innlausn 

(Landsbréf, e.d.a). Einstaklingar sem hafa ekki mikla kunnáttu á fjármálagerningum geta 

fundið fyrir óöryggi þegar kemur að því að fjárfesta í sjóðum eða stökum fjármálagerningum. 

Til þess að  fjárfesting skili góðum árangri þarf einstaklingur að gera sér grein fyrir markmiðum 

sparnaðarins, velja ávöxtunarleið sem hentar og nýta sér faglega ráðgjöf (Landsbréf, e.d.f). 

Undirliggjandi eignir hvers sjóðs ráða styrk hans og meðallíftíma. Meðallíftími er mælikvarði 

á hversu næmur sjóðurinn er fyrir breytingum á ávöxtunarkröfu bréfa á markaði. 

Ávöxtunarkrafa fjárfesta stýrir verði bréfa á markaði, það er, þeir vextir sem gera það að 

verkum að núvirt greiðsluflæði bréfs og verð þess verður jafnt (Landsbréf, e.d.b; Landsbréf, 

e.d.c; Landsbréf, e.d.d; Landsbréf e.d.e). 

 

3.3.1 Skuldabréfasjóðir 

Skuldabréf eru útgefin af aðilum sem fjármagna sig með útgáfum skuldabréfa og eru einn 

mikilvægasti flokkur verðbréfa (VÍB, 1994). Kaupandi skuldabréfs er í raun að lána þeim aðila 

sem selur honum bréfið (Landsbréf, e.d.e). Í lok líftíma bréfsins mun seljandi endurgreiða 

kaupandanum upphaflega verð bréfsins ásamt vöxtum samkvæmt ákvæðum skuldabréfsins 

(VÍB, 1994). Skuldabréf eru framseljanleg, í upphafi eru þau seld á frummarkaði en ganga þau 

lánsvo kaupum og sölum á eftirmarkaði eftir að þau hafa verið gefin út (Keldan, e.d.). Til eru 
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mismunandi tegundir skuldabréfa. Eingreiðslubréf endurgreiðast í lok lánstíma með einni 

greiðslu höfuðstóls og bera ekki nafnvexti. Kúlubréf endurgreiðast með einni greiðslu 

upphaflegs höfuðstóls ásamt vöxtum og vaxtavöxtum. Nafnvextir leggjast reglulega við 

höfuðstól bréfsins. Vaxtagreiðslubréf bera engar afborganir af höfuðstól en greiddir eru áunnir 

vextir hvers tímabils í lok þess og höfuðstóll er greiddur á lokagjalddaga. Jafngreiðslubréf 

greiðast með jöfnum afborgunum ásamt áunnum vöxtum hvers tímabils (Keldan, e.d.). 

Ávöxtunarkrafa er krafan sem kaupandi gerir til ávöxtunar á fé sínu á ársgrundvelli (Landsbréf, 

e.d.e). Verðbólga hefur ekki áhrif á óverðtryggð skuldabréf og því eru ákvæðisvextir nafnvextir 

bréfsins. Verðbólga hefur áhrif á fjárstreymi verðtryggðra skuldabréfa. Raunvextir þeirra bréfa 

eru því ákvæðisvextirnir og vaxtagreiðslur ásamt höfuðstólsgreiðslum eru tengdar við vísitölu 

neysluverðs (Keldan, e.d.). Skuldabréfasjóðir fjárfesta að mestu í skuldabréfum og innlánum 

hjá fjármálastofnunum sem geta verið ríki, sveitarfélög, fjármálastofnanir og fyrirtæki. 

Sjóðirnir gefa út fyrirætlaða fjárfestingarstefnu, kaupa skuldabréf á markaði samkvæmt þeim 

og innheimta af bréfunum afborganir ásamt vöxtum (Landsbréf, e.d.e). 

 

3.3.2 Hlutabréfasjóðir 

Hlutabréf eru áhættusöm fjárfesting og eru gefin út af fyrirtæki. Þegar einstaklingur eða 

fyrirtæki kaupir hlutabréf er í raun verið að kaupa hlut í fyrirtæki. Hlutabréfasjóðir fjárfesta að 

mestu í öðrum hlutabréfasjóðum ásamt hlutabréfum stakra fyrirtækja. Kaup í hlutabréfasjóði 

er fjárfesting í hlut margra félaga með þeim tilgangi að ávaxta fé sjóðfélaga og dreifa áhættunni. 

Sveiflur geta verið miklar í hlutabréfasjóðum vegna verðbreytinga eigna sem sjóðir hafa 

fjárfest í. Einnig geta gengi gjaldmiðla haft áhrif á sveiflur sjóðsins. Fjárfesting og afkoma 

félaga hefur bein áhrif á gengi þeirra. Ávöxtun og árangur hlutabréfasjóða á hverjum tíma ræðst 

því af verðbreytingum undirliggjandi eigna og arðgreiðslna (Landsbréf, e.d.c). 

 

3.3.3 Blandaðir sjóðir 

Blandaðir sjóðir fjárfesta að mestu í sjóðum, bæði innlendum sem og erlendum. Auk þess 

fjárfesta þeir í stökum skuldabréfum, peningamarkaðsgerningum, hlutabréfum og innlánum 

fjármálafyrirtækja. Sjóðirnir gefa út fyrirætlaða fjárfestingarstefnu og fjárfesta samkvæmt 

henni. Tilgangur blandaðra sjóða er að ávaxta fé sjóðfélaga og dreifa áhættu. Það er gert með 

því að dreifa eignasafni vel, það er, kaupa í mörgum flokkum fjármálagerninga (Landsbréf, 

e.d.b).  
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3.3.4 Kauphallarsjóðir 

Kauphallarsjóður er sjóður sem fjárfestir í fjármálagerningum sem skráðir eru í kauphöll 

(Landsbréf, e.d.d). Kauphallarsjóðir geta verið með virkri og óvirkri eignastýringu. 

Kauphallasjóðir með virkri eignastýringu virka á þann veg að sjóðsstjóri tekur ákvörðun um 

samsetningu eigna innan fyrirfram ákveðinna fjárfestingaheimilda. Markmiðið með virkri 

stýringu er að ná betri ávöxtun en kauphallarvísitala (Leiðbeinandi tilmæli um starfsemi 

vísitölusjóða og kauphallasjóða (UCITS ETF) nr. 1/2015). Kauphallarsjóðir, sem jafnframt eru 

vísitölusjóðir, er stýrt með óvirkum hætti með því að fylgja frammistöðu á 

kauphallarvísitölunni. Fjárfesta þeir því í sömu hlutföllum og vísitalan er saman sett af, á 

hverjum tíma. Sveiflur í gengi sjóðsins geta verið allmiklar vegna verðbreytinga á 

hlutabréfamarkaðnum, því ræðst ávöxtun og árangur sjóðsins af verðbreytingum undirliggjandi 

eigna og arðgreiðslum á hverjum tíma, líkt og í hlutabréfasjóðum (Landsbréf, e.d.d) 

 

3.4 Hlutabréf 

Innlendi sem og erlendi hlutabréfamarkaðurinn er sveiflukenndur (Landsbréf, e.d.c). 

Einstaklingur sem kaupir hlutabréf í fyrirtæki er í raun að kaupa hlut í fyrirtækinu. Hluthafi 

verður eigandi í hlutafélaginu ásamt öðrum hluthöfum. Mismunandi réttindi geta fylgt kaupum 

á hlutabréfum en oftast getur hluthafi tekið þátt í þróun og breytingum sem verða á skuldum 

og eignum þess (Íslandsbanki, e.d.a).  Þegar fyrirtækinu gengur vel hagnast eigandi 

hlutabréfsins en þegar fyrirtækinu gengur illa tapar eigandinn. Ávöxtun á fjárfestingu 

hlutabréfs er í raun tvennskonar. Breyting á verði hlutabréfs leiðir til annaðhvort ávöxtunar eða 

taps. Einnig geta fyrirtæki tekið ákvörðun um að greiða arðgreiðslur til hluthafa (VÍB, 1994). 

Kaup í stökum hlutabréfum geta verið mjög áhættusöm fjárfesting  en geta einnig gefið hæstu 

ávöxtunina (Landsbréf, e.d.c; VÍB, 1994). 

 

3.5 Áhætta 
Lífið er fullt af áhættum. Flestar ákvarðanir sem eru teknar skila ekki sömu útkomu og ætlast 

var til í byrjun. Áður en einstaklingur tekur ákvörðun um fjárfestingu þarf hann að kynna sér 

þá áhættu sem fólgin er í fjárfestingunni. Áhætta í fjárfestingum eru margháttaðar og líkur eru 

á því að fá minna til baka en upphaflega var fjárfest (Landsbréf, e.d.b; Landsbréf, e.d.c; 

Landsbréf, e.d.d; Landsbréf, e.d.e). Áhætta er í raun mælikvarði á ófyrirséðar breytingar sem 

eiga sér stað í umhverfi, hvort sem þær eru neikvæðar eða jákvæðar. Fjárfesting í stökum 

fjármálagerningum er áhættumeiri en fjárfesting í sjóðum þar sem áhætta er dreifðari með 



 

 10 

dreifðu eignasafni (Kristín Erla Jónsdóttir, 2017). Há ávöxtun fjárfestinga bendir oft til meiri 

áhættu vegna þess að það er samband á milli áhættu og ávöxtunar (VÍB, 1994) . Þessu sambandi 

er hægt að lýsa með fjármunaverðlíkaninu sem skýrir fræðilegt samband markaðsáhættu og 

ávöxtunarkröfu (Keldan, e.d.).  

4. Staðan í dag 

4.1 Staða ungs fólks 

Efnahagsleg staða ungra einstaklinga í dag er mun verri en raunin var hér áður. Ungir 

einstaklingar í dag eru með hlutfallslega lægri heildartekjur en einstaklingar á sama aldri fyrir 

30 árum. Tekjur einstaklinga ná hámarki við hærri aldur en áður. Þannig eru tekjurnar almennt 

lægri til að byrja með en fara hækkandi með aldrinum. Atvinnuþátttaka hefur lækkað og 

húsnæðisverð hefur hækkað verulega (Axel Hall, Friðrik Már Baldursson, 2016); Hagstofa 

Íslands, 2020). Áhrifin eru augljós, ungum einstaklingum í foreldrahúsum fjölgar með hverju 

árinu sem líður og má rekja það til stöðu húsnæðismarkaðar og efnahagsstöðu ungra 

einstaklinga. Einstaklingar á þrítugsaldri hér á landi eru helmingi líklegri til að búa í 

foreldrahúsum þegar staða þeirra er borin saman við stöðu einstaklinga á þrítugsaldri á 

Norðurlöndunum (Íbúðalánasjóður, 2019). Þetta má rekja til þess að hlutfallslega eru fleiri 

einstaklingar hérlendis sem sækja nám (Eurostat, 2020). Tekjur þeirra einstaklinga sem hafa 

lokið háskólamenntun eru almennt hærri en hjá þeim sem hafa lokið skemmra námi. Þó hefur 

tekjuávinningur menntunar minnkað vegna þess að sköpun nýrra starfa fyrir háskólamenntaða 

hefur ekki haldið í við þessa auknu ásókn í nám (Axel Hall, Friðrik Már Baldursson, 2016). 

Fasteignaverð hefur hækkað síðustu árin sem hægt er að tengja við samdrátt í framboð 

fasteigna. Hlutfall einstæðra fjölgar, það er, einstaklingar sem ekki eru í hjónabandi eða skráðri 

sambúð. Það er erfiðara fyrir einstaklinga að standa einir fyrir því að safna fyrir útborgun í 

fasteign (Íbúðalánasjóður, 2019).  

 

4.2 Núverandi stuðningskerfi stjórnvalda 

Stjórnvöld hafa nú þegar sett fram stuðningskerfi sem eru vaxtabætur og nýting 

viðbótarlífeyrissparnaðar skattfrjálst fyrir fyrstu fasteign (Björn Brynjúlfur Björnsson, 2016). 

Viðbótarlífeyrissparnaðs úrræðið veitir aðeins heimild fyrir 500.000 krónur á ári í 10 ár fyrir 

hvern einstakling hvort sem það er að nýta viðbótarlífeyrissparnaðinn einungis í útborgun, til 

að greiða inn fasteignalán eða nýta hann fyrir báðar leiðir (Stjórnarráðið, 2016). Hins vegar 
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hafa almenn stuðningskerfi stjórnvalda haft þau áhrif að þau ýta undir eftirspurn sem leiðir til 

hækkunar á húsnæðisverði (Björn Brynjúlfur Björnsson, 2016).  

