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Ágrip 

 
Í þessari rannsókn var notað eigindleg rannsóknaraðferð og var hún notuð til þess að fá 

betri skilning á fjármálalæsi ungs fólks á sínum eigin húsnæðislánum. Viðtöl voru tekin 

við ungt fólk sem er tiltölulega nýbúið að kaupa sér fasteign, miðað var við innan við 

2 ár síðan fasteign var keypt. Spurningar snérust um að athuga þekkingu þátttakenda á 

sínum eigin lánum og spurt út í bakgrunn og þekkingu. Markmiðið var að kanna hvort 

þau hefðu þekkingu á sínum eigin lánum, hvar þau fengu kennslu og hvort þau hefðu 

viljað fá öðruvísi kennslu um fjármál til þess að geta tekið upplýstari ákvörðun fyrir 

sig. Rannsakandi reyndi að ræða við bæði pör og einstaklinga, eldri og yngri og einnig 

menntaða og ómenntaða til þess að fá sem víða niðurstöðu.  
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Þessi ritgerð er 14 ECTS-eininga lokaverkefni í B.S námi í viðskiptafræði við 

Háskólann á Bifröst. Leiðbeinandi minn við verkefnið var Árni Sverrir Hafsteinsson 

kennari á viðskiptafræðisviði við Háskólann á Bifröst. Vil ég færa honum sérstakar 

þakkir fyrir leiðsögn við gerð ritgerðarinnar. 

Viðfangsefni þessar rannsóknar var að athuga fjármálalæsi hjá yngra fólki með 

húsnæðislán og lána tengdum hlutum. Tóku 3 pör og 1 einstaklingur þátt í rannsókninni 

og vil ég þakka þeim innilega fyrir að taka þátt og gefa sér tíma í þetta fyrir mig. Að 

lokum vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir allan stuðninginn í ritgerðinni og náminu 

öllu. 
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myndir eða annað að bestu getu. Ég ber sjálfur áburgð á því sem missagt getur verið.  
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1. Inngangur 

Þessi ritgerð byggir á því að athuga hvort fjármálalæsi fólks sé nægilega mikið til þess 

að geta tekið upplýsta og sjálfstæða ákvörðun eða hafa kunnáttu til þess að leita sér 

viðeigandi upplýsinga fyrir húsnæðislán. Allskonar fjárfestingar eru í boði á lífsleiðinni 

og er húsnæðiskaup með þeim stærri sem fólk fjárfestir í. Það er því mikilvægt að fólk 

hafi nægilega mikla þekkingu og hæfni til þess að geta tekið upplýsta ákvörðun um 

hvaða lán hentar þeim best.  

Uppbygging þessar ritgerðar er þannig að byrjað er að fjalla um fjármálalæsi og hvað í 

því felst, svo er farið út í sögu fjármálalæsi á Íslandi í gegnum árin og hver staðan á því 

er í dag. Því næst er tekið fræðileg hugtök fyrir sem tengjast húsnæðislánum eða 

kaupum og svo borin saman lánamöguleikar fyrir húsnæðislán í dag. Að lokum er svo 

farið yfir niðurstöður úr viðtölunum sem voru tekin og fjallað um það. 

Áhuginn á þessu efni hefur verið lengi tilstaðar hjá rannsakenda og jókst hann töluvert 

við kaup á fasteign. Miklar umræður fóru af stað við utanaðkomandi aðila og gaman 

var að sjá mismunandi skoðanir fólks á þessum málum. En rannsakandi hafði góða 

fjármálakunnáttu á húsnæðislánum og var því auðvelt að skila umræður sem fóru fram. 

Vinir og kunningjar viðkomandi fóru svo að spyrja til ráða varðandi húsnæðislán og 

tók rannsakandi því eftir að skilningur fólks á húsnæðislánum og öðru tengt því væri 

ekki nægilega góður. Áhuginn fyrir því að gera ritgerð um þetta málefni var því alltaf 

ofarlega í huga.  



 

2. Fjármálalæsi 

2.1. Inngangur 

Fjármálalæsi er nauðsynleg hæfni sem þarf í nútímasamfélag. Það er gott fyrir alla að 

læra um fjármál uppá þeirra framtíð og gott er að byrja kennsluna sem fyrst t.d. á fyrstu 

árum í grunnskóla. Í heiminum verða fjármál sí flóknari og yngra fólk þarf að byrja 

snemma að taka ábyrgð á sínum fjármálum. Flest ungt fólk fær til að mynda snemma 

debit kort og erfitt getur verið fyrir suma að átta sig á hversu hratt peningar fara þegar 

kort er notað, samanburðar þegar reiðufé er notað. Um 17 ára aldur fá unglingar bílpróf, 

geta keypt bíl og þurfa því að reka hann. 18 ára ungmenni mega eiga kreditkort og þá 

geta einstaklingar tekið raðgreiðslulán, netgíró og margt fleira. Það er því of auðvelt og 

aðgengilegt að komast í lán hjá hinum ýmsu fyrirtækjum hvort sem það eru bankarnir 

eða smálánafyrirtæki. Allt er þetta aðgengilegt á netinu eða í gegnum app og lítið mál 

er að sækja um lán. Auðvelt er að taka lán í gegnum smálánafyrirtæki eins og t.d. 

Netgíró og gerir yngra fólk sér ekki endilega grein fyrir áhættunni sem í því liggur, háir 

vextir til að mynda svo eitthvað sé nefnt. Lélegar ákvarðanir fjárhagslega séð geta haft 

áhrif á líf fólks í langan tíma og þar má til dæmis nefna efnahagskreppuna sem skall á 

árið 2008. Margir telja að skortur á fjármálalæsi hafi verið stór partur í mörgum 

ákvörðunum sem leiddu til hennar og viðhélt henni lengur en þurfti að vera. 

Fjármálalæsi er því gríðarlega mikilvægt til þess að tryggja velgengni fólks í lífinu og 

hefur áhrif á samfélagið sem heild (Breki Karlsson, Hvað er fjármálalæsi, 2013). 

2.2. Hvað er fjármálalæsi? 

Breki Karlsson er stofnandi og forstöðumaður Stofnun um fjármálalæsi og gerði hann 

rannsókn árið 2005 þar sem hugtakið fjármálalæsi var fyrst sett fram. En hann þýddi 

þar heitið „financial literacy“. Skilgreining fjármálalæsis er „Fjármálalæsi er getan til 

að lesa, greina, stjórna og fjalla um fjármálalega þætti sem hafa áhrif á efnahagslega 

velferð einstaklingsins“. (Fjármálalæsi á Íslandi, 2009). Fjármálalæsi er getan til þess 

fjalla um fjármál án vandræða, greina valkosti, gera áætlanir í framtíðina og taka 

skynsamlegar og rökstuddar ákvarðanir með peninga. Einnig verða einstaklingar að 

geta brugðist skynsamlega við breyttum aðstæðum eða forsendum. Fjögur megin atriði 

fjármálalæsis eru: 

• Eyddu minna en þú aflar 

• Láttu peningana vinna fyrir þig 

• Búði þig undir hið óvænta 

• Peningar eru ekki allt 



 

Fjármálalæsi byggist á þekkingu, viðhorfum og hegðun (Hvað er fjármálalæsi?, 2010). 

En fjármálalæsi miðar að því að fólk nái almennt betri tökum á eigin fjármálum og 

tryggi því sér stöðuleiki í sínu eigin lífi. Ef fólk hefur tök á fjármálalæsi getur það mótað 

sína eigin framtíð og tekið rökstuddar og upplýstar ákvarðanir miða við sínar forsendur 

og það efnahagsumhverfi sem það býr í (Stofnun um fjármálalæsi beitir sér fyrir bættu 

fjármálalæsi íslensku þjóðarinnar, án dags.). 

2.3. Stofnun um fjármálalæsi 

Breki Karlsson er stofnandi og forstöðumaður Stofnun um fjármálalæsi eins og nefnt 

er hér að ofan og hefur hann stundum rannsóknir á fjármálalæsi og haldið töluvert af 

fyrirlestra og námskeið á Íslandi síðan 2005. En markmið stofnunar um fjármálalæsi er 

að Íslendingar: 

• Geti tekið upplýstar ákvarðanir er varða efnahagslega velferð sína og hugsað 

fyrir ólíkum þörfum eftir æviskeiðum 

• Verði meðvitaðir um árangursríkar leiðir í stjórnun eigin fjármála og sníði sér 

stakk eftir vexti 

• Hafi ástæðu til að vera ángæðir með fjárhagslegar ákvarðanir sínar og dragi 

þannig úr fjárhagsáhyggjum 

• Búi í haginn fyrir efnahagslega velferð sína og þar með lífshamingju 

Stofnunin stendur fyrir þjóðarátaki um bætt fjármálalæsi á þremur sviðum og þau eru 

vettvangur umræðu og athafna, menntun og rannsóknir. En stofnun um fjármálalæsi er 

vettvangur umræðu og athafna allra þeirra sem vilja hafa áhrif á fjármálalæsi. Þetta 

gildir fyrir menntastofnanir á vegum menntakerfisins, stofnana og samtaka og fleiri. 

Reynsla og þekking þeirra ásamt tengslum við erlendar stofnanir á vegum fjármálalæsis 

verða nýtt til eflingar á fjármálalæsi hér á Íslandi. Stofnuninn sér einnig um að halda 

kennslu og námskeið um fjármálalæsi fyrir menntakerfið og aðra sem vilja, einnig veita 

þeir ráðgjöf og sinna kennslu. Stofnuninn þróar og gefur út kennsluefni um fjármálalæsi 

fyrir skóla á öllum stigum ásamt öðrum sem hafa áhuga. Bókin Ferð til fjár – leiðarvísir 

í fjármálum fyrir ungt fólk eftir Breka Karlsson var gefin út 2010 er kennd núna í 

framhaldsskólum um allt land. En það var fyrsta skref í auknu fjármálalæsi hér á landi 

að kenna ungu fólki á fjármál, það var því aukið vægi fjármálalæsi í skólum. Stofnunin 

heftur einnig frumkvæði og umsjón með öllum fjármálalæsis rannsóknum sem gerðar 

eru hér á landi og einnig aðra sem þeir eru í samstarfi með. Stofnunin aflar sér 

sérþekkingar með því að safna þessu saman og vinna úr þessum rannsóknum, og nýta 



 

það svo áfram til þess að þróa kennslu (Stofnun um fjármálalæsi beitir sér fyrir bættu 

fjármálalæsi íslensku þjóðarinnar, án dags.). 

2.4. Félagið fjárráður 

Félagið fjárráður var stofnað árið 2018 og er þeirra markmið að vera með 

jafningjafræðslu í fjármálum. Markmið þeirra er að kenna fjármálalæsi á öllum 

skólastigum og efla því fjármálalæsi á Íslandi. Að stofnun félagsins komu nokkrir 

nemendur Háskóla Íslands. Félagið leggur áherslu á að kenna atriði varðandi lántöku, 

sparnað og almennt um fjármál. Flestir hafa heyrt frasann „ég borga og borga af láninu 

en lánið hækkar bara“. Þetta vitnar hreinlega í það að viðkomandi hafi tekið verðtryggt 

lán og hafi ekki gert sér grein fyrir skilmálum þess. Það er því mikilvægt að kenna 

fjármálalæsi til þess að fólk skilji hvaða ákvarðanir það er að taka þegar það kemur að 

fjármálum (Þórólfsdóttir, 2018). En félagið skýrir fjármálalæsi þannig að það sé hæfni 

einstaklinga til þess að tileinka sér góða yfirsýn yfir fjármálin og geta til að greina hvaða 

skilyrði það eru sem skipta mestu máli bæði þegar kemur að fjármögnun, sparnaði og 

eyðslu (Stofna félag um jafningjafjármálafræðslu, 2018). 

2.5. Skilgreining og áherslur OECD 

Skilgreining OECD er menntun í fjármálalæsi ferli sem miðar að því að bæta lífskjör 

neytenda og stuðla að fjármálastöðugleika í landinu. Ferlið að mennta fólk í 

fjármálalæsi er skipt í þrennt. Fyrsti hlutinn er auðveldastur og svo næsta skref erfiðara 

og að lokum síðasta erfiðast. Fyrsta stig ferlisins er  verið að gefa neytendum hlulausar 

upplýsingar frá hlutlausum aðilum um valmöguleika á fjármálaþjónustu, áhættu í 

fjármálaviðskiptaum og hugtök um allt fjármálatengt. Á öðru stigi eru neytendur að 

þróa með sér hæfni og öryggi til þess að taka sjálfir upplýstar ákvarðanir um það sem 

var kennt á fyrsta stigi. Á þriðja og síðasta stigi læra neytendur hvar á að leita hlutlausar 

ráðleggingar um fjármála tengda hluti og einnig að þekkja og átta sig á tækifærum sem 

þau geta nýtt til þess að auka hagsæld sína (Fjármálalæsi á Íslandi, 2009). 

OECD vill að fjármálalæsi yrði hugsað sem símenntun fyrir fólk á öllum aldri. Fyrir 

yngri kynslóðir er aðallega verið að hugsa að þau skilji sambandið milli neyslu og 

útgjalda, bera virðingu fyrir peningum og þróa hæfni til þess að skylja og stjórna sínum 

eigin fjármálum. En menntun í fjármálalæsi fyrir fullorðna snýst um að fjalla um 

fjármál heimilana, lánaáhættu, vátryggingar og lífeyrissparnað. En kennsla 

fjármálalæsis getur farið í gegnum menntakerfið, fjölmiðla, vinnustaði, námskeið og 

fleira. En áhersla er lögð á að kennslan sem fer fram er af aðila sem hefur viðurkennda 

þekkingu og kennslan sé sjálf vottuð af viðurkenndum stofnunum. Áhersla er svo lögð 



 

á að það þarf að kanna og greina árangur hvort menntun sé að skila sér til neytandans. 

En mælingar geta verið gerðar í formi kannana á t.d. nemendum í skólum og sé hvort 

það sé bæting frá fyrra tímabili (Fjármálalæsi á Íslandi, 2009). 

2.6. Fjármálalæsi á Íslandi 

Þann 13. ágúst 2008 skipaði viðskiptaráðherra nefnd til þess að athuga stöðu 

fjármálalæsis á Íslandi. Nefndin þurfti að athuga fjármálalæsi hjá almennig á þjónustu 

fjármálafyrirtækja sem í boði var, greina þörf á aðgerðum til bætingar og tillögur um 

aðgerðir. Í nefndinni voru 6 manns og komu þau öll úr mismunandi áttum þar á meðal 

viðskiptaráðuneytinu, neytendastofu, menntamálaráðuneytinu, Seðlabanka Íslands svo 

eitthvað sé nefnt. Nefndin fundaði 10 sinnum á tímabilinu ágúst 2008 til febrúar 2009. 

(Fjármaálalæsi á Íslandi, 2009). 

Nefndin var stofnun vegna þess að evrópusambandið og OECD (Organisation for 

Economic Co-operation and Development eða efnahags- og framfarastofnuninn) 

(Þorvaldsson, 2012) lýstu yfir áhyggjum að fjármálalæsi væri ekki nægilega mikið hjá 

fólki og mikilvægi þess að bæta það. Fjármálaþjónustu verður flóknari með tímanum 

og sérstaklega á þessum tíma sem nefndin fundaði en þá hafði efnahagskreppa nýlega 

skollið á og var því áhersla á mikilvægi fjármálalæsis töluvert meira en áður fyrr. En 

ekki nægilegt fjármálalæsi var til staðar fyrir fólk að taka upplýstar ákvarðanir með 

sparnað, lánatöku og fjárfestingu. Sást það í könnun sem nefndin lét gera meðal 

almennings, en rétt svara var einungis um 53%. Flestir sögðugt hafa fengið upplýsingar 

um fjármál hjá fjölskyldu þar á eftir banka og netinu en aðeins 4.6% nefndu skóla. 

Fjármálalæsi var minnst hjá tekjulágum og minna menntuðum. Lánamöguleikar urðu 

sífellt fleiri nokkrum árum fyrir kreppu og tóku margir svokölluð „myntkörfulán“ sem 

er lán sem bundið er við erlendan gjaldmiðil, þetta þótti gríðarlega hagstætt á þeim tíma 

því íslenska krónan var mjög sterk en svo í kreppunni féll krónan og lán hjá mörgum 

hækkuðu meira en tvöfalt þannig greiðslubyrgði lána urðu gríðarlega há. Mikið magn 

af fólki og fyrirtækjum urðu gjaldþrota á þessum tímum og má rekja þetta til lítils 

fjármálalæsis vegna slæmra ákvarðana um lánatöku og fjárfestingar. Mikilvægt er að 

kynna fólki fyrir áhættunni sem kemur að lánum og fjárfestingum svo það sé hægt að 

byggja upp betra og öruggara samfélag á ný (Fjármaálalæsi á Íslandi, 2009). 

Lagt var til af nefndinni að fræðsla um fjármál byrji strax á yngstu árum grunnskóla og 

verði svo meiri því ofar sem farið er í bekkjum og svo í framhaldsskóla yrði þyngsti 

hlutinn kenndur. Á yngsta stigi yrði ekki mikið kennt annað en um sparnað þá aðallega. 

Tilgangurinn með því er að vekja athygli barna að fara vel með fjármuni sína. 



 

Námsefnið þarf að vera breytilegt vegna þess að við lifum í síbreytilegum heimi og 

fjármál geta breyst mjög hratt. Einnig er mikilvægt að kynna hlutlaust efni fyrir börn 

og unglinga. Æskilegt er að kennarar hafi viðurkennda þjálfun til þess að kenna fræðslu 

í fjármálum og gerð sé krafa um símenntun en athugun leiddi í ljós að nemendur í 

kennaranámi fengu enga sérstaka fræðslu í fjármálalæsi. Nefndin lagði til að 

fjármálafræðsla yrði sett í kennsluskrá hjá bæði grunn- og framhaldsskólum 

(Fjármálalæsi á Íslandi, 2009). 

2.6.1. Kennsla og fræðsla fjármálalæsis 

Nefndin athugaði stöðu fjármálalæsis með því að senda fyrirspurnir á kennara í félagi 

lífsleiknikennara, aðila sem hafa hannað kennsluefni í fjármálalæsi, deildarforseta 

kennaradeildar Háskóla Íslands og formanns kennaraskorar við Háskólann á Akureyri. 

Þar kom í ljós að kennsla fjármálalæsis var mjög lítið. Fjármálalæsi var einungis hluti 

af lífsleiknikennslu og það var bara ef kennarinn hafi tök á því og viljann til þess að 

kenna það. Enginn skilda var fyrir lífsleikni kennara að taka sérstaklega fjármálalæsi 

fyrir. Nemendur á hagfræði- og/eða viðskiptafræðibraut lærðu ekki beint fjármálalæsi 

heldur lærðu þeir bókhald, þjóðhagfræði, rekstrarhagfræði og aðra tengda áfanga. 

Skrifandi þessarar ritgerðar gerði verkefni sem snerist um að reka bíl í lífsleikni tíma 

þegar hann gekk í fjölbrautarskóla, það var eina fjármálalæsis kennslan sem hann fékk 

fyrir utan hagfræði og viðskiptafræði áfangana sem hann tók (Fjármálalæsi á Íslandi, 

2009). 

