
  
  

 

 

 

 
 

 

 

Finnst fasteignaeigendum kaupferlið hafa verið erfiðara 

eða auðveldara en þeir sem hafa ekki keypt fasteign telja 

það vera? 

 

 

BSc í viðskiptafræði 

Viðskiptadeild 
 

 

Desember, 2021 

Nafn nemanda: Daníel Geir Steindórsson  

Kennitala: 280196-2749 

Nafn nemanda: Lárus Geir Árelíusson  

Kennitala: 281195-2399 

Leiðbeinandi: Breki Karlsson 



  
  

 
  



  
  

Útdráttur 

Lítið var byggt af nýjum fasteignum eftir fjármálaáfallið 2008 og uppsöfnuð þörf 

myndaðist fyrir nýjar íbúðir á markaðnum í kjölfarið. Þegar efnahagurinn fór að vænkast, var 

fasteignamarkaðurinn lengi að taka við sér með nýbyggingum á fasteignum og varð framboð 

of lítið til að anna eftirspurn fólks eftir fasteignum. Því hefur verðþróun fasteignamarkaðarins 

einkennst af miklum hækkunum síðastliðin tíu ár. Hávær umræða hefur verið í samfélaginu 

undanfarin ár að sífellt erfiðara sé fyrir fólk að koma sér inn á fasteignamarkaðinn og að með 

hækkandi fasteignaverði sé það að verða erfiðara en nokkru sinni fyrr. En er það raunin? Fyrstu 

kaupendur hafa aldrei verið fleiri en reglulega hefur verið fjallað um aðgangshindranir og 

aðstæður á markaði sem gera fyrstu kaupendum erfitt fyrir. Umræðan hefur verið ef til vill 

svolítið neikvæð og er þessari ritgerð ætlað að rannsaka viðhorf einstaklinga til fasteignakaupa 

og hvort munur sé á viðhorfi þeirra sem nú þegar hafi keypt sér fasteign og þeirra sem ekki 

hafa keypt sér fasteign.  
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1 Inngangur 

Viðfangsefni ritgerðarinnar er að gera rannsókn á viðhorfi til upplifunar fólks af 

fasteignakaupaferlinu við kaup á fasteign.  Hjá flestum einstaklingum eru fasteignakaup með 

stærstu fjárfestingum sem fólk gerir í lífinu. Varla líður dagur hjá hér á landi þar sem 

fasteignafréttir koma ekki fyrir í fjölmiðlum og skiptir fasteignamarkaðurinn okkur gríðarlega 

miklu máli. Umræður í samfélaginu undanfarin ár hafa verið á þann vegin að það verkefni að 

kaupa sér fasteign sé sífellt erfiðara og að ungt fólk komist síður inn á fasteignamarkaðinn.  

Þetta hefur þó ekki verið upplifun höfunda ritgerðarinnar sem eru báðir eigendur að fasteign 

og hafa keypt fasteign á undanförnum árum. 

Inngangur ritgerðarinnar er fyrsti kafli. Í öðrum kafla er síðan farið yfir fyrri rannsóknir 

og sem tengjast viðfangsefni ritgerðarinnar. Í þriðja kafla verður fjallað um sögu lánaumhverfis 

okkar Íslendinga og hvernig fjármögnunarmöguleikar einstaklinga hafa þróast í gegnum tíðina 

en þeir hafa breyst töluvert ef horft er til baka. Heimildir lántakenda til þess að taka lán gegn 

hærra veði hafa hækkað með tímanum og með því hefur geta fólks til þess að kaupa aukist með. 

Á tuttugustu öld var ríkið helsti lánveitandi til kaupenda á fasteignamarkaði með tilkomu 

veðdeildar Landsbanka og Byggingasjóðs verkamamanna á fyrri hluta aldarinnar og með 

tilkomu Húsnæðismálastofnunar ríkisins og Húsnæðisstofnunar ríkisins á seinni hluta 

aldarinnar. Íbúðalánasjóður var stofnaður árið 1998 í enn einni tilrauninni til búbótar til 

neytenda af hálfu ríkisins og hefur sú stofnun breyst töluvert frá stofnun. Árið 2004 hófu 

íslensku viðskiptabankarnir að bjóða upp á hagstæð lán til neytenda á fasteignamarkaði í 

samkeppni við Íbúðalánasjóð þar sem þeir buðu upp á lægri vexti og hærra veðhlutfall en aðrir 

á markaðnum. Eftirspurn eftir fasteignum jókst á þessum árum á sama tíma og mikill 

uppgangur var í íslensku samfélagi fyrir fjármálaáfallið 2008 og rennum við yfir þau áhrif í 

þessum kafla.  

Í fjórða kafla verður fjallað um samanburð á húsnæðismarkaði á milli Norðurlandanna. 

Mikil líkindi eru á milli stefnu Danmörku og Svíþjóðar í sinni stefnu þar sem 

húsnæðisveðlánamódeli er ríkjandi á markaðnum og töluvert sterkari markaður fyrir félagsleg 

húsnæði ásamt því að þar er hærra hlutfall leigjenda heldur en á hinum Norðurlöndunum. 

Líkindi eru einnig milli fjármögnunar húsnæðislána á Íslandi og í Finnlandi þar sem 

bankamódelið er ríkjandi á markaðnum og í þessum tveimur löndum ásamt Noregi er töluvert 

minna hlutfall leigjenda og ekki jafn sterkur félagslegur húsnæðismarkaður. Húsnæðisverð 

hefur hækkað meira á Íslandi en á hinum Norðurlöndunum undanfarinn áratug og hafa einnig 
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laun hækkað meira hér heldur en á öðrum Norðurlöndunum sem hafa aukið undir kaupgetu 

Íslendinga og ýtt enn frekar undir hækkandi fasteignaverð. 

Í fimmta kafla verður fjallað um kaupferlið á Íslandi, þau skref sem einstaklingar ganga 

í gegnum þegar þau standa í fasteignaviðskiptum og þá þröskulda sem standa í vegi fyrir fólki 

að komast inn á markaðinn. Sparnaður hefur aukist í Covid-19 faraldrinum og má það líklega 

rekja til þess að utanlandsferðir, skemmtanalíf og aðrir neyslumöguleikar hafa verið 

takmarkaðir í faraldrinum og má álykta að sparnaður fólks hafi að auknu leyti leitað í 

fasteignakaup. Fjallað verður um bráðabirgðagreiðslumat, fasteignaleit og kauptilboð þar sem 

meðalsölutími fasteigna fer lækkandi og hlutfall fasteigna sem seljast yfir ásettu verði sjaldan 

verið eins hátt og nú. Einnig verður fjallað um lánamöguleika einstaklinga, greiðslumat, 

fyrirvara og það sem gerist við kaupsamning, afhendingu eigna og afsal. 

Í sjötta kafla er fjallað um stöðu fyrstu kaupanda og þau úrræði sem standa þeim til 

boða. Hlutfall fyrstu kaupenda hefur farið hækkandi undanfarin ár samhliða lögum um fyrstu 

kaupendur árið 2017 og hafa fyrstu kaupendur aldrei verið fleiri heldur en nú. Fyrstu kaupendur 

sækja iðulega í smærri eignir en raunverð þeirra hefur einnig hækkað gífurlega mikið 

undanfarna tvo áratugi. Samhliða því er ungt fólk í dag lengur en áður í foreldrahúsum og að 

því má álykta að dýrara og erfiðara sé að kaupa sína fyrstu eign í dag heldur en áður. Hins 

vegar hefur meðalaldur fyrstu kaupenda farið lækkandi hægt og bítandi stendur núna í 29,50 

árum árið 2021. Stjórnvöld hafa aðstoðað fyrstu kaupendur með nýjum lögum þar sem fyrstu 

kaupendum er heimilt að nýta sér skattfrjálsa úttekt á séreignasparnaði upp í útborgun á kaup 

á fasteign eða sem greiðslu inn á höfuðstól á húsnæðisláni, rýmt fyrir veðsetningarhlutfalli 

fyrstu kaupenda og hafa ýmsar lánastofnanir fellt niður lántökugjald hjá kaupendum af fyrstu 

fasteign. Einnig hafa stjórnvöld nýlega samþykkt frumvarp um hlutdeildarlán til stuðnings við 

þá sem eiga lítið eigið fé upp í útborgun á fasteign en geta staðist greiðslumat til kaupa á 

fasteign. Úrræðið er í boði þar sem kaupandi reiðir fram 5% af kaupverði fasteigna, ríkið reiðir 

fram 25 til 30% af kaupverði fasteigna og restin, 65 til 70% er tekin að láni hjá lánastofnun og 

fasteignakaupandi þarf að standast greiðslumat fyrir. Ýmis skilyrði eru fyrir hvaða íbúðir falla 

undir þetta úrræði og hvaða kaupendum þetta stendur til boða en nánar verður fjallað um það í 

ritgerðinni. Í sjöunda kafla verður svo farið í niðurstöður rannsóknarinnar og í áttunda kafla er 

umræðukafli ritgerðarinnar. 

Markmið ritgerðarinnar er að leitast svara við því hvort að viðhorf fólks til 

fasteignakaupa sé mismunandi eftir því hvort að fólk hafi keypt fasteign eða ekki og þá er 

sérstaklega horft til þeirra einstaklinga sem keypt hafa fasteign á síðustu fimm árum. Ákveðin 

þversögn viðist vera að myndast í því að aldrei hafi verið fleiri fyrstu kaupendur og að aldrei 
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hafi verið erfiðara að kaupa fyrstu fasteign og er það kveikjan að ákvörðun 

rannsóknarspurningar okkar. Höfundar ákváðu að skoða viðhorf einstaklinga til fasteignakaupa 

út frá fjórum þáttum. Þeir þættir eru að safna fyrir útborgun, að standast greiðslumat, að finna 

rétta fasteign og að fá samþykkt kauptilboð. Rannsóknarspurningar okkar eru því eftirfarandi: 

 

• Finnst fasteignaeigendum það að safna fyrir útborgun hafa verið auðveldara eða 

erfiðara en þeir sem ekki hafa keypt fasteign telja það vera? 

• Finnst fasteignaeigendum það að standast greiðslumat hafa verið auðveldara eða 

erfiðara en þeir sem ekki hafa keypt fasteign telja það vera? 

• Finnst fasteignaeigendum það að finna rétta fasteign hafa verið auðveldara eða erfiðara 

en þeir sem ekki hafa keypt fasteign telja það vera? 

• Finnst fasteignaeigendum það að fá samþykkt kauptilboð hafa verið auðveldara eða 

erfiðara en þeir sem ekki hafa keypt fasteign telja það vera? 

 

Ritgerðin skiptist í tvo hluta þar sem fyrri hlutinn inniheldur fræðilega umfjöllum líkt 

og fjallað var um fyrr í innganginum og seinni hlutinn inniheldur umfjöllum um rannsóknina 

sem framkvæmd var og helstu niðurstöður og umræðu höfunda um viðfangsefnið.   
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2 Fyrri rannsóknir 

Þegar farið var yfir fyrri rannsóknir og fræði sem tengjast viðfangsefni ritgerðarinnar 

var erfitt að finna rannsóknir sem tengdust beint viðhorfi til fasteignakaupa en þó hefur margt 

verið skrifað um fasteignamarkaðinn og kaupferlið. 

Ákvörðunartaka fólks við fasteignakaup getur verið mjög mismunandi. Ákvörðunin 

getur til að mynda verið tekin út frá staðsetningu eða eiginleikum húsnæðisins. En 

ákvörðunartaka milli einstaklinga getur verið mismunandi. Akinyode o.fl. (2015) skoða 

kaupákvörðun fasteigna út frá neytendahegðun telja að skoða þurfi hana út frá hvatningum (e. 

motivations), persónuleikum (e. personalities), þekkingu (e. knowledge) og starfsákvörðun (e. 

occupational decision). Ákvörðunina verður einnig að skoða út frá félags- og efnahagslegri 

stöðu einstaklinga,  eiginleikum húsnæðis og mati einstaklinga á húsnæðinu sjálfu (Akindoye 

o.fl., 2015).  Akinyode o.fl. (2015) skoðuðu fasteignakaup út frá kaupákvörðunar líkani og 

skoðuðu vinkla eftirspurnar á húsnæði, kaupákvörðun, neytendahegðun og húsnæðismarkaðar 

til að ákvarða einskonar leiðarvísi hvernig einstaklinga taka kaupákvörðun við kaup á 

fasteignum. Líkanið fylgir hefðbundnu kaupákvörðunar líkani í sjö skrefum.   

Cajias og Ertl (2015) skrifa um að í því hagkerfi þar sem peningastjórnun hins opinbera 

sem leggur áherslu á þenslu og útgjöld verður til þess að vextir í því hagkerfi lækka. Fyrir vikið 

verður fjárfestingakostur fasteigna fýsilegri og aukin eftirspurn myndast eftir fasteignum sem 

leiðir til þess að fasteignaverð hækkar. Rakin er sú tilgáta Demary (2012) að þegar 

Seðlabankinn hækkar meginvexti sína, þá hækka húsnæðislánavextir þar sem mikil fylgni er 

milli markaðanna tveggja. Þessi hækkun vaxta leiðir af sér minnkun í eftirspurn eftir húsnæði 

og þar með lækkar húsnæðisverð við vaxtahækkunina. Að sama skapi er rakin tilgáta 

Nastansky (2012) þar sem lækkun vaxta Seðlabankans mun gera fasteignir og hlutabréf 

ákjósanlegri fjárfestingakost. Fyrir vikið mun lækkun vaxta leiða til þess að eftirspurn eftir 

fasteignum eykst og verð á fasteignum hækkar. Nastansky (2012) rekur að auki þrjá aðra þætti 

sem stuðla að hækkun og lækkun á fasteignamarkaði, hagfræðilega þætti, lýðfræðilega þætti 

og þætti sem snúa að stofnunum ríkisins. Þættir sem snúa að hagfræðilega þættinum eru þættir 

eins og verg landsframleiðsla og vaxtastig, þættir sem snúa að lýðfræðilega þættinum eru þættir 

eins og fólksfjölgun og fjölskyldustærðir og þættir sem snúa að stofnunum eru þættir eins og 

fjármálakerfið í heild, skattakerfið og ríkisstyrkja kerfið.  

Caldera og Johansson (2013) fjalla um teygni framboðs í tuttugu og einu OECD landi. 

Fjallað er um að meiri teygni er í Norður Ameríku en á Norðurlöndunum en muninn rekja þau 
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ekki til landfræðilegra eiginleika heldur frekar til munar á stefnu landanna í húsnæðismálum. 

Teygnin er einnig rakin til hversu hratt löndin geta brugðist við falli í eftirspurn með auknu 

framboði þar sem löndin geta brugðist við með auknu framboði eða hærra verði. Jafnframt 

benda þau á að, til skemmri tíma, þegar lönd hafa hæg viðbrögð við aukningu eftirspurnar á 

húsnæðismarkaði á verð á húsnæðismarkaði til að hækka mun hraðar en ella sem getur leitt til 

eftirspurnar sjokks og hækkunar á raunvirði fasteigna. Þar sem markaðir eru hægir að bregðast 

við á framboðs hlið fasteignamarkaðarins mun breyting á fasteignamarkaðnum einkennast af 

verðhækkunum frekar en auknu framboði (Glaeser o.fl., 2008; Gyourku, 2009). Aftur á móti, 

þar sem markaðir eru fljótir að bregðast við á framboðs hlið fasteignamarkaðarins mun 

verðhækkun vera minni þar sem aukið framboð heldur í við aukna eftirspurn á markaðnum 

(Grimes og Aiken, 2006). Húsnæðisstefna á Norðurlöndunum er talin vera sveigjanlegri en í 

öðrum OECD löndum sem ætti þá að gera Norðurlöndin betur í stakk búin að takast á við 

sveiflur á fasteignamarkaði (Caldera og Johansson, 2013) en þetta virðist ekki hafa átt við á 

Íslandi á árunum eftir hrun þar sem lítið var byggt og verður það rakið síðar í þessari ritgerð.  

White og Barclay (1981) fjalla um algengustu vandamálin í fasteignakaupaferlinu hjá 

einu samfélagi í Colorado og þar kemur fram að marktækur munur er á fjölda vandamála sem 

koma upp þar sem heildartekjur kaupenda eru háar og þar sem þær eru lágar, en fleiri vandamál 

voru nefnd hjá þeim sem höfðu hærri heildartekjur. Algengustu vandamálin sem komu upp og 

tengdust leit og mati á fasteignum voru það að eigandi hefti aðgang að eigninni, 

rekstrarkostnaður var óþekktur, ókláruð nýbygging þannig ekki hægt að skoða og framkvæmdir 

og vandamál fyrri eiganda óþekkt. Oftast nefndu vandamálin sem tengdust samningaviðræðum 

voru það að erfitt var að átta sig á því hvað skyldi bjóða í eignina, höfnun á tilboði og vandamál 

með fyrirvara. Að lokum voru algengustu vandamálin sem tengust fjármögnun vandræði með 

að finna bestu lánakjörin, ekki nógu gott lánshæfi, vandræði við að fá fjármögnun með láni á 

eldri eign og tímarammi við fjármögnun. Samkvæmt sömu rannsókn eru vandamál sem 

kaupendur nefna mjög mismunandi en þau algengustu eiga sér stað við eða eftir afhendingu 

eignar (White og Barclay, 1981). 

Zhiyong o.fl. (2013) rannsaka áhrif sölutíma fasteigna á verð en rannsóknin bendir til 

þess að tengslin þar á milli geti verið bæði jákvæð og neikvæð eftir markaðaðstæðum. Það er 

því ekki hægt að segja til um það án nánari upplýsinga hvort besta verðið fáist fyrir fasteignir 

þegar þær eru selda á stuttum tíma eða þegar þær standa lengi á sölu (Zhiyong o.fl., 2013). 

Þessar heimildir ásamt fleirum verða notaðar við uppbyggingu á þessari ritgerð og verður greint 

nánar frá þeim síðar í ritgerðinni. 
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3 Lánaumhverfi íslenskra neytenda á fasteignamarkaði 

Í þessum kafla verður fjallað um sögulegt yfirlit yfir húsnæðismarkaðarinn með tilliti 

til þess hvernig lánaumhverfi íslenskra neytenda hefur þróast í gegnum tíðina. Stuttlega verður 

farið yfir þróunina á síðustu öld en áhersla þessa kafla verður fasteigna- og leigumarkaðurinn 

tuttugustu og fyrstu aldar. 