 

4.3 Lánamöguleikar 
Hér á Íslandi þarf yfirleitt að eiga 15 til 20 prósent af kaupverði fasteignar. Best er að eiga 

meira í útborgun því þá þarf lægra lánsfjármagn og einstaklingar eignast meiri hlut í 

fasteigninni strax (Landsbankinn, e.d.k). Einhverjar lánastofnanir bjóða upp á viðbótarlán þó 

að hámarki 90 prósent af kaupverði frstu fasteignar en þau lán eiga það til að bera mun hærri 

vexti (Íslandsbanki, e.d.b; Stjórnarráðið, 2019). Lánastofnanir taka yfirleitt lántökugjald sem 

nemur almennt um 50 til 80 þúsund krónur en viðskiptabankarnir hafa fellt gjaldið niður fyrir 

fyrstu kaupendur (Arion banki, e.d.a; Íslandsbanki, e.d.b; Landsbankinn, e.d.k). Lán með 

jöfnum afborgunum af höfuðstól byrja með hærri mánaðarlegum greiðslum þar sem 

uppsafnaðir vextir leggjast á höfuðstól lánsins. Með tímanum lækka mánaðarlegar greiðslur 

með lækkandi vöxtum. Lán með jöfnum greiðslum bera alltaf jafn háar mánaðarlegar greiðslur 

á verðtryggðum lánum að verðbótum frátöldum. Óverðtryggð lán hafa þann kost að höfuðstóll 

lánsins lækkar við hverja afborgun sem skilar sér í hraðari eignamyndun. Verðtryggð lán hafa 

þann kost að vextir eru lægri ásamt greiðslubyrði en lánið getur þó hækkað þar sem það er tengt 

verðbólgu (Landsbankinn, e.d.c). 

Á höfuðborgarsvæðinu í dag er meðalverð fasteignar, sem er um 94 fermetrar, í 

kringum 40,7 milljónir króna. Í eftirfarandi dæmum um mismunandi lánamöguleika má sjá 

hvernig mánaðarleg greiðslubyrði og útborgun breytist (Stjórnarráðið, 2019). 

Lánamöguleiki 1: Reiknað er með bankaláni og 90 prósent lánshlutfalli. Lánið yrði 

þrískipt. Þá væri 70 prósent af láninu óverðtryggt jafngreiðslulán til 40 ára með 6% breytilegum 

vöxtum. Næstu 15 prósent væru óverðtryggt viðbótarlán til 5 ára  með 7% breytilegum vöxtum. 

Síðustu 5 prósent lánsins væru verðtryggt jafngreiðslulán til 25 ára með 7,25% breytilegum 

vöxtum. Útborgun mun nema 4.070.000 krónum og mánaðarleg greiðslubyrði lánsins yrði 

241.793 krónur (Stjórnarráðið, 2019). 

Lánamöguleiki 2: Reiknað er með bankaláni og 90 prósent lánshlutfalli. Lánið yrði 

þrískipt. Þá væru 70 prósent af láninu verðtryggt jafngreiðslulán til 40 ára með 3,55% 

breytilegum vöxtum. Næstu 15 prósent væru óverðtryggt viðbótarlán til 15 ára með 7% 

breytilegum vöxtum. Síðustu 5 prósent lánsins væru verðtryggt jafngreiðslulán til 25 ára með 

7,25% breytilegum vöxtum. Útborgun mun nema 4.070.000 krónum og mánaðarleg 

greiðslubyrði lánsins yrði 196.557 krónur (Stjórnarráðið, 2019). 
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Lánamöguleiki 3: Reiknað er með bankaláni og 85 prósent lánshlutfalli. Þá væru 70 

prósent af láninu verðtryggt jafngreiðslulán til 40 ára með 3,55% breytilegum vöxtum. Einnig 

væri 15 prósent viðbótarlán sem væri óverðtryggt jafngreiðslulán til 15 ára með 7% 

breytilegum vöxtum. Útborgun mun þá nema 6.105.000 krónum og mánaðarleg greiðslubyrði 

lánsins yrði 181.290 krónur (Stjórnarráðið, 2019). 

Lánamöguleiki 4: Reiknað er með lífeyrissjóðsláni og 70 prósent lánshlutfalli. Þá væri 

einungis eitt 70 prósent lán sem væri verðtryggt jafngreiðslulán til 40 ára með 2,36% vöxtum. 

Útborgun mun þá nema 12.210.000 krónum og mánaðarleg greiðslubyrði lánsins yrði 114.825 

krónur (Stjórnarráðið, 2019). 

Þessir útreikningar sýna að háa upphæð þarf að greiða í útborgun svo greiðslubyrði 

lánsins sé lægri. Erfitt getur verið að standast greiðslumat þegar mánaðarleg greiðslubyrði 

lánsins er há. Greiðslumat tekur saman regluleg útgjöld einstaklings ásamt skuldum og tekjum. 

Metin er greiðslugeta einstaklings eða einstaklinga til að komast að því hversu hátt lán hægt er 

að sækja um (Landsbankinn, e.d.b). 

 

4.4 Stuðningskerfi víða um heim 
Stuðningskerfi fyrir fyrstu kaupendur í Bretlandi hefur vakið athygli í nágrannaríkjum. Fyrstu 

kaupendur þurfa að eiga 5 prósent af kaupverði fasteignarinnar í útborgun. Ríkið veitir fyrstu 

kaupendum 25 ára lán, að hámarki 20 prósent af kaupverði fasteignarinnar, sem er vaxtalaust 

fyrstu fimm árin (Homes England, 2018). Þegar fimm ára tímabilinu er lokið þarf að greiða 

1,75% vexti af láninu og vaxtagjöldin fara hækkandi með hverju árinu sem líður til að hvetja 

einstaklinga til þess að greiða lánið til baka sem fyrst (Stjórnarráðið, 2019). Ef einstaklingar 

hyggjast kaupa fyrstu fasteign í London geta þeir fengið 40 prósent lán frá ríkinu. Einstaklingar 

fá svo lán frá lánastofnun fyrir restinni, hámark 75 prósent lán eða 55 prósent ef keypt er 

fasteign í London (Homes England, 2018.). Úrræðið er þó ekki einungis ætlað fyrstu 

kaupendum fyrr en árið 2021. Talið er að ríkið muni hagnast af úrræðinu þar sem heildar 

lántökukostnaður er svipaður eða jafnvel hærri en fasteignalán á markaði. Einnig er í boði 

úrræði sem felst í stofnun sparnaðarreiknings. Ef sparnaðurinn er nýttur til fyrstu kaupa á 

fasteign og einstaklingur leggur að lágmarki um 73.000 krónur íslenskar1 eða 400 pund, greiðir 

ríkið á móti 25 prósent bónusgreiðslu, þó að hámarki 547.000 krónur íslenskar2, eða 3.000 

pund (Stjórnarráðið, 2019). 

 
1 Miðað við gengi í maí 2020. 
2 Miðað við gengi í maí 2020. 
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Stuðningskerfi Finnlands fyrir fyrstu kaupendur felst í sparnaðarreikningum fyrir yngri 

einstaklinga á aldrinum 15 til 39 ára. Þessir sparnaðarreikningar bera hærri innlánsvexti en 

almennt er. Þegar sparnaðurinn er tekinn út fyrir fyrstu fasteign greiðir ríkið 2 til 4 prósent 

bónusgreiðslu (Ministry of the Environment, 2016). Ekki þarf að greiða fjármagnstekjuskatt af 

vöxtum né bónusgreiðslu sparnaðarins (Stjórnarráðið, 2019). Fyrstu kaupendur verða að greiða 

inn á sparnaðinn 24.000 til 480.000 krónur íslenskar3, eða 150 til 3.000 evrur yfir tveggja ára 

tímabil. Ekki er hægt að taka út af reikningum fyrr en samningurinn segir til um og 

sölusamningur hefur verið undirritaður. Hægt er að kaupa fasteign þegar að minnsta kosti 

helmingur innlagna samkvæmt samningi hafa verið greiddar (Ministry of the Environment, 

2016). Fyrstu kaupendur þurfa að greiða 10 prósent í útborgun fyrir fyrstu fasteign. Síðan er 

hægt er að sækja um 90 prósent lán með ríkisábyrgð en ríkið skuldbindur sig til að greiða hluta 

vaxtakostnaðar ef vextir á lánunum hækka yfir 3,8 prósent. Almennt stimpilgjald við 

fasteignakaup í Finnlandi er 2 til 4 prósent en fyrstu kaupendur á aldrinum 18 til 39 ára fá 

gjaldið frítt (Stjórnarráðið, 2019). 

Stuðningskerfi í Noregi eru í formi húsnæðisstyrkja og lána fyrir þá tekjulægri. Norsk 

stjórnvöld hafa gefið út að þeirra markmið er að allir landsmenn búi í öruggu og ásættanlegu 

húsnæði. Hluti af þeirra húsnæðisstefnu eru fasteignalán, eða upphafslán, með lægri 

eiginfjárkröfu og lægri vöxtum en tíðkast á markaði (Stjórnarráðið, 2019). Úrræðið nær aðeins 

til þeirra einstaklinga sem eru fjárhagslega illa settir, fjölskyldur þar sem einn aðili vinnur fyrir 

tekjum heimilisins, fjölskyldur þar sem einstaklingur er með fötlun, einstaklingar sem búa við 

félagsleg vandamál og flóttamenn. Ekki þarf að vera norskur ríkisborgari til þess að eiga rétt á 

úrræðinu (Husbanken, 2017). Sveitarfélögin setja sér reglur um hverjir geta sótt um úrræðið og 

taka þannig við þeim umsóknum sem fylgja þeim reglum. Þetta úrræði er veitt til kaupa á 

fasteign, endurfjármögnunar eða endurbóta á núverandi fasteign og fjármögnun til þeirra sem 

velja að byggja sjálfir. Vextir upphafslána eru um einu prósentustigi lægri en tíðkast á markaði. 

Almennt eru veitt 85 prósent fasteignalán í Noregi en með upphafslánum getur það verið 

annaðhvort viðbótarlán við fjármögnun frá lánastofnun eða full fjármögnun. Húsnæðisstyrkur 

ásamt upphafsláni getur samsvarað 100 prósentum af fasteignaverði (Stjórnarráðið, 2019). 

Stjórnvöld í Írlandi eru með tímabundið stuðningskerfi sem hjálpar fyrstu kaupendum 

að greiða fyrir útborgun. Úrræðið býður upp á endurgreiðslu á tekju- og fjármagnstekjuskatti 

sem einstaklingar hafa greitt síðastliðin fjögur ár, það er, allt að 5 prósent af fasteignarverði 

 
3 Miðað við gengi í maí 2020. 
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fyrstu fasteignar eða 2,8 milljónir krónar4 eða 20.000 evrur (Revenue, 2019). Úrræðið er fyrir 

kaupendur á fyrstu fasteign og þá sem kaupa eða byggja nýja fasteign milli 19. júlí 2016 til 31. 

desember 2021 (Stjórnarráðið, 2019). Skilyrði úrræðisins eru að einstaklingarnir séu að greiða 

skatta og verða þeir að búa í eigninni í fimm ár (Revenue, 2019). Ef eignin er seld á fyrstu 

fimm árunum þarf að endurgreiða hluta af upphæðinni í ríkissjóð. Einnig býður ríkið upp á 

íbúðalán fyrir efnaminni fjölskyldur og einstaklinga sem eru undir settum tekjumörkum og hafa 

fengið höfnun á umsókn um fasteignalán. Lánið er með hærra lánshlutfalli og hagkvæmari 

vöxtum en lánastofnanir bjóða almennt (Stjórnarráðið, 2019). 

Í Sviss er úrræði sem snýr að lífeyrissparnaði, almennum sem og 

viðbótarlífeyrissparnaði. Heimilt er að taka út eða veðsetja lífeyri fyrir útborgun eða til að 

endurgreiða inn á fasteignalán. Við sölu fasteignarinnar þarf að endurgreiða lífeyrinn sem 

nýttur var í kaupunum aftur til lífeyrissjóðsins. Þetta úrræði er í boði fyrir einstaklinga á fimm 

ára fresti. Það er hins vegar ekki í boði þremur árum fyrir starfslok og aðeins þá í þann sjóð 

sem safnað hefur verið í fyrir 50 ára aldur eða helming lífeyrisréttinda. Úrræðið heimilar 

fyrirframgreiðslu almenns lífeyrissparnaðar að lágmarki 3.033.000 íslenskra króna5 , eða 

20.000 franka. Hins vegar er ekki lágmark á upphæðinni sem veðsetja má til fasteignakaupa. 