Engin skylda var að kenna fjármálalæsi í grunnskólum landsins á þessum tíma en skólar  

gátu beðið um það og þá voru nokkur úrræði í boði eins og til dæmis Raunveruleikinn 

sem Landsbankinn sá um. En Raunveruleikinn er hermileikur og nemendur eiga að fá 

innsýn í þær ákvarðanir sem fólk tekur í sínu lífi og hvaða hindrunum og tækifærum 

berast fyrir fólki. Bekkir og nemendur keppa sín á milli til þess að safna sem flestum 

stigum. Þetta var gert að keppni til þess að auka áhuga hjá yngra fólki. Einnig var 

vinsælt námsefni sem heitir Undraheimur auranna og er það um peninga, ábyrgð í 

fjármálum og vexti. Undraheimur auranna er kennt í skólabúðum á Reykjum í 

Hrútafirði og stendur það yfir í viku í senn. Það var gríðarlega vinsælt á sínum tíma hjá 

skólum að sækja í þetta verkefni. Svo hafa einnig ráðgjafarstofa um fjármálheimilanna, 

Neytendasamtökin og fyrirtækið Ungir frumkvöðlar boðið sig fram að halda námskeið 

í grunnskólum ef skólar óska eftir því (Fjármálalæsi á Íslandi, 2009). 

Í fyrirspurninni sem nefndin lagði fyrir kennara í félagi lífsleiknikennara, var spurt 

framhaldsskóla kennara út í þeirra viðhorf til fjármálalæsis. Svör þeirra voru að 



 

nemendur hafa ekki aðgengi að tölvuveri og kennara skorti nægilega þekkingu á 

fjármálum. Margir skólar hafa því brugðið á það að fá til sín fagaðila til þess að kenna 

fjármál. Það er þá oftast einhver frá bönkunum, ráðgjafastofu um fjármál heimilanna 

eða seðlabankanum. Það er ekki skipulögð kennsla og er aðeins fenginn inn 

sérfræðingur þegar tækifæri gefst. Einnig nefndu kennara hvort það væri siðferðislega 

rétt að fá inn aðila frá bönkunum því þeir væru ekki hlutlausir. Helsta námsefnið sem 

notað var af framhaldsskólum var bókhaldsforritið Fjárinn. Í forritinu er námsefni um 

efnahagsmál, launamál og reiknivél til að reikna tekjur miða við útgjöld. Markmiðið 

með þessu var að nemendur fengju yfirsýn yfir sín fjármál og myndu þá sjá útgjöld 

miða við tekjur og efla þannig fjármálavitund. Ungir frumkvöðlar buðu einnig uppá 

námskeið til þess að efla skilning nemenda á fyrirtækja rekstri. En 

menntamálaráðuneytið var að vinna í nýrri námskrá á þessum tíma fyrir framhaldskóla 

þar sem tekið var tillit til lykilhæfniþátta. Þar kemur fram að nemendur í 

framhaldsskólum eigi að búa sig undir að geta tekið þátt í samfélaginu og þá er félagsleg 

og borgarleg hæfni meðal lykilþátta menntunar, þar á meðal fjármálalæsi og siðfræði í 

einkalífi og starfi. En kennarar eru ekki endilega hæfir til þess að kenna fjármál fyrir 

yngri kynslóðir, en nemendur við kennaranám eiga ekki kost á því að læra fjármál sem 

fag. En í samtali við stjórnendur stóð til að gera fjármál sem valfag, en aðeins eitt 

námskeið eða fag er ekki nóg til þess að kennarar geti kennt yngri kynslóðum það og 

leiðir það í raun bara til yfirborðsþekkingar. Þess vegna var farið fram á 

símenntunarnámskeið fyrir kennara sem vilja kenna fjármál (Fjármálalæsi á Íslandi, 

2009). 

Fjármálavit er námsefni í fjármálum fyrir efsta stig grunnskóla. Fjármálavit er í eigu 

SFF (Samtaka fjármálafyrirtækja) og LL (Landssamtaka lífeyrissjóða). Fjármálavit 

býður uppá að heimsækja grunnskóla á hverju ári að kostnaðarlausu fyrir skólann og 

kenna nemendum og kennurum um fjármál. Lögð er áhersla á að ekki sé um neina 

kynningarstarfsemi að ræða (Fjármálavit, án dags.). Námsefni fjármálavit byggir á 

bókinni „Fyrstu skref í fjármálum“ eftir Gunnar Baldvinsson og verkefnum tengdum 

henni (Fjármálalæsi unglinga). 

2.6.2. Rannsóknir á fjármálalæsi 

OECD heldur utan um það sem er kallað PISA próf. PISA stendur fyrir Programme for 

International Student Assessment. PISA er próf sem athugar rökhugsun 15 ára nemenda 

í stærðfræði, vísindagreinum og lestri. Hver grein er svo með undirgreinar og ein af 

þeim er fjármálalæsi. Pisa er próf þar sem lönd bjóða sig fram til þess að taka þátt og 



 

landið þarf þá að mæta skilyrðum OECD til þess. Ef land nær ekki að uppfylla skilyrðin 

meiga landsvæði tekið þátt þrátt fyrir að allt landið geri það ekki. Þannig ef við nefnum 

t.d. Bandaríkin sem dæmi, þá geta nokkur fylki tekið þátt ein og sér (About PISA). 

OECD tekur saman niðurstöður úr þeim könnunum sem þeir hafa gert í þeim ríkjum 

sem hafa viljað taka þátt. Kannanir frá 12 ríkjum sýna allar að mjög takmarkaður 

skilningur er á fjármálum einnig er fylgni milli fjármálalæsis og menntunar og tekjur 

einstaklinga. Flestir þátttakendur sem taka prófið telja sig vita meira um fjármál en þeir 

í raun og veru gera og aðrir telja að fjármála upplýsingar séu of flóknar og erfit sé að 

skilja þær, það er ákveðið vandamál sem þarf að leysa. Könnun var gerð í Danmörku 

og þar kemur í ljós að 25% þáttakenda á verulega erfitt að skilja fjármálatengda hluti, 

sem þýðir að 1 af hverjum 4 á erfitt með að taka upplýstar og skynsamlegar ákvarðanir 

þegar kemur að hans eigin fjármálum. Könnun varð einnig gerði í Hollandi og kom þar 

fram að 38% þátttakenda skipuleggja ekki sín eigin fjármál og einn af hverjum þrem 

segjast greiða reikninga oft eftir gjalddaga (Fjármálalæsi á Íslandi, 2009). 

2.6.3. Rannsóknir á Íslandi 

Fyrsta könnuni sem var gerð um fjármálalæsi hér á landi var 2005 og er hún eftir Breka 

Karlsson. Hann lagði könnun fram fyrir framhaldsskólanema og voru niðurstöður að 

felstir nemendur voru illa að sér komnir í fjármálalæsi. Meðaleinkunn var 4,68 sem er 

arfa slakt en 46% nemenda sögðust hafa mikinn áhuga á meiri fjármálafræðslu og 31% 

sögðust hafa áhuga í meðallagi (Fjármálalæsi á Íslandi, 2009). 

Nefndin sem átti að kanna fjármálalæsi á Íslandi sem er talað um hér að ofan taldi 

mikilvægt að kanna fjármálalæsi áður en þau ættu að skila skýrslunni af sér. Það var 

því ákveðið að athuga þekkingu fólks á fjármálum með símakönnun. Könnunin stóð 

fram á tímabilinu 5. til 15. desember 2008 og tóku 622 þátt af 966 manns þátt og var 

þetta tilviljunarúrtak á aldrinum 18-80 ára. Í þessari könnun var meðaltal réttra svara 

um 53%, miðgildi réttra svara var 9 rétt svör og oftast var svarað 10 réttum. Enginn gat 

svarað öllum spurningum rétt og aðeins 4 náðu 15 réttum. Marktækur munur í 

rannsókninni var á milli einstaklinga með háskólamenntun og móti þeim sem voru með 

grunnskólapróf og framhaldsskólapróf, þar sem háskólamenntaðir einstaklingur voru 

töluvert betri en ekki. Einnig var marktækur munur á milli einstaklinga með hærri tekjur 

og svo minni, þar sem einstaklingar með hærri tekjur komu betur út. Einnig komu 

karlmenn marktækt betur út en konur og þeir sem eru giftir eða í sambúð betur út en 

einstaklingar. Um það bil 60% þeirra sem tóku þátt í könnunni borga í 

séreignarlífeyrissparnað og 60% segjast eiga varasjóð til hliðar til þess að mæta 



 

óvæntum útgjöldum ef eitthvað skuli koma fyrir. Um 37% einstakinga sögðust vera 

með yfirdráttarheimild, meðalupphæð yfirdráttar þeirra var rúmlega 350 þúsund krónur 

og hæðsta upphæðin sem var nefnd var 3,8 milljónir. Niðurstöður þessara könnun var 

því að fjármálalæsi er alls ekki nógu gott, en þegar yfir 40% landsmanna eiga erfitt með 

að skilja fjármálahugtök og taka upplýstar ákvarðanir í fjármálum (Fjármálalæsi á 

Íslandi, 2009). 

Ísland hefur tekið þátt í PISA könnun frá árinu 2000 en hafa aðallega tekið þátt í 

lesskilningi, stærðfræði og náttúruvísinda hlutanum. Ísland hefur ekki tekið þátt í 

fjármálalæsis þættinu í PISA könnuninni. Rannsóknir um fjármálalæsi eru gerðar hér á 

landi af Stofnun um fjármálalæsi og er því ekki hægt að miða niðurstöður við önnur 

lönd. En samkvæmt könnunum frá þeim varð bæting í fjármálalæsi ungmenna frá 

árunum 2008 til 2014. En rétt svör árið 2008 var einungis 53% en árið 2014 var rétt 

svör um 67%, sem er töluverð bæting (Arnaldur Halldórsson, 2017). 

Í apríl 2016 var gerð könnun af Stofnun um fjármálalæsi í samstarfi við mennta- og 

menningarmálaráðuneytið. Könnunin snéri um að gera úttekt á kennslu í fjármálalæsi í 

grunn- og framhaldsskólum. Lagt var fyrir spurningakönnun sem stjórnendur og 

kennarar í öllum grunnskólum og framhaldsskólum áttu að svarar og svo var einnig 

tekið viðtöl við nokkra þátttakendur fyrir þetta verkefni. En fjármálalæsi var kennt í 

87% grunnskóla og 90% framhaldsskóla og var það einungis partur af öðrum áföngum 

eins og heimilisfræði, stærðfræði eða lífsleikni sem dæmi. Fjármálalæsi hefur aldrei 

verið sér fag á þessum tíma. En nemendur fá að meðaltali um 11 kennslustundir í 

fjármálalæsi á einu skólaári. Kennarar töldu að það gengi hvorki vel né illa að kenna 

fjármálalæsi, en námsárangur er oftast einungis mældur á framhaldsskólastigi. En 

rúmlega þriðjungur svarenda vildi koma á framfæri athugasemdum eða tillögum um 

betri fjármálakennslu. Margir vildu kennslu í fjármálalæsi og gagnabanka um fjármál 

sem hægt væri að leita í. Stofnun um fjármálalæsi lagði til tillögur um þjóðarátak í 

fjármálalæsi í samstarfi við hagsmunaaðila á grundvelli þessar úttektar og einnig 

fjármálalæsis frá OECD. Þeir vildu mæta ákalli um aðgengi að námsefni fyrir 

fjármálalæsi og stofna vettvang kennslu í fjármálalæsi til þess að kennarar geti leitað 

sér gagna. Kennarar geta þá lært af síðunni og náð sér í kennsluefni fyrir nemendur. 

Halda þyrfti námsefniskynningar í öllum landshlutum. Einnig þyrfti svo að kanna 

fjármálalæsi aftur með tillit til þessar úttektar og mæla árangur. Einnig mælir stofnun 

um fjármálalæsi að Ísland taki þátt í fjármálalæsis hlutanum af PISA könnuninni (Breki 

Karlsson, Úttekt á kennslu í fjármálalæsi í grunn- og framhaldsskólum á Íslandi, 2016). 



 

Fjármálavit eins og talað var um í síðasta kafla er með árlega skólakeppni í 

fjármálalæsi. Sú keppni heitir Fjármálaleikar, en fjármálaleikar er vefleikur og virkar 

þannig að nemendur svara spurningum sem miðar af markmiðum OECD í fjármálalæsi. 

Námsefnið er allt frá fjármálum einstaklinga yfir í fjármál samfélagsins. En með 

þessum leik er hægt að mæla fjármálalæsi á Íslandi og nýta gögn til þess að bæta 

kennslu eða annað sem þarf. Skólarnir sem skora hæðst í fjármálaleikunum kenna allir 

fjármálalæsi að einhverju leiti og er ekki furðu að þeir séu því ofarlega. En það sem 

getur skekkt niðurstöður fjármálaleikanna er að nemendur eru ekki valdir að handahófi 

heldur velja þeir sjálfir að taka þátt eða kennari byður þá um það. Því er úrtakið ekki 

nægilega hátt og ekki handahófskennt. En helstu niðurstöður sem hafa komið frá 

fjármálaleikunum er sá að stelpur skora almennt hærra en strákar og landsbyggðin 

skorar hærra en höfuðborgarsvæðið. Einnig eru einstaklingur töluvert betri í 

einstaklings fjármálum frekar en fjármálum samfélagsins (Fjármálalæsi unglinga). 

2.6.4. Aðgerðir til að efla fjármálalæsi 

Nefndin metur að svo sé að börn og unglingar fái litla sem enga fjármála kennslu sem 

hefur bein áhrif á þeirra getu til þess að lesa og skilja fjármála tengda hluti. Nefndin 

telur að það þurfi að hefjast sem fyrst og hún eigi að byrja strax í grunnskóla. Kennslan 

eigi að byrja rólega og fyrst sé einungis einbeitt á að bera virðingu fyrir peningum og 

sparnaði og svo aukið hægt og rólega námsefnið með þroska barna og skilning þeirra. 

Kennslan á svo að ná hámarki í framhaldsskóla. Nefndin telur að mikilvægt sé að 

nemendur þekki áhættu, öryggi og ábyrgð í fjármálum og þekki aðstæður á 

fjármálamarkaðinum hverju sinni. En nefndin hefur áhyggjur af því að kennarar hafi 

ekki nægilega færni til þess að kenna fjármála kennslu. Það er bein tenging við það að 

nemendur sem læra kennarann fá enga fjármálakennslu og því erfitt að kenna það. 

Nefndin leggur því til að kennarar fái aðgang að kennslu um fjármál og tengdum hlutum 

og mikilvægt er að kennslan sé ekki háð neinum vörumerkjum og sé því hlutlaus. En 

þegar nefndin kannaði fjármálalæsi var menntamálaráðuneytið að vinna í nýrri 

námsskrá fyrir öll skólastig. Í drögum af námskrá fyrir framhaldsskóla má sjá að gert 

er ráð fyrir kennslu í fjármálum. Fjármálakennsla á að eiga sér stað í stærðfræði og í 

öðrum fögum og þáttum sem hafa áhrif á almenna hæfni nemenda til þess að taka þátt 

í nútíma samfélagi. Nefndin taldi það gríðarlega jákvætt en vildi setja meiri áherslu á 

fjármálalæsi og vildi hafa það sem skyldunám bæði í grunn- og framhaldsskóla. Einnig 

þarf að halda áfram að móta kennsluna eftir samfélaginu hverju sinni (Fjármálalæsi á 

Íslandi, 2009).  



 

2.6.5. Tilllögur að aðgerðum 

Nefndin vill leggja fram tillögur að aðgerðum til þess að bæta fjármálalæsi hér á landi 

og er þetta ein af megin niðurstöðum nefndarinnar að þörf sé á því að stjórnvöld setji 

fram stefnu og aðgerðaráætlun um hvernig sé hægt að auka þekkingu og hæfni 

íslendinga á fjármála tengdum hlutum. Nefndin telur að ekki sé hægt að gera þetta á 

skömmum tíma heldur þarf að horfa til framtíðar og mun þetta því taka langan tíma. 

Þetta eru punktarnir sem nefndin kom með: 

Menntun: 

1. Fjármálalæsi verði sett inn sem skylda í aðalnámskrá nemenda á grunn- og 

framhaldsskólastigi 

2. Kennarar sem sinna kennslu um fjármál hafi aðgang að námskeiðum í 

fjármálalæsi. Kennslan gæti farið fram innan kennslusviðs á háskólastigi, á 

endurmenntunarstigi eða sem sérnámskeið á vegum skóla eða stofnunar. 

3. Menntamálaráðuneyti veiti kennurum aðgang að námsefni og þjálfun til þess að 

sinna fræðslu til að bæta læsi nemenda í fjármálum. 

4. Stjórnvöld beiti sér fyrir námsefnisgerð í fjármálafræðslu fyrir börn/ungmenni 

t.d. með því að styrkja slíka útgáfu.  

5. Stjórnvöld hvetji og styðji við bakið á hagsmunasamtökum og stofnunum til að 

gefa út námsefni fyrir skóla. Þá er æskilegt að sérfræðistofnanirnar veiti 

skólayfirvöldum, eftir þörfum, upplýsingar um hvað sé mikilvægt að leggja 

áherslu á miðað við breytingar á efnahagsástandi landsins sem talið er að hafi 

verulega þýðingu fyrir fjármál heimilanna. 

6. Menntamálaráðuneyti láti gera reglulegar mælingar á kennslu í fjármálalæsi, 

m.a. með því að fela stofnun/samtökum að gera kannanir til að tryggja að 

aðgerðir til að auka fjármálalæsi skili sér í aukinni þekkingu og bættri velferð, 

bæði hjá einstaklingum og til að efla fjármálastöðugleika.  

7. Fræðsla um fjármál hefjist í yngstu bekkjum grunnskóla með því að virkja 

hugsun barna um að bera virðingu fyrir sparnaði og meðferð fjár sem er 

grunnurinn að breyttri fjármálahegðun. 

Neytendur: 

8. Viðskiptaráðuneyti skilgreini forgangshópa í samvinnu við samtök/stofnanir 

sem fara með neytendamál, þ.e. eftir því hvaða hópar þurfi mest á fjármálalæsi 

að halda (t.d. lágtekjufólk, ungt fólk, eldra fólk eða fólk sem er meira einangrað 



 

frá samfélaginu). Nýta má niðurstöður könnunarinnar sem fjallað er um í 

skýrslunni.  

9. Viðskiptaráðuneyti tryggi í samvinnu við eftirlitsstofnanir í neytendamálum að 

neytendur eigi þess kost að nálgast á aðgengilegan hátt hlutlausar upplýsingar 

sem eru greinanlegar frá öðrum upplýsingum, s.s. með merki frá viðurkenndum 

samtökum/stofnunum. 

10. Stjórnvöld veiti fjármálafyrirtækjum meira aðhald um upplýsingagjöf og 

ráðgjöf. Annars vegar með því að styðja við bakið á samtökum og/eða stofnun 

til þess að halda úti heimasíðu með verðsamanburð eins og fram kemur í næsta 

lið. Hins vegar að hvetja til aukinnar neytendavitundar, s.s. að stjórnvöld hvetji 

neytendur til að vera virkari á markaðnum. 