3.1 Ísland á fyrri hluta tuttugustu aldar 

Margt hefur breyst í lánaumhverfi íslenskra neytenda síðastliðna öld. Aðkoma ríkisins 

var ekki mikil á nítjándu öld og speglaðist að mestu leiti í óbeinni aðkomu sem var þó ekki 

víðamikil og afmarkaðist að mestu einungis við skipulagsmál (Rannsóknarnefnd Alþingis, 

2013). Breytingar urðu á fyrri hluta tuttugusta aldar með tilkomu veðdeildar Landsbanka 

Íslands og Byggingasjóðs verkamanna og með tilkomu Húsnæðismálastofnunar ríkisins og 

Húsnæðisstofnun ríkisins á seinni hluta aldarinnar. Veðdeild Landsbankans var stofnuð árið 

1899 og urðu þeir strax fyrirferðarmiklir á lánamörkuðum á fyrstu áratugum tuttugustu aldar 

en minnkuðu töluvert á fimmta áratug (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2013). Á fyrri hluta 

aldarinnar var einungis lánað fyrir 10 til 15% af byggingakostnaði fyrir hvert húsnæði og var 

það því ekki á allra færi að fjárfesta í fasteign (Húsnæðisstofnun ríkisins, 1995).  

3.2 Ísland á seinni hluta tuttugustu aldar  

Árið 1957 var Húsnæðismálastofnun ríkisins stofnuð og átti hún að vera undir yfirstjórn 

húsnæðismálastjórnar og var Byggingasjóður ríkisins stofnaður í í framhaldi af þessu og  átti 

að annast lánveitingar til íbúðabygginga. Hlutverk Húsnæðismálastofnunar ríkisins var þá að 

mestu leiti sem framkvæmdaraðili á lánveitingum (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2013). Miklar 

breytingar urðu í kjölfar þess að Húsnæðisstofnun ríkisins var stofnuð árið 1980 á grunni 

Húsnæðismálastofnunnar ríkisins (Húsnæðisstofnun ríkisins, 1995). Á þessum árum var mikill 

verðbólguvandi í íslenskum efnahagsmálum og hóf Húsnæðisstofnun að verðtryggja öll sín lán 

að fullu (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2013). Lánstími var fljótlega lengdur þar sem hann hafði 

verið á bilinu 16-31 ár en var nú 40 ár ásamt því að hámarksveðhlutfall var nú 70% 

(Rannsóknarnefnd Alþingis bls. 18, 2013). Árið 1989 var síðan tekið í notkun enn eitt 

húsnæðislánakerfið, svokallað húsbréfakerfi, en í því fólst sú breyting að fasteignaviðskipti 

fóru nú fram með húsbréfum. Í þessu kerfi greiddu kaupendur ekki seljanda lengur með 

peningum, heldur fengu seljendur í hendurnar ríkistryggð bréf sem kölluðust húsbréf sem þeir 

þurftu svo að selja á íslenskum markaði og fá þannig greitt fyrir fasteignina sína 
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(Rannsóknarnefnd Alþingis, 2013). Lánstími húsbréfanna var einungis 25 ár í staðinn fyrir 40 

ár í fyrra húsnæðislánakerfi og réðust bréfin af markaðsverði með tilheyrandi áhættu fyrir 

seljendur, en lánshlutfall var hins vegar um 65-70% (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2013).  

Á tíunda áratugnum var leitað leiða til þess að bæta húsnæðismarkaðinn. Ýmsar 

lagabreytingar voru hugleiddar og prófaðar og var ríkisstjórnin með lagafrumvarp í 

undirbúningi frá árinu 1995 til 1998 sem lauk með því að Húsnæðisstofnun ríkisins var lögð 

niður og ný stofnun tók við, Íbúðalánasjóður sem var stofnaður þann 28. maí árið 1998 

(Rannsóknarnefnd Alþingis, 2013).  

3.3 Íbúðalánasjóður 

 Markmið Íbúðalánasjóðs var að:  

 

„...stuðla að því með lánveitingum og skipulagi húsnæðismála að landsmenn geti búið 

við öryggi og jafnrétti í húsnæðismálum og að fjármunum verði sérstaklega varið til 

þess að auka möguleika fólks til að eignast eða leigja húsnæði á viðráðanlegum kjörum“ 

(Lög um húsnæðismál nr. 44, 1998, 1.gr., 1. mgr.).  

 

 Íbúðalánasjóður er sjálfstæð stofnun sem heyrir þó undir Velferðarráðuneytið og er 

ætlað að standa undir sjálfri sér án fjárframlaga frá ríkinu, þó skuldabréfin sem Íbúðalánasjóður 

gefur út fyrir veði í fasteign séu ríkistryggð (Lög um húsnæðismál nr. 44, 1998). Með stofnun 

Íbúðalánasjóðsins varð staða neytenda betri, sjóðurinn veitti tekjulágum viðbótarlán og lánaði 

á árunum 1999 til 2004 allt að 65-70% af kaupverði eignar. Árið 2003 breytti íslenska 

ríkisstjórnin reglum sem heimilaði íslenskum heimilum að sækja sér 90% íbúðalán. Í kjölfarið 

hækkaði Íbúðalánasjóður veðhlutfall sitt og hóf árið 2004 að lána í sumum tilfellum fyrir allt 

að 90% af kaupverði eignar (Morgunblaðið, 2003). Skömmu eftir að Íbúðalánasjóður hækkaði 

lánshlutfall sitt komu íslensku viðskiptabankarnir þrír, Íslandsbanki, Landsbanki og KB banki 

(seinna breytt í Kaupþing) inn á lánamarkaðinn og buðu upp á hagstæðari lánakjör og hærri 

veðsetningar en þekktist áður og voru skilyrði lántöku ekki jafn ströng hjá bönkunum og hjá 

Íbúðalánasjóði sem hafði verið leiðandi á húsnæðislánamarkaðnum áður. Þetta varð til þess að 

eftirspurn eftir húsnæði jókst næstu árin á sama tíma og íslenskt efnahagslíf var í mikilli 

uppsveiflu (Morgunblaðið, 2004). Þetta hafði áhrif á markaðsvirði íbúða á markaði og hækkaði 

íbúðaverð því töluvert á þessum tíma. Árið 2004 hófu íslensku viðskiptabankarnir markvisst 

að bjóða upp á erlend lán til fasteignakaupa, ýmist bundið við eina erlenda mynt eða myntkörfu 

mismunandi gjaldmiðla. Lánin höfðu lága grunnvexti og gátu afborganir sveiflast til þar sem 
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lánið var tekið í erlendri mynt á meðan íslenski lántakinn greiddi lánið í íslenskri krónu 

(„Húsnæðislán með erlendum vöxtum“, 2003).  

Hlutverk Íbúðalánasjóðs breyttist árið 2012 eftir niðurstöðu EFTA dómstólsins þar sem 

niðurstaðan var að lánveitingar Íbúðalánasjóðs fælu í sér ríkisstyrk og var lögum sjóðsins breytt 

í kjölfarið og lánveitingar takmarkaðar. Íbúðalánasjóði var svo gefið nýtt hlutverk með lögum 

um almennar íbúðir nr. 52 (2016) þar sem sjóðnum er falið “að hafa umsjón með veitingu 

stofnframlaga ríkisins til uppbyggingar á leiguíbúðum fyrir tekju- og eignalægri fjölskyldur og 

einstaklinga og byggja upp nýtt leigukerfi almennra íbúða.” (Húsnæðisþing, 2018). Árið 2018 

tók Íbúðalánasjóður svo við innleiðingu og eftirliti með lögum um húsnæðisbætur nr. 75 

(2016). Sjóðurinn er í dag orðinn eins konar húsnæðisstofnun í líkingu við sambærilegar 

stofnanir sem tíðkast á Norðurlöndunum s.s. Husbanken í Noregi og ARA í Finnlandi 

(Húsnæðisþing, 2018). Hlutverk sjóðsins hefur því breyst frá því að vera lánastofnun og er í 

dag fyrst og fremst að bera ábyrgð á framkvæmd húsnæðismála ásamt greiningu, eftirliti og 

ráðgjöf á því sviði (Húsnæðisþing, 2018). Íbúðalánasjóður og Mannvirkjastofnun voru svo 

sameinuð með lögum nr. 137 (2019) þann 22. desember í Húsnæðis- og Mannvirkjastofnun 

sem er einnig kallað HMS þar sem hlutverk þeirra er að: 

 

“...stuðla að því að jafnvægi ríki á húsnæðismarkaði, m.a. með húsnæðisstuðningi, 

lánveitingum, rannsóknum, upplýsingagjöf, áætlanagerð og eftirliti. Einnig skal 

stofnunin leitast við að tryggja að almenningur hafi aðgang að öruggu og vistvænu 

húsnæði á viðráðanlegu verði og í samræmi við þarfir hvers og eins, óháð efnahag og 

búsetu, þannig að almenningur hafi raunverulegt val um búsetuform“ (Lög um 

Húsnæðis- og mannvirkjastofnun nr. 137, 2019, 2.gr., 2. mgr.).  

 

Bankakerfið er stærsti lánaveitandi heimilanna á fasteignamarkaði í dag en á árinu 2016 

til 2019 juku Lífeyrissjóðirnir hlutdeild sína á markaðnum úr 10% í 21% og bætti þessu aukna 

samkeppni hag neytenda með lægri vaxtakjörum. Í Covid-19 faraldrinum lækkuðu vextir og 

bankarnir juku hlutdeild sína á lánamarkaðnum. Bæði buðu þeir upp á betri kjör heldur en 

Lífeyrissjóðirnir og Íbúðalánasjóður ásamt því að bjóða upp á hærri veðheimild (Elvar Orri 

Hreinsson, 2019). 

3.4 Fasteignamarkaðurinn 

Mikill uppgangur var í íslensku þjóðfélagi á árunum fyrir efnahagsáfallið árið 2008 og 

átti það að sjálfsögðu einnig við um fasteignamarkaðinn. Mynd 1 frá Hagstofu Íslands sýnir að 
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fjöldi íbúðahúsa í byggingu jókst á hverju ári frá árinu 2000 til 2008 þegar efnahagsáfallið skall 

á. Árin þar á eftir sáu sífellt minna af íbúðum í byggingu og fækkaði þeim stöðugt frá árinu 

2009 til 2014 en árið 2015 var þá það fyrsta sem aukning varð á íbúðarhúsum í byggingu. Eftir 

fjármálaáfallið árið 2008 urðu miklar breytingar á fasteignamarkaði. Meginvextir Seðlabanka 

Íslands fóru í 18% sem þýddi að kostnaðarsamt var að taka lán fyrir framkvæmdum. Það leiddi 

til þess að lánastofnanir lánuðu lítið til framkvæmda, verðbólga jókst töluvert og lítið var byggt 

af nýjum íbúðum. Uppsöfnuð þörf myndaðist á húsnæðismarkaðnum áratuginn eftir það sem 

ýtti undir frekari hækkunar fasa á fasteignamarkaðnum. Í bata hagkerfisins eftir fjármálaáfallið 

litaðist fasteignamarkaðurinn af framboðsskorti og aukinni eftirspurn eftir 

fasteignum.  Raunverð íbúða hækkaði um 56% á árunum 2010 til 2018 og er það næst mesta 

hækkun raunverðs á alþjóðavísu á sama tíma (Íslenskur íbúðamarkaður, 2018). 

  
Mynd 1 
Fjöldi íbúðarhúsa í byggingu á öllu landinu frá 2000 til 2020 

 
Heimild (Hagstofa Íslands, e.d.-a.). 

Í skýrslu greiningardeildar Íslandsbanka kemur fram að frá árinu 2011 til 2019 jókst 

raunverð íbúða og kaupmáttur launa verulega. Hækkanir raunverðs íbúða og kaupmáttar launa 

héldust í takt fyrir utan árið 2017 þegar íbúðaverð hækkaði verulega umfram kaupmátt launa. 

Það sama ár hækkaði raunverð íbúða um 21% sem eru vísbending um hversu hratt íbúðaverð 

hækkaði á þeim tíma (Elvar Orri Hreinsson, 2019). Frá árinu 2014 hafa sérbýli og íbúðir í 

fjölbýli hækkað svipað mikið og nemur hækkunin 65-73% á föstu verðlagi, bæði á 

höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni (Húsnæðis- og Mannvirkjastofnun, 2021). Árið 2020 

hækkaði raunverð íbúða um 3,5% og kaupmáttur launa hélst í hendur við íbúðahækkun og 
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hækkaði því um 3,4%. Á fyrstu átta mánuðum 2021, hefur raunverð íbúða hækkað hraðar en 

kaupmáttur laun eða um 6,4% (Greining Íslandsbanka, 2021). Eftirspurn eftir íbúðum hefur 

aukist töluvert á undanförnum árum. Meðal áhrifaþátta er lágt atvinnuleysi undanfarin ár, að 

undanskildu tímabilinu í kringum Covid-19. Eftirspurn eftir erlendu vinnuafli hefur aukist sem 

hefur ýtt undir vaxandi eftirspurn eftir íbúðum. Lækkandi vaxtastig undanfarin ár hefur aukið 

kaupgetu og ýtt undir vaxandi eftirspurn (Elvar Orri Hreinsson, 2019).  

Á síðastliðnum árum hefur verið byggt hlutfallslega meira af stærri íbúðum heldur en 

minni íbúðum, þrátt fyrir að eftirspurnin hefur verið fremur meiri eftir minni íbúðum heldur en 

stærri íbúðum (Íslenskur íbúðamarkaður, 2018). Þar sem ekki hefur verið byggt í takt við 

eftirspurn eftir minni íbúðum hefur sá flokkur íbúða hækkað hlutfallslega mest í verði. Ef litið 

er til ársins 2000 hafa 70 fermetra íbúðir hækkað um 93% (Elvar Orri Hreinsson, 2019) en 

hækkunin er 73% ef horft er frá árinu 2010 til 2018. Hver fermetri íbúða undir 70 fermetrum 

er því að meðaltali 34% dýrari heldur en  á eignum yfir 70 fermetrum. (Íslenskur 

íbúðamarkaður, 2018). Ef litið er til þróunar frá árinu 2010 til 2019 hafa eignir undir 70 

fermetrum hækkað um 77% á höfuðborgarsvæðinu. Á sama tíma hefur húsnæðisverð á Íslandi 

hækkað um 77% sem er mesta hækkun húsnæðisverðs í Evrópu á þessu tímabili en á sama tíma 

hafa laun hér á landi hækkað um 73% sem er einnig meiri hækkun en alls staðar annars staðar 

í Evrópu (Elvar Orri Hreinsson, 2019).  

Mynd 2 sýnir vísitölu kaupmáttar og verðbólgu á Íslandi á árunum 2000 til 2020. Á 

myndinni má sjá að kaupmáttaraukning hefur orðið hjá Íslendingum ef litið er á 

viðmiðunartímabilið. Kaupmáttur jókst á árunum fyrir fjármálaáfallið 2008 en svo dró úr 

honum í kjölfarið á árunum 2008 til 2010. Á árunum 2011 til 2020 jókst hann verulega og eins 

og áður hefur komið fram hækkaði íbúðarverð frá árinu 2010 og má af þeim forsendum álykta 

að kaupmáttaraukningin hafi komið sér vel fyrir þá einstaklinga sem voru í fasteignakaupa 

hugleiðingum á þeim árum. Verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands er 2,5% og var sett á 

laggirnar 27. mars árið 2001 (Seðlabanki Íslands, e.d.-c) en verðbólgan hefur verið frekar 

sveiflukennd á viðmiðunartímabilinu. Mynd 2 sýnir einnig hvernig verðbólgan hefur þróast og 

fyrir árið 2010 má sjá að verðbólgumarkmiðið náðist aðeins einu sinni árið 2003. Verðbólgan 

jókst verulega í kjölfar fjármálaáfallsins 2007 og fór yfir 12% árin 2008 og 2009. Í kjölfarið 

virðist hafa náðst betri stjórn á verðbólgunni og náðust verðbólgumarkmiðin á árunum 2014 til 

2017. Athyglisvert er að sjá að með betri stjórn á verðbólgunni og minni sveiflum á henni 

virðist hafa náðst talsverð aukning á kaupmætti á sama tíma og mikil aukning eftirspurnar hefur 

leitt af sér mikla hækkun á húsnæðisverði. 
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Mynd 2  
Vísitala kaupmáttar og verðbólgu á Íslandi á árunum 2000 til 2020 

 
Heimild: (Hagstofa Íslands e.d.-b) og (Seðlabanki Íslands e.d.-a) 

Lýðræðislegir þættir hafa einnig haft áhrif á eftirspurn og verðhækkun á 

fasteignamarkaði undanfarin ár. Þar hafa meðal áhrifaþátta verið fólksfjölgun, 

fjölskyldustærðir og aldurssamsetning þjóðarinnar. Fólksfjölgun hefur vaxið hraðar en fjöldi 

nýbygginga og hefur þörfin fyrir fleiri íbúðir orðið meiri. Á sama tíma hefur fjölgun 

ferðamanna verið mikil og hafa fjöldi íbúða farið í skammtímaleigu til ferðamanna sem hefur 

enn aukið á þörf fyrir nýjar íbúðir á markaðnum. Þessir þættir eru meðal annars þeir sem 

endurspeglast svo í miklum verðhækkunum á fasteignamarkaði. (Elvar Orri Hreinsson, 2019). 

Meðalstærð fjölskyldna hefur farið minnkandi undanfarna áratugi þar sem dregið hefur úr 

fæðingartíðni Íslendinga. Meðalaldur Íslendinga hefur því farið hækkandi en þó eru flestir 

Íslendingar á aldrinum 20 til 29 ára, sem er einmitt aldurinn sem fólk er að stíga sín fyrstu skref 

á fasteignamarkaði (Elvar Orri Hreinsson, 2019).   