Almennt er veitt 80 prósent fasteignalán í Sviss en fjármögnun með almennum lífeyrissparnaði 

og lánsfjármögnun má vera 90 prósent af kaupverði. Nýting á viðbótarlífeyrissparnaði í 

fasteignakaupunum er ekki með lágmarksupphæð og má nýta allt að 100 prósent af kaupverði 

eða það sem eftir stendur af lánsfjárhæð. Það eru kostir og gallar við þetta úrræði. Gallarnir eru 

þeir að lífeyrisréttindi minnka vegna örorku eða elli. Lagt er til að einstaklingar kaupi sér líf- 

og sjúkdómatryggingu ásamt því að greiða í viðbótarlífeyrissparnað. Kostirnir við úrræðið eru 

þeir að greitt er meira í útborgun fyrir fasteigninni sem gerir það að verkum að vaxtagjöld lána 

verða lægri (Stjórnarráðið, 2019). 

Á Nýja-Sjálandi eru úrræði sem snúa að séreignarsparnaði og húsnæðisstyrk. Hægt er 

að nýta séreignarsparnað fyrir fyrstu kaupum. Úrræðið er einnig í boði fyrir íbúðakaupendur 

sem til dæmis eiga ekki fasteign lengur og þá sem eru undir ákveðnum eignarmörkum. 

Húsnæðisstyrkur er í boði fyrir tekjulægri kaupendur fyrstu fasteignar eða tekjulægri 

kaupendur sem uppfylla ákveðin skilyrði. Styrkurinn fer eftir hversu lengi einstaklingar hafa 

safnað og er á bilinu 268.200 til 447.000 íslenskra króna6, eða 3.000 til 5.000 nýsjálenskra 

dollara. Þeir sem kaupa nýja fasteign eða þeir sem kjósa að byggja sjálfir fá þessa upphæð 

 
4 Miðað við gengi í maí 2020. 
5 Miðað við gengi í maí 2020. 
6 Miðað við gengi í maí 2020. 
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tvöfalt. Ríkið býður upp á ríkisábyrgð á viðbótarlánum fyrir tekjulægri kaupendur á fyrstu 

fasteign sem standast greiðslumat. Almennt er veitt 80 prósent fasteignalán á Nýja-Sjálandi en 

þetta viðbótarlán er upp í 90 prósent. Krafa er um að fasteignarverðið sé innan vissra marka 

sem er þó mismunandi eftir markaðssvæðum. Á svæðum þar sem eftirspurn eftir félagslegu 

húsnæði hefur minnkað veitir húsnæðisfélag stjórnvalda allt að 10 prósent afslátt af þeim 

fasteignum. Afslátturinn er í boði fyrir fyrstu kaupendur sem til dæmis eru undir vissum 

tekjumörkum og ætlað er að búa í íbúðinni í þrjú ár í það minnsta (Stjórnarráðið, 2019). 

 

4.5 Nýjar tillögur af stuðningskerfum á Íslandi 

Ríkisstjórnin gaf út skýrslu árið 2019 þar sem kynntar voru tillögur af nýjum úrræðum til að 

auðvelda yngri einstaklingum og tekjulágum að komast inn á fasteignamarkað. Nýju úrræðin 

eru að hluta til á sama veg og úrræðin sem önnur lönd bjóða upp á fyrir fyrstu kaupendur. 

Samkvæmt tillögu 2 sem ber nafnið eiginfjárlán, veitir ríkið fyrstu kaupendum lán sem nemur 

15 til 30 prósent af kaupverði. Lánið væri án afborgana en þó greitt upp við sölu fasteignarinnar 

eða eftir 25 ár. Höfuðstóll lánsins hækkar með markaðsvirði íbúðarinnar. Greiða má lánið fyrr 

upp á matsverði fasteignarinnar eða í hlutum þar sem lágir vextir reiknast á lánið eftir fimm ár. 

Einnig eru tillögur sem efla viðbótarlífeyrissparnaðs úrræðið. Einstaklingar sem eru tekjulágir 

og ná því ekki að fullnýta hina árlegu heimild, eða 500.000 krónur, skattfrjálst af 

viðbótarlífeyrissparnaðinum, verði veitt heimild til að greiða meira en 4 prósent af 

mánaðarlegum tekjum til að nýta árlega hámarksupphæð. Hækkun á prósentustigum fari úr 

núverandi 6 prósentu heimild upp í 9,5 prósent skattfrjálst af tekjum. Þessi 3,5 prósentustig 

væru af lífeyrisiðgjaldi einstaklingsins. Árleg hámarksráðstöfun mun fylgja þróun íbúðaverðs 

og verður því uppreiknuð. Viðbótarlífeyrissparnaðs úrræðið yrði í boði fyrir einstaklinga sem 

hafa ekki átt fasteign í einhvern tíma og ekki fullnýtt úrræðið. Samfelld nýting úrræðisins yrði 

aflétt og hægt yrði að nýta úrræðið á 120 mánaða tímabili með hléum (Stjórnarráðið, 2019).  

Tillaga sem varðar afslátt stimpilgjalda mun verða með breyttu sniði. Stimpilgjöld við 

fyrstu kaup verði föst upphæð í stað prósentu af kaupverði, fasta upphæðin yrði því 200.000 

krónur. Einnig er önnur tillaga sem snýr að námslánum LÍN. Við fyrstu kaup verður í boði að 

fresta afborgunum af námslánum til fimm ára og/eða fá afborganir sem hafa þegar verið 

greiddar af láninu endurlánaðar. Hámarks upphæð frestunar afborgana eða endurláns verður 

200.000 krónur á ári, eða samtals ein milljón króna yfir fimm ár. Að lokum var sett fram tillaga 

sem varðar þá sem velja að byggja sjálfir. Íbúðalánasjóður yrði þá staður upplýsinga fyrir þá 

sem velja að byggja sjálfir fasteign og kæmi fyrr að fjármögnun þessara verkefna 

(Stjórnarráðið, 2019). Þessar tillögur eru einungis hluti af því sem lagt hefur verið fyrir 
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ríkisstjórn. Þær munu auðvelda tekjulágum og yngri einstaklingum eða fjölskyldum að kaupa 

sína eigin fasteign og þar af leiðandi minnka líkurnar á því að festast á leigumarkaði. 

5. Aðferðafræði 
 
5.1 Þátttakendur og vettvangur 
Rannsóknin snérist um að kanna þær forsendur sem vega mest þegar einstaklingar hugleiða 

fasteignasparnað og hvort sparnaðaráætlun þeirra sé raunsæ. Rannsóknin byggist á tveim 

könnunum, Könnun 1 og Könnun 2. Könnun 1 snérist um að komast að því hvernig 

einstaklingar vilja haga fasteignasparnaði sínum og hvaða eiginleikar fasteignasparnaðar 

skiptir þá mestu máli. Niðurstöður úr Könnun 1 gáfu ástæðu til þess að skoða sparnaðarleiðir 

einstaklingar betur og þess vegna var Könnun 2 send út. Í Könnun 2 voru þátttakendum gefnar 

ákveðnar sparnaðarleiðir og snérist könnunin um að sjá hver þessara leiða væri vinsælust (sjá 

kafla Umræða og lokaorð bls. 44). Ásamt því að sjá hversu gott eð slæmt fjármálalæsi 

þátttakendur telja sig hafa.  

Aðferðfræðin sem var valin fyrir þessa rannsókn var megindleg rannsóknaraðferð í 

formi nafnlausra netkannanna. Megindleg rannsóknaraðferð byggist á tölulegum gögnum þar 

sem könnun er lögð fyrir úrtak með þeim tilgangi að fá niðurstöður sem eru lýsandi fyrir 

heildina. Kostir megindlegrar aðferðar er að hægt er að ná til sem flestra á stuttum tíma og hægt 

er að álykta fyrir þýðið. Gallar megindlegrar aðferðar eru að erfitt er að ná aðeins til 

markhópsins og upplýsingar eru ekki nægilega ítarlegar til þess að hægt sé að alhæfa fyrir 

þýðið. Ástæða þess að nafnlaus netkönnun var fyrir valinu er til þess að auka líkur á hærra 

svarhlutfalli þar sem fjármál einstaklinga getur verið viðkvæmt efni. Í byrjun kannananna var 

tekið fram að ekki væri hægt að rekja svör til einstaklinga, að kannanirnar eru valkvæðar og að 

ekki væri skylda að svara einstaka spuringum.  

Markhópur rannsóknarinnar voru einstaklingar á aldrinum 19 til 29 ára sem huga að 

fasteignakaupum næstu árin. Ástæðan fyrir þessum markhóp var að höfundar gera ráð fyrir að 

einstaklingar á þessum aldri séu líklega í fasteignahugleiðingum. Höfundar gera ráð fyrir að 

þessi markhópur sé virkur á samfélgasmiðlum og því er sá vettvangur fyrir valinu þar sem hann 

taldist líklegastur til að skila bestu og marktækustu niðurstöðunum og ná til sem flestra. Það 

getur reynst erfitt að ná aðeins til þessa markhóps þar sem könnununum var deilt á stórum 

vettvangi. Þar sem kannanirnar voru valkvæðar og tekið var við svörum frá öllum var erfitt að 

stýra því að aðeins einstaklingar sem tilheyra markhópnum taki kannanirnar. Höfundar deildu 

könnununum á sínum persónulegu samfélagsmiðlum þar sem margir notendur þessara miðla 
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eru á svipuðum aldri og höfundar og því líklegir til að vera í fasteignahugleiðingum. 

Kannanirnar stangast ekki á við siðferðislegar reglur Facebook og því höfðu höfundar leyfi til 

að deila könnununum þar. Könnun 1 var einnig deilt í stórum hóp á Facebook sem heitir 

Sparnaðar tips. Hópurinn er opinn hópur með fullum aðgangi fyrir alla að deila sín á milli, því 

þurfti ekki samþykki til að deila könnuninni þar. Meðlimir hópsins voru rúmlega 9.200 talsins 

á þeim tíma.  

 

5.2 Mælitæki 
Markmið Könnunar 1 var að sjá hvaða þættir vega mest hjá einstaklingum þegar þeir hugleiða 

fasteignasparnað og hvernig þeir ætla, eða hafa hugleitt, að fara að því að safna fyrir útborgun 

í fasteign. Það voru nokkrar mismunandi leiðir til þess að taka könnunina. Þátttakendur fengu 

mismunandi spurningar, allt eftir því hvernig þeir svöruðu einstaka spurningum. Fyrsta 

skiptingin átti sér stað í fyrstu spurningu könnunarinnar. Þar svöruðu þátttakendurnir hvort að 

þeir væru skráðir eigendur af fasteign eða ekki. Þarna voru því strax komnir tveir ólíkir hópar, 

skráðir eigendur og ekki skráðir eigendur. Þeir sem svöruðu að þeir væru skráðir fyrir fasteign 

fengu næst spurningar tengdar því hvernig þeir söfnuðu fyrir útborguninni í fasteigninni og 

hversu mikið var greitt í útborgun. Eftir það fóru þeir beint í að svara bakgrunnsspurningum 

um þau sjálf, það er að segja spurningar um nám, atvinnu, kyn, aldur og fleira.  

Þeir þátttakendur sem svöruðu fyrstu spurningunni að þeir væru ekki skráðir fyrir 

fasteign fengu næst spurningar um hvort og hvenær þeir sjái fram á fasteignakaup ásamt því 

hvort að þeir væru að spara markvisst fyrir fasteignakaupum. Sú spurning var næsta skipting. 

Þeir sem svöruðu játandi, að þeir væru að spara markvisst fyrir fasteignakaupum, fengu næst 

ýmsar spurningar um hvernig sparnaðinum væri háttað. Því næst fóru þeir þátttakendur í 

bakgrunnsspurningarnar. Þeir þátttakendur sem svöruðu spurningunni neitandi, að þeir væru 

ekki að spara markvisst fyrir fasteignakaupum, fengu næst spurningu hvort þeir hefðu hugleitt 

að spara markvisst fyrir fasteignakaupum. Þar var þriðja skiptingin í könnuninni. Þeir sem 

svöruðu spurningunni játandi, að þeir hafi hugleitt að spara fyrir fasteignakaupum fengu næst 

spurningar um hvernig þeir hafi hugleitt að haga sparnaðinum. Eftir það fóru þeir í 

bakgrunnsspurningarnar. Þeir sem svöruðu spurningunni neitandi, að þeir hafi ekki hugleitt að 

spara markvisst fyrir fasteignakaupunum, fóru beint í bakgrunnsspurningarnar. Í öllum 

tilfellum þegar þátttakendur höfðu lokið við að svara bakgrunnsspurningunum var könnuninni 

lokið. Í heildina voru 4 leiðir til þess að fara í gegnum könnunina. Af þessu má sjá að 

þátttakendunum var skipt í fjóra hópa. Fyrst var þeim skipt í tvo megin hópa, skráða eigendur 
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og ekki skráða eigendur. Síðan var hópnum með þeim sem eru ekki skráðir eigendur skipt í 

tvennt, þeir sem eru að spara markvisst fyrir fasteignakaupum og þeir sem hafa hugleitt að 

spara fyrir fasteignakaupum.  

