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Abstract 

 
The subject of the research presented in this paper is the relative changes of housing prices 

between regions in Iceland. The research question was:  

Are changes in the price of housing properties different between areas? 

The project involved using the β – method to appraise the relative changes to property prices 

within certain regions against the mean value of changes in pricing within the whole research 

area. A empirical study was carried out whereby existing data from the Icelandic Property 

Registry on the value of all properties sold between the years 1990-2006 was analysed. The 

data was categorized based on the location of the properties and a linear regression analysis 

was used to assess the β – value of different regions. The findings of this analysis showed that 

the fluctuation of property prices is greatest within the capital area and the fluctuation of 

property prices reduces with increased distance from that area. One of the main findings is 

that even though fluctuations in property prices are greatest within the Great-Reykjavik area, 

these fluctuations are smaller within Reykjavik than the surrounding municipalities. Another 

main result is that property prices within the regions closest to the Great-Reykjavik area, both 

in the South – and North constituencies fluctuate more than the areas farther away. The 

Eyjafjörður- and Norðurþing-regions fluctuate less than other regions within the country. 

 

 

 

Key concepts 

• Property price 

• Linear regression 

• Price fluctations 

• CAPM model  
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Útdráttur  

 
Hlutfallslegar verðbreytingar íbúðarhúsnæðis eftir landssvæðum er viðfangsefni þessarar 

rannsóknar.   Unnið var út frá rannsóknarspurningunni: 

Eru verðsveiflur á íbúðaverði ólíkar eftir landsvæðum?  

Verkefnið gengur út á að meta staðbundnar sveiflur á verði íbúðarhúsnæðis á móti 

verðsveiflum alls markaðarins.  Unnin var reynslu rannsókn á fyrirliggjandi gögnum frá 

Fasteignaskrá Íslands á sölutölum alls selds íbúðarhúsnæðis í landinu á árunum 1990-2006.  

Gögnin voru flokkuð niður eftir staðsetningu þeirra og keyrð var línuleg aðhvarfsgreining til 

að meta verðsveiflu mismunandi svæða.  Í ljós kom að verð eigna á stór-höfuðborgarsvæðið 

sveiflast mest og síðan minnka sveiflurnar eftir því sem að fjær dregur því.  Ein af 

niðurstöðunum er að þó að verð á höfuðborgarsvæðinu sveiflist mest þá sveiflast verð í 

Reykjavík minna heldur en í nágrannasveitarfélögunum.  Önnur niðurstaða er að svæði nálægt 

höfuðborgarsvæðinu bæði í Suðurkjördæmi og Norðvesturkjördæmi sveiflast meira heldur en 

svæðin sem eru fjær.  Eyjafjarðarsvæðið og Norðurþing sveiflast minna í verði en önnur 

svæði landsins.   

 

 

 

Lykilhugtök 

• Fasteignaverð 

• Línuleg aðhvarfsgreining 

• Verðsveiflur 

• CAPM-módelið 
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1 Inngangur  
 

 

 

Fjárfestingar skiptast í minni og stærri fjárfestingar. Sumar eru hluti af daglegu lífi okkar 

aðrar eru hluti af eignauppbyggingu til elliára s.s. lífeyrissparnaður og íbúðakaup. Íbúðakaup 

eru allajafna stærstu ákvarðanir hverrar fjölskyldu og það hvernig kaupin ganga getur haft 

áhrif á velferð fjölskyldunnar í framtíðinni. Markmið þessa verkefnis er að skoða hvort 

sveiflur séu einsleitar á fasteignamarkaði þegar horft er til landssvæða. Þetta verður gert með 

því að skoða verðbreytingar á ákveðnum svæðum og bera þær saman við verðbreytingar á 

markaðnum sem heild.  

Á undanförnum árum hefur verið mikil gerjun á íbúðamarkaðnum. Lánsfjárframboð jókst á 

sama tíma og kaupgeta almennings jókst verulega, en kaupmáttur er einn helsti áhrifaþáttur 

fasteignaverðs sbr. Vífill Karlsson o.fl. (2004). 

Fasteignamarkaðurinn er um margt mjög spennandi markaður. Á markaðnum er fjöldi 

kaupenda og seljenda. Verðmyndun á markaðnum er gegnsæ enda liggja fyrir miklar tölulegar 

upplýsingar um verðþróun á markaðnum bæði fyrir undangengin tímabil og á hverju svæði 

fyrir sig. 