Árið 2019 hafði íbúðarhúsnæði í byggingu aukist um tæplega 30% frá árinu á undan og 

töluverð bjartsýni ríkti um að rætast myndi úr framboðsvanda íbúðarhúsnæðis á næstu árum 

(Greiningardeild Arion Banka, 2019). Samdráttur varð strax árið 2020 þegar það voru um 26% 

færri íbúðir í byggingu heldur en árið 2019 miðað við gögn frá Hagstofu Íslands (Hagstofa 

Íslands, e.d.). Staðreyndin er sú að samkvæmt skýrslu Samtaka Iðnaðarins Ekki færri íbúðir í 

byggingu í fjögur ár (2021) hafa ekki hafa verið færri íbúðir í byggingu í fjögur ár, 

samdrátturinn er um 20% á milli ára (Samtök Iðnaðarins, 2021) og reikna má með að Covid-

19 hafi áhrif í þeim samdrætti. Á sama tíma hefur eftirspurn eftir íbúðum aukist verulega í 

Covid-19 faraldrinum og hefur eftirspurnarspenna myndast á húsnæðismarkaðnum. Spennuna 
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má rekja til aukins kaupmáttar launa, sterkrar fjárhagsstöðu heimilanna og hagstæðara 

lánakjara sem hafa myndast í kjölfar lækkunar stýrivaxta Seðlabankans (Greining 

Íslandsbanka, 2021). Að auki hefur minna verið byggt í faraldrinum sem veldur því, ásamt 

aukinni eftirspurn, að færri íbúðir eru í boði á markaðnum. Frá því að faraldurinn skall á hafa 

íbúðir í sérbýli hækkað töluvert meira heldur en í fjölbýli (Greining Íslandsbanka, 2021). Þar 

að auki hefur fólk þurft að vinna meira heima og útlit fyrir að sveigjanleiki fyrir fjarvinnu verði 

meiri til framtíðar sem hefur ýtt undir það að íslenskir neytendur hafa nýtt sér góð lánakjör í 

faraldrinum til þess að stækka við sig (Greining Íslandsbanka bls. 10, 2021). Þetta stemmir við 

þá kenningu að lækkun vaxtastigs hefur þau áhrif að einstaklingar og aðrir stofnanafjárfestar 

leita frekar í aðrar fjárfestingar eins og hlutabréf og fasteignir sem hafa þau áhrif að eftirspurn 

eykst og verð hækkar á þeim vörum (Cajias og Ertl, 2017).  

Mynd 3 sýnir hvernig breyting á fjölda íbúðarhúsa í byggingu hefur þróast síðan árið 

2001 og sjá má að á árunum fyrir fjármálaáfallið 2008 fór fjöldi íbúðahúsa í byggingu fjölgandi 

á hverju ári en fór lækkandi eftir fjármálaáfallið og dró úr fjölda íbúðarhúsa í byggingu á 

árunum 2009 til 2016 með undantekningu árið 2015 þegar 15,7% aukning var í byggingu 

íbúðarhúsnæðis. Á árunum 2017 til 2019 var mikil uppbygging og aukning í fjölda íbúðarhúsa 

í byggingu og árið 2020 var samdráttur í fjölda íbúðarhúsa í byggingu um 26,6% en mögulega 

gætu verið tengsl á milli samdráttarins og Covid-19 faraldursins (Hagstofa Íslands, e.d.) 

 
Mynd 3  
Breyting á fjölda íbúðarhúsa í byggingu á öllu landinu á milli ára frá 2001 til 2020 

  
Skýring: Reiknaður mismunur á milli fjöldi íbúðarhúsa í byggingu á Mynd 1. Heimild: (Hagstofa Íslands, e.d.-a.). 
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Frá því að bankarnir komu að krafti inn á húsnæðismarkaðinn árið 2004 hafa orðið 

breytingar á markaðnum. Mynd 4 sýnir að hlutverk bankanna hefur stækkað samhliða því að 

hlutverk Íbúðalánasjóðs (nú HMS) hefur minnkað töluvert með breyttum áherslum 

stofnunarinnar. Umfang lána til heimila hefur einnig stækkað síðan árið 2010 og hefur umfang 

banka og lífeyrissjóða einnig stækkað meðfram því. Bankarnir eru í dag stærsti lánveitandinn 

á lánamarkaði og hefur vægi þeirra á markaðnum aukist með aukinni eftirspurn og úrræðum 

fyrir fyrstu kaupendur sem var sett í lög árið 2016, nánar verður fjallað um það úrræði seinna í 

ritgerðinni. Bankarnir bjóða upp á hagstæðari lán og hærra veðhlutfall heldur en aðrir. Þannig 

lána þeir lántökum upp að 80% af kaupverði fasteigna og upp að 85% til 90% af kaupverði 

fasteigna fyrir fyrstu kaupendur. Lífeyrissjóðirnir lána flestir 70% til 75% af kaupverði 

fasteigna en einstaka lífeyrissjóðir lána 80% eða 85% af kaupverði fasteigna (Aurbjörg, e.d.). 

Sveigjanlegri lánakröfur bankanna og hærra veðhlutfall umfram aðra aðila sem eru í samkeppni 

á fasteignalánamarkaði hafa því eflaust spilað hlutverk í því að bankarnir eru stærsti lánveitandi 

fyrir íslensk heimili í dag og virðist samkvæmt mynd 4, að markaðshlutdeild þeirra á 

fasteignamarkaðnum fari aðeins stækkandi með tímanum.  

 
Mynd 4 
Íbúðalán til heimila eftir lánastofnunum 

 
Heimild: (Landssamtök lífeyrismála, e.d.). 
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3.5 Leigumarkaður 

Lítil hefð hefur verið fyrir leigumarkaði á Íslandi. Mikið af framboði húsnæðis á 

leigumarkaði er í einkaeigu og hefur ekki verið mikil hefð fyrir því að ríki og sveitafélög komi 

að því að tryggja framboð á leigumarkaði. Á síðustu öld var lítið lánað fyrir framkvæmdum til 

byggingar leiguhúsnæðis. Í kjarasamningum í sjötta áratug síðustu aldar var að litlu leiti byrjað 

að lána fyrir byggingu nýs leiguhúsnæðis og það var ekki fyrr en á níunda áratugnum sem 

framkvæmdir á leiguhúsnæði komust á skrið. Tilkoma húsaleigubóta árið 1995 var svo 

kærkomin búbót fyrir leigjendur sem tók í gildi árið 1995 og er einungis í boði fyrir fólk á 

leigumarkaði og miðar að því að greiða niður hluta leigukostnaðar leigjenda (Lujanen, 2004). 

Árið 2018 voru flestir á leigumarkaði á aldrinum 18 til 34 ára eða um 60% allra 

leigjenda en það er einnig aldurshópurinn sem er að kaupa sér sína fyrstu eign (Elvar Orri 

Hreinsson, 2019). Hátt leiguverð veldur því að þessir leigjendur geta illa lagt fyrir og sparað 

fyrir útborgun til þess að kaupa sína eigin fasteign en þessi aldurshópur er einnig líka sá hópur 

sem er tekjulægri í samfélaginu. Samkvæmt könnun Íbúðalánasjóðs og Zenter frá árinu 2018 

eru stærsti hluti leigjenda ungt fólk með lágar tekjur (Íslenskur íbúðamarkaður, 2018). Þessar 

tölur benda til þess að þó að ungt fólk standi ekki vel á leigumarkaði á Íslandi, þá stendur það 

betur en fólk í öðrum ríkjum sem eru í Evrópusambandinu en þó verr en í þeim löndum sem 

við berum okkur saman við (Íslenskur íbúðamarkaður, 2018). Frá árinu 2011 til 2018 hækkaði 

meðalleiguverð á höfuðborgarsvæðinu um 37% en á sama tíma hafa ráðstöfunartekjur stærsta 

aldurshóps leigumarkaðarins, fólk á aldrinum 18 til 34 ára, einungis aukist um 4% (Íslenskur 

íbúðamarkaður, 2018). Frá árinu 2011 til 2019 hækkaði vísitala leiguverðs um 27% og vísitala 

launa um 19% sem gefur vísbendingu um að leigjendur eyða stærri hluta launa sinni í leigu en 

áður og að sá kostnaður er þá að verða meira íþyngjandi fyrir þann hóp (Elvar Orri Hreinsson, 

2019). Á þessum sjö árum hefur þá staða ungs fólks sem hefur verið á leigumarkaði versnað til 

muna. Líkt og áður hefur komið fram hefur lítið framboð og aukin eftirspurn eftir fasteignum 

hækkað fasteignaverð til muna sem hefur einnig skilað sér í hærra leiguverði. 

Í könnun Íbúðalánasjóðs og Zenter frá mars 2019 svara 92% svarenda á leigumarkaði 

að þeir væru til í að búa við annað búsetuform heldur en að vera á leigumarkaði en 88% þeirra 

töldu að þeir yrðu áfram á leigumarkaði næstu sex mánuði. Leigjendur eru því frekar fastir á 

leigumarkaði frekar en að vera á leigumarkaði af því það sé það búsetuúrræði sem þeir kjósa 

sér. Námsmenn og öryrkjar eru stærsti hópurinn á leigumarkaði og eru það tveir 

samfélagshópar sem hafa litla möguleika til þess að auka við tekjur sínar til þess að safna sér 

fyrir útborgun á eigin íbúð (Elvar Orri Hreinsson, 2019).  Ánægja með leiguhúsnæði hefur 
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haldist nokkuð stöðug frá árinu 2003 en árið 2021 voru 77,2% leigjenda ánægðir með 

leiguhúsnæði sitt (Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, 2020). Óánægja virðist vera að aukast 

hægt og rólega og voru 13,8% leigjenda óánægðir með leiguhúsnæðið sitt árið 2021 í 

samanburði við 9,8% leigjenda árið 2017 (Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, 2020). 

Samkvæmt skýrslu Húsnæðis- og Mannvirkjastofnunar Staðan á leigumarkaði (2020) 

sem er samantektarrit sem var gefið út fyrir árið 2020 kemur fram að leigumarkaðurinn fer 

minnkandi í kjölfar áhrifa Covid-19. Skýrslan er unnin upp úr könnun í samstarfi við Zenter en 

þar kemur fram að árið 2019 svöruðu 16,6% aðspurðra að þeir væru á leigumarkaði í 

samanburði við 12,9% árið 2020. Aukning er hjá þeim sem svara að þeir búi í eigin húsnæði 

og  einnig er aukning hjá þeim sem búa í foreldrahúsum milli ára. Því bera þess merki að í 

kjölfar Covid-19 faraldursins hafi umfang leigumarkaðarins minnkað og fólk hafi flust af 

leigumarkaði í eigið húsnæði eða í foreldrahús vegna áhrifa faraldursins.  
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4 Samanburður á Norðurlöndunum 

Oft á tíðum er gert ráð fyrir að Norðurlöndin séu með líka húsnæðisstefnu (Lujanen, 

2004). Til að mynda berum við Íslendingar okkur oft á tíðum saman við Norðurlöndin hvað 

varðar lífsgæði okkar. Norðurlöndin hafa svipaða stefnu á sviði menntamála, heilbrigðiskerfis 

og félagsmála og eru einnig ýmis líkindi með húsnæðisstefnu landanna (Lujanen, 2004). Af 

því má álykta að eðlilegt sé að við berum fasteignamarkaðinn okkar saman við fasteignamarkað 

á hinum Norðurlöndunum.   

Þrjú fjármögnunar módel eru leiðandi í fjármögnunarleiðum húsnæðis á 

Norðurlöndunum. Þar er um að ræða húsnæðisveðlánamódelið, bankamódelið og ríkismódelið. 

Í húsnæðisveðlánamódelinu, er lánsfé tryggt í gegnum skuldabréf á almennum markaði. Öll 

lán sem falla inn í skuldabréfin eru fjármögnuð með veði í tilheyrandi fasteignum og er lánatími 

yfirleitt langur, ýmist á föstum eða breytilegum vöxtum. Í bankamódelinu sem við þekkjum 

líklega best hér á landi fjármagnar bankinn sig til skamms tíma og lánar svo út til lengri tíma 

með veði í þeirri fasteign sem lántaki kaupir sér. Mikil áhætta felst í þessu módeli þar sem 

munur getur verið milli vaxtastigs skammtímafjármögnun bankans og vaxtastigs þess sem 

bankinn lánar út á til lengri tíma. Í ríkismódelinu sér ríkið um að sjá fyrir lánum fyrir húsnæði 

og sjá þeir fyrir fjármögnun í gegnum skattpeninga sína og eru þessi lán yfirleitt á betri kjörum 

en á hinum almenna markaði og felst þannig nokkurs konar niðurgreiðsla af hálfu ríkisins í 

þessum markaði. Öll þessi módel eru að einhverju leyti notuð á Norðurlöndunum en í Svíþjóð 

og Danmörku er húsnæðisveðlánamódelið ríkjandi og falla flest húsnæðislán undir það módel, 

í Noregi er kerfið blanda af bankamódelinu og ríkismódelinu, en á Íslandi og Finnlandi er 

bankamódelið ríkjandi á húsnæðismarkaðnum (Lujanen, 2004).  

4.1 Leigumarkaður 

Í öllum Norðurlöndunum hafa ríki og sveitafélög aðkomu að skipulagi við byggingu 

húsnæðis og öðrum tengdum innviðum en einkaaðilar sjá í flestum tilvikum um byggingu 

húsnæðis. Í Danmörku og Svíþjóð er sterkur leigumarkaður og í Svíþjóð er mikið framboð af 

leiguhúsnæði í eigu sveitafélaganna en í Danmörku eru mörg leigufélögin í eigu samtaka 

leigjenda sem vinna í þeirra þágu. Á Íslandi, Finnlandi og Noregi er hins vegar ekki eins sterkur 

leigumarkaður en þar eru húsnæði yfirleitt í einkaeigu og er lítil hefð fyrir leiguhúsnæði í eigu 

ríkis og sveitafélaga (Lujanen, 2004). Í nágrannalöndum okkar, Danmörku og Noregi, er 

hlutfall aðila sem búa við íþyngjandi leigukostnað u.þ.b. 7-9 % en 17% leigjenda á Íslandi búa 



17 
   

við íþyngjandi leigukostnað miðað við nýjustu gögn frá 2016.  Hlutfallið er hins vegar um 26% 

innan Evrópusambandsins (Elvar Orri Hreinsson, 2019). Ef litið er til myndar 5 hér að neðan 

má sjá að hlutfall þeirra sem eru á leigumarkaði er hátt í Danmörku og í Svíþjóð miðað við hin 

Norðurlöndin eða 40,7% í Danmörku og 35,5% í Svíþjóð en hlutfallið er örlítið lægra í 

Finnlandi en þar eru 29,3% á leigumarkaði. Hlutfallið er hins vegar lang minnst í Noregi og á 

Íslandi þar sem 19,2% eru á leigumarkaði í Noregi en einungis 12,9% á Íslandi. Þetta rennir 

stoðum undir fyrri fullyrðingu að ekki er mjög sterkur leigumarkaður til staðar í Finnlandi, 

Noregi og á Íslandi en að leigumarkaðurinn er  sterkari í Danmörku og Svíþjóð. 

 
Mynd 5  
Hlutfall þeirra sem eru í eigin húsnæði og þeirra sem eru á leigumarkaði á Norðurlöndunum árið 2020 

 
Heimild: (Eurostat, e.d-a) og (Húsnæðis- og Mannvirkjastofnun, e.d.). 
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Danmörku og Svíþjóð heldur en hér en í Danmörku er hlutfallið um 149% og í Svíþjóð um 

182% en á Íslandi er það um 85%. Þó heimili þeirra séu meira skuldsett, þá kemur á móti að í 

bæði Danmörku og Svíþjóð er töluvert lægra vaxtastig sem vegur á móti og gefur af sér svipaða 

niðurstöðu þegar litið er til hlutfalls af ráðstöfunartekjum heimilanna (Elvar Orri Hreinsson, 

2019). Íslendingar hafa þó sögulega búið við efnahagslegan óstöðuleika og viðvarandi 

verðbólgu umfram hin Norðurlöndin (ASÍ, e.d.). Mynd 6 sýnir samanburð á milli 

Norðurlandanna á árunum 2009 og 2020, en myndin sýnir okkur að verðbólga var mun hærri 

á Íslandi en á árunum eftir fjármálaáfallið 2008 en frá árinu 2014 til 2017 var hún við 2,5% 

verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands. Á því tímabili var verðbólgan hærri á Íslandi en á 

hinum Norðurlöndunum að Noregi undanskildum. Frá árinu 2018 hefur verðbólgan á hinum 

Norðurlöndunum farið lækkandi en hún hefur farið hækkandi á Íslandi. Þar sem verðtryggð 

húsnæðislán tíðkast almennt ekki á hinum Norðurlöndunum má álykta að hin Norðurlöndin búi 

við aukið húsnæðisöryggi og geti því leyft sér að hafa afborganir húsnæðislána sem hærra 

hlutfall af greiðslubyrði heldur en Íslendingar þar sem óvissa vegna verðtryggingar og almennt 

hærri verðbólga er til staðar.  

 
Mynd 6  
Samanburður á verðbólgu milli Norðurlandanna á árunum 2009 til 2020 

 
Heimild: (Eurostat e.d.-c) og (Seðlabanki Íslands e.d.-a) 
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töluvert hærra heldur en í nágrannalöndum okkar en í Danmörku nemur hlutfallið 19%, í 

Svíþjóð nemur hækkunin 34% og í Noregi nemur hækkunin 38% (Elvar Orri Hreinsson, 2019). 

Þessi mikla hækkun er að einhverju leyti útskýrð af hraðri launahækkun hér á landi í 

samanburði við aðrar Evrópuþjóðir. Hvergi annarsstaðar í Evrópu hafa laun hækkað jafn hratt 

og hér á landi frá árinu 2010 eða um 73%. Launahækkanirnar hafa aukið kaupgetu Íslendinga 

og stuðlað að hækkun húsnæðisverðs (Elvar Orri Hreinsson, 2019). Mynd 3 fyrr í ritgerðinni 

sýnir okkur að frá árunum frá 2010 hafði íbúðum í byggingu á Íslandi að mestu leyti fækkað 

að árunum 2015, 2017 og 2018 og 2019 undanskildum. Mynd 2  fyrr í ritgerðinni sýnir okkur 

aukinn kaupmátt Íslendinga á sama tímabili og gætu þessir þættir útskýrt aukna hækkun 

fasteignaverðs á Íslandi umfram hin Norðurlöndin á sama tímabili. 