Önnur könnun var lögð fyrir með það markmið að fá skýrari mynd af hvaða 

sparnaðarleiðir einstaklingar myndu velja fyrir fasteignasparnað ásamt því að meta 

fjármálalæsi þeirra. Allir þátttakendur fengu sömu spurningar þó reynt væri að ná til 

einstaklinga sem eiga ekki fasteign nú þegar. Könnunin var aðeins sex spurningar. Byrjað var 

á því að sýna þátttakendum fimm mismunandi sparnaðarleiðir og spurt var í fyrstu spurningu 

hverja af þessum fimm leiðum þeir myndu velja sér fyrir fasteignasparnað. Næstu þrjár 

spurningar voru þær sömu og komu fram í fyrri könnuninni, hversu mikið þátttakendur myndu 

greiða inn á fasteignasparnað mánaðarlega, heildar upphæð sem þeir gera ráð fyrir að greiða í 

útborgun og hvenær þeir sjái fram á að kaupa fasteign. Næst síðasta spurningin var hversu gott 

eða slæmt fjármálalæsi þátttakendur teldu sig vera með. Í síðustu spurningunni var spurt 

þátttakendur um aldur.  

 

5.3 Framkvæmd rannsóknar 
Báðar kannanir rannsóknarinnar voru búnar til í vefforriti sem heitir Google forms. Þegar fyrri 

könnunin var tilbúin var henni deilt á persónulegum Facebook reikningum höfunda og inn í 

hópinn Sparnaðar tips á sama miðli. Könnunin var opin í 2 vikur en þá höfðu borist 362 svör. 

Niðurstöður könnunarinnar voru færðar yfir í Microsoft Excel þar sem gögnin voru hreinsuð. 

Svörin voru flokkuð í mismunandi Excel skjöl eftir hópum svo það væri einfaldara að vinna úr 

gögnunum. Hóparnir voru skráðir eigendur fasteignar og ekki skráðir eigendur. Hópnum með 

þeim sem eru ekki skráðir eigendur var svo skipt í þá sem eru markvisst að spara og þá sem 

hafa hugleitt að spara markvisst. Eitt skjal var síðan með öllum svörunum. Notaðar voru Pivot 

töflur í Excel til þess að bera saman gögnin. Út frá þeim voru útbúin súlurit og notast var við 

Microsoft Word töflur til þess að framsetja niðurstöðurnar á skýran og góðan máta.  

Þegar niðurstöður Könnunar 1 lágu fyrir var Könnun 2 sett út til að fá betri mynd á 

hverskonar sparnaðarleiðir væru vinsælastar meðal þátttakenda og hversu gott eða slæmt 

fjármálalæsi einstaklingar telja sig hafa. Könnunin var opin í 4 daga en þá höfðu 73 svör borist. 

Niðurstöður Könnunar 2 voru færðar yfir í Microsoft Excel þar sem gögnin voru hreinsuð. Eftir 

að búið var að taka út þau svör þar sem þátttakendur sögðust nú þegar eiga fasteign stóðu eftir 

64 svör. Líkt og í Könnun 1 voru notaðar Pivot töflur í Excel til þess að flokka gögnin og vinna 
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úr niðurstöðunum. Út frá Pivot töflunum voru útbúin súlurit í Excel og Microsoft Word notað 

til þess að búa til töflur svo niðurstöðurnar væru settar fram á skýran og góðan máta. 

6. Greining niðurstaðna 
Þátttakendur könnunarinnar voru fyrst spurðir hvort þeir væru skráðir fyrir fasteign eða ekki. 

Þeir sem svöruðu játandi, að þeir væru skráðir eigendur, tóku fram hvort þeir væru skráðir fyrir 

ákveðnum hlut í fasteign eða 100% eigendur. Þeir þátttakendur sem skráðir eru fyrir fasteign 

eru 61% af þátttakendum könnunarinnar. Höfundar gefa sér það að þeir sem eru skráðir 100% 

fyrir fasteign hafi verið einu greiðendur útborgunarinnar og þeir sem eru skráðir fyrir hluta úr 

fasteign hafi greitt hluta af útborguninni. Þeir sem svöruðu neitandi, eru ekki skráðir eigendur 

af fasteign, eru 39% af þátttakendum (sjá Mynd 2). Þessi spurning var mikilvæg fyrir 

niðurstöður og framhald könnunarinnar. Þessi spurning skipti þátttakendum í tvo hópa, skráðir 

eigendur og ekki skráðir eigendur.  

 

 
Mynd 2. Ert þú skráður eigandi af fasteign? 

 
6.1 Skráðir eigendur 

Þeir þátttakendur sem skráðir eru fyrir fasteign voru spurðir hvernig þeir söfnuðu fyrir 

útborguninni. Þátttakendur gátu valið alla þá valmöguleika sem áttu við. Flestir, eða 27,6%, 

greiddu fyrir útborgun með einungis sparnaði. Næst flestir, eða 15,8% völdu annað. Þar á eftir 

eru 13,6% sem greiddu fyrir útborgunina með sparnaði og viðbótarlífeyrissparnaði (sjá Töflu 

1). 
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Tafla 1. Hvernig safnaðir þú fyrir útborguninni í fasteigninni? Taflan sýnir mismunandi samsetningar af 
leiðum sem þátttakendur notuðu til að safna fyrir fasteign. 

 
 

Valmögleikarnir sem þátttakendur gátu valið, í spurningunni um hvernig þeir söfnuðu fyrir 

útborguninni, voru fimm. Á heildina litið voru flestir sem spöruðu fyrir fasteign með sparnaði 

eða 72,8% skráðra eigenda. Færri nýttu viðbótarlífeyrissparnað en þeir sem fengu styrk frá 

fjölskyldumeðlim (sjá Mynd 3). 

 

 
Mynd 3. Hvernig safnaðir þú fyrir útborguninni í fasteigninni? Myndin sýnir samantekt yfir svarmöguleikana 
sem voru í boði í spurningunni. 

 
Skráðir eigendur voru spurðir hvernig þeir söfnuðu fyrir útborgun og hversu mikið var greitt í 

útborgun fyrir fasteigninni. Á heildina litið voru flestir sem greiddu 3.000.000 kr.7 til 5.999.999 

kr. í útborgun og söfnuðu fyrir henni með einungis sparnaði. Næst flestir greiddu útborgun á 

bilinu 3.000.000 kr. til 5.999.999 kr. og söfnuðu fyrir henni með sparnaði og 
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viðbótarlífeyrissparnaði (sjá Töflu 2). Miðað við Mynd 1 (bls. 6) er raunsætt að greiða upphæð 

á þessu bili einunigs með sparnaði eða með sparnaði og viðbótarlífeyrissparnaði.  

 
Tafla 2. Hvernig safnaðir þú fyrir útborguninni í fasteigninni og hver var heildar upphæðin sem var greidd í 
útborgun? Taflan sýnir samanburð á því hvernig þátttakendur spöruðu og þá upphæð sem þeir greiddu. 

 

 
Þeir þátttakendur sem skráðir eru fyrir fasteign voru spurðir hvort þeir væru skráðir 100% 

eigendur af fasteign eða fyrir ákveðnum hlut og hvort eða hvernig þeir nýttu 

viðbótarlífeyrissparnað í fasteignakaupunum. Það voru 26,8% sem nýttu 

viðbótarlífeyrissparnað í útborgun fyrir fasteign og til greiðslu inn á fasteignalán. Þeir 

þátttakendur sem nýttu viðbótarlífeyrissparnað að einhverju leiti í fasteignakaupunum eru 

53,6% og þeir sem nýttu ekki viðbótarlífeyrissparnað eru 46,4%. Þetta þýðir að tæplega 

helmingur þátttakenda nýttu ekki viðbótarlífeyrissparnað í fasteignakaupunum. Af þeim sem 

eru skráðir 100% eigendur eru 37 þátttakendur sem nýttu ekki viðbótarlífeyrissparnað í 

fasteignakaupunum en 34 þátttakendur sem nýttu viðbótarlífeyrissparnað á einhvern hátt. Það 

var því meirihlutinn af hópnum sem nýtti ekki viðbótarlífeyrissparnað. Af þeim sem eru skráðir 

fyrir hlut í fasteign voru 84 þátttakendur sem nýttu viðbótarlífeyrissparnað á einhvern hátt en 

65 þátttakendur sem nýttu ekki viðbótarlífeyrissparnað (sjá Mynd 4). Það var því meiri hlutinn 

af hópnum sem nýtti viðbótarlífeyrissparnað á einhvern hátt.   
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Mynd 4. Ert þú skráður eigandi af fasteign og nýttir þú viðbótarlífeyrissparnað í fasteignakaupunum? Myndin 
sýnir samanburð á hvort þátttakendur eru skráðir 100% eigendur af fasteign eða ákveðnum hlut og hvort þeir 
nýttu viðbótarlífeyrissparnað í fasteignakaupunum. 

 
Í Töflu 3 má sjá  annarsvegar aldursskiptingu skráðra eiganda fasteigna og hinsvegar hvort og 

hvernig þeir nýttu viðbótarlífeyrissparnað í fasteignakaupunum. Samtals eru 51 þátttakendur 

undir 36 ára sem nýttu sér ekki úrræðið. Margir velja sér blandaða leið, að nýta 

viðbótarlífeyrissparnaðinn í útborgun og til greiðslu inn á lán, þeir eru flestir á aldrinum 22 ára 

til 35 ára.  
Tafla 3. Nýttir þú viðbótarlífeyrissparnað í fasteignakaupunum og hver er aldur þinn? 

 
 

6.2 Óskráðir eigendur 

Þeir þátttakendur sem ekki eru skráðir fyrir fasteign voru spurðir hvort þeir væru markvisst að 

spara fyrir fasteign. Af þessum 141 þátttakendum eru 63,1% sem eru markvisst að spara fyrir 

fasteign og 36,9% sem ekki eru markvisst að spara fyrir fasteign (sjá Mynd 5).  
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Mynd 5. Ert þú markvisst að spara fyrir fasteign? 

 
6.2.1 Þeir sem eru markvisst að spara 

Þátttakendur sem markvisst eru að spara fyrir útborgun í fasteign velja mismunandi 

sparnaðarleiðir. Af þeim þátttakendum eru flestir, eða 64%, sem leggja til hliðar inn á 

sparnaðarreikning ásamt því að greiða í viðbótarlífeyrissparnað. Þeir sem leggja einungis til 

hliðar á sparnaðarreikning eru 19,1%. Þátttakendur sem greiða aðeins í viðbótarlífeyrissparnað 

eru 5,6% (sjá Töflu 4).  

 
Tafla 4. Hvernig ert þú að spara fyrir fasteignakaupum? Taflan sýnir mismunandi samsetningar af leiðum sem 
þátttakendur fóru í að safna fyrir fasteign. 

 
 

Þátttakendur sem markvisst eru að spara fyrir fasteign eru að spara á mismunandi vegu. Af 

þeim þátttakendum eru flestir, eða 92,1% sem leggja til hliðar á sparnaðarreikning og 78,7% 

greiða í viðbótarlífeyrissparnað. Fæstir kaupa hlutabréf og í sjóðum (sjá Mynd 6). 
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Mynd 6. Hvernig ert þú að spara fyrir fasteignakaupum? Myndin sýnir samantekt yfir svarmöguleikana sem 
voru í boði í spurningunni. 

 
Þátttakendur könnunarinnar sem eru markvisst að spara fyrir fasteign voru spurðir hvernig þeir 

haga greiðslum inn á fasteignasparnað og hversu háa eða lága upphæð þeir greiða á mánuði 

inn á sparnaðinn. Flestir greiða annaðhvort einungis frjálsar greiðslur inn á sparnaðinn eða 

fastar mánaðarlegar greiðslur ásamt frjálsum greiðslum. Lang fæstir greiða einungis fastar 

mánaðarlegar greiðslur. Flestir greiða 100.000 kr. eða hærra á mánuði inn á sparnað en næst 

flestir greiða 19.999 kr. eða lægra á mánuði (sjá Töflu 5).  

 
Tafla 5. Hversu háa eða lága upphæð ert þú að greiða inn á fasteignasparnað á mánuði og hvernig hagar þú 
greiðslum inn á hann? 