Undanfarin ár hafa verið ár mikilla umbrota í íslensku viðskiptalífi. Fasteignaverð hækkaði 

mikið og einstaklingum gafst kostur á að taka út hluta af markaðshækkunum úr 

íbúðarhúsnæði sínu m.þ.a. fá hagstæð lán frá lánastofnunum og nota fjármunina í aðra hluti.  

Þetta leiddi meðal annars til aukinnar verðbólgu í landinu enda hækkuðu allar eignir verulega 

við aukna kaupgetu almennings. 
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Mynd 1.1 Þróun nafnverðs íbúða á höfuðborgarsvæðinu frá 1998 til og með 2008 
(Fasteignaskrá Íslands, 2010, a) 
 

Á mynd 1.1 má sjá þróun nafnverðs íbúða á höfuðborgarsvæðinu á tímabilinu 1998 til og með 

2008. Myndin sýnir að verð rúmlega þrefaldast á tímabilinu þ.e. að eign sem kostar í upphafi 

tímabilsins kr. 10.000.000. kostar í lok þess kr. 35.000.000. 
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Mynd 1.2 Þróun vísitölu neysluverðs frá 1998 til og með 2008. (Hagstofa Íslands, 
2010) 
 

Mynd 1.2 sýnir þróun vísitölu neysluverðs á tímabilinu 1998 til og með 2008.  Þar sést að á 

sama tímabili hækkaði almennt verðlag úr gildinu 182,7 í 334,8. Á þessu sést að 

íbúðarhúsnæði hækkaði langt umfram almennt verðlag. Meðan að margföldunargildi 

fasteignaverðs er 3,5 á tímabilinu, á sama tíma er sama gildi fyrir almennt verðlag einungis 

1,8.  

Á sama tíma margfaldaðist einnig virði hlutabréfa en við hrunið í október 2008 hvarf svo 85% 

af hlutabréfamarkaðnum. Þannig að það er ljóst að allir eignamarkaðir hækkuðu verulega á 

tímabilinu fram að hruni en síðan hafa sömu markaðir dregist saman og lækkað aftur. En er 

öruggt að fjárfesta í íbúðarhúsnæði? Það er að minnsta kosti hægt að fullyrða á þessu tímabili 

hafi það verið öruggara en að kaupa hlutabréf. 

Um íbúðarhúsnæði gildir að sumu leyti annað en um aðrar fjárfestingar fjölskyldna, öll 

þurfum við fastan bústað þannig að ekki er að öllu leyti hægt að setja sömu mælistiku á 

íbúðarhúsnæði sem fjárfestingarkost. Hins vegar uppfyllir húsnæði flestra meira heldur en 

grunnþarfir fólks þannig að langflestar fjölskyldur gætu komist af með minni eignir heldur en 

þær gera.  Þess vegna má segja að viðbótareiningin sé fjárfesting. Það er nátengt áhættumati 

hvers og eins hvernig hann fjárfestir. Áhætta einstaklinga vegna breytinga á fasteignaverði 

birtist fyrst og fremst þegar verðmæti eigna lækkar þá hægir á markaðnum og seljanleiki 
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verður minni. Á sama tíma minnkar veðhæfni eigna vegna lægra verðs. Verðlækkunin þýðir 

að eigið fé brennur upp. Á sama hátt hefur lánamarkaður ekki verið stöðugur á Íslandi, vextir 

hafa á undanförnum árum fyrst lækkað og síðan hækkað. Einnig hefur verðbólga verið mikil.  

Á sama tíma hefur raunverð eigna lækkað sem hefur leitt af sér minnkað eigið fé í eignum.  

En mest af lánum vegna fasteignakaupa eru verðtryggð langtímalán. 

Þegar mynd 1 er skoðuð þá vaknar sú spurning hvort  allar eignir hegði sér eins, myndin tekur 

eingöngu til íbúðarhúsnæðis á höfuðborgarsvæðinu. Skv. rannsóknum Vífils Karlssonar 

ofl.(2004) þá er verðþróun mismunandi milli landshluta en í þeirri rannsókn kom í ljós að 

íbúðaverð hækkaði í öllum landshlutum nema á Vestfjörðum.  