11. Stjórnvöld styðji við bakið á samtökum/stofnunum til þess að halda úti 

heimasíðu þar sem neytandi getur m.a. borið saman verðskrá hjá trygginga- og 

fjármálafyrirtækjum, gert áætlun um mánaðarleg útgjöld og reiknað út kostnað 

vegna lána. Í því sambandi er mikilvægt að kynnt sé fyrir neytendum árleg 

hlutfallstala kostnaðar, þýðing hennar og hvernig nýta megi hlutfallstöluna til 

að bera saman kostnað við mismunandi lán.  

12. Stjórnvöld í samvinnu við fjölmiðla og samtök/stofnanir boði til átaks eða 

opinberrar umræðu um nauðsyn þess að auka færni einstaklinga á öllum aldri 

að lesa í fjármál og hvar megi nálgast hlutlausar upplýsingar. Gæta þarf að því 

að upplýsingastreymið fari í gegnum rétta prentmiðla og ljósvaka, þ.e eftir því 

hvaða hópa eigi að ná til og að upplýsingarnar séu sniðnar að þörfum þeirra. 

Jafnframt þarf að tryggja að neytendur fái upplýsingar á einföldu máli þegar 

breytingar á fjármálaþjónustu eða í hagkerfinu eiga sér stað sem geta haft 

verulega þýðingu fyrir heimilin í landinu. 

13. Stjórnvöld hvetji háskóla og fræðastofnanir/-setur til þess að rannsaka hegðun, 

viðhorf og þekkingu um fjármál. Ennfremur er mikilvægt að gera mælingar fyrir 

og eftir átaksverkefni eða námskeið sem eiga að auka fjármálalæsi. Með 

mælingum er auðveldara að meta hvort áætlun, sem stjórnvöld setur sér, skili 

árangri og hvernig megi bæta hana eða breyta ef þörf krefur. 

14. Stjórnvöld leggi fram frumvarpstillögu um að skilgreina í lögum hæfisskilyrði 

sjálfstætt starfandi fjármálaráðgjafa. 

Fjármálafyrirtæki: 

15. Fjármálafyrirtæki hvetji starfsmenn að sækja sér endurmenntun. 



 

16. Viðskiptaráðuneyti setji reglugerð um þær upplýsingar og framsetningu þeirra 

upplýsinga sem fram eiga að koma í auglýsingum um fjármálaþjónustu. 

(Fjármálalæsi á Íslandi, 2009). 

2.6.6. Fjármálalæsi í námskrá 

Eins og nefnt var hér að ofan var verið að vinna að nýrri aðalnámskrá fyrir leikskóla, 

grunnskóla og framhaldskóla. Þessar námskrár voru gefnar út árið 2011 og hefur ekki 

verið gerð ný síðan þá, aðeins hefur verið uppfært þær ef því þarf á að halda. 

Fjármálalæsi kemur fram í öllum aðalnámskrám og kemur það undir kaflanum 

„sjálfbærni“. Þó það sé ekki kennt fjármálalæsi á leikskóla kemur það samt fram í 

aðalnámskrá leikskólanna en aðeins undir sjálfbærni eins og í öllum hinum 

aðalnámskrám. Fjármálalæsi er gríðarlega mikilvægur hlutur í sjálfbærni, en það er 

partur af efnahagslega þættinum í sjálfbærni og er það nátengt bæði umhverfis- og 

samfélagslega þættinum. En í aðalnámskránum stendur þetta: 

„Efnahagslegur þáttur sjálfbærrar þróunar er nátengdur bæði umhverfis- og 

samfélagsþættinum. Efnahagskerfi samfélaga skipa stórt hlutverk þegar kemur að 

skynsamlegri nýtingu auðlinda og sanngjarnri skiptingu þeirra. Þannig er 

mikilvægt að efnahagsvöxtur byggist hvorki á, né leiði til, óhóflegs ágangs á 

náttúruna. Framleiðsla og neysla eru órjúfanlegir þættir samfélags og um leið 

efnahags hvers einstaklings. Skilningur á eigin vistspori, vistspori samfélaga og 

þjóða stuðlar að sjálfbærri þróun og hófsemi. Neytendafræðsla og fjármálalæsi eru 

því mikilvæg forsenda þess að geta metið þarfir okkar í nútíð og framtíð.“ 

En einnig kemur fram í formálanum í öllum aðalnámskrám að mikilvægt sé að rækta 

með markvissum hætti þá þekkingu, hæfni og leikni sem gerir einstaklinginn þá getu 

til þess að takast á við þær áskoranir sem lífið hefur uppá að bjóða. Það er því mikilvægt 

að einstaklingur hafi hæfni á grunnþáttum eins og í fjármálalífnu, stjórnmálum, 

fjölmiðlum eða öðru sem viðkomandi vill taka þátt í. Þetta er til þess að tryggja að 

nemendur geti tekið þátt í lýðræðislega samfélaginu sem við búum í (Námskrár). 

Orðið fjármál kemur fram ellefu sinnum í aðalnámskrá grunnskólanna. Kemur fram í 

formálanum og kaflanum um sjálfbærni eins og fjallað var um hér að ofan. Það kemur svo fram 

sem fjármálalæsi í heimilisfræði kaflanum og er sagt að heimilisfræði er ætlað að kenna gott 

heilsufar, jafnrétti, hagsýni, neytendavitund og fjármálalæsi. Í kaflanum um samfélagsgreinar 

kemur fram að nemendur eiga að vera ábyrgir fyrir eigin fjármálum og vera gagnrýnir og læsir 

á þau tilboð sem sett eru fram fyrir þau á ýmsum hætti. Fjármálalæsi kemur svo aftur fram í 

sama kafla undir reynsluheimur, er þar er t.d. nefnt sjálfbærni, siðferði, auðindir svo eitthvað 

sé nefnt og þar á meðal fjármálalæsi er það mikilvæg stoð í þessum kafla. Einnig er komið inná 

fjármál í stærðfræði kaflanum og er talað um að stærðfræði getur stuðlað að góðri rökhugsun 



 

og þá einmitt fyrir ákvarðanir í fjármálum. Það kemur svo fram að í lok 10. Bekkjar skulu 

nemendur geta tekið afstöðu í eigin fjármálum og neyslu, geta verið gagnrýnin neytandi og geti 

sett sér markmið með þekkingu á fjármálaumhverfi. Nemendur eigi einnig að þekkja helstu 

fjármála hugtök og eigi að geta tekist á við verkefni úr umhverfinu (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2013). 

Í aðalnámskrá framhaldsskóla kemur fjarmál sjö sinnum fram, það kemur fram í formálanum 

og kaflanum um sjálfbærni alveg eins og hinum námskránum. Fjármál kemur aðeins fram undir 

hæfniþrepunum í stærðfræði í aðalnámskrá framhaldsskólanna. En hæfni þrepin eru fjögur og 

fyrsta hæfniþrep er almenn þekking, hæfniþrep tvö er einungis þekking, hæfniþrep þrjú er 

sérhæfð þekking og að lokum er hæfniþrep fjögur fræðileg þekking. Fjármál kemur fram í 

öllum þeirra en þar er nefnt hæfni í fjarmálum í daglegu lífi og almennar menntunar 

(Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011, 2012). 

  



 

3. Hugtök húsnæðis-kaupa og lána 

3.1. Inngangur 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu hugtök og fræði þegar það kemur að 

húsnæðiskaupum og lánum. Hugtök eins og verðbólga, vextir, verðtrygging og vísitölur 

er eitthvað sem nauðsynlegt er að vita þegar um húsnæðiskaup er að ræða. Mikilvægt 

er að þekkja hugtökin og skilja þau og hvaða áhrif þau hafa á lánin. Vextir eru á öllum 

lánum en eru misjafnlega háir eftir lánafyrirtækjum og lánum. Vextirnir eru hærri á 

óverðtryggðum lánum en verðtryggðum og farið verður út í verðtrygginguna sér hér á 

eftir. Einnig hefur verðbólgan áhrif á öll lán hvort sem það er beint eða óbeint. Einnig 

verður farið yfir hlutdeildarlánin, það er tiltölulega nýtt og er óvitað hvort það sé komið 

til að vera eða ei. Eitt er víst að það er gríðarlega vinsælt og er mikil eftirspurn í þær 

íbúðir víðsvegar um land. Farið verður svo yfir séreignarsparnað og hvað hann getur 

gert fyrir fyrstu kaupendur og aðra sem vilja nýta hann inná höfuðstól lánsins. Reynt 

verður að fara ítarlega og hnitmiðað í þessu hugtök, ekki verður reynt að flækja eða 

snúa út úr. Markmiðið hér er að allir geti lesið textan og skilið hvað þessi hugtök eru 

og hvaða áhrif þau hafa á lánin. 

3.2. Verðbólga 

Verðbólga er hækkun almenns verðlags yfir afmarkað tímabil, oft er miðað við ár í 

senn. Þegar rætt er um verðlag er átt við meðalverð vöru og þjónustu á markaði. 

Verðbólga þýðir því að verðlag hækkar. Þegar talað er um að verðbólga minnki eða sé 

að minnka þá er ekki verið að meina að verðlag sé að lækka, það þýðir einfaldlega að 

verðlag hækkar ekki jafn hratt og áður. Ef verðlag lækkar er talað um verðhjöðnun. 

Mikilvægt að gera greinamun þar á milli. (Inga Lára Gylfadóttir, 2013). 

Margir telja að lækkun verðlags sé jákvæð þróun en það hefur sína galla líka. Lækkun 

verðlags þýðir minna magn í boði vegna framleiðendur eru ekki tilbúnir að framleiða 

fyrir minna verð. Þá fara fyrirtæki að minnka við sig og þá getur atvinnuleysi fylgt í 

kjölfarið. En þegar verðlag lækkar þá eykst kaupmáttur en á sama tíma getur það dregið 

úr verðmæti annarra fjárhagslega eigna. Þá vill fólk ekki fjárfesta vegna ótta við að 

fjárfestingin tapi sínu verðmæti. Þetta leiðir til þess að minna er keypt og þá fylgir 

atvinnuleysi í kjölfarið. Þetta getur svo orðið hringrás sem erfitt verður að komast úr. 

Verðhjöðnun er oftast álitin erfiðari en verðbólga og reyna flest ríki að halda verðbólgu 

yfir núlli til að koma í veg fyrir verðhjöðnun (Inga Lára Gylfadóttir, 2013). 



 

3.3. Vísitölur 

Til þess að mæla verðbólgu er notað verðvísitölu. Í grein frá Hagstofu segir þetta um 

verðvísitölu „Verðvísitala er mælikvarði eða fall sem dregur saman breytingar á verði 

í vörusafni frá einu ástandi (tímabili eða stað) til annars. Í öllum venjulegum tilvikum 

er verðvísitala vegið meðaltal á breytingum á hlutfallslegum vöruverði safnsins, milli 

tímabila“ (Rósmundur Guðnason, 2004). 

Algengasti mælikvarðinn á verðlagsbreytingu er vísitala neysluverðs, það er ein af 

verðvísitölunum. Fleiri verðvísitölur koma til greina ef það á að meta heildar 

verðlagsbreytinguna og þar er verðvísitala vergrar landsframleiðslu sú helsta, en margar 

þeirra eru ekki tiltækar eða birtast ekki nógu tímanlega svo það sé hægt að nota þær. 

Þess vegna er vísitala neysluverðs oftast notuð sem viðmið fyrir verðbólgu og 

verðtryggingar (Rósmundur Guðnason, 2004). 

Vísitala neysluverðs er sú vísitala sem mælir meðalverð á vöru og þjónustu á 

markaðinum. Þessi vísitala er notuð til þess að mæla breytingar á verðlagi í einkaneyslu. 

Mælingar eru gerðar mánaðarlega og er tekið mið af meðal neyslukörfu samkvæmt 

niðurstöðum útgjaldarannsókna. Breytingar á verðlagi í einkaneyslu er svo þessi 

vísitala sem segir til um hvort verðbólga eða verðhjöðnun hafi átt sér stað. Allar þessar 

mælingar eru gerðar af Hagstofu Íslands (Seðlabanki Íslands peningastefna, án dags.). 

 

 

Mynd 1: Verðbólga á Íslandi síðan 1990 

Þessi mynd er tekin af vef Seðlabanka Íslands og sýnir tólf mánaða breytingu vísitölu 

neysluverðs ásamt því að sýna verðbólgumarkmið Seðlabankans. Verðbólgumarkmið 

seðlabankans er 2.5% og hefur verið það síðan árið 2001, nánar tiltekið síðan 27. mars 

2001. En víki verðbólga meira en 1.25% frá þessu markmiði í hvora átt ber 
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01 - Tólf mánaða breyting vísitölu neysluverðs

02 - Verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands: 2,5%.



 

Seðlabankanum að gera ríkisstjórn opinberalega grein fyrir ástæðunum og hvaða lausn 

Seðlabankinn hyggist beita (Seðlabankinn verðbólgumarkmið, án dags.). 

Eins og sést á þessu línuriti þá hefur verðbólga á Íslandi verið frekar óstöðug frá árinu 

1990. Hún er rétt undir 25% þá og fer fljótt niður, smá bylgja kemur í kringum 2001 

þegar verðbólgu markmið er sett og svo kemur kreppan árið 2008 og er Ísland í nokkur 

ár að jafna sig eftir það. En svo í kringum 2012 þá fer verðbólgan að haldast í kringum 

sett markmið og sýnir þetta garf að það hafi tekist nokkuð vel. 

Ef við skoðum verðlagsreiknivélina á vef hagstofu þá er hægt að reikna verðbreytingu 

á milli ára og skýrir það breytingu á verðlagi. Ef við áttum 100kr í janúar árið 1939 þá 

yrði það 25.883kr í janúar 2021. Ef við setjum 100kr í janúar 1970 þá væri það 1.154kr 

í janúar 2021. Verð hefur því meira en tífaldast á þessum árum. Sem útskýrir þegar 

foreldrar segja við mann hvað hlutir kostuðu þegar þau voru yngri og hvað allt er dýrt 

núna. Verðbólga er samt ekki að vörur og þjónusta hækki í verði heldur það að 

gjaldmiðillinn rýrnar í virði, mælt í vörum og þjónustu.  

3.4. Vextir 

Flestir kannast við hugtakið vextir því nánast allir eiga í viðskiptum við banka. 

Annaðhvort eða bæði er fólk með lán hjá bankanum og/eða er að geyma peninga hjá 

bankanum. Ef peningar eru geymdir í banka fær einstaklingur greidda vexti, það kallast 

innlánsvextir og svo eru útlánsvextir öfugt. Sem sagt ef einstaklingur fær lánaðan 

pening t.d. húsnæðislán þá borgar einstaklingurinn vexti og kallast það því útlánsvextir. 

Það má því segja að vextir séu greiðsla fyrir lán á peningum (Inga Lára Gylfadóttir, 

2013). 

Vextir eru ekki bara vextir það eru nafnvexti og raunvexti. Nafnvextir er það sem 

bankinn gefur upp á lánsamningum, sparibókum, gjaldskrám og fleira. Raunvextir er 

svo raunveruleg hækkun fjármagns þegar búið er að taka verðbólgu með í reikningin. 

Formúlan fyrir raunvexti er því svona: Raunvextir = nafnvextir – verðbólga. Raunvextir 

er því hækkun fjármagns umfram verðbólgu (Már Wolfgang Mixa, 2010). 

Það sem ræður vaxtastigi hverju sinni er framboð og eftirspurn eftir lánsfé. Seðlabanki 

getur einnig haft bein og óbein áhrif á vexti. Bein áhrif er þegar Seðlabanki ákveður 

vaxtakjör til viðskiptabanka, það kallast stýrivextir. Óbeinu áhrifin er þegar Seðlabanki 

eykur eða dregur úr framboði peninga. Þetta getur Seðlabankið notað til þess að hafa 

áhrif á verðbólgu, það er gert með því að ýta undir eða draga úr neyslu og fjárfestingu. 

Þegar vextir hækka og annað helst óbreytt þá dregur úr eftirspurn eftir peningum vegna 



 

„leigan“ á peningunum er of há, en þegar vextir lækka og annað helst óbreytt þá eykst 

eftirspurn eftir peningum (Ester Finnbogadóttir, 2010). 

3.5. Verðtrygging 

Verðtrygging er í sjálfu sér nálgun sem miðar að því að halda raungildi peninga og 

fjáreigna á milli tímabila, svo fjárhæðir haldist jafnvel þótt verðbógla sé há. 

Skilgreiningin er að verðtrygging er trygging á að höfustóll haldi verðmæti sínu þrátt 

fyrir verðlagsbreytingar (Már Wolfgang Mixa, 2010). 

Áður en verðtrygging var sett á Íslandi voru fastir vextir sem voru ákveðnir af ríkinu. 

Bankinn hafði þá ekkert svigrúm til þess að aðlaga vexti eftir verðbólgunni. Verðbólga 

á þessum tíma var mjög óstöðug og var oft á tíðum mjög há, sem þýddi að neikvæðir 

raunvextir urðu í bankanum. Þannig ef fólk var með pening inná banka þá tapaðist 

raunverðmæti hans ört. Vextirnir dugðu ekki til þess að vega upp á móti þessari rýrnun 

sem varð útaf verðbólgunni. Við þetta myndaðist líka ótta við að vörur og annað myndi 

hækka of mikið og fór því fólk fór að fjárfesta og safna að sér allskonar varningi og 

vörum því það þótti betri fjárfesting en að leggja pening inná banka. Það leiddi þá til 

þess að ekki var til nógu mikill peningur í bankakerfinu og var því erfitt að fá lán og 

var bankastarfsemi á Íslandi í raun ófær að sinna starfi sínu. Árið 1797 voru sett 

svokölluð Ólaflög sem heimiluðu verðtryggingu á Íslandi. 5 árum seinna eða 1984 voru 

nafnvextir gefnir frjálsir og var þá hægt að gefa nafnvexti sem gáfu jákvæða raunvexti 

(Inga Lára Gylfadóttir, 2013). 

Í efnahagsumhverfi þar sem mikið er um óvæntar verðsveiflur og óstöðugleiki í 

verðlagi hefur verðtrygging reynst gagnleg aðferð til þess að draga úr sveiflum í 

greiðslubyrði. Það á þá við verðtryggð skuldabréf, óverðtryggð skuldabréf verða því 

með þunga greiðslubirgði vegna verðbólguvæntingar og álags vegna óvissu um 

verðbólguvæntingar. Mikill skaði getur orðið af  neikvæðum raunvöxtum til lengri 

tíma, þá tapast peningar og minni langtímahagvöxtur verður. Bent hefur verið á að 

verðtrygging ríkisskuldabréfa kann að auka trúverðugleika hagstjórnar. Ríkisvaldið er 

sá aðili sem hefur mest áhrif á verðbólgu og vilji þeirra til að gefa út verðtryggð 

ríkisskuldabréf gefi í skyn að þeir vilji halda aftur að verbólgu. Áhrifin eru minni óvissa 

um verðbólguþróun og lækkun nafnvaxta. Verðtryggð skuldabréf bera einnig lægri 

fjármagnskostnað, aukafjölbreytni fjárfestingakosta fyrir fjárfesta og hvetji til 

sparnaðar. En ástæðan fyrir að það sé hvati til sparnaðar er hreinlega vegna jákvæða 

raunvaxta, þeir ýta undir sparnað því fólk sér verðmæti peningana ekki lækka heldur 

hækka. Þá þarf ekki að grípa til aðgerða eins og að fjárfesta í varningi og vörum til þess 



 

að fjármagnið haldi verðgildi sínu eins og var nefnt hérna að ofan (Ester Finnbogadóttir, 

2010). 