 
 

Þátttakendur sem markvisst eru að spara fyrir fasteign voru spurðir hvenær þeir sjá fram á að 

kaupa sína fyrstu fasteign og hvernig þeir haga greiðslum inn á fasteignasparnað. Af þeim 
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þátttakendum sem sjá fram á að kaupa sína fyrstu fasteign á næstu 1 til 2 árum eru 51% sem 

greiða einungis frjálsar greiðslur og 40,8% greiða fastar mánaðarlegar greiðslur ásamt frjálsum 

greiðslum inn á sparnað. Svipuð dreifing er á þeim aðilum sem sjá fram á að kaupa fasteign á 

næstu 3 til 4 árum en 51,7% greiða einungis frjálsar greiðslur og 34,5% greiða bæði fastar 

mánaðarlegar greiðslur og frjálsar greiðslur inn á sparnaðinn (sjá Mynd 7).  

 

 
Mynd 7. Hvenær sérð þú fram á að kaupa fasteign og hvernig hagar þú greiðslum inn á fasteignasparnaðinn? 

 
Þeir þátttakendur sem markvisst eru að spara fyrir fasteign voru spurðir hver heildar upphæðin 

nemur sem þeir gera ráð fyrir að greiða í útborgun fyrir fasteign og hvenær þeir sjá fram á að 

kaupa fasteign. Af þeim þátttakendum sem sjá fram á að kaupa sína fyrstu fasteign á næstu 1 

til 2 árum eru flestir sem gera ráð fyrir að greiða 3.000.000 kr. til 5.999.999 kr. í útborgun og 

næst flestir gera ráð fyrir að greiða 6.000.000 kr. til 9.999.999 kr. í útborgun. Af þeim 

þátttakendum sem sjá fram á að kaupa fasteign eftir 3 til 4 ár eru flestir sem gera ráð fyrir 

3.000.000 kr. til 5.999.999 kr. og næst flestir gera ráð fyrir  6.000.000 kr. til 9.999.999 kr. Þeir 

þátttakendur sem sjá ekki fram á að kaupa fasteign gera ráð fyrir að greiða meira en 10.000.000 

kr. í útborgun. Flestir þeirra sem markvisst eru að spara fyrir fasteignakaupum sjá fram á að 

kaupa fasteign á næstu 1 til 2 árum og þar á eftir sjá næst flestir fram á að kaupa fasteign á 

næstu 3 til 4 árum (sjá Mynd 8). 
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Mynd 8. Hvenær sérð þú fram á að kaupa fasteign og hver er heildar upphæðin sem þú gerir ráð fyrir að 
greiða í útborgun? 

 
Þeir þátttakendur sem eru markvisst að spara fyrir fasteign voru spurðir hvenær þeir sjái fram 

á að kaupa sína fyrstu fasteign og hvað þeir greiða mikið inn á fasteignasparnað á mánuði. Af 

þeim þátttakendum sem sjá fram á að kaupa sína fyrstu fasteign á næstu 1 til 2 árum eru flestir 

sem greiða 100.000 kr. eða hærra á mánuði inn á fasteignasparnað en næst flestir greiða 19.999 

kr. eða lægra á mánuði. Af þeim þátttakendum sem sjá fram á að kaupa sína fyrstu fasteign á 

næstu 3 til 4 árum eru flestir sem greiða 100.000 kr. eða hærra á mánuði inn á fasteignasparnað 

en næst flestir greiða 19.999 kr. eða lægra á mánuði. Þegar á heildina er litið þá eru flestir þeirra 

sem eru markvisst að spara fyrir fasteign að greiða 100.000 kr. eða hærra inn á fasteignasparnað 

á mánuði. Þar á eftir eru næst flestir sem greiða 19.999 kr. eða lægra á mánuði (sjá Töflu 6).  

 
Tafla 6. Hvenær sérð þú fram á að kaupa fasteign og hversu háa eða lága upphæð ert þú að greiða inn á 
fasteingasparnað á mánuði? 

 
 

Þátttakendur sem markvisst eru að spara fyrir fasteign voru spurðir hvað þeir gera ráð fyrir að 

greiða í útborgun og hversu háa eða lága upphæð þeir greiða inn á fasteignasparnað á mánuði. 

Þeir sem greiða 100.000 kr. eða hærra á mánuði í sparnað eru með svipaða skiptingu og þeir 

sem greiða 19.999 kr. eða lægra í sparnað á mánuði. Af þeim þátttakendum sem greiða 100.000 
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kr. eða hærra á mánuði inn á sparnað eru flestir sem gera ráð fyrir að greiða 6.000.000 kr. til 

9.999.999 kr. í útborgun og þar á eftir eru næst flestir sem gera ráð fyrir að greiða 3.000.000 

kr. til 5.999.999 kr. í útborgun. Af þeim þátttakendum sem greiða 19.999 kr. eða lægra á 

mánuði inn á sparnað eru flestir sem gera ráð fyrir að greiða 3.000.000 kr. til 5.999.999 kr. í 

útborgun. Einhverjir þátttakendur gera ráð fyrir að greiða 10.000.000 kr. eða hærra í útborgun 

og greiða 19.999 kr. eða lægra á mánuði inn á sparnað (sjá Töflu 7). 

 
Tafla 7. Hversu háa eða lága upphæð ert þú að greiða inn á fasteignasparnað á mánuði og hver er heildar 
upphæðin sem þú gerir ráð fyrir að greiða í útborgun fyrir fasteigninni? 

 
 

6.2.2 Þeir sem eru ekki markvisst að spara 

Þeir þátttakendur sem ekki eru markvisst að spara fyrir fasteign voru spurðir hvort þeir hefðu 

hugleitt að spara fyrir fasteign. Mun fleiri hafa hugleitt að spara markvisst fyrir fasteign heldur 

en ekki (sjá Mynd 9).  

 
Mynd 9. Hefur þú hugleitt að spara markvisst fyrir fasteignakaupum? 
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Þátttakendur sem hafa hugleitt að spara markvisst fyrir fasteign voru spurðir hversu mikið þeir 

hefðu hugleitt að greiða í sparnað á mánuði og hvernig þeir hefðu hugleitt að haga greiðslum 

inn á fasteignasparnað. Lang flestir hafa hugleitt að greiða fastar mánaðarlegar greiðslur ásamt 

frjálsum greiðslum inn á sparnað. Flestir sjá fram á að greiða 40.000 kr. til 59.999 kr. á mánuði. 

Næst flestir sjá fram á að greiða 20.000 kr. til 39.999 kr. á mánuði. Mun færri sjá fram á að 

greiða einungis fastar mánaðarlegar greiðslur á mánuði eða einungis frjálsar greiðslur í sparnað 

(sjá Töflu 8).  

 
Tafla 8. Hversu háa eða lága upphæð hefur þú hugleitt að greiða inn á fasteignasparnað á mánuði og hvernig 
hefur þú hugleitt að haga greiðslum inn á hann? 

 
 

Þeir þátttakendur sem eru ekki markvisst að spara fyrir fasteign voru spurðir hvernig þeir hefðu 

hugleitt að haga greiðslum á fasteignasparnað og hvenær þeir sæju fram á að kaupa fasteign. 

Fæstir hafa hugleitt að greiða einungis fastar mánaðarlegar greiðslur en þeir aðilar sjá fram á 

að kaupa fasteign á næstu 3 til 4 árum eða á næstu 5 til 6 árum. Þeir þátttakendur sem hafa 

hugleitt að greiða einungis frjálsar greiðslur eru fáir en flestir þeirra sjá fram á að kaupa fasteign 

á næstu 1 til 2 árum og næst flestir á næstu 9 til 10 árum. Flestir þátttakendur sjá fram á greiða 

fastar mánaðarlegar greiðslur og frjálsar greiðslur inn á sparnað. Af þeim þátttakendum og 

öllum þátttakendum sem hafa hugleitt að spara markvisst fyrir fasteign sjá flestir fram á að 

kaupa fasteign á næstu 3 til 4 árum. Næst flestir þátttakendur sjá annaðhvort fram á að kaupa 

fasteign á næstu 1 til 2 árum eða á næstu 5 til 6 árum (sjá Mynd 10). 
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Mynd 10. Hvernig hefur þú hugleitt að haga greiðslum inn á fasteignasparnað og hvenær sérð þú fram á að kaupa 
fasteign? 

 
Þátttakendur sem hafa hugleitt að spara markvisst fyrir fasteign voru spurðir hvenær þeir sjái 

fram á að kaupa fasteign og hversu mikið þeir hafi hugleitt að greiða í fasteignasparnað á 

mánuði. Flestir sjá fram á að kaupa fasteign á næstu 3 til 4 árum og hafa hugleitt að greiða 

40.000 kr. til 59.999 kr. á mánuði. Þar á eftir eru jafn margir sem sjá fram á að kaupa fasteign 

á næstu 1 til 2 árum eða 5 til 6 árum. Af þeim þátttakendum sem sjá fram á að kaupa fasteign 

á næstu 1 til 2 árum eru flestir sem hafa hugleitt að greiða 40.000 kr. til 59.999 kr. mánaðarlega. 

Þeir þátttakendur sem sjá fram á að kaupa fasteign á næstu 5 til 6 árum eru einnig flestir sem 

hafa hugleitt að greiða 40.000 kr. til 59.999 kr. á mánuði (sjá Töflu 9).  

 
Tafla 9. Hvenær sérð þú fram á að kaupa fasteign og hversu háa eða lága upphæð hefur þú hugleitt að greiða 
inn á fasteignasparnað á mánuði? 

 
 

Þeir þátttakendur sem hafa hugleitt að spara markvisst fyrir fasteign voru spurðir hvenær þeir 

sjá fram á að kaupa fasteign og hver heildar upphæðin er sem þeir geri ráð fyrir að greiða í 
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útborgun. Flestir sjá fram á að greiða 3.000.000 kr. til 5.999.999 kr. og sjá fram á að kaupa 

fasteign á næstu 3 til 4 árum (sjá Mynd 11).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Þeir þátttakendur sem hafa hugleitt að spara markvisst fyrir fasteign voru spurðir hver 

upphæðin væri sem þeir hefðu hugleitt að greiða á mánuði í fasteignasparnað og hversu há 

heildar upphæðin er sem þeir sjá fram á að greiða í útborgun. Af þeim þátttakendum sem hafa 

hugleitt að greiða 100.000 kr. eða hærra í sparnað á mánuði er skiptingin jöfn á milli þeirra 

sem sjá fram á að greiða 3.000.000 kr. til 5.999.999 kr. í útborgun og þeirra sem sjá fram á að 

greiða 6.000.000 kr. til 9.999.999 kr. í útborgun (sjá Töflu 10). Þeir einstaklingar sem sjá fram 

á að greiða 3.000.000 kr. til 5.999.999 kr. í útborgun eru á réttri leið samkvæmt Mynd 1 (bls. 

6). Þeir útreikningar sýna að 100.000 kr. í sparnað á mánuði í 4 ár safnar um 5.000.000 kr. 

Flestir hafa hugleitt að greiða 40.000 kr. til 59.999 kr. á mánuði í sparnað og sjá fram á að 

greiða 3.000.000 kr. til 5.999.999 kr. í útborgun (sjá Töflu 10).  

 
Tafla 10. Hversu háa eða lága upphæð hefur þú hugleitt að greiða inn á fasteignasparnað á mánuði og hver 
er heildar upphæðin sem þú gerir ráð fyrir að greiða í útborgun fyrir fasteign? 
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6.3 Allir þátttakendur 
Þátttakendur sem ekki eru skráðir fyrir fasteign voru spurðir hvaða eiginleikar skiptir mestu 

máli þegar þeir velja sparnaðarleið fyrir fasteignasparnað. Eiginleikarnir voru vextir, binditími, 

verðtrygging og áhætta. Talan 1 gefur til kynna að sá eiginleiki skiptir þátttakendur mestu máli, 

talan 2 skiptir næst mestu máli, talan 3 skiptir næst minnstu máli og talan 4 skiptir minnstu 

máli. Það var mismunandi hvernig þátttakendur röðuð eiginleikunum en niðurstöðurnar eru 

skýrar. Þær sýna að vextir er sá eiginleiki sem skiptir þátttakendur mestu máli, binditími skiptir 

þátttakendur næst mestu máli, þar á eftir er verðtrygging og áhætta sem skiptir þátttakendur 

minnstu máli.  

 

 
Mynd 12. Hvaða eiginleiki skiptir þig mestu máli þegar þú hugleiðir fasteignasparnað? 

 
Þátttakendur sem ekki eru skráðir fyrir fasteign voru spurðir hvort þeir væru tilbúnir að 

skuldbinda sig við að greiða ákveðna upphæð í fyrir fram ákveðinn tíma inn á 

sparnaðarreikning og fá því betri kjör í staðinn. Flestir, eða 89% af þeim þátttakendum, eru 

tilbúnir að skuldbinda sig að greiða ákveðna upphæð í fyrir fram ákveðinn tíma og fá því betri 

kjör á sparnaðarreikning (sjá Mynd 13).  