Mynd 7 hér að neðan sýnir að húsnæðisverð hefur hækkað mest á Íslandi af 

Norðurlöndunum ef litið er frá árinu 2009. Húsnæðisverð á Finnlandi hefur lítið hækkað í 

samanburði við hin Norðurlöndin en vísitalan hefur farið úr 100 stigum árið 2009 í 118,06 stig 

árið 2020. Húsnæðisverð í Danmörku hefur einnig hækkað minna en önnur lönd og er hægt að 

sjá lækkun á húsnæðisverði á árunum 2009 til 2012. Frá árinu 2013 hefur húsnæðisverð hækkað 

í línulegri þróun úr 101,9 stig í 135,29 stig árið 2020. Það er í takt við lönd eins og Noreg og 

Svíþjóð þar sem húsnæðisverð hefur hækkað í mjög svipuðum takti frá árinu 2009, úr 100 

stigum í 153 stig í Svíþjóð og 156 stig í Noregi árið 2020. Mynd 6 sýnir þær breytingar á þróun 

húsnæðisverðs á Norðurlöndunum þar sem hægt er að sjá að húsnæðisverð hefur hækkað mest 

á Íslandi af öllum Norðurlöndum. Vísitalan fer lækkandi árið 2010 í 97,74 stig en fer svo 

stighækkandi á hverju ári frá árinu 2011 úr 101,08 stigum í 183,51 stig árið 2020. Sérstaklega 

er merkilegt að sjá aukningu um 21,43 stig frá árinu 2016 til 2017 þar sem hækkun hefur verði 

gríðarlega mikil á því ári.  
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Mynd 7  
Þróun húsnæðisverðs á Norðurlöndunum 

 
Heimild: (Eurostat, e.d.-b). 
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5 Hvernig er kaupferlið á Íslandi? 

Mörg misstór skref eru í kaupferlinu sem öll hafa sínar áskoranir. Ákveðnir þröskuldar 

fylgja hverju skrefi og misjafnt getur verið eftir tímabilum og einstaklingum hvað það er sem 

veldur því að einstaklingum þykir erfitt að komast inn á fasteignamarkaðinn. Það má þó álykta 

sem svo að það hafi aldrei verið á allra færi að eignast fasteign, nema þá mögulega á árunum 

fyrir hrun (Ari Skúlason, 2017). Þó má nefna að á fyrsta ársfjórðungi 2010 fóru hlutfall fyrstu 

kaupenda fram úr því sem það var hæst á öðrum ársfjórðungi 2007 og á þriðja ársfjórðungi 

2020 fór fjöldi fyrstu kaupenda fram úr þeim fjölda sem keyptu sína fyrstu fasteign fyrir hrun. 

Þróun hlutfalls og fjölda fyrstu kaupenda hefur verið stöðugur vöxtur frá fyrsta ársfjórðungi 

2009 og því mætti álykta sem svo að úrræði og aðgerðir stjórnvalda sem og þróun 

fasteignarmarkaðar hafi verið að skila stöðugum árangri. Þessar tölur stangast nokkuð á við 

háværa umræðu um að fyrstu kaupendur standi frammi fyrir óyfirstíganlegu skrefi inn á 

fasteignamarkaðinn. (Þjóðskrá, e.d.). Hér á eftir verður fjallað um hvert skref í kaupferlinu og 

áskoranir sem fylgja þeim. 

 
Mynd 8  
Þróun fyrstu kaupenda 

 
Heimild: (Þjóðskrá, e.d.-a-b.). 
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5.1 Sparnaður 

Fyrsta skrefið í fasteignakaupum mun líklega alltaf vera sparnaður í einhverju formi. 

Það getur þó verið misjafnt eftir aðstæðum hvers og eins hversu langan tíma tekur að safna 

saman í útborgun og hversu mikið þarf að leggja á sig við það. Mikið ber á því að ungt fólk fái 

fjárhagsaðstoð þegar kemur að fjármögnun á útborgun í fyrstu íbúðarkaupum og rannsóknir 

benda til þess að yfir helmingur fái einhverskonar styrk til þess (Íbúðalánasjóður og Zenter, 

2018). 

Meðalaldur fyrstu kaupenda hefur haldist nokkuð stöðugur síðan 2006 þegar mælingar 

hófust (Þjóðskrá, e.d.). Áhugavert er að sjá að úrræði sem kynnt hafa verið á þessu tímabili 

hafa ekki skilað sér í miklum breytingum á meðalaldri fyrstu kaupenda. Ekki sést greinanlegur 

munur á meðalaldri fyrstu kaupenda þegar opnað var á nýtingu séreignarsparnaðar og 90% 

veðsetningarhlutfall fyrstu kaupenda var heimilað í júlí 2017 en meðalaldur fyrstu kaupenda 

var 30,6 ár á öðrum ársfjórðungi 2017, 29,9 ár á þeim þriðja og 30,8 ár á þeim fjórða. Þegar 

horft er yfir lengra tímabil má sjá að lækkunin á þriðja ársfjórðungi 2017 er minniháttar 

(Þjóðskrá, e.d.). Fjöldi fyrstu kaupenda á ársgrundvelli hefur nokkuð stöðugt verið að aukast 

frá því eftir hrun þangað til á þriðja ársfjórðungi 2020 þegar Covid-19 áhrifin á 

fasteignamarkaðinn fóru að sýna sig. Á þriðja ársfjórðungi 2020 varð mikil aukning á fyrstu 

kaupendum (Þjóðskrá, e.d.). Því má álykta að mikill fjöldi einstaklinga hefur haft tök á að 

fjármagna útborgun í íbúðarkaupum með tiltölulega stuttum fyrirvara og þar af leiðandi mætti 

einnig álykta að það sé ekki sparnaðurinn upp í eigin útborgun sem er megin ástæðan fyrir því 

að ekki hafði orðið af kaupunum fyrr hjá þeim einstaklingum. Líklega hefur einhver hluti þeirra 

sem keypti á árinu ekki komist í gegnum greiðslumat eða ekki viljað taka lán á þeim kjörum 

og með þá greiðslubyrði sem bauðst fyrir Covid-19. 

Hins vegar hefur hreinn sparnaður sem hlutfall af ráðstöfunartekjum stóraukist vegna 

Covid-19 og það má líklega rekja til þess að utanlandsferðir, skemmtanalíf og aðrir 

neyslumöguleikar hafa verið takmarkaðir (Viðskiptaráð Íslands, 2021). 

5.2 Bráðabirgðagreiðslumat 

Þegar ákveðnu marki hefur verið náð með sparnað kemur að því að fara í 

bráðabirgðagreiðslumat og þá fæst aðeins skýrari mynd af kaupgetu einstaklings. Þegar þetta 

verkefni er unnið eru meginvextir Seðlabanka Íslands nýlega farnir að fikra sig upp úr því að 

vera lægri en þeir hafa nokkurn tímann verið (Seðlabanki Íslands, e.d.-b). Meginvextir 

Seðlabanka Íslands hafa mikil áhrif á lánakjör, þar með talið húsnæðislán. Sömuleiðis hefur 
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einstaklingur aðgang að tækninýjungum sem einfalda þetta ferli til muna. Einfalt er að sækja 

bráðabirgðaútreikning á greiðslugetu hjá öllum helstu lánastofnunum sem nota má til 

viðmiðunnar og svo er hægt að skoða hvað sú greiðslugeta skilar þér háu láni miðað við 

mismunandi lánaforsendur (Arion banki, e.d.). Með það viðmið auk eigin útborgunar er síðan 

komið að næsta skrefi. 

5.3 Fasteignaleit 

Sjaldan eða aldrei hefur fasteignaleit geta talist eins mikil áskorun og hún er í dag ef 

horft er til fjölda fasteigna á skrá (Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, 2021). Þetta skref felur í 

sér það að finna fasteign við hæfi á því verði sem haft var til viðmiðunnar. Það hversu erfitt 

þetta skref telst veltur að mestu, ef ekki öllu leiti á framboðinu. Önnur atriði sem geta haft áhrif 

á upplifun einstaklinga af því að finna fasteign eru reynsla við að meta ástand fasteigna og 

óöryggi við að velja eignir sem koma til greina.  

5.3.1 Fjöldi fasteigna á skrá 

Frá því í maí 2020 hefur fjöldi fasteigna á skrá farið úr um 4.000 eignum og niður í 

1.320 eignir í nóvember 2021 (Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, 2021). Þessi skortur á 

framboði leiðir til þess að mun erfiðara er að finna fasteign við hæfi og líklegt er að fólk þurfi 

að gera miklar málamiðlanir til þess að ná að festa kaup og komast inn á markaðinn. Fáar eignir 

eru til sölu sem standast væntingar kaupenda og þær sem til staðar eru er barist um. Þetta gerir 

það auðvitað að verkum að fasteignaleitin verður tímafrekara skref og upplifunin af því líklega 

töluvert neikvæðari. Þá koma hins vegar vaktarar að góðum notum. 

5.3.2 Fasteignarleitarvélar, síur og vaktarar 

Í dag hafa kaupendur aðgang að fasteignaleitarvélum sem oftast nær innihalda allar 

eignir á söluskrá og bjóða uppá mjög ítarlegar síur. Sömuleiðis eru möguleikar á að setja 

ákveðin skilyrði í vöktun og fá þar með tilkynningar þegar eign sem uppfyllir þau skilyrði 

kemur á skrá. Þetta er heppilegur kostur fyrir þá sem ekki eru að flýta sér að flytja sig um sess 

en hafa miklar og nákvæmar kröfur þegar kemur að næstu kaupum. Nefna má fjölskyldur sem 

eru að huga að því að stækka við sig og vilja fjárfesta í sérbýli á ákveðinni staðsetningu sem 

uppfyllir skilyrði um stærð og útlit. Þá getur verið mjög takmarkað framboð og kaupandi eða 

kaupendur geta þurft að bíða lengi þangað til rétta eignin birtist. Með vöktun sem býðst á 

fasteignarleitarvélum getur þú óskað eftir tilkynningum þegar rétta eignin kemur á skrá og 

sloppið þá við að fylgjast sjálfur með öllum nýjum eignum sem koma á skrá.  
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5.4 Kauptilboð 

Þegar fasteign sem stenst væntingar kaupanda á réttu verði hefur verið fundin kemur að 

því að gera kauptilboð. Í kauptilboði er það tilgreint hvenær og hversu miklir peningar berast 

seljanda og getur það oft skipt sköpum hversu hratt greiðslur berast seljanda. Almennt er hluta 

eigin útborgunnar haldið eftir þangað til kemur að afsali en misjafnt hvort eigin útborgun er 

skipt enn frekar niður (Landsbankinn, e.d.). Eins og staðan er á fasteignamarkaðnum í dag og 

síðastliðið ár hefur þetta skref krafist mikils hraða. Meðalsölutími fasteigna á 

höfuðborgarsvæðinu hefur verið 39-40 dagar frá apríl 2020 og þangað til í júlí 2021 og mældist 

41 dagur í ágúst 2021 (Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, 2021). Þetta gerir það að verkum að 

styttri tími gefst almennt til að skoða fasteignina vandlega og leggja fram kauptilboð. 

Sömuleiðis hefur hlutfall fasteigna sem seljast yfir ásettu verði ekki verið jafn hátt og það 

mældist í júlí og ágúst 2021 (Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, 2021). Þetta gerir það að 

verkum að erfitt getur reynst að ákvarða það hvaða verð á að bjóða í fasteign sem viðkomandi 

vill eignast og þegar umframeftirspurn er til staðar eins og hefur verið síðastliðið ár myndast 

oft spenna á milli kaupenda við að yfirbjóða hvorn annan þegar um er að ræða eftirsóttar 

fasteignir. Við þessar aðstæður getur reynst mikil áskorun að festa kaup á eign og einstaklingar 

eru tilneyddir að taka oft sína stærstu fjárhagslegu ákvörðun á lífsleiðinni mjög hratt ef þeir 

ætla að láta verða af kaupunum. 

5.4.1 Meðalsölutími fasteigna 

Meðalsölutími fasteigna mælist í október 2021 38,7 dagar. Það er nálægt því að vera 

met en nokkuð ljóst er að dagafjöldinn verður ekki mikið lægri, sé tekið tillit til þess tíma sem 

nauðsynleg skref í fasteignakaupum taka. Þessi mæling miðast við frá skráningu 

fasteignarauglýsingar og þangað til kaupsamningur hefur verið undirritaður (Húsnæðis- og 

mannvirkjastofnun, 2021). Á þessu tímabili telst því sá tími sem fer í að fá staðfesta fjármögnun 

og að leysa úr öðrum fyrirvörum. Það gefur því auga leið að ekki gefst mikill tími í að skoða 

fasteignir oftar en einu sinni, fá fagaðila til að framkvæma ástandsskoðun og hugsa málið 

varðandi greiðsluvilja þegar svona mikill hraði er á markaðnum. Þetta getur því auðvitað valdið 

því að ágreiningur verði varðandi ástand eignar eftir kaupsamning og að kaupandi sitji eftir 

með kostnað sem hann sá ekki fyrir vegna þess að skoðunarskylda kaupenda fasteignar vegur 

mjög þungt þegar upp kemur ágreiningur um galla fasteignar. Samkvæmt 29. grein í lögum um 

fasteignakaup kemur fram að kaupandi getur ekki borið fyrir sig galla sem var sjáanlegur við 

skoðun fasteignar (Lög um fasteignakaup nr. 40, 2002). Það getur því verið mjög alvarlegt 



25 
   

þegar hraðinn á fasteignamarkaðnum er orðinn það mikill að dæmi fara að heyrast um 

fasteignakaupendur sem hafa gert kauptilboð fyrir söluskoðun („Fasteignir“, 2021). 

Stuttur sölutími fasteigna gefur ekki endilega vísbendingu um það að hæsta mögulega 

verð fáist fyrir eignir en samkvæmt rannsókn sem kannaði hvort jákvæð eða neikvæð tengsl 

væri þar á milli gátu áhrifin ýmist verið jákvæð eða neikvæð eftir því hvernig markaðaðstæður 

voru. Við ákveðnar aðstæður gat lengri sölutími þýtt að fleiri hugsanlegir kaupendur sæju 

eignina og þeir sem væru tilbúnir að borga hærra verð fyrir hana líklegri til að fá tækifæri til 

þess. Við aðrar aðstæður getur hins vegar lengri tími verið neikvæður en þá eiga seljendur það 

til að lækka verð vegna örvæntingar (Zhiyong o.fl., 2013). 

5.4.2 Yfirverð 

Hlutfall íbúða sem seljast yfir ásettu verði hefur einnig stóraukist frá því í byrjun árs 

2020 en í október seldust 40,7% íbúða á höfuðborgarsvæðinu yfir ásettu verði (Húsnæðis- og 

mannvirkjastofnun, 2021). Þegar svona stór hluti fasteigna selst yfir ásettu verði verður 

auðvitað töluvert erfiðara fyrir kaupendur að átta sig á því hvaða eignir koma til greina og 

skoða þær. Flestir kaupendur eru með viðmið á verðbili sem þeir vilja kaupa á og skoða þá 

eignir þar sem ásett verð er á því verðbili.  

5.5 Lánamöguleikar, greiðslumat og aðrir fyrirvarar 

Í dag eru 17 lánastofnanir skráðar á vef aurbjargar og því úr mörgu að velja. Flestar 

bjóða þær uppá mörg mismunandi lánsform. Húsnæðislán geta verið verðtryggð, blönduð og 

óverðtryggð og borið breytilega eða fasta vexti. Einnig stendur oft til boða að velja á milli þess 

að hafa fastar afborganir eða fastar greiðslur. Það vefst líklega fyrir flestum hvaða lánaform á 

að velja en margar ástæður geta verið fyrir því að fólk kýs eitt umfram annað. Þær ástæður geta 

verið allt frá því einfaldlega að lágmarka greiðslubyrði til að standast greiðslumat og upp í 

einfalt mat á eigin áhættuþoli til að ákvarða hvað hentar. Margir hafa síðan einhverjar 

væntingar og spár um verðbólgu og stýrivexti næstu árin og byggja sína ákvörðun á því. 

Með tilkomu margra nýjunga í upplýsingatækni hefur sífellt orðið einfaldara að skoða 

lánakjör og möguleika allra lánastofnanna (Aurbjörg, e.d.) og með lífeyrisgáttinni er einnig 

hægt að athuga hvar einstaklingur hefur lántökurétt (Lífeyrismál, e.d.).  

Þegar lánastofnun og lánsform hafa verið valin kemur að því að fara í gegnum 

greiðslumat. Algengt er að greiðslumatið vefjist fyrir einstaklingum í kaupferlinu en oft eru 

viðmið sett í greiðslumati sem geta reynst erfið fyrir suma. Mikið hefur borið á því í umræðunni 

að einstaklingar standist ekki greiðslumat og neyðist því til að borga töluvert hærri leigu en 
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afborgunin sem þeir stóðust ekki greiðslumat fyrir (Arnhildur Hálfdánardóttir, 2015). Í 

kringum þessar stífu reglur hafa síðan sprottið alls kyns hjákomuleiðir eins og tilfærsla á 

bifreiðum og þriggja mánaða vinnutarnir svo eitthvað sé nefnt. Geta einstaklinga til að standa 

í þessum leikjum er þó misjöfn og í einhverjum tilfellum reynist þetta vera endastöð í 

fasteignaviðskiptum einstaklinga (Arnhildur Hálfdánardóttir, 2015).    

Aðrir fyrirvarar geta verið settir í kauptilboð og þeir algengustu, fyrir utan greiðslumat, 

eru líklega fyrirvari um sölu eða kaup á annarri eign. Þegar þess konar fyrirvarar eru settir getur 

myndast keðja af kaupsamningum sem allir falla ef ein eign selst ekki. Þetta er þó nauðsynlegur 

fyrirvari fyrir einstaklinga sem eru að stækka við sig en það er ekki sjálfgefið að geta staðfest 

kaup á nýrri eign án þess að vera með staðfestingu á því að núverandi eign seljist. Sömuleiðis 

hafa líklega flestir einstaklingar og hvað þá fjölskyldur lítinn áhuga á að staðfesta sölu og 

afhendingu á sinni eign án þess að hafa staðfest kaup á nýrri eign. Þegar margir mögulegir 

kaupendur gera tilboð í sömu eign er algengt að slíkir fyrirvarar vegi þyngra en verðtilboð og 

að seljendur kjósi að gefa eftir í verði til þess að sleppa við bið og óvissu sem fylgir því að selja 

með fyrirvara um sölu á annarri eign. Það hvað þessi fyrirvari getur dregið úr samkeppnishæfni 

tilboðs er meðal ástæðna þess að upp hafa sprottið svokölluð Brúarlán. Arion banki og 

Framtíðin, útibú Kviku banka, bjóða uppá Brúarlán. Þau eru til þess gerð að veita kaupendum 

möguleika á að sleppa því að setja fyrirvara um sölu á annarri eign í kauptilboð sitt. Lánið er 

veitt með veði í eldri eign og er greitt upp við sölu á henni. Með þessu móti hefur einstaklingur 

tök á að festa kaup á draumaeigninni með samkeppnishæfara tilboði auk þess að þurfa ekki að 

taka fyrsta tilboði sem berst í fyrri eign til þess að klára kaupin (Framtíðin, e.d.).  