Verðtrygging er gríðarlega mikilvæg á Íslandi þar sem stærsti hluti skulda er í 

verðtryggðum skuldabréfum og einnig er mesti hluti eigna verðtryggður líka þar sem 

lánasafna lífeyrissjóða er í verðtryggðum skuldabréfum (Már Wolfgang Mixa, 2010) 

3.6. Hlutdeildarlán 

Hlutdeildarlán er ný leið til þess að hjálpa fyrstu kaupendum og tekjulágum að kaupa 

íbúð. Hlutdeildarlán voru fyrst kynnt á alþingi í lok sumars árið 2020, þau voru svo 

seinna samþykkt í  lok árs 2020. Hlutdeildarlán er lán sem ríkið veitir og er alveg 

vaxtalaust. Þegar keypt er íbúð með hlutdeildarláni þá þarf kaupandi að eiga 5% af 

kaupverði, bankinn lánar 75% og ríkið lánar síðustu 20%. Þegar bankalánið er svo greitt 

til fulls eða eigandi íbúðar ákveður að selja þá greiðast þessi 20% tilbaka til ríkisins. 

Þannig ríkið á alltaf 20% ekki ákveðna upphæð (Hlutdeildarlán, án dags.) 

En þetta er ekki svo einfalt, það eru allskonar skilyrði og undantekningar á þessum 

reglum og var gert reglugerð sérstaklega fyrir þessi lán. Til að byrja með var ákveðið 

að HMS (Húsnæðis- og mannvirkjastofnun) myndi sjá um allt sem tengdist þessum 

lánum. En hér verður aðeins nefnt brot úr þeirra reglugerð til þess að auka skilning, 

ekki verður farið í alla reglugerðina. Til þess að geta fengið hlutdeildarlán má 

umsækjandi ekki vera með yfir 7560 þúsund í árstekjur sem einstaklingur, par má ekki 

hafa yfir 10560 þúsund. Ef barn er á heimilinu bætist við 1560 þúsund fyrir hvert barn 

sem er yngra en 20 ára að aldri. Þetta gildir fyrir 20% lán frá HMS, einnig er hægt að 

fá 30% lán frá HMS en þá meiga tekjur einstaklings ekki fara yfir 5018 þúsund  og par 

ekki yfir 7020 þúsund. Sömu tekjur bætast við ef barn er á heimilinu eins og í fyrra 

dæmi. Umsækjendur þurfa einnig að sýna fram á að þeir geti ekki keypt nema með 

hlutdeildarláni, þeir meiga ekki eiga annað húsnæði eða hafa átt húsnæði síðastliðin 5 

ár. Umsækjandi þarf einnig að standast greiðslumat með bankalánið og það má að 

jafnaði ekki vera lengra en 25 ára, einnig má meðalafborgun ekki vera fyri 40% af 

ráðstöfunartekjum kaupenda (Reglugerð um hlutdeildarlán). 

Ekki eru bara gerðar kröfur til kaupenda heldur byggingaraðila og seljanda líka. 

Byggingaraðilar þurfa að vera með samning við HMS og þarf HMS að samþykkja 

íbúðirnar. Íbúðir þurfa að vera nýbygging eða nýuppgerðar þannig það fá flokka þær 

sem nánast nýjar. HMS skoðar íbúðir sem eru uppgerðar og þarf að samþykkja þær 

fyrir hlutdeildarlán. Íbúðir þurfa að vera hagkvæmar, sem sagt það þarf að vera hægt 



 

að selja þær á viðráðanlegu verði og rekstur þarf einnig að vera hagkvæmur sem sagt 

viðhaldslitlar og góð orkunýting (Reglugerð um hlutdeildarlán) 

HMS hefur einnig sett reglur um hversu mikið húsnæði má kosta og hversu stórt það 

þarf að vera í fermetrum miða við herbergisfjölda, einnig hefur þetta verið skipt eftir 

landssvæðum þar sem fermetraverð er ekki sama á höfuðborgarsvæðinu og út á landi 

sem dæmi. Svæðunum hefur verið skipt í þrennt og þau eru höfuðborgarsvæðið, 

vaxtarsvæði utan höfuðborgarsvæðisins og svo landsbyggðin utan vaxtarsvæða. Taflan 

er þá svona: 

Höfuðborgarsvæðið, þ.e. í Garðabæ, Hafnarfjarðarkaupstað, Kópavogsbæ, 

Mosfellsbæ, Reykjavíkurborg og Seltjarnarnesbæ: 

 Herbergjafjöldi  Fermetrar  Hámarksverð 

 Að lágmarki stúdíóíbúð  Að lágmarki 30 m² 
 27.500.000 

kr. 

 Að lágmarki stúdíóíbúð  Að lágmarki 40 m² 
 32.000.000 

kr. 

 Að lágmarki 1 svefnherbergi  Að lágmarki 50 m² 
 36.500.000 

kr. 

 Að lágmarki 1 svefnherbergi  Að lágmarki 60 m² 
 41.000.000 

kr. 

 Að lágmarki 2 svefnherbergi  Að lágmarki 70 m² 
 46.000.000 

kr. 

 Að lágmarki 2 svefnherbergi  Að lágmarki 80 m² 
 49.500.000 

kr. 

 Að lágmarki 3 svefnherbergi  Að lágmarki 90 m² 
 54.000.000 

kr. 

 Að lágmarki 4 svefnherbergi  Að lágmarki 100 m² 
 58.500.000 

kr. 

Á vaxtarsvæðum utan höfuðborgarsvæðisins, þ.e. í Akraneskaupstað, Akureyrarbæ, 

Grindavíkurbæ, Hveragerðisbæ, Reykjanesbæ, Suðurnesjabæ, Sveitarfélaginu Árborg, 

Sveitarfélaginu Vogum og Sveitarfélaginu Ölfusi: 

 Herbergjafjöldi  Fermetrar  Hámarksverð 

 Að lágmarki stúdíóíbúð 
 Að lágmarki 30 m² 

 24.500.000 

kr. 

 Að lágmarki stúdíóíbúð 
 Að lágmarki 40 m² 

 28.500.000 

kr. 

 Að lágmarki 1 svefnherbergi 
 Að lágmarki 50 m² 

 32.500.000 

kr. 



 

 Að lágmarki 1 svefnherbergi 
 Að lágmarki 60 m² 

 36.500.000 

kr. 

 Að lágmarki 2 svefnherbergi 
 Að lágmarki 70 m² 

 40.500.000 

kr. 

 Að lágmarki 2 svefnherbergi 
 Að lágmarki 80 m² 

 44.000.000 

kr. 

 Að lágmarki 3 svefnherbergi 
 Að lágmarki 90 m² 

 48.000.000 

kr. 

 Að lágmarki 4 svefnherbergi 
 Að lágmarki 100 m² 

 52.000.000 

kr. 

Á landsbyggðinni utan vaxtarsvæða: 

 Herbergjafjöldi  Fermetrar  Hámarksverð 

 Að lágmarki stúdíóíbúð 
 Að lágmarki 30 m² 

 23.000.000 

kr. 

 Að lágmarki stúdíóíbúð 
 Að lágmarki 40 m² 

 26.500.000 

kr. 

 Að lágmarki 1 svefnherbergi 
 Að lágmarki 50 m² 

 30.500.000 

kr. 

 Að lágmarki 1 svefnherbergi 
 Að lágmarki 60 m² 

 34.500.000 

kr. 

 Að lágmarki 2 svefnherbergi 
 Að lágmarki 70 m² 

 38.000.000 

kr. 

 Að lágmarki 2 svefnherbergi 
 Að lágmarki 80 m² 

 41.000.000 

kr. 

 Að lágmarki 3 svefnherbergi 
 Að lágmarki 90 m² 

 45.000.000 

kr. 

 Að lágmarki 4 svefnherbergi 
 Að lágmarki 100 m² 

 48.500.000 

kr. 

 

Þarna sést munur á verði á milli svæði, t.d. er hámarksverð á svæði 1 58,5milljónir en 

á svæði 3 er það 10 milljónum lægra. Þetta styður við það að byggja hagkvæmar íbúðir 

og þurfa byggingaraðilar að halda sig innan þessara töflu ef þeir ætla að vera partur af 

hlutabótaleiðinni (Reglugerð um hlutdeildarlán). 

Í byrjun dessember tilkynnti HMS að alls hafa 78 byggingar aðilar skráð sig í samstarf 

vegna hlutadeildarlánanna. Byggingaraðilarnir hyggjast byggja 2333 íbúðir og rúmur 

helmingur þeirra er á höfuðborgarsvæðinu eða 1368 nánar tiltekið. Hinar 965 er allar á 

landsbyggðinni og flestar þeirra á suðurnesjunum og suðurlandi. HMS hefur samþykkt 

468 íbúðir, þar af eru 200 þeirra á höfuðborgarsvæðinu og 268 á landsbyggðinni. HMS 

vill því stuðla að auknu framboði íbúða sem henti tekjulægri hópum og ýta undir að 



 

sveitarfélög bjóði ódýrari lóðir og hvetja til nýsköpunar í byggingaraðferðum (Tryggvi 

Páll Tryggvason, 2020) 

3.7. Séreignarsparnaður 

Allir bankar á Íslandi bjóða séreignarsparnað í dag. Einnig bjóða lífeyrissjóðirnir líka 

uppá séreignarsparnað ásamt nokkrum tryggingarfélögum svo eitthvað sé nefnt. En 

tryggingarfélögin eru oft í samstarf við lífeyrisfyrirtæki eins og til dæmis Allianz. 

Séreignarsparnaður er ekkert annað en viðbótarlífeyrissparnaður sem gildi sömu 

skattalög og með venjulega lífeyrinn fyrir utan nokkrar undantekningar en þær undan 

tekningar tengjast allar húsnæðis lánum eða kaupum (Viðbótarlífeyrissparnaður, án 

dags.). 

Séreignarsparnaður er viðbótarlífeyrissparnaður og er séreign viðkomandi. Óhætt er að 

segja að þetta er ein hagstæðasta sparnaðar leið sem völ er á í dag. Launaþegi greiðir 2-

4% af sínum launum í séreign og vinnuveitandi greiðir 2% á móti í framlag. Það má 

því segja að þetta sé hrein 2% launahækkun. En einstaklingur getur þá lagt allt að 6% 

af sínum launum í séreignarsparnað. En líkt og með annan séreginarsparnað er ekki 

greiddur skattur af honum fyrr en við útgreiðslu. Séreignarsparnað er hægt að ráðstafa 

eftir 60 ára aldur. (Hvað er séreignarsparnaður, án dags.) 

Ef við gerum ráð fyrir því að einstaklingur byrjar að greiða í viðbótarlífeyrissparnað 30 

ára að aldri og greiði alveg til 67 ára aldur þegar hann hættir að vinna. Gerum ráð fyrir 

að hann hafi 500 þúsund í mánaðarlaun og skoðum hversu mikið hann á við starfslok. 

 

Mynd 2: Mynd tekin af séreignar reiknivél Íslandsbanka 



 

Hér er gert ráð fyrir að einstaklingur hafi alltaf borgað 4% og 2% í mótframlag 

launagreiðanda. Árleg launahækkun er skráð 2.5% og árleg ávöxtun er 5%, það eru 

tölur sem reiknivélin setur sjálfkrafa inn og er hægt að hækka og lækka til að sjá 

niðurstöður. En við sjáum að hér að þetta er gríðarlega mikil upphæð þegar upp er staðið 

og miða við þessar forsendur mun einstaklingur eiga rétt yfir 31 milljón við starfslok í 

séreignarsparnað. Þannig óhætt er að segja að þetta sé gríðarlega góð leið til þess að 

spara fyrir elli árin og mun gera tekjutapið sem verður við starfslok auðveldari 

(Séreignarsparnaður, reiknaðu dæmið, án dags.) 

Séreignarsparnaður er ein hagstæðasta leiðin til þess að safna fyrir húsnæðiskaupum 

sem völ er á. En að kaupa húsnæði getur verið erfitt verkefni og fyrir yngri kynslóð er 

það nánast ófyrirstíganlegt, þess vegna voru gerðar þessar reglur og lög um 

séreignarsparnað til þess að auðvelda ungu fólki með fyrstu húsnæðiskaup. En það sem 

auðveldar þennan sparnað er eins og nefnt hefur verið er vinnuveitandinn að greiða 

aukalega 2% framlag og hægt er að nýta séreignarsparnað skatt frjálst í útborgun fyrir 

íbúð. Þannig það má segja að bæði ríkið og vinnuveitandinn séu að hjálpa með 

húsnæðiskaupin. Hægt er að safna fyrst og þegar búið er að kaupa húsnæði þá má nýta 

hann til þess að borga inná lánið. Ef notaður er séreignarsparnaður til þess að greiða 

niður lán þá fer það skattfrjálst og beint af höfuðstól lánsins. Aðeins er hægt að nýta 10 

ára tímabil af séreignarsparnaðinum til þess að safna í fyrstu kaup og svo greiða niður 

höfuðstólinn. Þannig ef safnað er í 5 ár og keypt svo húsnæði þá er hægt að nýta síðustu 

5 árin til þess að greiða niður lánið (Ólafur Páll Gunnarsson, 2018). 

Einstaklingar mega nýta 500 þúsund af séreignarsparnaði sínum á ári skattfrjálst til 

útborgunar í fyrstu húsnæðiskaup og ef um hjón eða sambýlisfólk er að ræða er 

upphæðin ein milljón á ári. Þetta gerir þá 333 þúsund á einstakling og 167 þúsund frá 

framleiðandanum á ári. Til þess að full nýta þessa heimild þarf einstaklingur að vera 

með 694 þúsund í laun á mánuði. Ef það á að nýta séreignarsparnaðinn til þess að lækka 

lán þá er hámarks heimild á einstakling 500 þúsund en 750 þúsund á hjón eða 

sambýlisfólk (Séreignarsparnaður greiðst út vegna:, án dags.) 

En á myndinn hér fyrir neðan getum við séð hversu mikil áhrif það getur haft að nýta 

séreignarsparnaðinn til þess að greiða niður lán. Forsendur er að þetta er 20 milljón 

króna jafngreiðslulán sem er verðtryggt. Vextir eru 4.15% og verðbólga er 2.5%. Hér 

er miðað við fulla nýtingu séreignarsparnað inná lán hjá hjónum, en þau eru því með 

tekjur uppá 1.2 milljón á mánuði. En bláa línan er ef séreignarsparnaður væri ekki nýttur 

til þess að greiða inná lánið. Línan fer þá upp til að byrja með og er því lánið að hækka, 



 

lánið fer mest í rétt yfir 23 milljónir. Ef séreignarsparnaður er nýttur þá er það gula 

línan og sjáum við að línan lækkar hratt. Eftir um 10 ár stendur lánið í 13.5 milljónum. 

Þannig á 10 ára tímabili höfum við lækkað höfuðstól lánsins um 6.5 milljón. 

Eignarmyndun er því mjög mikil. 

 

Mynd 3: Greiðsla séreignar inná lán, mynd tekin af vef Landsbankans 

4. Framboð húsnæðislána á Íslandi 

4.1. Inngangur 

Ekki skortir húsnæðislána framboð á Íslandi þrátt fyrir að þjóðin okkar sé ekki 

fjölmenn. Íbúar landsins voru 364.134 þann 1. janúar 2020 (Hagstofa, 2020). Lán sem 

allir geta sótt um er hjá bönkunum 3, Íslandsbanki, Arion Banki og Landsbankinn, svo 

hafa lífeyrissjóðirnir verið að lána fyrir húsnæðiskaupum og þar eru sjóðir eins og Gildi, 

Almenni, frjálsi og fleiri. Svo hefur bæst við HMS (Húsnæði- og mannvirkjastofnun) 

en þeir sjá um hlutdeildarlánin sem var fjallað um hér að ofan. Á vefsíðunni Aurbjörg.is 

er hægt að sjá lista yfir lánastofnanir og kjör þeirra. Á síðunni er hægt að sjá 

lántökugjald, veðhlutfall og svo mismunandi vaxtaprósentur. Hægt er að haka í fyrstu 

kaup á síðunni og þá breytist lántökugjald og veðhlutfall hjá einhverjum lánastofnunum 

eins og til dæmis bönkunum. Bankarnir lána fyrstu kaupendum hærri upphæð en þá líka 

á hærri vöxtum. En mismunandi vaxtaprósentu er hægt að sjá á síðunni og það er vegna 

mismunandi vaxtaprósentum á verðtryggðum og óverðtryggðum lánum og svo 

mismunandi vegna breytilega og fasta vaxta á lánunum. Einnig er hægt að sjá sumstaðar 

vaxtaprósentu í svigum fyrir neðan aðra vaxtaprósentu, það er ef lánastofnuninn lánar 

hærri upphæð en einungis grunnlán, þá kemur viðbótarlán og er það þá með hærri 

vaxtarprósentu. Hægt er að fara með músina yfir vaxtarprósentuna og aðra hluti á 



 

síðunni og þá kemur upp gluggi með ítarlegri upplýsingum. Ef t.d. er farið með músina 

yfir veðhlutfall hjá Landsbankanum kemur fram að grunnlán getur í mesta lagi verið 

70% af kaupverði eða fasteignamati en viðbótarlán getur svo farið í allt að 85%. Þannig 

ef tekið er 85% lán. Þá er 70% lánsupphæðin á lægri vöxtum og síðustu 15% á hærri 

vöxtum (Aurbjörg, án dags.). 

Í þessum kafla verður farið yfir og sýnt mismuninn á milli húsnæðislána sem eru í boði 

á Íslandi í dag. Ekki verður farið yfir hvort er hagstæðara eða reynt að rökstyðja með 

eða á móti öðru láninu, heldur einungis farið yfir til þess að auka skilning og fá yfirsýn 

yfir hvað stendur til boða. Notast verður við húsnæðislánareiknivél Landsbankans 

(Reiknaðu þína leið, án dags.), engin sérstök ástæða var fyrir því, heldur einungis vegna 

hún er skýr og auðveld. Notast verður við 32 milljón króna lán og 80% veðhlutfall. 

Þannig við gerum ráð fyrir því að hús sé keypt á 40 milljónir, 8 milljónir eru í eigið fé 

og tekið er 32 milljón króna lán. Tekið verður 30 ára grunnlán og 15 ára viðbótarlán 

eins og sjá má á myndinni hér að neðan. 

 

Mynd 4: Yfirlit yfir 32 milljón króna lán hjá lánareiknivél landsbankans 



 

Hér gerum við ráð fyrir að allir vextir séu breytilegir og er grunnlánið með jöfnum 

greiðslum en viðbótarlánið er með jöfnum afborgunum. Munurinn á jöfnum greiðslum 

og jöfnum afborgunum er í stuttu máli það að jafnar greiðslur þýðir að þú greiðir sömu 

upphæð hvert skipti sem þú borgar af láninu, en í verðtryggðu láni þá hækka greiðslur 

hægt og rólega vegna verðbólgu. Jafnar afborganir aftur á móti er að þú greiðir alltaf 

sömu upphæð á höfuðstól lánsins, þannig greiðslubyrgði er þyngri fyrst en fer svo 

lækkandi því vextir lækka eftir að höfuðstóll lækkar. En ef jafnar afborganir eru á 

verðtryggðu láni eru greiddir raunvextir og afborganir af höfuðstól (Hallgrímur 

Oddsson, 2015). Sýnt verður munurinn á jöfnum greiðslum og afborgunum sérstaklega 

í hverju láni fyrir sig hér að neðan. 