 

 
Mynd 13. Ef þú fengir betri kjör á sparnaðarreikning, værir þú tilbúin/nn að skuldbinda þig til þess að greiða 
ákveðna upphæð á mánuði í fyrirfram ákveðinn tíma? 
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Allir þátttakendur könnunarinnar voru spurðir hvort þeir greiði í viðbótarlífeyrissparnað. Þeir 

sem greiða í viðbótarlífeyrissparnað eru 85,7% (sjá Mynd 14). 

 

 
Mynd 14. Ert þú að greiða í viðbótarlífeyrissparnað? 

 
Þátttakendur voru spurðir hvort þeir væru á vinnumarkaði og hvort þeir séu skráðir fyrir 

fasteign. Flestir þeirra þátttakenda sem eru í fullu starfi eru skráðir fyrir fasteign. Flestir þeirra 

þátttakenda sem eru í hlutastarfi eru ekki skráðir fyrir fasteign (sjá Mynd 15). Þeir þátttakendur 

sem ekki eru á vinnumarkaði eru nánast jafn margir skráðir fyrir fasteign og þeir sem ekki eru 

skráðir fyrir fasteign.  

 

 
Mynd 15. Ert þú á vinnumarkaði? Myndin sýnir þá sem eru skráðir eigendur af fasteign og þá sem eru ekki 
skráðir eigendur og hvort þeir séu á vinnumarkaði eða ekki. 

 
Þátttakendur könnunarinnar voru spurðir hvort þeir eru í skóla og hvort þeir eru skráðir fyrir 

fasteign. Flestir þeirra sem eru ekki skráðir fyrir fasteign eru í skóla og flestir þeirra sem eru 

skráðir fyrir fasteign eru ekki í skóla (sjá Mynd 16).  
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Mynd 16. Ert þú í skóla? Myndin sýnir þá sem eru skráðir eigendur af fasteign og þá sem eru ekki skráðir 
eigendur og hvort þeir séu í skóla eða ekki. 

 
Þátttakendur sem ekki eru skráðir fyrir fasteign voru spurðir hvort þeir eru markvisst að spara 

fyrir fasteign og hvort þeir eru á vinnumarkaði. Þeir sem eru markvisst að spara fyrir fasteign 

eru flestir í fullu starfi eða hlutastarfi. Einhverjir þátttakendur eru að spara markvisst en eru 

ekki á vinnumarkaði (sjá Mynd 17).  

 

 
Mynd 17. Ert þú á vinnumarkaði? Myndin sýnir þá sem eru að spara markvisst fyrir fasteign og þá sem eru 
ekki að spara markvisst  og hvort þeir séu á vinnumarkaði eða ekki. 

 
Þátttakendur sem ekki eru skráðir fyrir fasteign voru spurðir hvort þeir eru markvisst að spara 

fyrir fasteign og hvort þeir séu í skóla eða ekki. Af þeim sem eru í skóla eru flestir að spara 

markvisst fyrir fasteign (sjá Mynd 18). Flestir sem eru ekki í skóla eru að spara markvisst fyrir 

fasteign.  
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Mynd 18. Ert þú í skóla? Myndin sýnir þá sem eru að spara markvisst fyrir fasteign og þá sem eru ekki að 
spara markvisst og hvort þeir séu í skóla eða ekki. 

 
Þátttakendur sem ekki eru að spara markvisst fyrir fasteign voru spurðir hvort þeir hafa hugleitt 

að spara markvisst fyrir fasteign og hvort þeir eru á vinnumarkaði. Flestir hafa hugleitt að spara 

markvisst fyrir fasteign og eru í hlutastarfi (sjá Mynd 19). 

 

 
Mynd 19. Ert þú á vinnumarkaði? Myndin sýnir þá sem hafa hugleitt að spara markvisst fyrir fasteign og þá 
sem hafa ekki hugleitt að spara markvisst og hvort þeir séu á vinnumarkaði eða ekki. 

 
Þátttakendur sem ekki eru markvisst að spara fyrir fasteign voru spurðir hvort þeir hafa hugleitt 

að spara markvisst fyrir fasteign og hvort þeir eru í skóla. Þeir þátttakendur sem eru í skóla 

hafa flestir hugleitt að spara markvisst fyrir fasteign (sjá Mynd 20).  
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Mynd 20. Ert þú í skóla? Myndin sýnir þá sem hafa hugleitt að spara markvisst fyrir fasteign og þá sem hafa 
ekki hugleitt að spara markvisst og hvort þeir séu í skóla eða ekki. 

 
Þegar borinn er saman aldur þátttakenda og hvort þeir séu skráðir eigendur af fasteign eða ekki 

sést að það eru mun fleiri á aldrinum 25 ára og yngri eru ekki skráðir eigendur af fasteign. Af 

þeim hópi eru 102 ekki skráðir eigendur og aðeins 42 skráðir eigendur. Af þátttakendum á 

aldrinum 26 ára og eldri eru mun fleiri skráðir fyrir fasteign heldur en ekki, það er 79 skráðir 

eigendur og 39 ekki skráðir eigendur. Margir á aldrinum 22 til 25 ára eru skráðir 100% eigendur 

af fasteign (sjá Töflu 11). 

 
Tafla 11. Hver er aldur þinn og ert þú skráður eigandi af fasteign? 

 
 

Þegar aldur þeirra sem eru ekki skráðir eigendur af fasteign er borinn saman við hvort þeir séu 

að spara markvisst eða ekki, má sjá að flestir þeirra sem eru að spara markvisst fyrir fasteign 

eru á aldrinum 22 til 25 ára. Margir á þessum aldri eru ekki að spara markvisst fyrir útborgun 

en þó hafa nánast allir þessara þátttakenda hugleitt að spara markvisst (sjá Töflu 12; sjá Töflu 

13). 
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Tafla 12. Hver er aldur þinn og ert þú markvisst að spara fyrir fasteign? 

 
 

Tafla 13. Hver er aldur þinn og hefur þú hugleitt að spara markvisst fyrir fasteign? 

 
 
6.4 Sparnaðarleiðir 

Önnur könnun var sett út þar sem spurt var hvaða sparnaðarleið þátttakendur myndu velja fyrir 

fasteignasparnað. Niðurstöðurnar eru aðeins frá þátttakendum sem ekki eiga fasteign. Settar 

voru fram fimm sparnaðarleiðir svipaðar þeim sem eru í boði hjá fjármálastofnunum í dag. Hjá 

sjóðunum var tekið fram að það er 1% gjald við kaup ásamt 225 kr. afgreiðslugjald við hverja 

færslu. Einnig var tekið fram að hægt væri að setja upp reglubundinn sparnað og þá myndi 1% 

gjaldið falla niður. Sjóður 1 var skuldabréfasjóður þar sem tekið var fram vexti síðast liðið ár 

sem námu 7,81%. Uppgjörstími eru tveir bankadagar og áhættuskalinn 3. Sjóður 2 var 

skuldabréfasjóður sem bar 3,77% vexti síðast liðið ár. Uppgjörstími er 1 bankadagur og 

áhættuskalinn 1. Sparnaðarreikningur 1 var óverðtryggður innlánsreikningur með 2,55% vexti. 

Binditími eru 3 mánuðir og lágmarksupphæð á reikningnum er 250.000 kr. 

Sparnaðarreikningur 2 var óverðtryggður innlánsreikningur með 2,45% vexti. Binditími eru 12 

mánuðir frá fyrstu innlögn og að vera með að lágmarki 5.000 kr. reglubundinn sparnað á 

reikninginn í 12 mánuði. Sparnaðarreikningur 3 var óverðtryggður innlánsreikningur með 
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1,25% vexti. Panta þarf úttekt af innlánsreikningnum sem verður laus á 31. degi eftir úttekt. 

Niðurstöður Könnunar 2 voru að flestir völdu sparnaðarreikning 1, eða 32,9%. Næst flestir, 

eða 26,5%, völdu sjóð 1 og þar á eftir voru 23,4% sem völdu sjóð 2 sem sparnaðarleið (sjá 

Mynd 21).  

 

 
Mynd 21. Ef þú værir að stofna fasteignasparnað í dag, hvaða sparnaðarleið myndir þú velja? 

 
Síðan voru þátttakendur spurðir hversu gott fjármálalæsi þeir telja sig vera með. Flestir 

þátttakendur telja fjármálalæsi sitt vera hvorki gott né slæmt. Næst flestir telja fjármálalæsi sitt 

vera gott og þar á eftir mjög gott (sjá Mynd 22).  

 

 
Mynd 22. Hversu gott eða slæmt telur þú fjármálalæsi þitt vera? 

 
Þátttakendum var skipt niður eftir hversu gott eða slæmt þeir telja fjármálalæsi sitt vera. Af 

þeim þátttakendum sem telja fjármálalæsi sitt vera mjög gott eru flestir, eða helmingur, sem 

völdu sjóð 2 sem sparnaðarleið og næst flestir völdu sjóð 1. Flestir sjá fram á að kaupa fasteign 

eftir 1 til 2 ár (sjá Töflu 14).  
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Tafla 14. Taflan sýnir þá þátttakendur sem telja fjármálalæsi sitt vera mjög gott, hvenær þeir sjá fram á að 
kaupa fasteign, hversu háa upphæð þeir gera ráð fyrir að greiða í útborgun og hversu háa eða lága upphæð 
þeir myndu greiða inn á fasteignasparnað mánaðarlega. 

 

 
Af þeim þátttakendum sem telja fjármálalæsi sitt vera gott eru flestir, eða meira en helmingur, 

sem velja sjóð 1 og þar á eftir sparnaðarreikning 1. Flestir sjá fram á að kaupa fasteign á næstu 

3 til 4 árum og að greiða 3.000.000 kr. til 5.999.999 kr. í útborgun. Flestir myndu greiða 

100.000 kr. eða hærra á mánuði í sparnaðinn (sjá Töflu 12).  

 
Tafla 15. Myndin sýnir þá þátttakendur sem telja fjármálalæsi sitt vera  gott, hvenær þeir sjá fram á að kaupa 
fasteign, hversu háa upphæð þeir gera ráð fyrir að greiða í útborgun og hversu háa eða lága upphæð þeir 
myndu greiða inn á fasteignasparnað mánaðarlega. 

 
 

Af þeim þátttakendum sem telja fjármálalæsi sitt vera hvorki gott né slæmt eru flestir sem velja 

sparnaðarreikning 1. Þessar niðurstöður sýna að flestir sjá fram á að kaupa fasteign á næstu 3 

til 4 árum og næst flestir sjá fram á að kaupa fasteign á næstu 1 til 2 árum. Flestir sjá fram á að 
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greiða 3.000.000 kr. til 5.999.999 kr. í útborgun og flestir myndu greiða 40.000 kr. til 59.999 

kr. á mánuði í sparnaðinn (sjá Töflu 13).  

 
Tafla 16. Taflan sýnir þá þátttakendur sem telja fjármálalæsi sitt vera  hvorki gott né slæmt, hvenær þeir sjá 
fram á að kaupa fasteign, hversu háa upphæð þeir gera ráð fyrir að greiða í útborgun og hversu háa eða lága 
upphæð þeir myndu greiða inn á fasteignasparnað mánaðarlega. 

 
 

Af þeim þátttakendum sem telja fjármálalæsi sitt vera slæmt eru flestir sem velja 

sparnaðarreikning 1. Flestir sjá fram á að kaupa fasteign á næstu 5 til 6 árum og að greiða 

3.000.000 kr. til 5.999.999 kr. í útborgun. Eins og sjá má er fjármálalæsi þessara þátttakenda 

ábótavant. Flestir myndu greiða 20.000 kr. til 39.999 kr. á mánuði í sparnaðinn (sjá Töflu 14).  

 

 

Tafla 17. Taflan sýnir þá þátttakendur sem telja fjármálalæsi sitt vera slæmt, hvenær þeir sjá fram á að kaupa 
fasteign, hversu háa upphæð þeir gera ráð fyrir að greiða í útborgun og hversu háa eða lága upphæð þeir myndu 
greiða inn á fasteignasparnað mánaðarlega. 
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Af þeim þátttakendum sem telja fjármálalæsi sitt vera mjög slæmt eru fleiri sem velja 

sparnaðarreikning 2. Mismunandi er hvenær þátttakendur sjá fram á að kaupa fasteign en fleiri 

sjá fram á að greiða 2.999.999 kr. eða lægra í útborgun. Fleiri sjá fram á að greiða 19.999 kr. 

eða lægra inn á fasteignasparnað mánaðarlega (sjá Töflu 15). Fjármálalæsi þessa hóps er 

ábótavant. 