5.5.1 Lánareglur 

Lánareglur geta verið mjög misjafnar eftir lánastofnunum og því mikilvægt að skoða 

alla möguleika. Flestar lánastofnanir miða við veðsetningu sem nemur ákveðinni prósentu af 

kaupverði eða fasteignamati og oftast nær býðst lán á ákveðnum kjörum fyrir 65-75% 

veðsetningu en óhagstæðara lán fyrir upphæð umfram það (Aurbjörg, e.d.). Sömuleiðis geta 

reglur um greiðslubyrði húsnæðislána sem hlutfall af mánaðarlegum ráðstöfunartekjum verið 

misjafnar. Þó setti Seðlabanki Íslands nýlega fram reglur sem kveða á um hámarkshlutfallið 

35% og líklega koma lánastofnanir ekki til með að þrengja þann ramma frekar. Þessar 

breytingar á reglunum taka gildi 1. desember 2021 (Reglur um hámark greiðslubyrðar 

fasteignalána í hlutfalli við tekjur neytenda nr. 1268, 2021).  

5.6 Kaupsamningur 
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Þegar kauptilboð hefur verið samþykkt og leyst úr öllum fyrirvörum kemur að 

kaupsamningnum. Þá er almennt skipulagður fundur þar sem fasteignasali, kaupandi og 

seljandi koma saman og undirrita kaupsamning. Farið er yfir söluyfirlit og öllum aðilum gerð 

skil á sínum skyldum og réttindum. Sömuleiðis er farið yfir það hvað skal fylgja eigninni og 

hvað verður fjarlægt. Fasteignasali fer vel yfir alla þætti samningsins og skýrir það sem er óljóst 

fyrir báðum aðilum. Fasteignasala ber samkvæmt 15. grein laga um sölu fasteigna og skipta að 

aðstoða og gæta réttmætra hagsmuna beggja aðila (Lög um sölu fasteigna og skipa nr. 70, 

2015). Þetta skref gengur almennt án vandræða en við kaupsamning er venjulega greiddur út 

stór hluti eigin útborgunar en kaupandi greiðir einnig stimpilgjald og önnur gjöld til 

fasteignasölunnar.  

5.7 Afhending eignar 

Eftir að kaupsamning er lokið kemur að afhendingu eignar. Afhendingardagur er 

almennt tilgreindur í kauptilboði og kaupsamning en við afhendingu tekur kaupandi við öllum 

gjöldum fasteignarinnar. Þar má meðal annars nefna fasteignagjöld og húsfélagsgjöld. Við 

afhendingu fasteignar ber seljanda samkvæmt 10. grein laga um fasteignakaup skylda til að 

tæma hana af lausa munum og þrífa (Lög um fasteignakaup nr. 40, 2002).  

5.8 Afsal 

Oft er einhver hluti eigin útborgunar geymdur þar til afsal er gefið út. Algengt er að 

afsal sé gefið út og lokauppgjör klárað þremur mánuðum eftir afhendingu og þá er allur 

kostnaður sem fallið hefur á seljanda eftir afhendingu sömuleiðis gerður upp (Landsbankinn, 

e.d.). 

Samkvæmt 11. grein laga um fasteignakaup á kaupandi ekki rétt á afsali úr hendi 

seljanda fyrr en allt kaupverðið hefur verið greitt og hann hefur efnt allar skyldur sínar gagnvart 

seljanda (Lög um fasteignakaup nr. 40, 2002).   
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6 Staða fyrstu kaupenda og úrræði sem standa til boða 

Hlutfall fyrstu kaupenda hefur farið hækkandi undanfarin ár og hafa þeir aldrei verið 

fleiri en nú (Húsnæðis- og Mannvirkjastofnun, e.d). Á sama tíma hefur umræðan í samfélaginu 

verið á þann veg að aldrei hefur verið erfiðara fyrir fyrstu kaupendur að eignast sína fyrstu 

eign. Mynd 8 sýnir að hlutfall fyrstu kaupenda hefur farið hækkandi hægt og bítandi á hverju 

ári frá árinu 2014 þegar hlutfallið var 26,8% og hefur hækkað töluvert ef litið er til ársins 2007 

þegar hlutfallið var 25,4% og fasteignamarkaðurinn í gríðarlegri uppsveiflu. Árið 2021 er 

hlutfall fyrstu kaupenda komið í 32,7% af öllum kaupsamningum sem gerðir hafa verið í ár. 

Mynd 9 sýnir að meðalaldur fyrstu kaupenda á Íslandi hefur farið lækkandi undanfarin ár og er 

orðinn svipaður og árið 2007. Meðalaldur fyrstu kaupenda hefur meira og minna farið lækkandi 

síðan árið 2013 og er það vísbending um að yngra fólk er byrjað að hafa tök á því að festa kaup 

á sinni fyrstu eign. Samkvæmt könnun Íbúðalánasjóðs og Zenter var meðalaldur fyrstu 

kaupenda 24 ára á árunum 1970 til 1979 og voru 59% kaupenda 25 ára og yngri. Samkvæmt 

sömu könnun fengu 44% þeirra sem keyptu sína fyrstu eign á árunum 2000 til 2009 

fjárhagsaðstoð frá ættingjum eða vinum. Árið 2010 var hlutfall þeirra sem fengu aðstoð við 

kaup komið í 59% (Elvar Orri Hreinsson, 2019). Árið 2016 bjuggu 20% einstaklinga á 

aldrinum 25 til 29 ára í foreldrahúsum á Íslandi. Það er mun lægra hlutfall en er innan ríkja 

Evrópusambandsins þar sem hlutfall þeirra sem búa í foreldrahúsum er um 39%. Hlutfallið á 

Norðurlöndunum er hins vegar mun lægra eða þar er það um 5-9% (Elvar Orri Hreinsson, 

2019).  Fyrstu kaupendur sem eru að stíga sín fyrstu skref á fasteignamarkaði sækja iðulega í 

smærri eignir. Eins og hefur áður komið fram, hefur raunverð smærri eigna hækkað gífurlega 

undanfarna tvo áratugi. Það eru því vísbendingar um að í dag er orðið mun dýrara fyrir fyrstu 

kaupendur að kaupa sína fyrstu eign heldur en áður.  
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Mynd 9 
Hlutfall fyrstu kaupenda á árunum 2007 til 2021 

  
Heimild: (Þjóðskrá (e.d.-b).  

 
Mynd 10 
Aldur fyrstu kaupenda á Íslandi frá 2007 til 2021 

  
Heimild: (Þjóðskrá (e.d.-c). 

Samkvæmt skýrslu Íslandsbanka Íslenskur íbúðamarkaður sem kom út í október 2018 

er tekið fram að aldrei hafi verið erfiðara fyrir fyrstu kaupendur að kaupa sína fyrstu eign ef 

miðað er við hlutfall af launum (Íslenskur íbúðamarkaður, 2018). Meðal áhrifaþátta eru að 

leiguverð hefur hækkað meðfram hækkandi fasteignaverði og afar erfitt reynist fyrir ungt fólk 

að greiða bæði leigu og safna sér fyrir útborgun á eigin íbúð. Í sömu skýrslu eru borin saman 

erfiðleikastig tveggja tímabila til að meta hversu erfitt eða auðvelt er fyrir fyrstu kaupendur að 
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eignast sína fyrstu íbúð. Í skýrslunni segir að „...árið 2007 var íbúðaverð um 8% yfir 

langtímameðaltali hlutfalls íbúðaverð smærri eigna og kaupmáttar 25-29 ára. Árið 2017 var 

íbúðaverð 31% yfir langtímameðaltalinu.“ (Íslenskur íbúðamarkaður, 2018). Út frá þessum 

tölum má segja að það sé u.þ.b. 30% erfiðara að eignast sína fyrstu íbúð árið 2018 miðað við 

árið 2007. 

6.1 Úrræði stjórnvalda 
Til að aðstoða fyrstu kaupendur við kaup á sinni fyrstu fasteign voru sett lög um 

stuðning til kaupa á fyrstu íbúð sem tóku gildi 1. júlí árið 2017. Meðal þess sem þau snúast um 

var ráðstöfum um skattfrjálsa úttekt séreignarsparnaðar. Kaupendum er þá heimilt að nýta 

viðbótariðgjald séreignarsparnaðar síns til kaupa á sinni fyrstu íbúð og/eða að ráðstafa iðgjaldi 

inn á höfuðstóls láns með veði í fyrstu íbúð. Heimilt er að nýta úrræðið í tíu 

ár.  Hámarksfjárhæð sem hægt er að nýta á hverju ári í þetta tiltekna úrræði er 500 þúsund 

krónur. Þar af er eigið framlag takmarkað við 4% framlag lántakenda, eða um 333 þúsund 

krónur af iðgjaldsstofni og allt að 2% framlag frá launagreiðanda eða 167 þúsund af 

iðgjaldsstofni (Lög um stuðning til kaupa á fyrstu íbúð nr. 111, 2016). Þar að auki hafa ýmsar 

lánastofnanir tekið upp á því að fella niður lántökugjald fyrir fyrstu kaupendur. Þeir greiða 

einnig einungis helming af stimpilgjöldum samkvæmt lögum um stimpilgjald nr. 138 (2013). 

Það gera 0,4% af fasteignamati í staðinn fyrir 0,8% af fasteignamati við fasteignakaup. 

Fjármálaeftirlitið setti reglur um hámarks veðsetningarhlutfall nýrra fasteignalána þann 20. júlí 

árið 2017. Í því felst að hámarksveðsetningarhlutfall á markaðnum væri 85% af markaðsvirði 

en fyrir fyrstu kaupendur væri heimilt að veðsetja upp að 90% af markaðsvirði 

(Fjármálaeftirlitið, 2017). Um það bil 8.000 manns hafa nýtt sér úrræði til fyrstu íbúðakaupa 

árið 2019 en frá þeim tíma hafa fyrstu kaupendur verið 7.500 talsins en kaupendur allt frá árinu 

2014 geta nýtt sér úrræðið (Elvar Orri Hreinsson, 2019). 

Í september 2020 var frumvarp til laga um hlutdeildarlán samþykkt á Alþingi og var 

reglugerð um hlutdeildarlán nr. 1084 (2020) tók gildi 10. nóvember. Hlutdeildarlán er úrræði 

sem er ætlað að hjálpa tekjulágum einstaklingum að komast inn á fasteignamarkaðinn. 

Hlutdeildarlánin eru einungis veitt til kaupa á nýjum íbúðum sem samþykktar eru af Húsnæðis- 

og Mannvirkjastofnun og uppfylla einnig skilyrði um stærðar- og verðmörk sem samþykkt eru 

af HMS. Kaupandi leggur þá fram a.m.k. 5% af kaupverði í útborgun á íbúðinni. Kaupandi 

tekur svo 75% húsnæðislán hjá lánastofnun fyrir kaupum á íbúðinni. Restin, eða 20%, er brúuð 

af HMS sem veitir kaupanda 20% hlutdeildarlán (Hlutdeildarlán, e.d.). Hlutdeildarlánið er veitt 

til 10 ára í senn sem þó er hægt að framlengja til 25 ára. Engir vextir eða afborganir eru af 
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hlutdeildarláninu heldur er þetta líkt og HMS sé í raun að koma inn sem fjárfestir í 

íbúðakaupum lántakenda og fylgir hlutdeildarlánið markaðsbreytingum á verði fasteignarinnar 

sem lánað er fyrir.  

Þeir sem falla undir hlutdeildarlán eru fyrstu kaupendur og þeir sem hafa ekki átt 

fasteign undanfarin fimm ár. Til þess að fá hlutdeildarlán þurfa lántakendur að standast 

greiðslumat fyrir 75% láninu líkt og um hefðbundin fasteignakaup væri um að ræða 

(Hlutdeildarlán, e.d.). Úrræðið er ætlað tekjulágum og mega einstaklingar ekki hafa haft 

heildartekjur hærri en 7.560.000 krónur á undanförnu ári. Hjón og sambúðarfólk mega hafa 

haft heildartekjur hærri en 10.560.000 krónur á undanförnu ári og fyrir hvert barn undir 20 ára 

aldri bætist 130 þúsund krónur á mánuði við hámarksþakið sem lántaki má hafa í tekjur 

(Hlutdeildarlán, e.d.). Einnig er til úrræði fyrir þá sem eru enn tekjulægri og geta þeir fengið 

allt að 30% hlutdeildarlán. Þá þurfa umsækjendur einungis að standast greiðslumat fyrir að 

minnsta kosti 65% láni hjá lánastofnun. Einstaklingar sem sækja um 30% hlutdeildarlán mega 

ekki hafa heildartekjur hærri en 5.018.000 krónur á undanförnu ári. Hjón og sambúðarfólk 

mega hafa haft tekjur upp að 7.020.000 krónur á undanförnu ári og við hvert barn undir 20 ára 

aldri bætist líkt og áður við 130.000 krónur á mánuði. Þegar lántaki ákveður að selja fasteignina 

er hlutdeildarlánið greitt til baka og HMS fær þá 30% af markaðsvirði við sölu á íbúðinni. Ef 

markaðsvirði íbúðar hefur hækkað í millitíðinni verður greiðslan til HMS hærri en þeir lögðu 

út með í upphafi en ef markaðsvirði hefur lækkað, fær HMS minna til baka.  
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7 Könnun á viðhorfi einstaklinga til kaupferlis 

fasteignaviðskipta 
Í þessum kafla munum við fara yfir niðurstöður könnunarinnar. Könnunin var 

framkvæmd í þeim tilgangi að safna svörum frá viðmælendum til þess að kanna viðhorf þeirra 

til kaupferlis fasteignakaupa. Spurningarlistinn var í tveimur útgáfum, eftir því hvort 

þátttakendur svöruðu já eða nei við hvort þau hefðu keypt fasteign og fengu því hóparnir tveir 

mismunandi spurningar. Tilgangur könnunarinnar var að kanna hvort munur væri á viðhorfi 

þeirra sem nú þegar höfðu keypt fasteign og þeirra sem ekki hefðu keypt fasteign. Höfundar 

vildu einnig kanna áhrifaþætti sem tengjast kaupferlinu eins og sparnað fólks, erfiðleika með 

að finna fasteign, erfiðleika með að fá samþykkt kauptilboð, erfiðleika við að standast 

greiðslumat og hvort fólk hafi getað keypt upp á eigin spýtur eða hvort fólk hafi fengið utan að 

komandi aðstoð við fasteignakaup. Ákveðið var að spyrja um erfiðleika með að finna fasteign, 

erfiðleika með að fá samþykkt kauptilboð og erfiðleika við að standat greiðslumat þar sem fyrri 

rannsókn hjá White og Barclay (1981) benda til þess að þetta séu með algengustu 

vandamálunum sem koma upp í kaupferlinu (White og Barclay, 1981). 

7.1 Vandkvæði við úrtakið 

Höfundar eru meðvitaðir um og viðurkenna að verulegur skortur er á svörum í 

niðurstöðum rannsóknarinnar. Þar sem bornir voru saman tveir hópar, þeir sem höfðu keypt 

fasteign og þeir sem höfðu ekki keypt fasteign skiptast heildarniðurstöðurnar í tvennt. Af þeim 

sem höfðu keypt fasteign voru svarendur 146 en eingöngu 27 svarendur sem höfðu ekki keypt 

fasteign. Einnig höfðu 60 að þeim sem höfðu keypt fasteign keypt hana 2016 eða fyrr og því 

ekki ákjósanlegt að nota þeirra upplifun af fasteignamarkaðnum til samanburðar við upplifun 

þeirra sem hafa ekki keypt og miða sína svörun við stöðuna í dag. Af þeim sem höfðu keypt 

fasteign voru 102 af þeim ekki að kaupa sína fyrstu fasteign seinast þegar þeir keyptu og voru 

spurningar miðaðar að nýlegustu fasteignakaupum. Því má áætla að það hafi áhrif á það hve 

erfitt þeim fannst að kaupa þá fasteign, sérstaklega þegar kemur að sparnaðinum.   

Ef teknir eru saman þeir einstaklingar sem keyptu sína fyrstu fasteign á 

viðmiðunartímabilinu, 2017-2021, eru þeir einungis 35 talsins og þeir sem hafa ekki keypt 

fasteign 27 talsins. Það er því verulega erfitt að draga ályktanir með því úrtaki sem endurspegla 

þýðið. Þó var ákveðið að vinna rannsóknina frekar með litlu úrtaki frekar en að taka inn í 

niðurstöðurnar þá sem voru ekki að kaupa fyrstu fasteign eða höfðu keypt 2016 eða fyrr. Það 



33 
   

var mat höfunda að það hefði skekkt niðurstöðurnar verulega. Höfundar ákváðu því að vinna 

rannsóknina áfram á sömu forsendum og fjalla um niðurstöður hennar eins og um fullnægjandi 

úrtak hafi verið að ræða.  

Höfundar draga mikilvægan lærdóm af gagnaöfluninni og átta sig á því hvernig betur 

hefði mátt fara. Við sömu kringumstæður hefðu höfundar nýtt sér fleiri miðla og jafnvel óskað 

eftir því að fá að senda út póst á aðra háskólanema til að fá strax betri svörun frá yngri 

einstaklingum. Einnig hefði verið sett meiri áhersla á að fá nákomna einstaklinga á 

menntaskólaaldri til þess að deila könnuninni. Höfundar hafa áður safnað gögnum með 

spurningakönnun í fjölmennari hóp nemenda og án þess að vera að skoða afmarkaðan hluta 

svarenda. Í þeim tilfellum gekk talsvert betur að ná miklum fjölda svara og þess vegna var 

ákveðið að vinna gagnaöflunina með sama móti.  

Ef sambærileg kostuð rannsókn yrði unnin myndu höfundar notast við aðrar aðferðir til 

að fá fleiri svör og eingöngu frá þeim sem verið var að rannsaka, þá sem hafa keypt sína fyrstu 

fasteign undanfarin fimm ár og þá sem hafa ekki keypt fasteign. Mögulega myndu höfundar fá 

aðstoð frá Félagsvísindastofnun til þess að fá nákvæmt úrtak sem endurspeglaði þýðið betur. 