Á myndinni hér að ofan sjáum við 3 mismunandi tegundir af lánum, þar að segja 

verðtryggt, óverðtryggt og svo að lokum blandað. En blandað lán er blanda af 

óverðtryggðu og verðtryggðu láni og eins og sést á myndinni er það skipti til helminga. 

Greiðslubyrgði af óverðtryggðu láni er töluvert hærra til að byrja með og er því hætta 

á að fólk falli á greiðslumati. Eignamyndun er aftur á móti töluvert hraðari en á 

verðtryggðu láni. Verðtryggt lán er með lægri greiðslubyrgði til að byrja með en fer 

hækkandi eftir hversu há verðbólga er. Hækkun á láninu vegna verðbólgu legst á 

höfuðstólinn í hveri greiðslu og er endurreiknað á hverju ári mánaðarleg greiðsla í tilliti 

til hennar (Hallgrímur Oddsson, 2015). 

Ef skoðað er kjörvextir Landsbankans á verðtryggðum og óverðtryggðum lánum á 

tímabilinu 1998-2017 sem sagt 20 ára tímabil, má sjá að meðalraunvextir á verðtryggðu 

lánum voru 5.71% en á óverðtryggðum lánum 5.45%. Þannig á þessu 20 ára tímabili 

hefði verið örlítið hagstæðara að taka óverðtryggt lán. Munurinn er aftur á móti ekki 

mikill. Ef skipt er 20 ára tímabilinu í 4 hluta og skoðað 5 ár í senn má sjá að á aðeins 

einu tímabili er hagstæðara að vera með óverðtryggt lán og það er tímabilið sem 

kreppan skall á. 

  



 

 

Mynd 5: Yfirlit yfir meðalraunvexti Landsbankans á tímabilinu 1998-2017 

Oft munar ekki miklu í prósentum á milli lána, rétt undir 1% á tímabilinu 2003-2007 

en töluverður munur er á tímabilinu 2008-2012, þar munar næstum því 3%. Verðbólga 

á því tímabili var eins og sagt hefur verið áður gríðarlega há. 

4.2. Fyrstu húsnæðiskaup 

Fyrstu húsnæðiskaup eru aðeins öðruvísi kostnaðarlega séð heldur en ef það er verið að 

kaupa eftir það. Ríkið og bankarnir styðja við fyrstu kaupendur til þess að hjálpa þeim 

að koma sér á fasteignamarkaðinn. Ríkið notar ýmsar aðferðir til þess að styðja fólk við 

fyrstu kaup. Þar má nefna hlutdeildarlán sem er tiltölulega nýtt hér á landi, byrjaði í lok 

árs 2020. Einnig er hægt að nýta séreignarsparnað skattfrjálst í útborgun á fyrstu 

kaupum og svo líka skattfrálst inná höfuðstól láns til þess að greiða að hratt niður en 

það er í boði fyrir alla. Ríkið gefur líka helmings afslátt af stimpilgjaldi, en við 

fasteignakaup þarf að greiða 0.8% af fasteignamati í stimpilgjald en þegar kaupendur 

eru að kaupa í fyrsta skipti er það einungis 0.4%. Ef við tökum dæmi að fasteignamat á 

íbúð sé 40 milljónir sem er verið að kaupa þá er 0.8% 320.000kr, helmingsafsláttur er 

því 160.000kr. Það er töluverður peningur sem er þá dregin af sem kostnaður við að 

kaupa íbúð (Aron Freyr Eiríksson, 2019). 



 

Bankarnir þrír eru með mismunandi reglur varðandi fyrstu kaupendur en þó er ekki 

mikill munur á milli þeirra í raun og veru. Arion Banki lánar 85% af markaðsvirði 

eignar sem er 5% meira en fyrir þá sem eru ekki að kaupa í fyrsta skipti og veitir einnig 

100% afslátt af lántökugjaldi (Ertu að kaupa íbuð?, án dags.). Landsbankinn er með 

sömu reglur og Arion Banki, þeir lána 85% af kaupverði og er lántökugjald felt niður. 

Eini munurinn á milli banka þarna er að Landsbankinn lánar öllum 85% ekki einungis 

fyrstu kaupendum (Leiðin þín að nýju heimili, án dags.). Íslandsbanki er aftur á móti 

aðeins öðruvísi, en það sem þeir eiga sameiginlegt með hinum bönkunum er að þeir 

fella niður lántökugjaldið á fyrstu kaupum en þar endar það sem er eins. Íslandsbanki 

lánar að hámaki aukalega 3 milljónir sem er sérstakt aukalán fyrir fyrstu kaupendur. 

Bankinn lánar samt aldrei meira en 90% af kaupverði, þannig ef keypt er íbúð fyrir 25 

milljónir verður aukalánið aldrei hærra en tvær og hálf milljón (Fyrstu kaup, án dags.) 

Munurinn á milli fyrstukaupa lán hjá bönkunum er einnig það að Arion Banki og 

Landsbankinn bæta upphæðinni við viðbótarlánið og tekur því lántaki hærra 

viðbótarlán en hjá Íslandsbanka er þetta auka lán, þannig lántaki er í raun með 3 lán. 

 

Mynd 6: Yfirlit yfir fyrstu kaupa lán hjá ÍSB 

 Eins og sést á myndinni hér að ofan er um þrjú lán að ræða. Grunnlán, viðbótarlán og 

að lokum fyrstu kaupa lán. Á myndinni sjáum við blandað lán sem er 35 milljónir króna, 

28 milljónir fara í grunnlánið, 4 milljónir í viðbótarlánið og svo að lokum 3 milljónir í 

fyrstu kaupa lán. Vextir á grunnláninu eru lægstir og svo hækka þeir eftir auka lánunum. 

Því má í raun segja að fyrstu kaupa lán sé ekki hagstætt þar sem vextir eru háir eða 

4.95% og breytilegir og er lánið óverðtryggt. Óverðtryggðir breytilegir vextir hjá 

Íslandsbanka má sjá á myndinni en þeir eru 3,4%, þannig þarna munar 1,55% sem er 

töluvert þegar svona háar upphæðir eru í gangi. 



 

4.3. Óverðtryggt lán 

Óverðtryggð lán eru töluvert einfaldri en verðtryggð. Það segir sig í nafninu á láninu 

að enginn verðtrygging er á láninu og því eru vextir alltaf hærri en á verðtryggðu. Það 

er vegna vaxtastigið gerir ráð fyrir verðbólgu eða með öðrum orðum er áætluð 

verðbólga innifalinn í vaxtaprósentu óverðtryggðra lána. Hægt er að vera með fasta 

vexti og breytilega vexti. Fastir vextir eru hærri en breytilegir vegna óvissu álags, þar 

að segja að bankinn metur verðbólgu óvissu fyrir framtíðina og hækkar því og lækkar 

vexti eftir því. En vextir á óverðtryggðum lánum greiðast að fullu hverju sinni sem þarf 

að greiða af láninu, vextirnir leggjast ekki ofan á höfuðstólinn. Því eru afborganir af 

óverðtryggðum lánum þyngri en á verðtryggðum. Þannig í hverri greiðslu er partur inná 

höfuðstól og partur er vextir, svo þegar lánið lækkar verður minna hlutfall vextir og 

hærra hlutfall afborgun af höfuðstól (Sigurjón Gunnarsson, 2018). 



 

En ef við skoðum ítarlega óverðtryggð lán og notum eins og sagt var hér að ofan 

lánareiknivél landsbankans til þess. Við byrjum á því að skoða jafnar greiðslur á 

grunnláninu en viðbótarlánið þarf að vera jafnar afborganir hjá Landsbankanum. 

 

 

Mynd 7: Óverðtryggt jafngreiðslulán tekið af lánareiknivél Landsbankans 

Hér á myndinni má sjá að engar verðbætur eru á þessu láni og það er vegna þess að 

lánið er óverðtryggt, aðeins verðtryggð lán eru með verðbætur. Þannig 

greiðslufyrirkomulag er einfalt. Fyrsta greiðsla nemur 159.422kr þar af er 91.333kr 

vextir og 67.849kr í afborgun. Sem þýðir einfaldlega að lánið lækkar um 67.849kr á 

mánuði. Næsti mánuður er því með minni vexti vegna þess að höfuðstóll hefur lækkað 

og þá hækkar afborgun á móti þrátt fyrir að greiðsla sé svipuð. En ef skoðað er grafið 

um þróun afborgana þá sjáum við að það er alltaf greidd sama upphæð af grunnláninu 

(efri línan á grafinu) hún helst óbreytt nema vextir breytast og þá hækka afborganir eða 

lækka í takt við vextina. Í þróun höfuðstóls sjáum við að efri línan er grunnlánslínan og 

hún stefnir alltaf niður. Minnsti hallinn er á henni fyrst og svo verður hallinn meiri með 



 

tímanum og er það vegna vextir lækka stöðugt með lækkun höfuðstóls. Neðri línurnar 

á gröfunum tveim er svo viðbótarlánið. Báðar línur stefna jafnhratt niður og er það 

vegna þess að það lán er með jöfnum afborgunum, sem sagt við borgum alltaf sömu 

upphæð inná höfuðstólinn og fulla vexti fyrst en svo fara vextir lækkandi alveg eins og 

með hitt lánið vegna þess að höfuðstóll minnkar. Þannig eftir 15 ár þegar viðbótarlánið 

er búið þá haldast greiðslur alltaf rétt yfir 120 þúsund svo lengi sem vaxtaprósenta 

breytist ekki. Við sjáum svo að þegar lánið er full uppgreitt þá höfum við borgað 

49.507.855kr fyrir 32 milljón króna lán, sú tala hækkar og lækkar einnig með 

vaxtaprósentunni. 

Ef skoðað er munurinn á jöfnum greiðslum og jöfnum afborgunum á óverðtryggðu láni 

má sjá að viðbótarlánið breysti ekki neitt, þar sem sömu forsendur eru á því hér og á 

mynd 7. 

 

Mynd 8: Óverðtryggt lán með jöfnum afborgunum, tekið af lánareiknivél Landsbankans 



 

En það sem breytist aftur á móti er grunnlánið. Í stað þess að línan af greiðslum sé lárétt 

þá hallar hún núna niður á við. Það er vegna þess að það er alltaf greitt sömu upphæð 

af höfuðstólnum sem er um það bil 78 þúsund krónur og svo greitt vexti af 

höfuðstólnum. Höfuðstóllinn lækkar alltaf um þessar 78 þúsund krónur á mánuði og 

því lækkar hann hratt, vextir verða því alltaf minni á hverjum mánuði. Við sjáum á 

línunni hjá þróun höfuðstóls að hún er beint niður, ekki boginn eins og á mynd 7 og er 

það vegna þess að sama upphæð fer af höfuðstólnum í hverri greiðslu. Eignarmyndun 

á þessu láni er því hraðari en ef við erum með jafnar greiðslur og þegar upp er staðið 

greiðum við minna fyrir lánið þó það muni ekki miklu, en við greiðum nákvæmlega 

47.260.467kr.  

4.4. Verðtryggt lán 

Verðtryggð lán bera lægri nafnvexti en óverðtryggð lán og er það vegna þess að 

verðtryggð lán er eins og segir í nafninu verðtryggt, sem þýðir að verðbólga hefur áhrif 

á lánið. Verðtryggð lán virka því þannig að ef verðbólga er 2.5% leggjast 2.5% 

verðbætur ofan á höfuðstól lánsins. Vextirnir eru síðan reiknaðir og ef vextir voru sem 

dæmi 3.5% þá verður nafnávöxtun um það bil 6%. En þar sem verðbætur leggjast á 

höfuðstól lánsins en eru ekki greiddar strax er greiðslubyrgði verðtryggðra lána töluvert 

minni til að byrja með.  En margir virðast smeykir við verðtryggð lán vegna kreppunnar 

sem skall á árið 2008 og verðbólgu skotsins sem átti sér stað þá. Verðtryggð lán 

hækkuðu til að mynda gríðarlega mikið í kreppunni. En ef slegið er inn verðtryggt lán 

í lánareiknivélina og hækkað verðbólgu sést að mánaðarlega greiðsla er mjög há í enda 

lánsins. Það þarf þó að gera sér grein fyrir að lán er ekki eina sem hækkar heldur margt 

annað og reynslan hefur sýnt það að fasteignir hækka álíka jafn mikið og laun. Þannig 

á meðan hlutfallið á milli greiðslu af láni og launa er svipað ætti það ekki að hafa mikil 

áhrif (Sigurjón Gunnarsson, 2018). 

Ef skoðað er hvernig verðbólga hefur áhrif á greiðslur af verðtryggðu láni er hér línurit 

sem sýnir síðustu greiðslu miða við verðbólgu. En fyrsta greiðsla af þessu grunnláni 

uppá 32 milljónir nemur um það bil 106 þúsund krónur. 



 

 

Mynd 9: Áhrif verðbólgu á greiðslur, tekið af lánareiknivél Landsbankans 

Eins og sjá má á myndinni hækkar greiðslur af láni frekar hratt ef verðbólga er há. Línan 

verður sífellt brattari uppávið ef verðbólga eykst. 

Verðtrygging hefur verið eitt helsta og eldfimasta umræðuefni á Íslandi í góðan tíma, 

en stjórnmálaflokkar hafa margir haft það að sinni stefnu að afnema verðtryggingu í 

svolítinn tíma en án árangurs. Það er einnig mat margra að verðtryggingin sé helsta rót 

efnahagsvanda þjóðarinnar (Hallgrímur Oddsson, 2015). En stjórnvöld tóku stór og 

nauðsynleg skref í átt að afnámi verðtryggingarinnar. Skrefin eru 7 talsins og hljóma 

svona: 

1. Frá og með ársbyrjun 2020 verði óheimilt að veita verðtryggð jafngreiðslulán 

til neytenda til lengri tíma en 25 ára nema með ákveðnum skilyrðum. Rökin 

fyrir þessu felast fyrst og fremst í þeim ókostum verðtryggðra jafngreiðslulána 

að verðbótum er bætt við höfuðstól lánsins og greiðslu þeirra frestað þannig að 

eignamyndun verður hægari en ella og líkur á neikvæðu eigin fé lántaka aukast. 

2. Frá og með ársbyrjun 2020 verði lágmarkstími verðtryggðra neytendalána 

lengdur úr fimm árum í tíu ár. Með því móti er komið í veg fyrir verðtryggingu 

allra eða allflestra tegunda neytendalána, þ.e. annarra en húsnæðislána. 

3. Frá og með ársbyrjun 2020 verði vísitala neysluverðs án húsnæðis grundvöllur 

verðtryggingar í lögum um vexti og verðtryggingu á nýjum neytendalánum. 

4. Fyrir lok júní 2020 verði lokið athugun á aðferðafræði við útreikning vísitölu 

neysluverðs út frá alþjóðlegum samanburði og leitað til erlendra sérfræðinga. 

Meðal annars verði aðferðafræði við húsnæðisliðinn tekin til athugunar auk 

svokallaðs vísitölubjaga, þ.e. mögulegs ofmats á mælingu vísitölu neysluverðs 

vegna kerfisbundinnar mæliskekkju. 

5. Fyrir lok árs 2020 liggi fyrir ákvörðun um frekari takmörkun við veitingu 

verðtryggðra jafngreiðslulána að gefnum forsendum um stöðugleika og 

vaxtastig. Í því sambandi þarf að skoða sérstaklega áhrif á greiðslubyrði 
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tekjulágra og möguleika þeirra til að fjármagna húsnæðiskaup. Þannig væri unnt 

að takmarka verðtryggð jafngreiðslulán við 20 ára gildistíma eða skemur eða 

með setningu hámarks veðsetningarhlutfalls verðtryggðra jafngreiðslulána. 

Veðsetningarhlutföll gætu breyst eftir stöðu hagkerfisins og verið ólík eftir 

fyrirkomulagi afborgana, þ.e. jafngreiðslur eða jafnar afborganir eða eftir 

tímalengd. 

6. Skoðaðir verði auknir hagrænir hvatar til töku óverðtryggðra lána, t.d. í formi 

veðsetningarhlutfalla, skattfrelsi séreignarsparnaðar og tilgreindrar séreignar 

eða að vaxtabætur taki aðeins til vaxta en ekki verðbóta. 

7. Leitað verði leiða til að stemma stigu við sjálfvirkum vísitöluhækkunum vöru 

og þjónustu og skammtímasamninga. Slíkar sjálfvirkar hækkanir kynda undir 

verðbólgu og hækka þar af leiðandi verðtryggðar skuldir með beinum hætti og 

óverðtryggðrar skuldir með óbeinum hætti. Samkvæmt könnun frá 2015 er um 

helmingur innlendra samninga og aðfanga tengdur við vísitölur. Skoðað verður 

að setja skilyrði fyrir verðbreytingum í samningssamböndum sem tryggja 

upplýsingaskyldu seljenda og takmarka binditíma og auka þar með 

neytendavernd. 

Þessi 7 skref snúast flest um að lækka verðbólgu, hvetja til að taka óverðtryggt lán og 

takmarka lánstíma verðtryggðra lána. Þetta er gert til þess að eignamyndun fólks verði 

meiri og hraðari og einnig til þess að koma í veg fyrir að fólk endi með neikvætt eigið 

fé (Vextir og verðtrygging, án dags.). 

Verðtryggð húsnæðislán hafa verið töluvert vinsælli í gegnum tíðina og um það bil 2 af 

hverjum 3 húsnæðislánum eru verðtryggð. Hér má sjá graf frá 2013 til 2018: 



 

 

Mynd 10: Hlutfall milli lána, tekið af Herborg 

Á þessu grafi sjáum við að verðtryggð lán eru alltaf hærri en óverðtryggð. En árið 2015 

fókst óverðtryggð lán gífurlega mikið og má sjá að þau ná mest um það bil 50% á 

tímabili. Ástæðan fyrir þessu getur verið að vextir hafa í gegnum tíðina verið mjög háir 

á óverðtryggðum lánum og því er greiðslubyrgði mjög há og ekki allir geta borgað af 

því (Björn Brynjúlfur Björnsson, Verðtryggt eða óverðtryggt: hvort er hagstæðara?, 

2017). 

Á fyrsta ársfjórðungi 2020 hefur verið metaðsókn í óverðtryggð lán með breytilegum 

vöxtum og lánuðu innlánsstofnanir 48 milljarða í þau lán. Sem er fjórfalt meira en 2019 

sem dæmi. Aðsókn í óverðtryggð húsnæðislán með breytilegum vöxtum hefur því 

aldrei verið meiri. 