 
Tafla 18. Taflan sýnir þá þátttakendur sem telja fjármálalæsi sitt vera  mjög  slæmt, hvenær þeir sjá fram á að 
kaupa fasteign, hversu háa upphæð þeir gera ráð fyrir að greiða í útborgun og hversu háa eða lága upphæð 
þeir myndu greiða inn á fasteignasparnað mánaðarlega. 

 
 

7. Umræða og lokaorð 
Megintilgangur rannsóknarinnar var að komast að því hvaða þættir vega mest þegar 

einstaklingar velja sér sparnaðarleið fyrir fasteignakaup og hvernig sparnaðaráætlun þeirra er. 

Heilt yfir voru niðurstöður könnunarinnar í samræmi við væntingar höfunda. Það voru þó 

nokkur atriði sem komu höfundum á óvart. Niðurstöður þátttakenda sem skráðir eru fyrir 

fasteign komu höfundum nokkuð á óvart. Flestir söfnuðu fyrir útborgun í íbúð með einungis 

sparnaði og færri en búist var við nýttu viðbótarlífeyrissparnað í fasteignakaupunum. Úrræðið 

um ráðstöfun viðbótarlífeyrissparnaðar er skattfrjálst því er virkilega hagstætt að nýta það til 

útborgunar í fasteign og/eða til greiðslu inn á fasteignalán til að lækka greiðslubyrði eða 

höfuðstól þess. Þegar aldursskiptingin var skoðuð kom í ljós að margir undir 36 ára nýttu ekki 

úrræðið. Hægt væri að kanna hvort að þeir aðilar sem nýttu ekki viðbótarlífeyrissparnað í 

fasteignakaupunum hefðu vitað af úrræðinu þegar þeir keyptu fyrstu fasteign. Mikið hefur 

verið um auglýsingaherferðir síðastliðin ár varðandi úrræðið að nýta viðbótarlífeyrissparnað í 

fasteignakaupum. Því kemur það ekki á óvart að flestir þeirra sem markvisst eru að spara fyrir 

fasteign í dag eru að greiða í viðbótarlífeyrissparnað.  
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Flestir þeirra sem eru markvisst að spara fyrir fasteign leggja til hliðar á 

sparnaðarreikning sem sýnir mikilvægi góðs framboðs innlánsreikninga sem henta 

mismunandi þörfum einstaklinga. Margir eru að greiða í viðbótarlífeyrissparnað sem er jákvætt 

þar sem það er mjög hagstæð leið til þess að bæta við sparnaðinn. Flestir sem eru markvisst að 

spara greiða 100.000 kr. eða hærra í sparnað mánaðarlega og sjá fram á að kaupa fasteign á 

næstu 1 til 4 árum. Næst flestir greiða 19.999 kr. eða lægra á mánuði. Hægt er að álykta að 

þessi munur felist í misgóðu fjármálalæsi þátttakenda. Ef litið er á útreikninga á Mynd 1 (bls.6) 

sést að þegar einstaklingur greiðir 100.000 kr. mánaðarlega í sparnað á hann 4.992.895 kr. eftir 

fjögur ár. Því er ekki talið raunsætt að þeir þátttakendur sem greiða 19.999 kr. á mánuði geti 

keypt íbúð á næstu árum en þó er ekki vitað til þess hversu mikið þessir þátttakendur hafa nú 

þegar safnað eða hvort þeir sjá fram á að fá einhverskonar styrk fyrir útborgun. Miðað við 

útreikninga samkvæmt Jöfnu 1 (bls. 5) má sjá að það tekur um 17 og hálft ár að safna 5.000.000 

kr. með því að greiða 20.000 kr. á mánuði (sjá Mynd 23).  

 
Mynd 23. Myndin sýnir hvað það tekur langan tíma að safna 5.000.000 kr. með því að greiða 20.000 kr. á 
mánuði inn á sparnaðarreikning með 2% vöxtum. 

 
Höfundar gefa sér það að þátttakendur sem hafa hugleitt að spara markvisst fyrir fasteign eru 

ekki búnir að safna neinu og byrja því sparnaðinn á núlli. Flestir þeirra sem hafa hugleitt að 

spara markvisst fyrir fasteign sjá fram á að greiða 40.000 kr. til 59.999 kr. í sparnað á mánuði, 

kaupa fasteign á næstu 3 til 4 árum og greiða 3.000.000 kr. til 5.999.999 kr. í útborgun. Það er 

raunsætt að safna þessari upphæð á 3 til 4 árum ef greidd er há upphæð í sparnað á mánuði. 

Það getur þó tekið lengri tíma heldur en 3 til 4 ár  ef greiddar eru 40.000 til 59.999 kr. á mánuði. 

Með Jöfnu 1 er hægt að sjá hversu lengi þátttakendur eru að safna 5.000.000 kr. með því að 

greiða 50.000 kr. á mánuði í sparnað.  
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Mynd 24. Myndin sýnir hversu langan tíma það tekur að safna 5.000.000 kr. með því að greiða 50.000 kr. á mánuði 
inn á sparnaðarreikning með 2% vöxtum. 

 
Með því að greiða 50.000 kr. á mánuði inn á sparnaðarreikning með 2% vöxtum safnast 

5.025.219 kr. eftir 7 ár og 9 mánuði (sjá Mynd 24). Miðað við að flestir sjá fram á að kaupa 

fasteign á næstu 3 til 4 árum þá er þetta óraunhæf sparnaðarleið þar sem höfundar gefa sér að 

þeir sem hafa einungis hugleitt að spara markvisst séu ekki byrjaðir að safna í fasteignasparnað.  

 Flestir þeirra sem ekki eru skráðir fyrir fasteign eru í skóla og flestir þeirra sem eru 

skráðir fyrir fasteign eru ekki í skóla. Þetta eru niðurstöður sem mátti búast við þar sem erfitt 

er að eiga fasteign ef maður er í skóla því yfirleitt eru einstaklingar með skertar og jafnvel 

engar tekjur þegar þeir stunda nám. Áhugavert var að sjá að einhverjir voru að spara markvisst 

fyrir fasteign en eru ekki á vinnumarkaði og að einhverjir eru í fullu starfi en ekki að spara 

markvisst fyrir fasteign. Þó eru flestir sem eru markvisst að spara í fullu starfi eða hlutastarfi 

eins og við mátti búast. Þegar borið var saman aldur þátttakenda og hvort þeir séu skráðir 

eigendur fyrir fasteign eða ekki er ljóst að niðurstöðurnar eru í samræmi við væntingar höfunda. 

Mun fleiri á aldrinum 25 ára og yngri eru ekki skráðir fyrir fasteign. Það kemur á óvart hversu 

margir á þessum aldri eru ekki að spara markvisst fyrir fasteign þó hafa nánast allir þessara 

þátttakenda hugleitt að spara markvisst. Forvitnilegt væri að vita hver ástæðan á bakvið það er, 

hvort að þau hreinlega hafa ekki tök á að spara til dæmis vegna náms eða hvort fjármálalæsi sé 

ekki nægilega gott.  

Niðurstöður könnunarinnar gefa til kynna að lélegt fjármálalæsi sé meðal þátttakenda. 

Einhverjir telja sig vera markvisst að spara fyrir útborgun í fasteign með því að vera einungis 

að greiða í viðbótarlífeyrissparnað. Úrræðið er hugsað til þess að auðvelda sparnað fyrir 

útborgun en ekki sem fasteignasparnaður einn og sér. Fyrst og fremst er 
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viðbótarlífeyrissparnaður hugsaður til þess að bæta upp fyrir tekjumissi þegar einstaklingar 

fara á eftirlaun. Einhverjir þátttakendur sjá fram á að kaupa fasteign á næstu 1 til 2 árum þrátt 

fyrir að hafa aðeins hugleitt að spara markvisst. Þessir einstaklingar eru ekki að spara markvisst 

nú þegar en þó var ekki spurt hvort þeir sjá fram á utanaðkomandi fjármagn upp í útborgun, 

svo sem styrk, arf eða annað slíkt.  

Vextir eru það sem skiptir þátttakendur mestu máli þegar þeir hugsa um 

fasteignasparnað og áhætta skiptir flesta þátttakendur minnstu máli. Binditími skiptir 

þátttakendur næst mestu máli en flestir eru tilbúnir til að skuldbinda sig við ákveðna upphæð á 

mánuði og fá því betri kjör á sparnaðarreikning. Út frá þessum niðurstöðum settu höfundar út 

aðra könnun þar sem tekið var saman nokkrar sparnaðarleiðir og spurt hvaða leið þátttakendur 

myndu kjósa sér þegar þeir hugleiða fasteignasparnað.  

Út frá niðurstöðum Könnunar 1 völdu höfundar fimm sparnaðarleiðir í Könnun 2 til að 

sjá hvaða sparnaðarleið flestir þátttakendur myndu velja. Vextir var sá eiginleiki sem skiptir 

þátttakendur mestu máli sem ekki eru skráðir fyrir fasteign. Því vildu höfundar hafa 

sparnaðarreikninga sem bera hæstu vexti sem hægt er að bjóða upp á. Þannig var 

sparnaðarreikningur 1 fyrir valinu. Binditími skipti þátttakendur næst mestu máli en ekki var 

spurt meira út í þann þátt, þá hversu langan binditíma þeir kjósa. Höfundar völdu því 

sparnaðarreikninga með mismunandi binditíma. Verðtrygging var sá eiginleiki sem skipti 

þátttakendur næst minnstu máli. Af þeim þátttakendum sem eru markvisst eða hafa hugleitt að 

spara fyrir fasteign eru flestir sem vilja hafa möguleikann á að greiða frjálsar greiðslur inn á 

sparnaðinn ásamt reglubundnum sparnaði. Þar sem niðurstöður gefa til kynna að skuldbinding 

á ákveðinni upphæð í reglubundinn sparnað á mánuði geti leitt til þess að einstaklingar kjósi 

að greiða lægra í reglubundinn sparnað vildu höfundar hafa aðeins sparnaðarleiðir í boði sem 

bjóða upp á bæði reglubundinn sparnað ásamt frjálsum greiðslum. Margir kjósa að greiða 

frjálsar greiðslur inn á fasteignasparnað sem getur verið vegna óreglulegra tekna eða að 

einstaklingar eiga erfitt með að skuldbinda sig við ákveðna upphæð á mánuði. Því var engin 

sparnaðarleið verðtryggð þar sem nýjar reglur Seðlabankans um verðtryggingu geta leitt til 

þess að einstaklingar kjósi frekar óverðtryggða reikninga þar sem frjálsar greiðslur henta betur 

inn á þá innlánsreikninga.  

Áhætta var sá þáttur sem skipti þátttakendur minnstu máli og því völdu höfundar tvo 

skuldabréfasjóði. Annar sjóðurinn, sjóður 1, bar meiri áhættu en sjóður 2. Sjóður 2 er lægstur 

á áhættuskalanum og ber hærri vexti en á almennum innlánsreikningum ætluðum til sparnaðar. 

Sjóður 1 ber mun hærri vexti en tíðkast á innlánsreikningum en ber meiri áhættu. Flestir 

þátttakendur Könnunar 1 svöruðu játandi þegar spurt var hvort þeir væru tilbúnir að skuldbinda 
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sig við ákveðna upphæð í fyrir fram ákveðinn tíma inn á sparnaðarreikning og fá því betri kjör 

í staðinn. Út frá þessum niðurstöðum var sparnaðarreikningur 2 valinn. Höfundar töldu að út 

frá niðurstöðum Könnunar 1 að sjóðirnir yrðu vinsælasti valmöguleikinn en svo var ekki 

raunin. Flestir völdu sparnaðarreikning 1 sem bar hærri vexti en hinir sparnaðarreikningarnir 

en 250.000 kr. lágmarksupphæð er á reikningnum. Höfundar töldu að lágmarksupphæðin 

mundi hrekja þátttakendur frá en svo virtist ekki vera. Hægt er að álykta að vextirnir voru það 

sem fékk þátttakendur til að velja sparnaðarreikning 1 og ástæðan af hverju þeir völdu ekki 

sjóði sé vegna þess að þeir eru ekki kunnugir þeim sem sparnaðarleið. Næst flestir völdu sjóð 

1 og þar á eftir sjóð 2. Þó er áhugavert að sjá hversu margir völdu sjóði miðað við niðurstöður 

Könnunar 1 þar sem það eru afar fáir sem greiða í sjóði. Áhugavert er að sjá að þátttakendur 

Könnunar 2 sem telja fjármálalæsi sitt vera gott eða mjög gott eru flestir sem velja sjóði sem 

sparnaðarleið. Af þeim sem telja fjármálalæsi sitt vera mjög gott eru flestir sem sjá fram á að 

kaupa fasteign á næstu 1 til 2 árum og greiða frekar lága upphæð inn á fasteignasparnað 

mánaðarlega. Ekki er þó vitað hversu miklu þau hafa safnað nú þegar. Flestir þeirra sem telja 

fjármálalæsi sitt vera gott eru á réttri braut miðað við mánaðarlegan sparnað, hversu mikið þeir 

sjá fram á að greiða í útborgun og hvenær þeir sjá fram á að kaupa fasteign. Þátttakendur sem 

telja fjármálalæsi sitt vera hvorki gott né slæmt, slæmt eða mjög slæmt velja flestir 

sparnaðarreikninga 1 eða 2. Hjá þeim þátttakendum sem telja fjármálalæsi sitt vera mjög slæmt 

má álykta að sparnaðarleiðir þeirra séu óraunhæfar. Hægt er að álykta að þeir einstaklingar sem 

telja fjármálalæsi sitt vera gott eða mjög gott hafi betri kunnáttu á verðbréfaviðskiptum en hinir 

þátttakendurnir og velja því sparnaðarleiðir með hærri ávöxtun þrátt fyrir einhverja áhættu. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að einstaklingar horfa til vaxta þegar þeir velja sparnaðarleið 

ætluð fasteignasparnaði. 