Sömuleiðis væri sama þjónusta nýtt til þess að safna stærra úrtaki. Í framhaldi væri áhugavert 

að framkvæma rannsókn sem spannar lengra tímabil og skoðar breytingu á viðhorfi 

einstaklinga áður en þeir hafa keypt fasteign og eftir að þeir hafa gengið frá sínum fyrstu 

kaupum.  

 

7.2 Þátttakendur 

Könnuninni var deilt á samfélagsmiðlinum Facebook á síðu höfunda og sérhæfðri 

spurningarkönnunar síðu sem heitir einfaldlega “Spurningakannanir”. Síðan telur tæplega 650 

meðlimi og hluti svara fengin með hentugleikaúrtaki. Sú leið var valin þar sem hún er bæði 

kostnaðarlaus og auðveld í framkvæmd. Höfundar töldu vinahóp sinn vera á breiðu aldursbili 

eins og sýnir sig í niðurstöðum könnunarinnar og því voru svör í könnuninni fjölbreytt. 

Höfundar tóku meðvitaða ákvörðun um að deila könnuninni ekki inn á stærri og sérhæfðari 

Facebook síður þar sem mat þeirra var að svör þaðan gætu orðið einsleit vegna sérhæfðar 

þekkingar innan hvers hóps fyrir sig. Við könnuninni fengust 173 svör og var kynjahlutfall 

svarenda var ekki jafnt, heldur voru fleiri konur en karla sem voru þátttakendur. Konur voru 

alls 96 (55,5%) talsins, karlar voru 76 (43,9%) talsins og einn sem skilgreindi sig sem annað 

(0,6%) svöruðu könnuninni. Þegar spurt var um aldur voru gefnir valmöguleikar á aldursbilum 

og svör bárust frá einstaklingum á öllum bilum. Aldur svarenda spannaði því frá yngri en 18 
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ára og upp í 48 ára eða eldri. Aðeins eitt svar (0,6%) barst frá einstakling yngri en 18 ára en 48 

ára og eldri voru stærsti hluti svarenda, eða 69 (39,9%) talsins. Ef gengið er út frá því að 

meðaltal allra aldursflokka sé í miðju þeirra, yngri en 18 ára sé 17 ára einstaklingur og meðaltal 

þeirra sem völdu 48 ára og eldri sé 60 ára reiknast meðalaldur svarenda í könnuninni 42 ára. 

Af þátttakendum voru 105 (60,7%) þeirra í vinnu og 32 (18,5%) þeirra voru í námi og vinnu, 

34 (19,7%) þátttakendur voru utan vinnumarkaðar en 14 (8,1%) þeirra voru eingöngu í námi. 

Tveir (1,2%) einstaklingar vildu ekki svara spurningunni. Af öllum svarendum bjuggu 129 

(74,6%) í eigin húsnæði 21 (12,1%) í foreldrahúsnæði, 19 (11%) í leiguhúsnæði, 3 (1,7%) 

annarsstaðar og 1 (0,6%) sem vildi ekki svara. 

Þegar spurt var um hjúskaparstöðu sögðust 94 (54,3%) svarenda vera í sambúð eða 

giftir, 43 (24,9%) svarenda sögðust vera einhleypir, 35 (20,2%) svarendur sögðust vera í 

sambandi og einn (0,6%) vildi ekki svara. Alls bárust 108 (62,4%) svör frá einstaklingum sem 

ekki voru með barn/börn á framfæri og 65 (37,6%) svör frá einstaklingum með barn/börn á 

framfæri. 

Hæsta menntunarstig sem flestir höfðu lokið var stúdentspróf, sveinspróf eða 

sambærilegt en það voru 70 (40,5%) einstaklingar. Háskólagráða (BA/BS) fylgdi næst á eftir 

með 53 (30,6%) svarenda og 32 (18,5%) höfðu lokið meistaragráðu, 15 (8,7%) höfðu lokið 

grunnskólaprófi og 3 (1,7%) höfðu lokið annars konar menntun. Þeir þátttakendur sem svöruðu 

því játandi að hafa keypt fasteign fengu síðan þrjár bakgrunnsspurningar þar sem spurt var um 

aðstæður fyrir kaupin.  

Af þeim 146 einstaklingum sem höfðu keypt fasteign bjuggu 78 (53,4%) þeirra í eigin 

húsnæði fyrir kaup á núverandi fasteign, 34 (23,3%) þeirra bjuggu í foreldrahúsum, 29 (19,9%) 

þeirra bjuggu í leiguhúsnæði, fjórir (2,7%) þeirra bjuggu annarsstaðar og einn (0,7%) sem vildi 

ekki svara. Þegar spurt var um hjúskaparstöðu svöruðu 71 (48,6%) þeirra voru í sambúð eða 

giftir fyrir kaupin, 39 (26,7%) voru einhleypir og 36 (24,7%) voru í sambandi. Að lokum 

skiptust þeir sem höfðu keypt fastegn nánast hnífjafnt á milli þess að hafa verið með börn á 

framfæri fyrir kaupin en 73 (50%) voru ekki með barn eða börn á framfæri en 72 (49,3%) voru 

með barn/börn á framfæri. Einn (0,7%) vildi ekki svara spurningunni. 

7.3 Mælitæki 

Spurningalisti var lagður fyrir þátttakendur könnunarinnar á rafrænu formi í gegnum 

Google Forms forritið. Það tók u.þ.b. 3-5 mínútur fyrir þátttakendur að svara könnuninni. 

Þátttakendur svöruðu fyrstu spurningunni sem var “Hefur þú keypt fasteign?” og var í 

framhaldi af því sitt hvor könnunin eftir því sem fólk svaraði já eða nei við þeirri spurningu. 
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Þeir sem svöruðu játandi fengu í heildina 20 spurningar, þar af voru sjö spurningar varðandi 

bakgrunnsupplýsingar. Í öðrum hluta könnunarinnar voru þátttakendur spurðir tólf spurninga 

um kaupferlið sem þeir fóru í gegnum. Fyrst voru þátttakendur spurðir hvaða ár þeir keyptu 

síðast fasteign og í framhaldinu voru þeir spurðir hvort það hafi verið þeirra fyrstu 

fasteignakaup þar sem svarmöguleikarnir voru á nafnkvarða. Næst voru þátttakendur spurðir 

fjögurra spurninga um hversu auðveldir eða erfiðir þeim þóttu tilteknir þættir kaupferlisins og 

voru svarmöguleikarnir á fimm punkta likert kvarða. Spurt var um hversu auðvelt eða erfitt 

þátttakendum fannst að safna fyrir útborgun á núverandi fasteign, að finna réttu eignina, að fá 

samþykkt í kauptilboð í réttu fasteignina og að standast greiðslumat. Í framhaldinu voru 

þátttakendur spurðir hvort þeir hefðu þurft að gefa eftir einhverjar kröfur sem þeir höfðu í 

upphafi kaupferlisins á núverandi fasteign. Þar á eftir var spurt hvort þátttakendur hefðu fengið 

fjárhagslega aðstoð frá foreldrum og þá hversu mikla fjárhagsaðstoð sem hlutfall af eigin 

útborgun á fasteignakaupum. Þar á eftir var spurt hversu lengi þátttakendur höfðu sparað fyrir 

íbúðakaupum á núverandi fasteign og hvernig heimilisaðstæður þeirra hefðu verið á þeim tíma, 

hjúskaparstöðu og hvort þau hefðu verið með barn eða börn á framfæri á þegar þau keyptu 

fasteign síðast.  

Þeir sem svöruðu neitandi fengu í heildina 16 spurningar, þar af voru sjö spurningar 

varðandi persónuhagi. Í öðrum hluta könnunarinnar voru þátttakendur spurðir átta spurninga 

um kaupferli fasteigna. Fyrst voru þátttakendur spurðir  fjögurra spurninga á fimm punkta likert 

kvarða um hversu auðveldir eða erfiðir þeir telja ákveðna þætti kaupferlisins vera. Spurt var 

um hversu auðvelt eða erfitt þátttakendum fannst að safna fyrir útborgun, að finna réttu 

fasteignina, að fá kauptilboð samþykkt í réttu fasteignina og að standast greiðslumat. Þar á eftir 

var spurt hvort þátttakendur teldu að þeir myndu þurfa að gefa eftir kröfur eða væntingar þegar 

þeir myndu kaupa sína fyrstu fasteign. Næst var spurt um hvort þeir myndu telja sig geta fengið 

fjárhagsaðstoð og hvort að þeir væru að spara fyrir íbúðakaupum og þá hversu lengi þeir hefðu 

verið að spara. Í framhaldi af því var spurt hvort að þátttakendur sæju fram á að geta keypt sér 

fasteign og þá hvenær þeir sæju fram á að það yrði. Í þriðja hlutanum fengu þátttakendur sömu 

spurningar þar sem spurt var um bakgrunnsupplýsingar. Þar var spurt um aldur, kyn og hvort 

þátttakendur væru í námi eða vinnu. Þar á eftir var spurt um hverjar núverandi heimilisaðstæður 

væru, um núverandi hjúskaparstöðu og hvort þátttakendur væru með börn á framfæru. 

Lokaspurningin var svo hvert væri hæsta menntunarstig sem þátttakendur hefðu lokið. Allar 

bakgrunnsspurningar voru á nafnkvarða. Opin spurning var svo allra síðust þar sem 

þátttakendum gafst tækifæri á að koma með athugasemdir varðandi könnunina eða koma 

öðrum skilaboðum á framfæri. 
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7.4 Framkvæmd 

Könnunin var lögð fyrir þátttakendur með hentugleikaúrtaki í gegnum 

samfélagsmiðilinn Facebook. Tekið var fram að rannsóknin væri fyrir lokaverkefni við 

Háskólann í Reykjavík og að höfundar væru að rannsaka viðhorf einstaklinga til kaupferlis 

fastegina. Leitast var eftir þátttakendum á öllum aldri óháð því hvort að þeir hefðu nú þegar 

keypt sér íbúð eða ekki. Markmið höfunda var að könnunin yrði einföld í framkvæmd fyrir 

þátttakendur og að spurningar væru skýrar. Einnig höfðu höfundar í huga að hafa könnunina 

ekki of langa til þess að sem flestir myndu klára könnunina sjálfa. Þátttakendur smelltu á 

vefslóð þar sem þeir fengu upplýsingar um að könnunin væri nafnlaus og að ekki væri hægt að 

rekja svör til einstakra þátttakenda ásamt því að farið yrði með gögnin sem trúnaðarmál. 

Þátttakendum var einnig gefinn kostur á því að hætta könnuninni hvenær sem er.   

7.5 Úrvinnsla 

Við úrvinnslu á gögnunum voru öll svör færð úr „Google Forms“ beint í Excel skjal. Í 

Excel skjalinu var síðan fyrstu 11 svörunum eytt út en þau bárust úr notendaprófunum áður en 

könnun var sett í gang. 

Svarmöguleikar við öllum spurningum sem spurðu um það hversu erfitt viðmælanda 

þótti eitthvað voru settir upp á fimm punkta likert-kvarða. Þeim svörum voru því gefin 

tölugildi. Svarmöguleikanum „Mjög auðvelt“ var gefið tölugildið 1, „Frekar auðvelt“ fékk 

tölugildið 2, „Í meðallagi (hvorki auðvelt né erfitt)“ fékk tölugildið 3, „Frekar erfitt“ fékk 

tölugildið 4 og „Mjög erfitt“ fékk tölugildið 5. Ekki fundust neinir augljósir útlagar né svör 

sem virtust ekki eiga heima í niðurstöðunum. Þegar þessu var lokið voru gögnin færð í SPSS 

og t-próf notuð til að kanna hvort marktækur munur væri á því hversu auðvelt/erfitt þeir sem 

höfðu ekki keypt og hversu auðvelt eða erfitt þeir sem höfðu keypt telja það vera að safna sér 

fyrir útborgun, finna réttu fasteignina, fá samþykkt kauptilboð og standast greiðslumat.  

7.6 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar með 

rannsóknarspurninguna sem við lögðum fram í upphafi til hliðsjónar.  

7.6.1 Safna fyrir útborgun 

Þessi spurning var spurð í báðum útgáfum könnunarinnar. Þeir þátttakendur sem höfðu 

ekki keypt fasteign voru spurðir hversu auðvelt eða erfitt þeir töldu það vera að safna fyrir 
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útborgun. Þeir þátttakendur sem höfðu nú þegar keypt sér fasteign voru spurðir hversu auðvelt 

eða erfitt þeim fannst að safna fyrir útborgun á núverandi fasteign. Svörum könnunarinnar var 

hlaðið upp á fimm punkta likert kvarða áður en þeim var hlaðið upp í SPSS þar sem 

valmöguleikinn “Mjög auðvelt” fékk gildið einn en valmöguleikinn “Mjög erfitt” fékk gildið 

fimm. Mynd 10 sýnir niðurstöðurnar þar sem sjá má að 76,92% af þeim sem ekki höfðu keypt 

fasteign töldu það vera frekar erfitt eða mjög erfitt að safna fyrir útborgun á meðan einungis 

50% af þeim sem höfðu nú þegar keypt sér fasteign fannst frekar erfitt eða mjög erfitt að safna 

sér fyrir útborgun. Af þeim þátttakendum sem höfðu ekki keypt sér fasteign, töldu 7,69% af 

þeim vera frekar auðvelt að safna sér fyrir útborgun á meðan 15,38% af þeim töldu það vera 

hvorki auðvelt né erfitt en 26,47% af þeim sem höfðu nú þegar keypt sér fasteign fannst frekar 

auðvelt eða mjög auðvelt að safna sér fyrir útborgun á meðan 23,53% af þeim fannst það hvorki 

vera auðvelt né erfitt.  Meðaltölin af niðurstöðunum voru reiknuð út í SPSS af fimm punkta 

likert kvarðanum í einhliða t-próf og var meðaltalið fyrir þá sem höfðu ekki keypt sér íbúð 4,0 

af 5 sem gefur til kynna að þeir sem höfðu ekki keypt sér íbúð töldu það vera erfitt að safna sér 

fyrir íbúð. Meðaltalið fyrir þá sem höfðu nú þegar keypt sé íbúð var 3,24 af 5 sem gefur til 

kynna að þeir sem hafa keypt sér fasteign fannst það ekki vera jafn erfitt að safna sér fyrir 

útborgun og þeir sem höfðu ekki keypt sér fasteign telja vera að safna sér fyrir útborgun.  

 
Mynd 11 
Hversu auðvelt eða erfitt þátttekendur töldu eða fannst það vera að safna fyrir útborgun 

 
Skýring: Gögn unnin úr niðurstöðum rannsóknarinnar  

Höfundar framkvæmdu óháð T-próf í SPSS til þess að leita svara við 

rannsóknarspurningunni Finnst fasteignaeigendum það að safna fyrir útborgun hafa verið 
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auðveldara eða erfiðara en þeir sem ekki hafa keypt fasteign telja það vera? því hvort að munur 

væri milli viðhorfa þeirra einstaklinga sem keypt höfðu fasteign eða þeirra sem ekki höfðu 

keypt fasteign? Sett var upp eftirfarandi H0 tilgáta. 
𝐻!: 𝐸𝑘𝑘𝑖	𝑒𝑟	𝑚𝑎𝑟𝑘𝑡æ𝑘𝑢𝑟	𝑚𝑢𝑛𝑢𝑟	á	𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖	þ𝑒𝑖𝑟𝑟𝑎	𝑠𝑒𝑚	ℎ𝑎𝑓𝑎	𝑘𝑒𝑦𝑝𝑡	𝑓𝑎𝑠𝑡𝑒𝑖𝑔𝑛	𝑜𝑔	þ𝑒𝑖𝑟𝑟𝑎	𝑠𝑒𝑚	𝑒𝑘𝑘𝑖	ℎ𝑎𝑓𝑎	𝑘𝑒𝑦𝑝𝑡	𝑓𝑎𝑠𝑡𝑒𝑖𝑔𝑛 

𝐻":𝑀𝑎𝑟𝑘𝑡æ𝑘𝑢𝑟	𝑚𝑢𝑛𝑢𝑟	𝑒𝑟	á	𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖	þ𝑒𝑖𝑟𝑟𝑎	𝑠𝑒𝑚	ℎ𝑎𝑓𝑎	𝑘𝑒𝑦𝑝𝑡	𝑓𝑎𝑠𝑡𝑒𝑖𝑔𝑛	𝑜𝑔	þ𝑒𝑖𝑟𝑟𝑎	𝑠𝑒𝑚	𝑒𝑘𝑘𝑖	ℎ𝑎𝑓𝑎	𝑘𝑒𝑦𝑝𝑡	𝑓𝑎𝑠𝑡𝑒𝑖𝑔𝑛 

 Hefð er fyrir að notast við 95% öryggisbil og notast við töluna 0,5 sem P-gildi til 

viðmiðunar hvort að marktækur munur væri á milli hópanna tveggja. P-gildið úr SPSS var 

0,014 < 0,05 sem gefur til kynna að hafna ætti H0 tilgátunni sem bendir til þess að marktækur 

munur sé á milli þeirra semkeypt hafa fasteign og þeirra sem ekki hafa keypt fasteign í viðhorfi 

þeirra til þess hversu auðvelt eða erfitt þeir telja eða fundust það vera að safna fyrir útborgun. 

Við getum því sagt með 95% vissu að marktækur munur sé á milli hópanna tveggja.  