 

Mynd 11: Mynd tekin af sff.is 

Á myndinni sjáum við þessa gríðarlegu aukningu á óverðtryggðu lánum við 

breytilegum vöxtum. En fjólubláa línan árið 2020 er tvöfalt hærri en næst hæðsta línan 



 

svo eitthvað sé nefnt. Skýringin fyrir þessu er líklega sú að vextir á Íslandi hafa lækkað 

töluvert síðustu ár. Verðtryggingin hefur því aldrei haft minna vægi í skuldsetningu 

heimilanna fyrr en nú (Elvar Orri Hreinsson, 2020). 

Ef skoðað er verðtryggt jafngreiðslulán í húsnæðislánareiknivél Landsbankans sjáum 

við strax að eignarmyndun er töluvert hægari en á óverðtryggðu. Hér erum við að miða 

við 2.5% verðbólgu. Eins og sést á myndinni bætast verðbætur við í hverjum mánuði 

sem leggst ofan á höfuðstól lánsins og verður eignarmyndun því töluvert hægari til að 

byrja með. Við sjáum það á myndinni með þróun höfuðstóls að þá er grunnlánslínan 

mjög kúpt og er í raun nánast flöt til að byrja með svo kemur meiri halli á hana með 

tímanum og í lokin þá hrapar hún mjög hratt niður. Í þróun afborgana sést að 

grunnlánslínan hækkar stöðugt og er það vegna verðbótanna sem leggjast á. Það sést 

líka ef við skoðum samtals greitt fyrstu 3 mánuðina þá sjáum við að greiðslan á hverjum 

mánuði hækkar. Hún hækkar samt tiltölulega lítið og er ástæðan fyrir því að 

viðbótarlánið er óverðtryggt eins og í fyrri dæmum. Landsbankinn lánar viðbótarlán 

einungis sem óverðtryggt lán með jöfnum afborgunum eins og sagt var hér að ofan. 



 

 

Mynd 12: Verðtryggt lán með jöfnum greiðslum, tekið af lánareiknivél Landsbankans 

Við sjáum einnig á mydninni að síðasta greiðsla er 214.277kr. Munurinn á fyrstu og 

síðustu greiðslu er því um það bil 110 þúsund. Í endann höfum við greitt bankanum rétt 

undir 60 milljónir króna fyrir 32 milljón króna lán sem er töluvert hærra ef við miðum 

við óverðtryggt lán. Þessi tala hækkar og lækkar með verðbólgunni hversu mikið við 

endum á því að greiða bankanum fyrir lánið. Ef við hækkum verðbólgu prósentuna í 

lánareiknivélinni í 4,3% sem er meðalverðbólga síðastliðna 12 mánaða þá breytast 

kúrfurnar töluvert. Við sjáum á mynd 12 að þróun afborgana verður töluvert brattari en 

á fyrri mynd og er síðasta greiðsla í kringum 350 þúsund sem er meira en 130 þúsund 

meira en fyrri mynd með verðbólgu 2,5%. Ef skoðað er línan á þróun höfuðstóls þá 

byrjar línan á því að fara upp sem þýðir að það er neikvæð eignarmyndun til að byrja 

með. Eignarmyndun byrjar ekki fyrr en eftir um það bil 10 ár og þá er verið að borga 

töluvert hærri upphæð í hverri greiðslu. 



 

 

Mynd 13: Verðtryggt jafngreiðslulán með 4,3% verðbólgu 

Skoðum því næst verðtryggt lán með jöfnum afborgunum. En jafnar afborganir þýða 

einfaldlega að það er alltaf borguð sama upphæð af höfuðstólnum og vextir greiddir að 

fullu, verðbætur leggjast ennþá ofan á höfuðstól lánsins vegna lánið er verðtryggt. 

 

Mynd 14: Verðtryggt lán með jöfnum afborgunum, mynd tekin af lánareiknivél Landsbankans 

Hér sjáum við að munurinn á fyrstu greiðslu og síðustu er ekki það mikill, rétt um 40 

þúsund krónur sem er töluvert lægra en áður. Það fer alltaf um það bil 78 þúsund krónur 

af höfuðstólnum á grunnláninu og því lækka vextir stöðugt. Höfuðstóll lækkar hraðar 



 

en með jafngreiðslu láni en ekki jafn hratt og á verðtryggðu láni. Þegar upp er staðið 

greiðum við um 57 milljónir fyrir lánið og munar því einungis rétt um 2.5 milljónum á 

jafngreiðslum og jöfnum afborgunum þrátt fyrir að eignar myndun sé hraðari. Þróun 

afborgana hækkar jafnt og þétt og sést það á línunni sem er nokkuð bein þó ekki alveg. 

4.5. Blandað lán 

Blandað lán er þriðji valkosturinn. En blandað lán er tvö lán sem er skipt á milli þess 

að vera verðtryggt eða óverðtryggt í þeim hlutföllum sem lánþeginn kýs. Með þeirri 

leið er hægt að verja sig gegn áhættunni. Ef verðbólga fer af stað þá hækkar einungis 

verðtryggða lánið, óverðtryggða heldur þú áfram að greiða niður, en verðtryggða lánið 

heldur áfram að skila lægri og jafnari afborgunum. En ókosturinn við að taka blandað 

lán er að það þarf að greiða tvöfalt seðilgjald. Seðilgjald er þó ekki hátt í dag (Björn 

Brynjúlfur Björnsson, Verðtryggt eða óverðtryggt: hvort er hagstæðara?, 2017). 

 

Mynd 15: Blandað jafngreiðslulán, tekið af lánareiknivél Landsbankans 

Hér sjáum við mynd af blönduðu láni sem er skipt til helminga. Sem sagt 14 milljónir 

eru verðtryggðar og hinar 14 eru óverðtryggðar. Svo eru 4 milljónir í viðbótarlán sem 



 

breytist ekkert frá fyrri myndum. En hér sjáum við á sömu myndinni muninn á 

óverðtryggðu og verðtryggðu láni. Þróun afborgana þá er beina línan óverðtryggt en sú 

sem hallar upp er verðtryggð. Munurinn svo á þróun höfuðstóls er sú að línan á 

óverðtryggða láninu er smá kúpt en aftur á móti er línan á verðtryggða töluvert kúptari. 

Sem þýðir einfaldlega hægari eignarmyndun. Þegar upp er staðið höfum við borgað rétt 

yfir 22 milljónir fyrir óverðtryggða lánið en rétt yfir 27 milljónir fyrir verðtryggða, 

þannig við höfum borgað 5 milljónum meira fyrir verðtryggða við þessar forsendur. Ef 

við skoðum svo jafnar afborganir á blönduðu láni þá lítur það svona út: 

 

Mynd 16: Blandað lán með jöfnum afborgunum, tekið af lánareiknivél Landsbankans 

Hér sjáum við það sama og áður, óverðtryggt lán með jöfnum afborgunum, þá fer þróun 

afborgana niður og þróun höfuðstóls er bein lína niður á við. Verðtryggt með jöfnum 

afborgunum er ennþá kúpt lína í þróun höfuðstóls og afborgana er hún hallandi uppá 

við. Þegar upp er staðið munar höfum við greitt um 20 milljónir fyrir óverðtryggða og 

26 milljónir fyrir verðtryggða, þannig þarna á milli munar um 6 milljónir. 



 

Lántaki þarf að fylgjast með efnahags aðstæðum í landinu til þess að sjá hvort lánið 

sem var tekið sé ekki hagstætt lengur, en þá er gott að endurfjármagna. Lög voru sett 

fyrir nokkrum árum um þak á uppgreiðslu og lántökugjaldi svo ódýrara er að 

endurfjármagna en áður. En með því að vera vakandi hvað er í gangi í fjárhagsumhverfi 

er hægt að taka skynsamlegar ákvarðanir í eitt af stærstu fjárhags ákvörðunum í lífi 

fólks, húsnæðiskaup. En hvorug lántegundin er betri en önnur, einungis kostir og gallar. 

Ef lántaki þar lágar afborganir og litlar sveiflur þá er verðtryggt betra en ef hraðari 

niðurgreiðsla og möguleiki á hærri greiðslubyrgði þá er óverðtryggt betri valkostur. Svo 

er blandað þarna á milli eins og farið var yfir. En óháð hvernig lánakjör voru tekin er 

nauðsynlegt að fylgjast með efnahagsmálum því það er allra í hag (Björn Brynjúlfur 

Björnsson, Verðtryggt eða óverðtryggt: hvort er hagstæðara?, 2017). 

4.6. Upplýsingar við lántöku 

Allir lánasamningar sem eru yfir 15.000kr og til lengri tíma en þriggja mánaða teljast 

vera neytendalán. Í lögum um neytendalán nr. 121/1994 er sérstaklega talað um þær 

upplýsingar sem eiga að koma fram í lánsamningi og er lánveitandi skildugur að 

upplýsa neytandanum um þær. Þessar upplýsingar eru: 

• Höfuðstóll lánsins, auk staðgreiðsluverðs ef lánveitandi er seljandi þjónustunnar 

• Fjárhæð útborgunar 

• Vextir 

• Heildarlántökukostnaður í krónum 

• Árleg hlutfallstala kostnaðar 

• Sú heildarupphæð sem greiða skal, samtala höfuðstóls, vaxta og 

lántökukostnaðar 

• Fjöldi einstakra greiðslna, fjárhæð þeirra og gjalddagar 

• Gildistími samningsins og skilyrði uppsagnar 

• Heimild til að greiða fyrir lokagjalddaga 

Ef breyta má lánasamning á einhvern hátt ber lánaveitenda skilda að skýra við hvaða 

aðstæður það gæti gerst. Séu vextir breytilegir skal tilgreina við hvaða aðstæður vextir 

geta breyst og hvað það þýðir fyrir neytandann og hvernig það fer fram. Gríðarlega 

mikilvægt er fyrir báða aðila að réttar upplýsingar sé gefnar neytandanum. Neytandinn 

tekur ákvörðum út frá þeim forsendum sem honum eru gefnar og ef rangar upplýsingar 

voru miðlaðar eins og til dæmis ef árleg hlutfallstala kostnaðar er of lágt reiknuð er 

lánveitanda óheimilt að krefja neytandann um heildarlántökukostnað sem gæfi hærri 



 

árlega hlutfallstölu kostnaðar. En þekking á hlutfallstölunni getur auðveldað samanburð 

á milli lána og og kjör annarra lánveitanda (Fjármálalæsi á Íslandi, 2009). 

  



 

5. Rannsókn 

Í þessari rannsókn var upprunalega áætlunin að beita bæði megindlegri og eigindlegri 

rannsóknaraðferð. Fljótlega var tekin sú ákvörðun að notast einungis við eigindlega 

rannsóknaraðferð til þess að fá betri skilning hvað fólk skilur af hugtökum og af sínum 

eigin lánum. Megindleg rannsókn hefði verið erfið í notkun í þeim tilgangi. Viðtöl voru 

því tekin við ungt fólk sem hefur nýlega tekið lán eða innan við 2 ár. Viðtölunum var 

skipt í tvennt, í fyrri spurningarhluta var markmiðið að athuga stöðuna hversu mikið 

fólk veit um sitt eigið húsnæðislán og seinni hlutinn var markmiðið að athuga hvort 

fólk vissi hvað helstu hugtök lána væru.  

5.1. Aðferðafræði 

Við gerð rannsókna er ýmist notað eigindlegar (e. qualitative) eða megindlega (e. 

quantitative) rannsóknaraðferð. Megindleg rannsóknaraðferð er í grunninn notuð við 

rannsóknir í náttúruvísindum en hefur verið beitt á sviði félagsvísinda. Með 

megindlegri aðferð er átt við að magnbinda og skrá með tölum niðurstöður. Emile 

Durkheim var einn fyrsti maðurinn sem færði rök fyrir því að nota megindlega 

rannsóknaraðferð í félagsvísindum. Eigindlegar rannsóknir beinast að því að afla gagna 

út frá því hvernig fólk túlkar umhverfi sitt og aðstæður. Þetta er t.d. gert með viðtölum 

og fleira (Jón Gunnar Bernburg, 2005). 

5.2. Hönnun spurninga og val á viðmælendum 

Auðvelt var að hanna spurningar fyrir viðfangsefnið en eins og nefnt var að ofan var 

spurningum skippt í tvennt. Fyrri hluti var að athuga þekkingu fólks á sínum eigin 

lánum og seinni hlutinn spurningar um algengustu hugtök þegar það kemur að 

húsnæðslánum. Fyrri hlutinn var því aðallega spurningar um þeirra lán og afhverju var 

tekið eitt lán frekar en annað. Var þá spurt hvort þau fengu hjálp, hvernig þau komust 

að niðurstöðu og annað slíkt. En seinni hluti snerist aðallega um að spurja hvort þau 

þekktu hugtök eins og verðbólgu, hvort þau vissu muninn á verðtryggðu og 

óverðtryggðu láni og svo framvegis og svo endað á því að spurja hvort viðmælendur 

hefðu vilja fá fjármálakennslu og þá hvar og hvernig. 

Að finna viðmælendur reyndist mjög auðvelt þar sem mikið af fólki á mínum aldri hefur 

verið að kaupa í húsnæði síðastliðin 2 ár og hefði hæglega verið hægt að vera með fleiri 

viðmælendur, en hvort það hefði haft áhrif á niðurstöður tel ég ólíklegt en það er óvíst. 

Reyndi rannsakandi að hafa aldurshópa mismunandi, þar sem aldur viðmælenda spann 

frá 21 ára til 35 ára, einnig var ekki einungis talað við pör heldur einstakling líka. 



 

Viðmælendur voru líka mismenntaðir, sumir í námi, sumir búnir og aðrir án menntun á 

vinnumarkaði. Var þetta gert til þess að reyna að fá sem víðtæk svör. Val á 

viðmælendum var eftir hentugleikaúrtaki. 

5.3. Takmarkanir þessar rannsóknar 

Fjármálalæsi fór ekki í kennsluskrár hjá grunnskólum eða framhaldsskólum fyrr en 

2011 og nefndin sem átti að kanna fjármálalæsi árið 2009 sá það að lítið sem ekkert 

fjármálalæsi hafi verið kennt hér á landi fyrir það. Flestir viðmælendur í þessari 

rannsókn kláruðu grunnskóla fyrir árið 2011, og þeir sem gerðu það ekki áttu lítið eftir 

og fengu því annað hvort mjög litla eða enga kennslu. Því er ekkert í þessari rannsókn 

hvort það sé betra hjá yngra fólki sem fékk fjármálakennslu eða ekki. En 

fjármálakennsla er tiltölulega ný hér á landi og er því líklega ekki mikið um yngra fólk 

sem fékk fjármálakennslu farið að kaupa sér húsnæði. Þú væri hægt að athuga hvort 

þau þekktu helstu hugtök og athugað hvort þau væru farinn að hugsa út í húsnæðiskaup. 

Í þessari rannsókn var aðeins tekið viðtal við fólk sem nýbúið að kaupa eða innan við 

2 ár og því takmarkast hún við það. Það gæti verið gaman að taka viðtöl við fólk sem 

hefur töluvert meiri reynslu af fasteignamarkaðinum og athugað þeirra fjármálalæsi til 

þess að sjá hvað maður getur lært af reynslunni og einnig væri gaman að ræða við fólk 

sem hefur ekki keypt en er í húsnæðis hugleiðingum og athugað viðhorf og þekkingu 

þeirra til húnsæðislána. Rannsakandi þekkti einnig til viðmælendur og var því fyrirfram 

með einhverja hugmynd um þekkingu þeirra á húsnæðislánum, en hafði áður ekki rætt 

við þau um húsnæðislán og því kom sumt á óvart og annað ekki. 

  

  



 

6. Viðtalsgreining 

Fyrir þessa rannsókn voru tekin 4 viðtöl og var rætt við fólk sem hefur nýlega keypt 

íbúð og athugað skilning þeirra á sínum eigin lánum. Reynt var að tala við fólk á 

mismunandi aldri og mislangt síðan lánið var tekið til þess sjá hvort það væri 

mismunandi svör á milli viðtala. En tekið var viðtal við 3 pör og einn einstakling. Viðtal 

1 er við par sem hafði keypt hús fyrir tveim vikum síðan, viðtal 2 er við par sem keyptu 

fyrir einu og hálfu ári síðan, viðtal 3 er við einstakling sem keypti fyrir 4-5 mánuðum 

síðan og að lokum var viðtal 4 við par sem hafði keypt fyrir rúmlega ári síðan. Viðtal 4 

var samt aðeins við annan aðilann þar sem hinn gat takmarkað svarað vegna anna hjá 

þeim aðila og var það gert í gegnum Facetime. Öll önnur viðtöl voru gerð í persónu. 

Viðtölin voru mjög stutt og myndaðist lítið um umræður í kringum spurningarnar en 

þrátt fyrir það voru viðtölin hnitmiðuð og góð. Viðmælendur höfðu gaman af því að 

ræða við rannsakenda eftir viðtal loknu um húsnæðislán og spurðu töluvert út í 

húsnæðislán og hugtök. 

Niðurstöður voru þannig að flestir tóku upplýsta ákvörðun um húsnæðislán á einhvern 

grundvöll, þrátt fyrir takmarkaða þekkingu suma. Sumir tóku mjög upplýsta ákvörðun 

og gátu rökstutt hana auðveldlega út frá sjálfum sér. Aðrir tóku ákvörðun einfaldlega 

vegna þess „að pabbi sagði það“ eins og kom fram í viðtali fjögur. En allir viðmælendur 

voru með verðtryggt lán að einhverju leiti og aðeins einn viðmælandi var með blandað 

lán og því var hluti af hans láni einnig óverðtryggður. Allir viðmælendur nema einn 

voru að kaupa í fyrsta skipti og höfðu því litla sem enga reynslu af húsnæðiskaupum 

og lánum en ein manneskja var að kaupa í annað sinn og var töluverður munur á svörum 

frá henni heldur en öðrum. Það er því spurning hvort margir læra mikið með reysnlunni 

í þessum málum. Fólk lærir auðvitað alltaf með reynslu í nánast öllu og því er það ekki 

spurning, spurningin er frekar hvort fólk læri eitthvað sem það hefði vilja vita fyrst og 

hefði þá tekið upplýstari ákvörðun. Þess vegna er fjármálalæsi svo mikilvægt. Þrátt fyrir 

að fjármálalæsi snúist ekki einungis um húsnæðislán þá væri auðveldara að skilja 

hugtök og allt sem við kemur húsnæðiskaupum og lánum. 

Niðurstöður voru að fjármálalæsi hjá fólkinu sem viðtölin voru tekin var mjög misjafnt 

og parið sem hafði einungis keypt fyrir tveim vikum síðan gat svarað áberandi betur en 

aðrir, sem er mjög skiljanlegt gefið að þau fóru í gegnum ferlið fyrir stuttum tíma síðan 

og því ennþá ferskt í huganum. Einn aðilinn í viðtali 1 er búin með sína menntun og 

hinn er að mennta sig. Viðtal 2 var við par þar sem báðir aðilar eru með menntun og 

voru þau alveg klár á því hvaða lán þau væru með en hikuðu á sumum stöðum. Viðtöl 



 

3 og 4 voru aðeins öðruvísi þar sem meira var um óvissu þá sérstaklega viðtal 4. En 

enginn aðili í þeim viðtölum er menntaður og vekur það upp spurninguna hvort það sé 

munur á milli fólks með menntun og ekki hvort það viti meira um sitt eigið húsnæðislán 

og annað húsnæðislána tengt. En spurningum var skipt upp í tvo flokka þar sem fyrsti 

hluti eru spurningar um þeirra eigin lán, þá hvernig lán, hvar það var tekið, hversu langt 

það er og margt annað. Einnig var spurt hvort þau myndu gera eitthvað öðruvísi næst, 

hvort þau hefðu vilja vita eitthvað um húsnæðislán áður en þau tóku þannig og hvort 

þau væru með einhver ráð fyrir aðra í húsnæðislána hugleiðingum. Seinni hlutinn af 

spurningunum var einungis örfáar spurningar og var það um hugtök í húsnæðislánum 

og svo að lokum hvort þau hefðu vilja fá fjármálakennslu þegar þau voru yngri.  