Lítið er að finna um nýlegar rannsóknir á fjármálalæsi á Íslandi sem opnar eru fyrir 

almenningi. Fjármálalæsi er mikilvægt rannsóknarefni og hefur áhrif á efnahagslega velgengni 

einstaklings. Byrjað er að kenna fjármálalæsi í grunn- og framhaldsskólum en þeir 

einstaklingar sem hafa ekki fengið kennslu á þessum efnum sitja eftir. Höfundar vilja sjá í 

framtíðinni rannsóknir á fjármálalæsi einstaklinga sem eru á aldrinum 19 til 29 ára og þá 

samanburð á þeim sem eiga fasteign og þeim sem ekki eiga fasteign. Niðurstöður 

rannsóknarinnar gefa til kynna að fjármálalæsi einstaklinga á þessum aldri sé ábótavant og því 

þyrfti að finna úrræði til þess að fræða þessa einstaklinga um mikilvægi fjármálalæsis og 

hvernig þeir geta bætt sig í þeim efnum.  

Höfundar telja að nýjar tillögur stjórnvalda muni einfalda það gríðarlega fyrir 

einstaklinga að kaupa sýna fyrstu fasteign. Þegar upphæðin sem þarf að greiða í útborgun er 
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mjög há þá getur það reynst erfitt að sjá fyrir endann á sparnaðinum þegar einstaklingar eru á 

byrjunarpunkti. Ef einstaklingar þurfa að spara fyrir lægri upphæð tekur það styttri tíma og þeir 

verða fljótari að ná markmiðum sínum. Úrræði víða um heim sem efla sparnað eru þó sniðug 

úrræði sem hvetja einstaklinga til þess að greiða reglulega inn á fasteignasparnað. Höfundar 

telja að slík úrræði hérlendis myndu hafa þau áhrif að einstaklingar hefji sparnað fyrr þó svo 

að þeir greiði lægri upphæðir í sparnaðinn.  
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Viðauki A: Spurningalisti fyrir Könnun 1 
 
Ert þú skráður eigandi af fasteign? 

a. Já, skráður 100% eigandi af fasteign 
b. Já, skráður eigandi fyrir ákveðnum hlut í fasteign 
c. Nei, ekki skráður eigandi af fasteign 

 
Ef já: 
 
Hvernig safnaðir þú fyrir útborguninni í fasteigninni? (vinsamlegast merktu í alla svarmöguleika sem 
eiga við) 

a. Með sparnaði 
b. Með viðbótarlífeyrissparnaði 
c. Með styrk frá fjölskyldumeðlim 
d. Með arfi  
e. Annað? _________  
 

Hver var heildar upphæðin sem var greidd í útborgun fyrir fasteigninni? 
a. 2.999.999 kr. Eða lægra 
b. 3.000.000 kr. - 5.999.999 kr.  
c. 6.000.000 kr. - 9.999.999 kr.  
d. 10.000.000 kr. eða hærra.  

 
Nýttir þú viðbótarlífeyrissparnað í fasteignakaupunum? 

a. Já, nýtti viðbótarlífeyrissparnað aðeins sem útborgun fyrir fasteign 
b. Já, nýtti viðbótarlífeyrissparnað sem útborgun fyrir fasteign og til greiðslu inn á 

fasteignalán 
c. Já, nýtti viðbótarlífeyrissparnað aðeins til greiðslu inn á fasteignalán 
d. Nei, nýtti ekki viðbótarlífeyrissparnað 

 
Næst í lokaspurningar 
 
Ef nei: 
  
Sérð þú fram á að kaupa fasteign einn/ein eða með öðrum? 

a. Ég sé fram á að kaupa fasteign einn/ein 
b. Ég sé fram á að kaupa fasteign með öðrum 
c. Ég sé ekki fram á að kaupa fasteign 

 
Hvenær sérð þú fram á að kaupa þína/ykkar fyrstu fasteign? 

a. Á næstu 1-2 árum 
b. Á næstu 3-4 árum 
c. Á næstu 5-6 árum 
f. Á næstu 7-8 árum 
g. Á næstu 9-10 árum 
h. Sé ekki fram á að kaupa fasteign 

 
Ert þú markvisst að spara fyrir fasteignakaupum? 

a. Já 
b. Nei 

 
Ef já: 
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Hvernig ert þú að spara fyrir fasteignakaupum?  (vinsamlegast merktu í alla svarmöguleika sem eiga 
við)   

a. Legg til hliðar á sparnaðarreikning  
b. Greiði í viðbótarlífeyrissparnað 
c. Kaupi í sjóðum 
d. Kaupi hlutabréf 
e. Annað? ________ 

 
Hvernig hagar þú greiðslum inn á fasteignasparnað? 

a. Einungis fastar mánaðarlegar greiðslur 
b. Einungis frjálsar greiðslur 
c. Fastar mánaðarlegar greiðslur og frjálsar greiðslur 

 
Hversu háa eða lága upphæð ert þú að greiða inn á fasteignasparnað á mánuði? 

a. 19.999 kr. Eða lægra 
b. 20.000 kr. - 39.999 kr.  
c. 40.000 kr. - 59.999 kr.  
d. 60.000 kr. - 79.999 kr. 
e. 80.000 kr. - 99.999 kr. 
f. 100.000 kr. Eða hærra 
g. Ég er ekki að greiða mánaðarlega inn á fasteignasparnað 

 
Hvaða eiginleikar skipta þig mestu máli þegar kemur að fasteignasparnaði? (Vinsamlegast merktu 1 
við það sem skiptir þig mestu máli, 2 við það sem skiptir næst mestu máli og svo framvegis) 

a. Vextir 
b. Binditími 
c. Verðtrygging 
d. Áhætta 

 
Hver er heildar upphæðin sem þú/þið gerir ráð fyrir að greiða í útborgun fyrir fasteign? 

a. 2.999.999 kr. Eða lægra 
b. 3.000.000 kr. - 5.999.999 kr.  
c. 6.000.000 kr. - 9.999.999 kr.  
d. 10.000.000 kr. eða hærra.  

 
Næst í lokaspurningar 
 
Ef nei: 
 
Hefur þú hugleitt að spara markvisst fyrir fasteignakaupum? 

a. Já 
b. Nei 

 
Ef já:  
 
Hvernig hefur þú hugleitt að haga greiðslum inn á fasteignasparnaðinn? 

a. Einungis fastar mánaðarlegar greiðslur 
b. Einungis frjálsar greiðslur 
c. Fastar mánaðarlegar greiðslur og frjálsar greiðslur 

 
Hversu háa eða lága upphæð hefur þú hefur þú hugleitt að greiða á mánuði í fasteignasparnað? 

a. 19.999 kr. Eða lægra.  
b. 20.000 kr. - 39.999 kr.  
c. 40.000 kr. - 59.999 kr.  



 

 53 

d. 60.000 kr. - 79.999 kr. 
e. 80.000 kr. - 99.999 kr. 
f. 100.000 kr. Eða hærra. 
g. Ég hef ekki hugleitt að greiða mánaðarlega inn á fasteignasparnað 

 
Hvaða eiginleikar skipta þig mestu máli þegar þú hugleiðir fasteignasparnað? (Vinsamlegast merktu 1 
við það sem skiptir þig mestu máli, 2 við það sem skiptir næst mestu máli og svo framvegis) 

a. Vextir 
b. Binditími 
c. Verðtrygging 
d. Áhætta 

 
Hver er heildar upphæðin sem þú gerir ráð fyrir að greiða í útborgun fyrir fasteign? 

a. 2.999.999 kr. Eða lægra 
b. 3.000.000 kr. - 5.999.999 kr.  
c. 6.000.000 kr. - 9.999.999 kr.  
d. 10.000.000 kr. eða hærra.  

 
Næst í lokaspurningar 
 
Lokaspurningar: 
 
Ert þú að greiða í viðbótarlífeyrissparnað? 

a. Já 
b. Nei 

 
Ert þú í skóla? 

a. Já  
b. Nei 

 
Ert þú á vinnumarkaði? 

a. Já, ég er í 100% starfi 
b. Já, ég er í hlutastarfi 
c. Nei 

 
Hvert er kyn þitt? 

a. KK 
b. KVK 
c. Annað 

 
Hver er aldur þinn? 

a. 18 ára eða yngri 
b. 19 - 21 ára 
c. 22 - 25 ára 
d. 26 - 29 ára 
e. 30 - 35 ára 
f. 36 - 41 árs 
g. 42 eða eldri  
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Viðauki B: Spurningalisti fyrir Könnun 2 
 
Ef þú værir að stofna fasteignasparnað í dag, hvaða sparnaðarleið myndir þú velja? 

a. Sjóður 1 
b. Sjóður 2 
c. Sparnaðarreikningur 1  
d. Sparnaðarreikningur 2 
e. Sparnaðarreikningur 3 
 

Hversu háa eða lága upphæð myndir þú greiða inn á fasteignasparnaðinn á mánuði? 
a. 19.999 kr. eða lægra 
b. 20.000 kr. - 39.999 kr. 
c. 40.000 kr. - 59.999 kr. 
d. 60.000 kr. - 79.999 kr. 
e. 80.000 kr. - 99.999 kr. 
f. 100.000 kr. - 149.999 kr. 
g. 150.000 kr. eða hærra 
h. Ég á nú þegar fasteign 

 
Hver er heildar upphæðin sem þú gerir ráð fyrir að greiða í útborgun fyrir fasteign? 

a. 2.999.999 kr. eða lægra 
b. 3.000.000 kr. - 5.999.999 kr. 
c. 6.000.000 kr. - 9.999.999 kr. 
d. 10.000.000 kr. eða hærra 
e. Ég á nú þegar fasteign 
 

Hvenær sérð þú fram á að kaupa fasteign? 
a. Á næstu 1-2 árum 
b. Á næstu 3-4 árum 
c. Á næstu 5-6 árum 
d. Næstu 7 ár eða lengra 
e. Ég sé ekki fram á að kaupa fasteign 
f. Ég á nú þegar fasteign 
 

Hversu gott eða slæmt telur þú fjármálalæsi þitt vera? 
a. Mjög gott 
b. Gott 
c. Hvorki gott né slæmt 
d. Slæmt 
e. Mjög slæmt 

 
Hver er aldur þinn? 

a. 18 ára eða yngri 
b. 19 - 21 árs 
c. 22 - 25 ára 
d. 26 - 29 ára 
e. 30 - 35 ára 
f. 36 - 41 árs 
g. 42 eða eldri  
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Viðauki C: Niðurstöður einstaka spurninga úr Könnun 1 
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Viðauki D: Niðurstöður einstaka spurninga úr Könnun 2 
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Viðauki E: Fjármunaverðlíkanið 
 
 

𝑟! = 𝑟"# + (𝑟$ − 𝑟"#) ∗ 𝑏! 
 

= 𝑟"# + (𝑅𝑃$) ∗ 𝑏! 
 
 

ri = ávöxtunarkrafa verðbréfs 

rM = ávöxtunarkrafa markaðssafnsins 

rRF = vextir af ríkisvíxlum (e. risk-free rate of return) 

RPM = rM - rRF = áhættuþóknun markaðarins 

bi = betagildi verðbréfs i 

(rM - rRF) * bi = áhættuþóknun verðbréfs i 