7.6.2 Finna réttu eignina 

Þessi spurning kom í báðum útgáfum könnunarinnar. Þeir þátttakendur sem höfðu ekki 

keypt fasteign voru spurðir hversu auðvelt eða erfitt þeir teldu það vera að finna réttu 

fasteignina. Þeir þátttakendur sem höfðu nú þegar keypt fasteign voru spurðir hversu auðvelt 

eða erfitt þeim hafi fundist það hafa verið að finna réttu fasteignina. Svörum könnunarinnar var 

hlaðið upp á fimm punkta likert kvarða áður en þeim var hlaðið upp í SPSS þar sem 

valmöguleikinn “Mjög auðvelt” fékk gildið einn en valmöguleikinn “Mjög erfitt” fékk gildið 

fimm. Niðurstöðurnar má sjá á mynd 11 að neðan. Það má sjá að 81,48% af þeim sem ekki 

hafa keypt fasteign telja það vera frekar erfitt eða mjög erfitt að finna réttu eignina við 

fasteignakaup. Þegar það er borið saman við þá sem hafa keypt fasteign voru það 31,43% þeirra 

sem fannst það vera frekar erfitt eða mjög erfitt að finna réttu eignina við fasteignakaup. Á 

myndinni má einnig sjá að 3,7% af þeim sem ekki hafa keypt fasteign telja það vera frekar 

auðvelt að finna réttu eignina en 14,81% telja það hvorki vera auðvelt né erfitt. Einnig má sjá 

að 45,72% af þeim sem hafa nú þegar keypt fasteign fannst það vera frekar auðvelt eða mjög 

auðvelt að finna réttu eignina við fasteignakaup sín og 22,86% þeirra fannst það hvorki vera 

auðvelt né erfitt að finna réttu eignina við fasteignakaup sín. Meðaltölin af niðurstöðunum voru 

reiknuð út í SPSS af fimm punkta likert kvarðanum í einhliða t-próf og var meðaltalið fyrir þá 

sem höfðu ekki keypt sér íbúð 4,11 af 5 sem gefur til kynna að þeir sem ekki hafa keypt sér 

fasteign telja það vera erfitt að standast greiðslumat. Þetta er samanborið við 2,8 af 5 sem gefur 

til kynna að þeir sem hafa keypt sér fasteign fannst það ekki vera jafn erfitt og þeim sem ekki 

hafa keypt sér fasteign að standast greiðslumat. 
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Mynd 12 
Hversu auðvelt eða erfitt þátttakendur töldu eða fannst það vera að finna réttu fasteignina 

 
Skýring: Gögn unnin úr niðurstöðum rannsóknarinnar 

Höfundar framkvæmdu óháð T-próf í SPSS til þess að leita svara við 

rannsóknarspurningunni Finnst fasteignaeigendum það að finna réttu eignina hafa verið 

auðveldara eða erfiðara en þeir sem ekki hafa keypt fasteign telja það vera? Sett var upp 

eftirfarandi H0 tilgáta. 

 
𝐻!: 𝐸𝑘𝑘𝑖	𝑒𝑟	𝑚𝑎𝑟𝑘𝑡æ𝑘𝑢𝑟	𝑚𝑢𝑛𝑢𝑟	á	𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖	þ𝑒𝑖𝑟𝑟𝑎	𝑠𝑒𝑚	ℎ𝑎𝑓𝑎	𝑘𝑒𝑦𝑝𝑡	𝑓𝑎𝑠𝑡𝑒𝑖𝑔𝑛	𝑜𝑔	þ𝑒𝑖𝑟𝑟𝑎	𝑠𝑒𝑚	𝑒𝑘𝑘𝑖	ℎ𝑎𝑓𝑎	𝑘𝑒𝑦𝑝𝑡	𝑓𝑎𝑠𝑡𝑒𝑖𝑔𝑛 

𝐻":𝑀𝑎𝑟𝑘𝑡æ𝑘𝑢𝑟	𝑚𝑢𝑛𝑢𝑟	𝑒𝑟	á	𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖	þ𝑒𝑖𝑟𝑟𝑎	𝑠𝑒𝑚	ℎ𝑎𝑓𝑎	𝑘𝑒𝑦𝑝𝑡	𝑓𝑎𝑠𝑡𝑒𝑖𝑔𝑛	𝑜𝑔	þ𝑒𝑖𝑟𝑟𝑎	𝑠𝑒𝑚	𝑒𝑘𝑘𝑖	ℎ𝑎𝑓𝑎	𝑘𝑒𝑦𝑝𝑡	𝑓𝑎𝑠𝑡𝑒𝑖𝑔𝑛 

 Hefð er fyrir að notast við 95% öryggisbil og notast við töluna 0,5 sem P-gildi til 

viðmiðunar hvort að marktækur munur væri á milli hópanna tveggja. P-gildið úr SPSS var 

0,006 < 0,05 sem gefur til kynna að hafna ætti H0 tilgátunni sem bendir til þess að marktækur 

munur sé á milli þeirra semkeypt hafa fasteign og þeirra sem ekki hafa keypt fasteign í viðhorfi 

þeirra til þess hversu auðvelt eða erfitt þeir telja eða fundust það vera að safna fyrir útborgun. 

Við getum því sagt með 95% vissu að marktækur munur sé á milli hópanna tveggja.  

7.6.3 Fá samþykkt kauptilboð 

Þessi spurning kom í báðum útgáfum könnunarinnar. Þeir þátttakendur sem höfðu ekki 

keypt fasteign voru spurðir hversu auðvelt eða erfitt þeir teldu það vera að fá samþykkt 

kauptilboð. Þeir þátttakendur sem höfðu nú þegar keypt fasteign voru spurðir hversu auðvelt 

eða erfitt þeim hafi fundist það hafa verið að fá samþykkt kauptilboð. Svörum könnunarinnar 

var hlaðið upp á fimm punkta likert kvarða áður en þeim var hlaðið upp í SPSS þar sem 

valmöguleikinn “Mjög auðvelt” fékk gildið einn en valmöguleikinn “Mjög erfitt” fékk gildið 
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fimm. Niðurstöðurnar má sjá á mynd 12 að neðan. Það má sjá að 59,26% af þeim sem ekki 

hafa keypt fasteign telja það vera frekar erfitt eða mjög erfitt að fá samþykkt kauptilboð við 

fasteignakaup. Þegar það er borið saman við þá sem hafa keypt fasteign voru það 8,82% þeirra 

sem fannst það vera frekar erfitt eða mjög erfitt að fá samþykkt kauptilboð. Á myndinni má 

einnig sjá að 11,11% af þeim sem ekki hafa keypt fasteign telja það vera frekar auðvelt að fá 

samþykkt kauptilboð en 18,52% telja það hvorki vera auðvelt né erfitt. Einnig má sjá að 

79,41% af þeim sem hafa nú þegar keypt fasteign fannst það vera frekar auðvelt eða mjög 

auðvelt að fá samþykkt kauptilboð við fasteignakaup sín og 11,76% þeirra fannst það hvorki 

vera auðvelt né erfitt.. Meðaltölin af niðurstöðunum voru reiknuð út í SPSS af fimm punkta 

likert kvarðanum í einhliða t-próf og var meðaltalið fyrir þá sem höfðu ekki keypt sér íbúð 3,79 

af 5 sem gefur til kynna að þeir sem ekki hafa keypt sér fasteign telja það vera erfitt að fá 

samþykkt kauptilboð. Þetta er samanborið við 2,09 af 5 sem gefur til kynna að þeir sem hafa 

keypt sér fasteign fannst það ekki vera jafn erfitt að fá samþykkt kauptilboð og þeim sem ekki 

hafa keypt sér fasteign. 

 

 

 

 
Mynd 13 
Hversu auðvelt eða erfitt þátttakendur töldu eða fannst það vera að fá samþykkt kauptilboð 

 
Skýring: Gögn unnin úr niðurstöðum rannsóknarinnar 

Höfundar framkvæmdu óháð T-próf í SPSS til þess að leita svara við 

rannsóknarspurningunni Finnst fasteignaeigendum það að fá samþykkt kauptilboð hafa verið 
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auðveldara eða erfiðara en þeir sem ekki hafa keypt fasteign telja það vera? Sett var upp 

eftirfarandi H0 tilgáta. 
𝐻!: 𝐸𝑘𝑘𝑖	𝑒𝑟	𝑚𝑎𝑟𝑘𝑡æ𝑘𝑢𝑟	𝑚𝑢𝑛𝑢𝑟	á	𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖	þ𝑒𝑖𝑟𝑟𝑎	𝑠𝑒𝑚	ℎ𝑎𝑓𝑎	𝑘𝑒𝑦𝑝𝑡	𝑓𝑎𝑠𝑡𝑒𝑖𝑔𝑛	𝑜𝑔	þ𝑒𝑖𝑟𝑟𝑎	𝑠𝑒𝑚	𝑒𝑘𝑘𝑖	ℎ𝑎𝑓𝑎	𝑘𝑒𝑦𝑝𝑡	𝑓𝑎𝑠𝑡𝑒𝑖𝑔𝑛 

𝐻":𝑀𝑎𝑟𝑘𝑡æ𝑘𝑢𝑟	𝑚𝑢𝑛𝑢𝑟	𝑒𝑟	á	𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖	þ𝑒𝑖𝑟𝑟𝑎	𝑠𝑒𝑚	ℎ𝑎𝑓𝑎	𝑘𝑒𝑦𝑝𝑡	𝑓𝑎𝑠𝑡𝑒𝑖𝑔𝑛	𝑜𝑔	þ𝑒𝑖𝑟𝑟𝑎	𝑠𝑒𝑚	𝑒𝑘𝑘𝑖	ℎ𝑎𝑓𝑎	𝑘𝑒𝑦𝑝𝑡	𝑓𝑎𝑠𝑡𝑒𝑖𝑔𝑛 

 Hefð er fyrir að notast við 95% öryggisbil og notast við töluna 0,5 sem P-gildi til 

viðmiðunar hvort að marktækur munur væri á milli hópanna tveggja. P-gildið úr SPSS var 

0,936 > 0,05 sem gefur til kynna að okkur takist ekki að hafna H0 tilgátunni sem bendir til þess 

að ekki sé marktækur munur sé á milli þeirra sem hafa keypt hafa fasteign og þeirra sem ekki 

hafa keypt fasteign í viðhorfi þeirra til þess hversu auðvelt eða erfitt þeir telja eða fundust það 

vera að safna fyrir útborgun. Við getum því sagt með 95% vissu að ekki sé marktækur munur 

sé á milli hópanna tveggja.  

7.6.4 Að standast greiðslumat 

Þessi spurning kom í báðum útgáfum könnunarinnar. Þeir þátttakendur sem höfðu ekki 

keypt fasteign voru spurðir hversu auðvelt eða erfitt þeir teldu það vera að standast greiðslumat. 

Þeir þátttakendur sem höfðu nú þegar keypt fasteign voru spurðir hversu auðvelt eða erfitt þeim 

hafi fundist það hafa verið að standast greiðslumat. Svörum könnunarinnar var hlaðið upp á 

fimm punkta likert kvarða áður en þeim var hlaðið upp í SPSS þar sem valmöguleikinn “Mjög 

auðvelt” fékk gildið einn en valmöguleikinn “Mjög erfitt” fékk gildið fimm. Niðurstöðurnar 

má sjá á mynd 13 að neðan. Það má sjá að 44,45% af þeim sem ekki hafa keypt fasteign telja 

það vera frekar erfitt eða mjög erfitt að standast greiðslumat við fasteignakaup. Þegar það er 

borið saman við þá sem hafa keypt fasteign voru það 11,42% þeirra sem fannst það vera frekar 

erfitt eða mjög erfitt að standast greiðslumat við fasteignakaup. Á myndinni má einnig sjá að 

18,51% af þeim sem ekki hafa keypt fasteign telja það vera frekar auðvelt eða mjög auðvelt að 

standast greiðslumat en 29,63% telja það hvorki vera auðvelt né erfitt. Einnig má sjá að 74,29% 

af þeim sem hafa nú þegar keypt fasteign fannst það vera frekar auðvelt eða mjög auðvelt að 

standast greiðslumat við fasteignakaup sín og 14,29% þeirra fannst það hvorki vera auðvelt né 

erfitt. Meðaltölin af niðurstöðunum voru reiknuð út í SPSS af fimm punkta likert kvarðanum í 

einhliða t-próf og var meðaltalið fyrir þá sem höfðu ekki keypt sér íbúð 3,44 af 5 sem gefur til 

kynna að þeir sem ekki hafa keypt sér fasteign telja það vera erfitt að standast greiðslumat. 

Þetta er samanborið við 2,09 af 5 sem gefur til kynna að þeir sem hafa keypt sér fasteign fannst 

það ekki vera jafn erfitt að standast greiðslumat og þeim sem ekki hafa keypt sér fasteign telja 

það vera. 
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Mynd 14 
Hversu auðvelt eða erfitt þátttakendur töldu eða fannst það vera að standast greiðslumat 

 
Skýring: Gögn unnin úr niðurstöðum rannsóknarinnar 

Höfundar framkvæmdu óháð T-próf í SPSS til þess að leita svara við 

rannsóknarspurningunni Finnst fasteignaeigendum það að standast greiðslumat hafa verið 

auðveldara eða erfiðara en þeir sem ekki hafa keypt fasteign telja það vera? Sett var upp 

eftirfarandi H0 tilgáta. 

 
𝐻!: 𝐸𝑘𝑘𝑖	𝑒𝑟	𝑚𝑎𝑟𝑘𝑡æ𝑘𝑢𝑟	𝑚𝑢𝑛𝑢𝑟	á	𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖	þ𝑒𝑖𝑟𝑟𝑎	𝑠𝑒𝑚	ℎ𝑎𝑓𝑎	𝑘𝑒𝑦𝑝𝑡	𝑓𝑎𝑠𝑡𝑒𝑖𝑔𝑛	𝑜𝑔	þ𝑒𝑖𝑟𝑟𝑎	𝑠𝑒𝑚	𝑒𝑘𝑘𝑖	ℎ𝑎𝑓𝑎	𝑘𝑒𝑦𝑝𝑡	𝑓𝑎𝑠𝑡𝑒𝑖𝑔𝑛 

𝐻":𝑀𝑎𝑟𝑘𝑡æ𝑘𝑢𝑟	𝑚𝑢𝑛𝑢𝑟	𝑒𝑟	á	𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖	þ𝑒𝑖𝑟𝑟𝑎	𝑠𝑒𝑚	ℎ𝑎𝑓𝑎	𝑘𝑒𝑦𝑝𝑡	𝑓𝑎𝑠𝑡𝑒𝑖𝑔𝑛	𝑜𝑔	þ𝑒𝑖𝑟𝑟𝑎	𝑠𝑒𝑚	𝑒𝑘𝑘𝑖	ℎ𝑎𝑓𝑎	𝑘𝑒𝑦𝑝𝑡	𝑓𝑎𝑠𝑡𝑒𝑖𝑔𝑛 

 Hefð er fyrir að notast við 95% öryggisbil og notast við töluna 0,5 sem P-gildi til 

viðmiðunar hvort að marktækur munur væri á milli hópanna tveggja. P-gildið úr SPSS var 

0,472 > 0,05 sem gefur til kynna að okkur takist ekki að hafna H0 tilgátunni sem bendir til þess 

að ekki sé marktækur munur sé á milli þeirra sem hafa keypt hafa fasteign og þeirra sem ekki 

hafa keypt fasteign í viðhorfi þeirra til þess hversu auðvelt eða erfitt þeir telja eða fundust það 

vera að safna fyrir útborgun. Við getum því sagt með 95% vissu að ekki sé marktækur munur 

sé á milli hópanna tveggja.  

7.6.5 Engin fjárhagsaðstoð 

Þegar horft er eingöngu til þeirra einstaklinga sem telja sig ekki geta fengið neina 

fjárhagsaðstoð við fasteignakaup og viðhorf þeirra borið saman við þeirra sem fengu enga 

fjárhagsaðstoð við sín fyrstu fasteignakaup á árunum 2017-2021 breytast niðurstöðurnar. Í 

öllum fjórum spurningum reynist munurinn meiri þegar einstaklingar sem geta fengið eða 

fengu fjárhagsaðstoð eru teknir út. Þeir einstaklingar sem eru búnir að kaupa og fengu enga 
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fjárhagsaðstoð hafa lægra meðaltal í öllum viðhorfsspurningunum heldur en heildarmeðaltalið. 

Tafla 1 sýnir meðaltöl á likert kvarða þar sem 1 stendur fyrir „Mjög auðvelt“ og 5 fyrir „Mjög 

erfitt“.  

 
Tafla 1 
Viðhorf þeirra sem fá eða fengu enga fjárhagsaðstoð 

 
Fyrstu kaupendur 2017-2021 Engin fjárhagsaðstoð 

 
Hafa ekki keypt 

fasteign 

Hafa keypt 

fasteign 

Hafa ekki keypt 

fasteign 

Hafa keypt fasteign 

Safna fyrir 

útborgun 

4,00 3,24 4,00 2,43 

Finna rétta eign 4,11 2,80 4,00 2,50 

Fá samþykkt 

kauptilboð 

3,79 2,09 3,69 1,88 

Standast 

greiðslumat 

3,44 2,09 3,44 1,88 

Skýring: Tafla sem sýnir meðaltal á svörun í viðhorfsspurningum hjá fyrstu kaupendum 2017-2021 samanborið við þá sem 
fengu enga eða töldu sig ekki geta fengið fjárhagsaðstoð 

 

7.6.6 Samanburður á þeim sem búa eða bjuggu við sömu heimilisaðstæður 

fyrir kaup 

Þáttakendur voru spurðir um heimilsaðstæður. Áhugavert er að sjá mun á svörun þegar 

einstaklingar með sömu heimilisaðstæður eru bornir saman. Þegar einstaklingar sem bjuggu í 

foreldrahúsum áður en þeir keyptu fasteign eru bornir saman við þá sem hafa ekki keypt 

fasteign og búa í foreldrahúsum er áhugavert að sjá að lítil breyting verður á meðaltali. Þegar 

horft er eingöngu til þeirra einstaklinga sem búa í leiguhúsnæði og viðhorf þeirra borið saman 

við þeirra sem bjuggu í leiguhúsnæði fyrir kaup eykst munurinn á meðaltali. Tafla 2 sýnir 

meðaltöl á likert kvarða þar sem 1 stendur fyrir „Mjög auðvelt“ og 5 fyrir „Mjög erfitt“.  