6.1. Greining spurninga 

Fyrsta spurning var hvar fólk tók sitt húsnæðislán og afhverju það valdi þann 

lánaveitanda. Allir tóku einhvern part frá banka nema eitt par sem var í viðtali 2, þau 

tóku einungis lán frá Gildi sem er lífeyrissjóður, svöruðu þau að hagstæðustu vextirnir 

voru hjá þeim og þau gátu sótt um lán þar, þar sem þau þurftu ekki hærra en 70% lán. 

Í viðtali 4 þá tók parið lán frá Festa lífeyrissjóð og restina hjá banka sem var þá fyrstu 

kaupar lán. Í viðtali 1 sagðist parið hafa einungis skoðað þeirra viðskiptabanka og 

leituðu ekki annar staðar en í viðtali 3 nefndi viðmælandinn að hann hefði þurft að 

skipta um viðskiptabanka þar sem hann féll á greiðslumati hjá þeim og færði sig því. 

Nefndi hann að bankinn hafi fellt hann út af rekstri á bifreið í greiðslumatinu, en annar 

banki taldi tekjur hans nægilega miklar. 

Þegar spurt var út í hvort þau hefðu þurft aðstoð við hvaða lán á að taka og þá hver 

hjálpaði þeim þá svöruðu flestir mjög misjafnt. Tvisvar var sagt að þau hefðu leitað til 

foreldra og einn leitaði til bróður síns. Tveir sögðust hafa notað reiknivélina á netinu til 

þess að skoða bara sjálf og tveir nefndu að banka starfsmaðurinn hafi hjálpað þeim. 

Svo kom að því að spurja út í lánið sjálft og þar var spurt hvort fólk væri með verðtryggt, 

óverðtryggt eða blandað, það var spurt hversu langt lánið væri og hvort það væri með 

jöfnum greiðslum eða afborgunum. Spurt var hvort fólk hafi tekið „fyrstu kaupar lán“ 

eða hlutdeildarlán og svo að lokum hvort fólk hefði nýtt séreignarsparnaðinn í kaupin 

og inná lánið. Í fyrsta viðtalinu var allt á hreinu með lánið, enda einungis tvær vikur 

síðan það var tekið. Þar sögðust þau vera með blandað lán og fyrstu kaupar lán, 

blandaða lánið var með jöfnum greiðslum og viðbótarlán var með jöfnum afborgunum. 

Öll lánin voru í hámarkstíma sem leyfilegt var og nýttu þau séreignarsparnað í kaupin 

og líka inná höfuðstólin. Í viðtali 2 sögðust þau hafa tekið verðtryggt lán en í aðeins 18 



 

ár, þau tóku ekki fyrstu kaupar lán þar sem þau áttu 30% í útborgun, og voru þau ekki 

viss hvort þau væri með jafnar afborgnair eða greiðslur. Þau sögðust hafa nýtt 

séreignarsparnaðinn til þess að kaupa en höfðu ekki ennþá nýtt hann til þess að greiða 

niður höfuðstól lánsins en ætluðu samt að gera það. Í viðtali 3 þá sagðist hann hafa tekið 

hlutdeildarlán og tók hann því 75% lán hjá banka, hann vissi ekki hvort hann væri með 

jafnar greiðslur eða afborganir. Hann nýtti séreignarsparnaðinn til þess að kaupa allt í 

íbúðina þar sem hann nefndi að hann átti fyrir útborguninni. Sagðist hann svo hafa sótt 

um að fá að greiða inná höfuðstólinn með séreignarsparnaðinum en það hafi ekki enn 

gengið í gegn. Í viðtali 4 þá var viðmælandi mjög óviss hvernig lán þau voru með og 

giskaði fyrst að þau væru með óverðtryggt en kallaði svo á mannin sinn og sagði hann 

að hann héldi að þau væri með verðtryggt. Þegar spurt var um lengdina þá voru þau 

mjög óviss og giskuðu 25 ár og langa láninu og 10 ár á minna láninu. Hvorugt gat 

svarað hvort það væri jafnar greiðslur eða afborganir en sögðust bæði hafa nýtt 

séreignarsparnað í kaupin og líka inná höfuðstólinn. Allir sem nýttu 

séreignarsparnaðinn inná höfuðstólinn voru að borga niður minna lánið sitt eða lánið 

með hærri vöxtunum, enginn notaði séreignar til þess að minnka afborganir á mánuði. 

Þegar spurt var hvernig þau komust að niðurstöðu hvaða lán hentaði best þá voru svörin 

frekar misjöfn, svörin voru t.d. að þau tóku blandað til að dreifa áhættunni, verðtryggt 

var valið í tveim skiptum vegna þess að það var minna að borga á mánuði og í eitt tilvik 

var það vegna „pabbi sagði það“. Spurt var eftir það að ef viðmælendur væru að taka 

lán í dag myndu þeir breyta einhverju, allir svöruðu því neitandi nema í viðtali 2 þá 

bætti hún við að auðvitað þyrfti maður að skoða fjármálamarkaðinn í dag og þá taka 

ákvörðun. 

Þegar spurt var útí ef þau hefðu vilja vita eitthvað um húsnæðislán áður en þau fóru út 

í það var algengasta svarið hreinlega „já allt“, einnig var nefnt að allar upplýsingar eru 

á netinu maður þarf bara að leita og líka var nefnt að það hefði verið fínt að vita allan 

auka kostnaði við að kaupa.  

Þegar það kom að aukaspurningunum voru svör oftast frekar fátæk og var í raun bara í 

einu viðtali þar sem manneskja gat svarað öllum spurningum og það var eina 

manneskjan sem var að taka sitt annað húsnæðislán. En fyrsta spurning var hvort 

viðmælendur gætu sagt muninn á verðtryggðu og óverðtryggðu láni. Í fyrstu tveim 

viðtölunum gátu viðmælendur svarað því frekar auðveldlega en ekki viðtali 3 og 4. Í 

viðtali 4 var svarið hreinlega bara nei en hann hafði einhverja hugmynd hvað það væri 

í viðtali 3. Nefndi að óverðtryggt hækkar ekki vegna eitthvað tengt verðbólgu þannig 



 

ekki alveg rétt en í rétta átt allavega. Þegar viðmælendur voru spurðir hvað verðbólga 

væri þá gat enginn svarað því almennilega og allir sögðu nei nema í fyrsta viðtalinu, þá 

nefndi hún að þetat tengdist vísitölu viðmið en það var eina sem hún gat sagt um það. 

En þegar kom að spurningunni hvort viðbælendur vissu muninn á jöfnum greiðslum og 

afborgunum þá var einungis parið í fyrsta viðtalinu sem gat svarað því og ástæðan er 

kannski sú að þau eru með bæði á lánum þeirra og eru nýbúin að fara í gegnum ferlið, 

aðrir gátu ekki svarað eða reynu að giska og voru töluvert frá því í raun. 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvort þeir hefðu viljað fá fjármálakennslu þegar þau 

voru yngri og þú hvernig og hvenær. Þá svöruðu allir mjög fljótt og örugglega já og 

hefðu allir viljað fá fjármálakennslu í framhaldsskóla og flestir sögðu grunnskóla líka. 

Þá nefndu viðmælendur að launaseðlar og skattaskýrslur að það væri nauðsynlegt. 

Einnig nefndu nokkrir að byrja mætti að kenna þetta í efri árum í grunnskóla og þá fara 

bara yfir helstu hugtök og einblína á sparnað og þess háttar og fara svo í þyngri kennslu 

í framhaldsskóla þar sem kennt er betur á allt sem nauðsynlegt er að vita eins og t.d. 

skattaskýrslur og að kunna að lesa sinn eigin launaseðil. 

Aðeins ein manneksja vildi bæta einhverju við í endann og sagði hún „byrja að safna 

pening strax, það er þess virði“.  



 

 

7. Niðurstöður 

Leitast var eftir í þessari rannsókn að athuga fjármálalæsi ungs fólk á húsnæðislánum. 

Var því ákveðið að athuga þekkinguna hjá ungu fólki sem hefur nýlega tekið 

húsnæðislán. Skoðað var hversu mikið þau vissi um sín eigin lán og hvort þau höfðu 

þekkingu um helstu hugtök lántöku eins og t.d. verðbólgu svo eitthvað sé nefnt. Að 

lokum var svo spurt viðmælendur hvort þau hefðu vilja fá meiri fjármálakennslu þegar 

þau voru yngri.  

Í viðtölunum kom í ljós að fólk hafði mismikla þekkingu á sínum eigin lánum, í tveimur 

viðtalana vissi fólk nákvæmlega hvaða lán það var með og gat útskýrt skýrt afhverju en 

í hinum tveim þá var mikil óvissa og voru svörin afhverju þau tóku það lán einunigs 

vegna þess að foreldrar eða skyldmenni sögðu þeim að gera það. Sem vísar til þess að 

fjármálaþekking þeirra sé ekki nægilega mikil. Allir viðmælendur sögðust hafa fengið 

hjálp frá skyldmenni eða banka, enginn þeirra minntist á að hafa lært neitt um fjármál í 

skóla. Hvorki grunnskóla, framhaldsskóla né háskóla. 

Aðeins einn viðmælandi gat sagt hvað verðbólga væri og sá sami gat sagt muninn á 

óverðtryggðu og verðtryggðu láni, aðrir viðmælendur gátu ekki svarað neitt og vissu 

ekki svarið og aðrir gátu svarað líttillega eða ekki fullnægjandi svar að mati 

rannsakanda. 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvort þeir hefðu viljað fá fjármála kennslu á yngri 

árum og þá hvar, var svarið oft líkt. En flestir vildu gera fjármálakennslu að skildu í 

grunnskólum og framhaldsskólum. Í viðtölunum var oftast nefnt að mikilvægt væri að 

læra fjármálalæsi uppá framtíð sína og þá var nefnt hluti eins og t.d. skattaskýrslu. 

Niðurstöður eru því mjög skýrar en fjármálakennsla var ekki nægilega mikil og það er 

í raun ekki gott að fólk þurfi að spurja skildmenni um hjálp vegna þess að það kann 

ekki að lesa úr fjármála upplýsingum. Það er í raun eins og aðrir séu þá að taka ákvörðun 

fyrir mann sjálfan. En ef fjármálalæsi væri nægilega mikið hjá einstaklingi gæti hann 

rætt málin við aðra og fengið þá álit þeirra og tekið sjálfur upplýsta ákvörðun hvað 

hentar þeim.  

Byrjað er að kenna fjármálalæsi í felstum grunn- og framhaldsskólum í dag. Kennslan 

er því miður ennþá mismikil og þarf að leysa úr því sem fyrst og búa til staðlaða kennslu 

svo kennarar geti sótt fræðslu og kennt útfrá því efni. En fjármál eru síbreytileg og þarf 

því símenntun kennara sem vilja kenna fjármálalæsi. Niðurstöður eru því að 

fjármálalæsi einstaklinga sem talað var við, var ekki nægilega mikið nema í eitt tilvik. 



 

Fjármálakennsla í grunnskóla er gríðarlega mikilvæg að mati rannsakanda og gott er að 

byrjað sé að kenna fjármál í skólum landsins. Rannsakandi vill setja meiri pressu á 

skólana að kenna fjármálalæsi, því betra er fyrir hag einstaklinga í framtíðinni að vera 

meðvitaðari um sín eigin fjármál. Þar liggur enginn vafi.  



 

8. Lokaorð 

Eins og nefnt var ofar í þessari ritgerð hef ég alltaf haft mikinn áhuga á fjármálalæsi og 

þá sérstaklega tengt húsnæðislánum. Þar kom áhuginn fyrir þessari ritgerð og var alltaf 

planið frá því ég byrjaði í viðskiptafræði að skrifa um þetta viðfangsefni. En áætlunin 

var upprunalega eins og í rannsóknarspurningunni kemur fram að athuga fjármálalæsi 

ungs fólks á húsnæðislánum. Í áætlun ætlaði ég að vera með viðtöl við fólk sem er 

tiltölulega nýbúið að taka húsnæðislán og vera svo með spurningarkönnun fyrir ennþá 

yngra fólk og athuga hvort þau þekktu inná helstu hugtök og framvegis. En það reyndist 

snúið að gera spurningarkönnun og það er ekki vinsælt að gera þessar svo kölluðu 

„facebook kannanir“ þá ákvað ég að hætta við það. En í staðinn datt mér í hug að ræða 

við kennara sem kenna fjármálalæsi og athuga hvað þeir kenna sem tengist 

húsnæðislánum og hvort þeir haldi að nemendur sem fá fjármálakennslu muni skilja 

meira þegar að því kemur að fjárfesta í húsnæði. En tíminn var naumur og ástandið í 

þjóðfélaginu ekki nægilega gott með allar takmarkaninar sem eru í gangi að þá náðist 

ekki viðtal við kennara, því þurfti viðtölin við nýkaupendur að duga. 

Rannsóknarspurningin stendur ennþá en ég tel mig ekki hafa náð að svara henni 

nægilega vel og þyrfti úrtak að vera töluvert stærra til þess að sjá hvort fjármálalæsi 

væri nóg eða ekki. Hvort sem um fleiri viðtöl eða spurningarkönnun væri að ræða það 

skiptir ekki öllu en það þyrfti að vera vel útfært. Ekki tel ég að hægt sé að bera saman 

þessar niðurstöður við aðrar, einfaldlega vegna þess að fjármálalæsi einblínir ekki 

sérstaklega á húsnæðislán, sem er ósköp skiljandlegt. Hægt væri að gera aðra eins 

könnun eftir nokkur ár og sjá hvort munur sé þá.  

En eitt er alveg ljóst og það er að fjármálalæsi er gríðarlega mikilvægt og þrátt fyrir að 

mín rannsókn hafi ekki endilega náð að athuga nákvæmlega stöðuna þá endurspeglar 

hún samt sem áður að fjármálalæsi hafi alls ekki verið nóg, þar sem viðmælendur mínir 

náðu stundum ekki að svara spurningum um sitt eigið lán og hvað þá spurningum um 

t.d. verðbólgu eða munin á lánunum tveim. Hef ég fulla trú á því að með góðri 

fjármálakennslu um sparnað og áhættu í lánum muni komandi kynslóð hafa töluvert 

auðveldara að kaupa og afla sér sjálft fullnægjandi upplýsingar til þess að taka upplýsta 

ákvörðun fyrir varðandi húsnæðislán og margt annað fjármála tengt í lífinu. Mun það 

vera hagur allra að fjármálalæsi eykst svo skuldir heimilanna verði minni.  
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10. Viðtöl 

10.1. Viðtal 1 

Viðtalið var við par sem hafði keypt hús innan við mánuð síðan. 

GL: Guðmundur Lárusson 

Parið er hann og hún 

 

GL: Jæja, þið eruð bókstaflega nýbúin að taka lán. Þetta er hvað annað húsnæðið þitt 

er það ekki? 

Hún: Jú 

GL: Og fyrsta húsnæðið þitt? 

Hann: Já 

GL: Alright, en hérna fyrsta spurning, öhm hvar tóku þið lán og afhverju? 

Hún: Landsbankanum 

Hann: Já, öhm landsbankanum og öhm var það ekki bara útaf þeir voru að bjóða uppá 

85% lán? 

Hún jú eiginlega 

GL: Já, gott mál. Öhm þurftu þið aðstoð við hvaða lán á að taka? 

Hún: Við töluðum við ráðgjafa en við vorum eiginlega búin að ákveða 50-50 anyway 

sko. Það sem hún sagði okkur var bara eitthvað „tjaah“ þetta er sniðugt 

Hann: Hún eiginlega bara öhh sko sagði okkur ekkert hvað væri betra heldur bara að 

bæði væri bara fínt og það væri undir okkur komið 

GL: Ok, þannig þið eruð sem sagt með blandað lán? 

Bæði: Já 

GL: Ok, öhm næsta spurning var hvaða lán tóku þið, en það er búið að svara því, þannig 

öhm hversu langt er lánið eða lánin? 

Hann: öhm sem sagt 

Hún: Viðbótarlánið er 15 ár 

Hann: já, óverðtryggða er í 30 ár og hitt þarna 

Hún: Verðtryggða í 40 ár 

GL: Ok, eru þið viss að það sé ekki öfugt? 40 ára óverðtryggt og 30 ára verðtryggt? 

Hún: Nei, eee ég er ekki viss 

GL: Skiptir samt engu máli þannig, bara forvitni 

Hún: Það er allavega 15-30-40 ára lánin 

GL: Alright, Vitið þið hvort það séu jafnar greiðslur eða jafnar afborganir? 



 

Hún: Það eru öhm jafnar greiður af báðum stórulánunum og hérna jafnar afborganir af 

litla 

GL: Já okei, öhm næsta spurning er tókuð þið fyrstu kaupar lán, en þið tókuð 

viðbótarlán upp í 85% þannig það svarar eiginlega spurningunni 

Hann: Já sko eða minn hluti af láninu voru fyrstu kaup 

GL: okei skil þig, alright, næstu spurning er hvort þið hafið tekið hlutdeildarlán sem 

ríkið er að bjóða núna, en svarið er væntanlega nei 

Hún: Já nei ekkert svoleiðis 

GL: uu nýttuð þið séreignarsparnaðinn ykkar í kaupinn? 

Hann: já, ég nýtti minn uppí innborgun 

Hún, ég sko nýtti minn ekki nema bara í innborganir skiluru 

GL: Já, það er einmitt næsta spurning sem er öhm, nýtið þið séreignarsparnað til þess 

að greiða niður lánið eða lækka greiðslur? 

Bæði: Já, inná lánið eða sem sagt lækka höfuðstólinn 

GL: Alright, en hérna hvernig komust þið að niðurstöðu hvaða lán hentaði best fyrir 

ykkur? 

Hún: Bara til að blanda áhættunni, bara einfalt svar 

GL: Gott svar, en ef þú værir að taka lán í dag, myndir þú gera eitthvað öðruvísi? uu 

Þetta er kannski meira spurning fyrir fólk sem tók ekki lán í síðustu viku haha 

Hún: haha, nei veistu ég held bara að við myndum gera nákvæmlega eins 

GL: En er eitthvað sem þið hefðuð vilja vita um lán áður en þið fóruð út í það? Eins og 

fyrir þig (hana) er eitthvað sem þú lærðir af reynslunni af fyrra láni? 

Hún: Nei eiginlega ekki sko, öhm allar upplýsingar sem manni vantaði voru basicly til 

staðar, maður þarf bara að öhm kunna að leita af þeim og lesa sig til 

GL: Ok, gott mál. En hérna hvaða öhm svona tips væru þið með fyrir einhvern sem 

væri að taka lán í dag? 