 
Tafla 2 
Viðhorf eftir heimilisaðstæðum 

  Fyrstu kaupendur 2017-2021 Búa/bjuggu í foreldrahúsum Búa/bjuggu í leiguhúsnæði 

  Hafa ekki 

keypt fasteign 

Hafa keypt 

fasteign 

Hafa ekki keypt 

fasteign 

Hafa keypt 

fasteign 

Hafa ekki 

keypt fasteign 

Hafa keypt 

fasteign 

Safna fyrir 

útborgun 

4,00 3,24 4,17 3,26 4,10 2,25 
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Finna rétta 

eign 

4,11 2,80 4,00 2,78 4,20 2,50 

Fá samþykkt 

kauptilboð 

3,79 2,09 3,73 2,04 3,89 1,67 

Standast 

greiðslumat 

3,44 2,09 3,64 2,11 3,50 1,75 

Skýring: Tafla sem sýnir meðaltal á svörum í viðhorfsspurningum hjá fyrstu kaupendum 2017-2021 og þeim sem hafa ekki 
keypt samanborið við þá sem búa eða bjuggu í foreldrahúsum fyrir kaup og þá sem búa eða bjuggu í leiguhúsnæði fyrir kaup 
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8 Umræða 

Staðan á húsnæðismarkaðnum hefur einkennst af miklum hækkunum undanfarin ár. Á 

sama tíma hafa laun hækkað í kjölfar Lífskjarasamningsins þannig almenningur hefur átt 

auðveldara með það að halda í við hækkanir á húsnæðismarkaðnum. Vaxtalækkanir, lágt 

atvinnuleysi og úrræði stjórnvalda fyrir fyrstu kaupendur hafa ýtt undir eftirspurnarhlið 

fasteignamarkaðsins á meðan framboð hefur ekki náð að fylgja í takt við þessa auknu 

eftirspurn. En ekki hafa allir endilega notið góðs af þessum aðgerðum og því getur viðhorf 

fólks til fasteignakaupa verið mismunandi. Leiguverð hefur einnig hækkað mikið á sama tíma 

sem hefur gert þeim sem eru nú þegar á leigumarkaði erfitt fyrir að leggja fyrir sparnað og 

safna sér fyrir útborgun á íbúð og þar að leiðandi komast út af leigumarkaðnum og kaupa sér 

fasteign. Lækkandi vaxtastig á síðastliðnum tveimur árum í kjölfar Covid-19 hafa gert fleirum 

kleift að komast inn á húsnæðismarkaðinn sem gæti hafa skilað sér í jákvæðara viðhorfi þeirra 

sem keypt hafa fasteign á undanförnum árum sem rennir stoðum undir rannsókn Nastansky 

(2012) þar sem kemur fram að lækkun vaxta ýtir undir eftirspurn eftir fasteignum og verð 

hækkar. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að þeir sem keypt hafa fasteign voru 

almennt mun jákvæðari í garð kaupferlisins og fannst ferlið auðveldara en hvernig þeir sem 

höfðu ekki keypt fasteign töldu kaupferlið vera. Raunverð fasteigna í dag er í sögulegu hámarki 

og verður áhugavert að sjá hvort að viðhorf einstaklinga á fasteignamarkaði muni breytast við 

væntanlegar stýrivaxtahækkanir Seðlabankans á næstu misserum. 

Þegar horft er til þeirra fjögurra rannsóknarspurninga sem lagðar voru fram í upphafi 

ritgerðar eru niðurstöður rannsóknarinnar nokkuð tvístígandi. Niðurstöðurnar gefa til kynna að 

það er marktækur munur á einstaklingum sem hafa keypt fasteign og einstaklingum sem hafa 

ekki keypt fasteign þegar kemur að því að safna fyrir útborgun og að finna réttu eignina. Þeir 

einstaklingar sem hafa keypt fasteign finnst auðveldara að safna fyrir útborgun og að finna réttu 

eignina heldur en þeim sem ekki hafa keypt fasteign. Það er hins vegar ekki marktækur munur 

á einstaklingum sem hafa keypt fasteign og þeim sem hafa ekki keypt fasteign þegar kemur að 

því að fá samþykkt kauptilboð og að komast í gegnum greiðslumat. Þó má nefna að meiri 

munur er á meðaltali þeirra sem hafa ekki keypt og þeirra sem hafa keypt í þegar kemur að því 

að fá samþykkt kauptilboð og að standast greiðslumat þó svo að munurinn sé ekki marktækur 

samkvæmt tölfræðiprófun sem notast var við. Þessar niðurstöður renna stoðum undir rannsókn 

White og Barclay (1981) þar sem vandamál eru iðulega tilgreind við það að finna réttu eignina 

(White og Barclay, 1981).  



46 
   

Upplifun höfunda áður en lagt var í ritgerðarsmíðin var sú að greiðslumat og það að 

safna fyrir útborgun væru þau skref í fasteignakaupum sem líklegra væri að einstaklingar sæju 

sem þyngra skref en raunverulega reyndist vera. Niðurstöður tölfræðigreiningarinnar komu því 

nokkuð á óvart.  

Mikið ber á því í umræðunni að ómögulegt sé fyrir ungt fólk að komast inn á 

fasteignamarkaðinn án fjárhagsaðstoðar. Því var ákveðið að athuga viðhorf þeirra sem höfðu 

ekki fengið fjárhagsaðstoð og þeirra sem sáu ekki fram á að geta fengið fjárhagsaðstoð. 

Niðurstöður viðhorfskönnunnarinnar með þeim skilyrðum bentu til þess að einstaklingar sem 

höfðu keypt fasteign án fjárhagsaðstoðar töldu það almennt vera auðveldara heldur en þeir sem 

keyptu með fjárhagastoð. Þetta mætti túlka sem vísbendingu þess að fyrstu kaupendur sem telja 

kaupferlið almennt erfiðara eru líklegri til þess að kaupa með fjárhagsaðstoð. 

Þegar svörum var skipt niður eftir heimilisaðstæðum og eingöngu horft til þeirra sem 

búa eða bjuggu í foreldrahúsum fyrir kaup var mjög lítill munur á viðhorfi. Hins vegar var 

áhugavert að sjá hvernig einstaklingar sem höfðu keypt fasteign verandi á leigumarkaði voru 

með lægra meðaltal í öllum flokkum í viðhorfskönnuninni. Höfundar telja líklegt að smæð 

úrtaksins gæti skekkt áreiðanleika niðurstaðna könnunarinnar. Áhugavert væri að sjá 

sambærilega rannsókn gerða með stærra úrtaki.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda því til þess að ákveðnir þættir í kaupferlinu eru 

álitnir erfiðari en þeir reynast vera. Sambærileg rannsókn á stærra úrtaki myndi auka skilning 

á því hvaða þættir það eru sem hafa mest áhrif á umræðuna um það hversu erfitt er að komast 

inn á fasteignamarkaðinn. Rannsóknin veitir sömuleiðis aukin skilning á því hvaða þættir það 

eru sem einstaklingum finnst erfiðari en þeir reynast vera. Það að kaupendur sem fengu ekki 

fjárhagsaðstoð telji fasteignakaupin hafa verið auðveldari heldur en þeir sem fengu 

fjárhagsaðstoð gefur einnig vísbendingu um það að  þeir sem hafa náð að safna sjálfir fyrir 

útborgun telja það ekki vera eins erfitt og þeir sem hafa ekki þurft að gera það. Rannsóknin 

opnar því á margar nýjar spurningar sem vert væri að kafa dýpra í. 
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10 Viðauki A – SPSS töflur 

Tafla 3 
Lýsandi tölfræði fyrir fjórar mælibreytur notaðar í tölfræðiprófinu 

Group Statistics 
 Hefur þú keypt 

fasteign? N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Að safna fyrir 

útborgun 

Já 34 3,24 1,281 ,220 

Nei 26 4,00 ,894 ,175 

Að finna rétta fasteign Já 35 2,80000000

0000000 

1,20781767

2255115 

,204158448

928541 

Nei 27 4,11111111

1111111 

,800640769

025436 

,154083387

840341 

Að fá samþykkt 

kauptilboð 

Já 34 2,09 ,933 ,160 

Nei 24 3,79 ,977 ,199 

Að standast 

greiðslumat 

Já 35 2,0857 1,12122 ,18952 

Nei 25 3,4400 1,12101 ,22420 
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Tafla 4 
Óháð T-próf fyrir allar fjórar mælibreytur notaðar 

Independent Samples Test 

 

Levene‘s Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. T df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Differe

nce 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Að safna 

fyrir 

útborgun 

Equal 

variances 

assumed 

6,425 ,014 -

2,59

7 

58 ,012 -,765 ,295 -1,354 -,175 

Equal 

variances 

not assumed 

  
-

2,72

1 

57,5

94 

,009 -,765 ,281 -1,327 -,202 

Að finna 

rétta 

fasteign 

Equal 

variances 

assumed 

8,011 ,006 -

4,87

1 

60 ,000 -

1,3111

11111

11111

1 

,26918

56336

24446 

-

1,8495

62547

76751

7 

-

,77265

96744

54705 

Equal 

variances 

not assumed   

-

5,12

6 

58,8

12 

,000 -

1,3111

11111

11111

1 

,25577

79558

07893 

-

1,8229

55888

10415

8 

-

,79926

63341

18064 

Að fá 

samþykkt 

kauptilboð 

Equal 

variances 

assumed 

,936 ,338 -

6,71

5 

56 ,000 -1,703 ,254 -2,212 -1,195 

Equal 

variances 

not assumed 

  
-

6,66

1 

48,2

19 

,000 -1,703 ,256 -2,218 -1,189 

Að standast 

greiðslumat 

Equal 

variances 

assumed 

,472 ,495 -

4,61

3 

58 ,000 -

1,3542

9 

,29358 -

1,9419

5 

-

,76662 

Equal 

variances 

not assumed 

  
-

4,61

3 

51,8

61 

,000 -

1,3542

9 

,29357 -

1,9434

2 

-

,76515 
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11 Viðauki B - Spurningakönnun 

Rannsókn um viðhorf einstaklinga til kaupferlis 
fasteignakaupa 
Kæri þátttakandi, 
þessi könnun er hluti af lokaverkefni til bakkalársgráðu í viðskiptafræði við Háskólann í Reykjavík. Könnunin skoðar viðhorf 
einstaklinga til kaupferlis fasteignakaupa. 
Könnunin tekur 3-5 mínútur. Könnunin er nafnlaus og er ekki hægt að rekja niðurstöður hennar til einstakra aðila. Svörin 
eru órekjanleg og það verður farið með gögnin sem trúnaðarmál. Gögnin verða aðeins nýtt í þetta verkefni í þessum áfanga. 
Svörin verða ekki birt og þú getur hætt þátttöku hvenær sem er. 
 
1. Hefur þú keypt fasteign? *  

a. Já – Fara beint í spurningu 10  
b. Nei – Fara beint í spurningu 2 

 
Spurningar 2 til 9 fyrir þá sem svöruðu nei við fyrstu spurningu. 
 
2. Hversu auðvelt eða erfitt telur þú vera að safna fyrir útborgun? *  

a. Mjög auðvelt 
b. Frekar auðvelt 
c. Í meðallagi (hvorki auðvelt né erfitt) 
d. Frekar erfitt 
e. Mjög erfitt 
f. Ég vil ekki svara 
g. Ég veit það ekki / Ég hef ekki velt því fyrir mér 

 
3. Hversu auðvelt eða erfitt telur þú vera að finna réttu fasteignina? *  

a. Mjög auðvelt 
b. Frekar auðvelt 
c. Í meðallagi (hvorki auðvelt né erfitt) 
d. Frekar erfitt 
e. Mjög erfitt 
f. Ég vil ekki svara 
g. Ég veit það ekki / Ég hef ekki velt því fyrir mér 

 
 4. Hversu auðvelt eða erfitt telur þú vera að fá samþykkt kauptilboð í réttu fasteignina? * 

a. Mjög auðvelt 
b. Frekar auðvelt 
c. Í meðallagi (hvorki auðvelt eða erfitt) 
d. Frekar erfitt 
e. Mjög erfitt 
f. Ég vil ekki svara 
g. Ég veit það ekki / Ég hef ekki velt því fyrir mér 

 
5. Hversu auðvelt eða erfitt telur þú vera að standast greiðslumat fjárhagslega? *  

a. Mjög auðvelt 
b. Frekar auðvelt 
c. Í meðallagi (hvorki auðvelt né erfitt) 
d. Frekar erfitt 
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e. Mjög erfitt 
f. Ég vil ekki svara 
g. Ég veit það ekki / Ég hef ekki velt því fyrir mér 

 
6. Telur þú að þú munir þurfa að gefa eftir kröfur eða væntingar sem þú hefur til húsnæðis 
þegar þú kaupir þína fyrstu fasteign? * 

a. Já 
b. Nei 
c. Ég vil ekki svara 
d. Ég veit það ekki / Ég hef ekki velt því fyrir mér 

 
7. Telur þú þig koma til með að geta fengið fjárhagsaðstoð? * 

a. Já 
b. Nei 
c. Ég vil ekki svara 
d. Ég veit það ekki / Ég hef ekki velt því fyrir mér 

 
8. Ertu að spara fyrir íbúðarkaupum? Ef já, hversu lengi? *  

a. Nei, ég er ekki að spara fyrir íbúðarkaupum Já, 1 ár eða skemur 
b. Já, 1,1 til 2 ár 
c. Já, 2,1 til 3 ár 
d. Já, 3,1 til 4 ár 
e. Já, 4,1 til 5 ár 
f. Já, lengur en 5 ár  
g. Ég vil ekki svara 

 
9. Sérðu fram á að geta keypt þér fasteign? *  

a. Já, á næsta árinu 
b. Já, á næstu 1,1 til 3 árum 
c. Já, á næstu 3,1 til 5 árum 
d. Já, eftir meira en 5 ár 
e. Nei, ég sé ekki fram á að geta keypt mér fasteign Ég vil ekki svara 

 
Spurningar 10 til 21 fyrir þá sem svöruði já við fyrstu spurningu. 
 
10. Hvaða ár keyptir þú síðast fasteign? *  

a. 2016 eða fyrr 2017 
b. 2018 
c. 2019 
d. 2020 
e. 2021 
f. Ég man það ekki Ég vil ekki svara 

 
11. Voru það þín fyrstu fasteignakaup? * 

a. Já 
b. Nei 
c. Ég vil ekki svara 

 
12. Hversu auðvelt eða erfitt fannst þér að safna fyrir útborgun á núverandi fasteign? * 

a. Mjög auðvelt 



57 
   

b. Frekar auðvelt 
c. Í meðallagi (hvorki auðvelt né erfitt) Frekar erfitt 
d. Mjög erfitt 
e. Ég vil ekki svara 

 
13. Hversu auðvelt eða erfitt fannst þér að finna réttu fasteignina? *  

a. Mjög auðvelt 
b. Frekar auðvelt 
c. Í meðallagi (hvorki auðvelt né erfitt) Frekar erfitt 
d. Mjög erfitt 
e. Ég vil ekki svara 

 
14. Hversu auðvelt eða erfitt fannst þér að fá samþykkt kauptilboð í réttu fasteignina við kaup 
á núverandi fasteign? * 
Skýring:Lentir þú í því að vera yfirboðinn. Lentir þú í því að ná ekki að bjóða aftur í íbúð. Fékkst þú kauptilboð samþykkt 
nálægt eigin verðmati eða ásettu verði. 

a. Mjög auðvelt 
b. Frekar auðvelt 
c. Í meðallagi (hvorki auðvelt né erfitt) Frekar erfitt 
d. Mjög erfitt 
e. Ég vil ekki svara 

 
15. Hversu auðvelt eða erfitt fannst þér að standast greiðslumat fjárhagslega við kaup á 
núverandi fasteign? * 

a. Mjög auðvelt 
b. Frekar auðvelt 
c. Í meðallagi (hvorki auðvelt né erfitt) Frekar erfitt 
d. Mjög erfitt 
e. Ég vil ekki svara 

 
16. Þurftir þú að gefa eftir kröfur eða væntingar sem þú hafðir til húsnæðis í upphafi 
kaupferlis á núverandi fasteign? * 
Skýring: Með kröfum og væntingum er átt við eiginleika fasteignar svo sem stærð, herbergjafjöldi, staðsetning, innréttingar, 
aldur, útlit, gæludýrahald o.þ.h. 

a. Já 
b. Nei 
c. Ég vil ekki svara 

 
17. Fékkst þú fjárhagslega aðstoð frá foreldrum eða öðrum til að geta keypt núverandi 
fasteign? *  

a. Nei 
b. Já, undir 20% af eigin útborgun 
c. Já, 20,1 til 40% af eigin útborgun  
d. Já, 40,1 til 60% af eigin útborgun  
e. Já, 60,1 til 80% af eigin útborgun  
f. Já, 80,1 til 100% af eigin útborgun  
g. Já, meira en 100% af eigin útborgun  
h. Ég vil ekki svara 

 
18. Hversu lengi sparaðir þú fyrir íbúðarkaupum á núverandi fasteign? * 

a. Ég sparaði ekki fyrir íbúðarkaupum  
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b. 1 ár eða skemur 
c. 1,1 til 2 ár 
d. 2,1 til 3 ár 
e. 3,1 til 4 ár 
f. 4,1 til 5 ár  
g. Lengur en 5 ár  
h. Ég vil ekki svara 

 
19. Hverjar voru þínar heimilisaðstæður áður en þú keyptir núverandi fasteign? * 

a. Í foreldrahúsum  
b. Í leiguhúsnæði  
c. Í eigin húsnæði  
d. Annað 
e. Ég vil ekki svara 

 
20. Hvernig var hjúskaparstaða þín áður en þú keyptir núverandi fasteign? *  

a. Einhleyp/ur 
b. Í sambandi 
c. Í sambúð eða gift/ur Ég vil ekki svara 

 
21. Varst þú með barn/börn á framfæri áður en þú keyptir núverandi fasteign? *  

a. Já 
b. Nei 
c. Ég vil ekki svara 

 
Bakgrunnsupplýsingar 
 
22. Hver er aldur þinn? *   

a. Yngri en 18 ára 
b. 18-23 ára  
c. 24-29 ára  
d. 30-35 ára  
e. 36-41 ára  
f. 42-47 ára 
g. 48 ára eða eldri 

 
23. Hvert er kyn þitt? * 

a. Karl  
b. Kona  
c. Annað 

 
24. Ert þú í námi eða vinnu? *  

a. Ég er í námi 
b. Ég er í vinnu 
c. Ég er í námi og vinnu 
d. Ég er hvorki í námi né vinnu  
e. Ég vil ekki svara 

 
25. Hverjar eru þínar núverandi heimilisaðstæður? *  

a. Í foreldrahúsum  
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b. Í leiguhúsnæði  
c. Í eigin húsnæði  
d. Annað 
e. Ég vil ekki svara 

 
26. Hver er þín núverandi hjúskaparstaða? *  

a. Einhleyp/ur 
b. Í sambandi 
c. Í sambúð eða gift/ur  
d. Ég vil ekki svara 

 
27. Ertu með barn/börn á framfæri? *  

a. Já 
b. Nei 
c. Ég vil ekki svara 

 
28. Hvert er hæsta menntunarstig sem þú hefur lokið? *  

a. Grunnskólapróf 
b. Stúdentspróf / Sveinspróf eða sambærilegt  
c. Háskólagráða ( BA / BS gráða)  
d. Meistaragráða 
e. Doktorsgráða 
f. Annað 

 
Opin spurning: 
29. Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri? 
 