Hann: Bara fara rólega í þetta og ekki flýta sér að ákveða sig og öhm skoða vel þær 

upplýsingar sem eru í boði 

Hún: Já og bera saman banka og hérna bara hvað þú þarft, þúst þarft þú öhm lágar 

afborganir eða borga hratt niður lánið eða öhm eitthvað annað og bara allt þannig, bara 

það sem hentar þér 

GL: Já, sniðugt. En okei hér erum við kominn í aðrar spurningar þetta er bara svona 

sko öhm almennt um lán eitthvað. En getið þið sagt mér muninn á verðtryggðu og 

óverðtryggðu láni? 



 

Hann: Verðtryggt lán hækkar með verðbólgu og öhm 

Hún: hefur lægri vexti en óverðtryggt lán og öhm já hefur verðbætur 

GL: Alright, getið þið sagt mér hvað verðbólga er? Eða lýst henni á einhvern hátt? 

Hún: Vísitölu tengt öhm viðmið við öhm einhverju basicly haha veit ekki alveg 

GL: haha já, en getið þið sagt mér muninn á jöfnum afborgunum og jöfnum greiðslum? 

Hann: Jafnar afborganir er þúst já að þótt höfuðstóllinn lækkar þá borgar þú samt alltaf 

öhm jafn mikið á mánuði en jafnar greiðslur að þá sem sagt öhm þá hérna lækkar þarna 

Hún: Jafnar greiðslur er þegar þú borgar alltaf jafn mikið á mánuði en jafnar afborganir 

eru hérna þegar þú borgar alltaf sama inná lánið en vextir geta hækkað 

GL: Yes, en hérna hefði þið viljað fá fjármála kennslu þegar þið voruð yngri og þá 

hérna hvernig kennslu og hvenær? Þá er ég að meina grunnskóli, framhaldsskóli, vinnu 

eða eitthvað? 

Hún: Já, klárlega! 

Hann: Alltaf! 100% 

Hún: Definetly, í grunnskóla og svo aftur í framhaldsskóla og læra þar skattaskýrslu og 

lesa launaseðilinn þinn og svona basic eitthvað um lán og eitthvað 

GL: Já, flott. Er eitthvað sem þið viljið öhm bæta við eða koma á framfæri?  

Hún: ég er góð held ég 

Hann: já, góður bara 

GL: Takk fyrir allt  

10.2. Viðtal 2 

Viðtalið var við par sem hafði keypt fyrir rétt undir tveimur árum síðan. 

GL: Guðmundur Lárusson 

Hann/hún: parið 

 

GL: uu hérna já, hvað er langtr síðan þið tókuð lánið? 

Hún: Það er að verða uu svona 1 og hálft ár síðan 

GL: Og er það fyrsta húsnæðið hjá ykkur báðum? 

Hún: Já 

GL: Ok, uu hvar tókuð þið lán og afhverju? 

Hann: Hjá Gildi 

Hún: Já sem er uu lífeyrissjóður og þeir uu voru bara með hagstæða vexti og afþví við 

gátum það sko, uu þeir eru sem sagt ekki með hærra en hvað? 70% lán? 

Hann: Já held það 



 

Hún: Þannig já uu við tókum sem sagt 70% lán eða eins lítið lán og við mögulega gátum 

GL: Ok, uu þurftu þið aðstoð við hvaða lán á að taka? Og ef svarið er já, hvar fengu þið 

aðstoðina? 

Hún: Já, við sko uu notuðum bara heimasíðuna þeirra, það eru bara svona reiknivélar 

eða þannig og svo uu lásum við okkur bara til um allt á netinu 

Hann: og svo foreldrum líka auðvitað 

Hún: Já auðvitað, aðallega forledrum þínum (hans) 

Hann: Var ekki „Berglind“ líka? 

Hún: Nei? Er það? 

Hann: æjj ég man það ekki 

Hún: Það var allavega aðallega foreldrar hans sem uu hjálpuðu okkur 

GL: Já okei, en hvernig lán tóku þið? Verðtryggt eða óverðtryggt eða annað? 

Bæði: Tókum verðtryggt 

Hún: Með uu sko fasta vexti held ég allavega 

Hann: Já mig minnir það allavega 

GL: Já, hversu langt er lánið ykkar? 

Hann: 18 ár 

Hún: Já 18 ár 

GL: Já, eru þið með jafnar greiðslur eða jafnar afborganir? 

Hún: uuu ég held sko eða hvað 

Hann: Ég held það sé jafnar afborganir 

Hún: Það er allavega þannig að uu við borgum alltaf sömu upphæð á mánuði eða þúst 

það er bara föst upphæð 

Hann: Eða sko það uu breytist auðvitað eftir verðbólgunni og allt það og uu já með 

minnir að það sé jafnar afborganir 

Hún: Mig minnir það líka já 

GL: Ok, næsta spurning er hvort þið hafið tekið fyrstu kaupar lán en þið tókuð einungis 

70% þannig það passar ekki, þannig semi tilgangslaus spurning haha. En nýttuð þið 

séreignarsparnaðinn ykkar í kaupinn? 

Bæði: Já 

GL: ok, nýtið þið séreignarsparnaðinn til þess að borga niður höfuðstól eða lækka 

afborganir á mánuði? 

Hún: uu við erum ekki búin að gera það haha, en við ætlum að gera það 

GL: ok, hvernig komust þið að niðurstöðu hvaða lán hentaði best fyrir ykkur? 



 

Hún: Það var í raun og veru bara reiknivélinn hjá þeim (gildi), sem uu sagði okkur bara 

hvað kæmi best út fyrir okkur, bara uu sko uppá mánaðarlegar greiðslur og hversu hratt 

við gátum greitt lánið upp þannig uu já bara það 

GL: Já, kúl. Uu ef þú værir að taka lán í dag myndir þú gera eitthvað öðruvísi? 

Hún: já eða uu með myndi náttúrulega 

Hann: Já, verðbólgan er öðruvísi 

Hún: Já, uu mögulega miða við hvernig efnahagurinn er í dag þá myndi maður taka 

öðruvísi, en ég hef ekkert skoðað það þannig get eiginlega ekki svarað betur hehe 

GL: Skil, uu er eitthvað sem þið hefðuð viljið vita um lán áður en þið fóruð út í þetta? 

Hún: uu já allt! 

Hann: Já haha allt bara 

GL: já, gott svar. Uu hvaða svona uu tips væru þið með fyrir einhvern sem væri að taka 

lán í dag? 

Hún: uu. Fá ráðgjöf hjá bankastarfsmani til að byrja með allavega og uu kynna sér mjög 

vel alla valmöguleika og tala við einhvern sem hefur reynslu 

GL: Já okei, svo er ég bara með uu aðrar spurningar sem eru ekki endilega um ykkar 

lán en sem sagt getið þið sagt mér muninn á verðtryggðu og óverðtryggðu láni? 

Hann: Verðtryggt lán er með hérna verðbólgu 

Hún: Það breytist eftir verðbólgunni, það er annaðhvort en ég man ekki hvað er hvað 

Hann: Óverðtryggt lán þýðir að það eru ekki verðbætur, eða uu er það ekki? 

GL: Já passar, en getið þið sagt mér hvað verðbólga er? 

Hún: ehem, já 

Hann: öhm, ég veit ekki alveg sko 

Hún: ég var að hlusta á þetta í útvarpinu um daginn en ég man ekki orð afþví sem þau 

sögðu 

Hann: ég get eiginlega ekki svarað held ég, get varla giskað haha 

Hún: Nei, ekki ég heldur, ég man það ekki 

GL: ok, getið þið sagt mér muninn á jöfnum afborgunum og jöfnum greiðslum? 

Hún: Jáááá, annað þeirra er sko, já annað er þannig að uu þú, annað er þannig það er 

alltaf sama upphæð sem þú borgar á mánuði en hitt er eitthvað svona breytilegt en ég 

man ekki afhverju  

GL: okei, uu hefðu þið viljað fá fjármálakennslu þegar þið voruð yngri og þá hvernig 

og hvenær líka? Þúst grunnskóli, vinna, framhaldsskóli? 

Hún: Já ehh 



 

Hann: framhaldsskóla myndi ég allavega halda 

Hún: Meina það mætti alveg byrja að kenna þetta í efri árum grunnskóla, og þannig 

byrja bara að kenna manni um sparnað og uu skattinn og uu allt það og svo í framtíðinni 

í framhaldsskóla fara bara ítarlegra í það og kenna manni um þúst lán og fara bara vel 

í það og uu já 

Hann: Já, það væri alveg nice sko 

GL: svo bara að lokum, er eitthvað sem þið viljið bæta við eða koma með að lokum? 

Bæði: nei, held ekki, erum bara góð sko 

10.3. Viðtal 3 

Viðtalið var við 25 ára einstakling sem hafði keypt Íbúð fyrir 2 mánuðum síðan. 

 

GL: Guðmundur Lárusson 

Hann: Viðmælandinn 

 

GL: uu hvar tókst þú lán og afhverju? 

Hann: Arion banki því uu ég stóðst greiðslumatið hjá þeim 

GL: Okei, stóðst þú ekki greiðslumatið í öðrum bönkum? 

Hann: Nei 

GL: Veist þú afhverju þú stóðst það ekki annarstaðar? 

Hann: Því það var of háar kröfur fyrir uu bílinn hjá öðrum 

GL: Ok, uu þurftir þú aðstoð við að taka lánið og uu ef já, þá hvar? 

Hann: Ég þurfti aðstoð og haha fékk það frá bróðir mínum 

GL: ok, hvernig lán tókstu? Verðtryggt eða óverðtryggt? 

Hann: Verðtryggt 

GL: Ok, hversu langt er lánið? 

Hann: 25 ár 

GL: Ok, ertu með 2 lán eða bara eitt 25 ára eða? 

Hann: Þetta er tvö lán, eða sko uu lán eitt og lán tvö 

GL: Bæði 25 ára? 

Hann: Já 

GL: ok, veistu hvort það séu jafnar greiðslur eða jafnar afborganir á því? 

Hann: uu man það ekki 

GL: okei haha, tókst þú uu fyrstu kaupar lán eða hlutdeildarlán eða eitthvað svoleiðis? 

Hann: Já, hlutdeildar lán og fyrstu kaupar uu eða þetta er fyrstu kaupar lán 



 

GL: Já, þetta er sem sagt fyrsta eign? 

Hann: Já, þannig fyrsta lán og hlutdeildar dæmið 

GL: Já okei, var hlutdeildarlánið 20% eða? 

Hann: Já 

GL: Nýttir þú séreignarsparnaðinn? 

Hann: Já, en ekki í greiðsluna eða uu útborgunina bara í íbúðina eða uu sko hluti í 

íbúðina og allt það 

GL: Já, og ertu að nýta séreignarsparnaðinn til að greiða niður höfuðstólinn? 

Hann: Ég er búin að sækja um það en það er ekki búið að svara 

GL: Ok, en hvernig komst þú að niðurstöðu hvaða lán hentaði best fyrir þig? 

Hann: Ég tók hérna bráðabirgða greiðslumatið hjá öllum en sko eiginlega uu besta lánið 

hefði eiginlega verið íslandsbanki en hérna of háar kröfur hjá þeim fyrir bílinn 

GL: Okei, en hvernig komstu að niðurstöðu afhverju þú vildir frekar verðtryggt en 

óverðtryggt? 

Hann: Of háar afborganir fyrir óverðtryggt  

GL: Ok, en ef þú værir að taka lán í dag, ég veit að það var í raun ekki langt síðan þú 

tókst lán en hérna myndir þú uu gera eitthvað öðruvísi? 

Hann: Nei 

GL: ok, er eitthvað sem þú hefðir hérna viljað vita um lán áður er þú fórst út í þetta? 

Hann: Sko ég hérna uu ekki beint lánið en bara allt hitt í kringum íbúðina, bara allur 

þessi sko aukakostnaður við kaupin 

GL: Já okei skil þig, þú hefðir ekki viljað fá neina kennslu fyrir húsnæðislán eða 

þannig? 

Hann: Það hefði alveg verið sko eða ég hefði alveg tekið því sko ef það væri uu í boði 

GL: Já, uu hvaða svona „tips“ værir þú með fyrir einhvern sem væri að taka lán í dag? 

Hann: erum við að tala um fyrsta lán þá eða? 

GL: bara hvað sem er sko 

Hann: ég er svo nýr í þessu maður, no tips from me 

GL: nei okei, það er alveg í góðu. En hérna núna erum við sko ekki lengur að spurja út 

í lánið þitt bara svona almennt eða aðrar spurningar. En hérna getur þú sagt mér muninn 

á verðtryggðu og uu óverðtryggðu láni? 

Hann: Í fljótu bragði? Uu óverðtryggt sko uu eitthvað með verðbólgu að gera sko 

hækkar ekki lánið sjálft uu eða eitthvað þannig, eina sem ég skil í því sko 

GL: okei, uu getur þú sagt mér hvað verðbólga er? 



 

Hann: haha nei! Ekki fucking grænan 

GL: haha okei, verður mjög gaman að skrifa í ritgerðina mína „ekki fucking grænan“. 

En uu veistu muninn á jöfnum afborgunum og jöfnum greiðslum? 

Hann: Nei 

GL: okei, uu hefðir þú viljað fá fjármálakennslu þegar þú varst yngri? 

Hann: Já! 

GL: okei uu þá er spurningin hvernig kennslu eða þú veist hvað hefðiru viljað læra og 

uu hvenær? Grunnskóli, framhaldsskóli, í vinnu eða annað? 

Hann: Það hefði sko alveg mátt byrja í lok grunnskóla kannski 10 bekk að kenna 

eitthvað eða kannski aðeins fyrr, og kenna actually á sko allt þetta kerfi  

GL: Já, ertu með eitthvað svona on top of your head sem hefði verið sniðugt að læra? 

Hann: uu hvernig maður á að gera skattaskýrslur og uu hverju maður á að leitast eftir 

þegar maður er uu að sækja um lán og kenna svo bara á allt svona kostnaði sem maður 

þarf til að lifa og allt þannig  

GL: Já, flott. Síðasta spurning er eitthvað sem þú vilt bæta við eða koma á framfæri eða 

eitthvað þannig? 

Hann: Nei, ég held ekki sko. Eða dettur ekkert í hug bara  

10.4. Viðtal 4 

Viðtal við einstakling í sambúð. Viðtalið var í gegnum facetime og var því annar aðilinn 

sem svaraði spurningum hinn gat ekki tekið þátt en var í herberginu og svaraði inná 

milli 

 

GL: Guðmundur L 

Hún og hann eru í viðtalinu 

 

GL: jæja, uu hvar tókstu lán og afhverju? 

Hún: Ég tók lán hjá Festa lífeyrissjóð og hérna bankanum líka. Ég tók sko 2 lán og uu 

ástæðan fyrir því er að ég átti ekki pening haha 

GL: Ok, afhverju tókst þú lán þar? 

Hún: Það var bara uu sko bestu kjörin eða þú veist bestu kjörin og svoleiðis og sko við 

hérna skoðuðum allt og þetta var bara besta sem kom til greina 

GL: Flott, þurftu þið aðstoð við hvaða lán á að taka og þá hvar? 

Hún: Já og sko frá bara fasteignasalanum og bankanum 

GL: Ekki foreldrum? 



 

Hún: Jú, pabba mínum bara 

GL: Hvernig lán tóku þið, verðtryggt, óverðtryggt eða blandað? 

Hún: Má ég spyrja „hann“ (kærastann) 

GL: haha já auðvitað 

Hún: Ég held við erum með óverðtryggt (spyr kærastann), uu við erum með verðtryggt 

eða sko ég held það allavega 

Hún: óó ok haha, verðtryggt 

GL: ok, hversu langt eru lánin? 

Hann: Stóra lánið er 25 ára en sko við erum að einblína á litla lánið því það eru auðvitað 

hærri vextir en ég sko uu man ekkert hvað það er mörg ár 

GL: ok 

Hún: Ég held það var eitthvað bara 10 ár 

Hann: Já gæti verið en sko við erum að nota séreignardæmið inná það lán 

GL: Kúl, eru þið með jafnar greiðslur eða jafnar afborganir? 

Hún: Það veit ég ekki haha, hvað meinaru? Haha eða sko ég held við séum bara með 

jafnar greiðslur eða þú veist við borgum alltaf það sama á mánuði allavega 

GL: ok, tóku þið fyrstu kaupar lán? 

Hún: Já 

GL: ok, nýttu þið séreignarsparnaðinn í kaupinn? 

Hún: Já 

GL: Svo er næsta spurning hvort þið nýtið séreignarsparnaðinn til þess að borga niður 

höfuðstólinn en þið eruð núþegar búin að svara því. Þannig næsta er bara uu hvernig 

komust þið að niðurstöðu hvaða lán væri best fyrir ykkur? 

Hún: Bara sko það sem fólk sagði við okkur sko, pabbi sagði að þetta væri best allavega  

GL: Ok, en ef þú værir að taka lán í dag myndir þú gera eitthvað öðruvísi? 

Hún: Það var verið að kynna eitthvað nýtt í húsnæðis dæminu öllu ég hefði kannski gert 

það en sko uu ég er ekkert búin að skoða það þannig ég veit ekkert um það, en kannski 

er það sniðugt, maður uu veit ekki 

GL: Ertu að meina hlutdeildarlánið? 

Hún: Já minnir að það heiti eitthvað þannig, þetta er eitthvað með að ríkið hjálpi þér 

sko að kaupa 

GL: Já, akkurat en uu er eitthvað sem þið hefðu vilja vita um lán áður en þið fóruð út í 

það að kaupa? 

Hún: Já, allt! 



 

GL: haha ok, bara allt? 

Hún: Já haha sko ég vissi ekki neitt maður, ég veit varla neitt lengur eða ennþá sko haha 

GL: Ok haha, en ef þú ættir að gefa einhverjum sem er að taka lán í dag „tips“ hvað 

myndir þú segja? 

Hún: uu að það er miklu erfiðara en maður heldur og uu sko bara kynna sér allt og uu 

já bara skoða allt 

GL: Já ok, getur þú sagt mér muninn á verðtryggðu og óverðtryggðu láni? 

Hún: Nei! 

GL: Getur þú sagt mér hvað verðbólga er? 

Hún: uu sko (hugsaði mikið) er það ekki bara sko uu ég kann ekki að útskýra, er það 

ekki bara að krónan hækkar og lækkar, já ég held það allavega haha 

GL: Ok, getur þú sagt mér muninn á jöfnum afborgunum og jöfnum greiðslum? 

Hún: nei, shit ég veit ekki neitt maður 

GL: Haha, ég get sagt þér á eftir ef þú vilt. En hefðir þú viljað fá fjármálakennslu þegar 

þú varst yngri og ef þá hvernig og hvenær, grunnskóla, fram haldsskóla, vinna eða 

annað? 

Hún: Já, sko uu ég hefði bara viljað að það væri skylda fyrsta ár í framhaldsskóla eða 

eitthvað þannig  

GL: Er eitthvað sem þú vilt bæta við eða þannig? 

Hún: Nei eða jú, byrja að safna pening þegar þú ert ungur. Ekki eyða öllu í áfengi og 

föt, it is worth it! 

GL: haha það er líklega rétt sko, en takk fyrir mig. 
 
 