Markmið verkefnisins er að greina hvernig verð íbúðarhúsnæðis á mismundi svæðum þróast 

með tilliti til verðhegðunar alls íbúðamarkaðarins. Til þess að greina hvort munur sé milli 

mismunandi svæða eða eignaflokka verða gögn um seldar eignir flokkaðar eftir staðsetningu 

þeirra. Þegar flokkun gagnanna verður lokið þá verður keyrð línuleg aðhvarfsgreining og 

jafna bestu línu fundinn. Til þess að meta áhættu mismunandi eignaflokka verður hluti  

CAPM líkansins (capital asset pricing model) notað. En það er eitt grunnlíkana 

fjármálafræðanna þar sem að flökt eignaflokka er metið út frá svokallaðri β-aðferð. Þar sem β 

er stuðull sem að endurspeglar fylgni viðkomandi eignaflokks við ávöxtun allra eigna.  

CAPM líkanið á rætur sínar að rekja til doktorsritgerðar Harry Markowits sem fjallaði um 

hentugasta eignaval á verðbréfamarkaði. Líkanið er einkum notað til að verðmeta hlutabréf, 

skuldabréf og afleiður. En í verkefninu verður módelið notað til þess að meta verðbreytingu 

fasteigna. Hagnýtt gildi rannsóknarinnar er að auka við þekkingu á verðhegðun 

fasteignamarkaðarins og er það skoðun höfundar að auðvelt sé að yfirfæra þekkinguna á aðra 

markaði, hvar sem er í heiminum. 

Til þess að ná markmiðum verkefnisins verður unnið út frá eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

1) Eru verðsveiflur á íbúðaverði ólíkar eftir landsvæðum? 

Til að leita svara við rannsóknarspurningunum verður stuðst við megindlega 

rannsóknaraðferð þ.e. skoðun á fyrirliggjandi gögnum. Við greiningu verður stuðst við CAPM 

líkanið. 
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1.1 Uppbygging ritgerðar 
 

Verkefninu er skipt í átta hluta þar sem fjallað verður um aðskilda hluta þess. Í fyrsta hluta 

Inngangi er viðfangsefnið kynnt, markmið verkefnisins og rannsóknarspurningar settar fram. 

Markmið með þeim hluta er að skilgreina verkefnið og að gefa lesanda glögga mynd af 

viðfangsefninu þannig að það veki áhuga hans á að kynna sér efni rannsóknarinnar nánar. Í 

öðrum hluta Kenningarlegu yfirliti er farið yfir sögu kenninga um áhættu, helstu ritgerðir um 

efnið kynntar og hvernig þróun kenninga hefur verið frá 17. öld. Í þriðja hluta Aðferð eru 

kynntar meginaðferðir við framkvæmd rannsókna, þ.e. megindlegar og eigindlegar 

rannsóknir. Gerð er nánari grein fyrir leitandi, lýsandi og greinandi aðferðum megindlegra 

rannsókna. Í fjórða hluta  Empirískt líkan er lýst líkani línulegrar aðhvarfsgreiningar en sú 

aðferð er meginaðferð við greiningu fyrirliggjandi tölfræðilegra gagna. Í fimmta hluta Gögn  

er fjallað um gögnin og Fasteignaskrá Íslands. Öll gögnin eru fyrirliggjandi og hefur verið 

safnað saman af Fasteignaskránni og fyrirrennara þess Fasteignamati ríkisins um langt árabil.  

Í sjötta hluta. Niðurstöðum verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsókna og úrvinnslu 

gagna. Rannsóknin byggir á keyrslu á öllum kaupsamningum á 16 ára tímabili. Gögnin verða 

flokkuð eftir einkennum og verðhegðun ólíkra eignaflokka borin saman við verðhegðun 

heildarinnar. Í sjöunda hluta Umræða og ályktanir er umræða um niðurstöður 

rannsóknarinnar og dregnar af henni ályktanir. Í áttunda hluta Samantekt verður fjallað um 

helstu niðurstöður rannsóknarinnar og rannsóknarspurningum svarað.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 
 

 

Verkefnið fjallar um fjárfestingar í íbúðarhúsnæði, þar verða borin saman verðbreytingar allra 

seldra íbúða í landinu á móti verðbreytingum íbúða á mismunandi svæðum landsins á árunum 

1990 til 2006. Venjulega er skilgreining á öruggum fjárfestingum t.d. ríkistryggð skuldabréf 

ýmist verðtryggð eða óverðtryggð. Í verkefninu verður verðbreyting allra eigna skilgreind 

sem örugg fjárfesting og verðbreytingar svæðanna og sérkenna íbúðanna borin saman við 

verðbreytingar heildarinnar á tímabilinu. Horft verður til tímabilsins frá 1990 til 2006, það 

tímabil er valið til þess að hafa því sem næst heila hagsveiflu í rannsókninni.  Erfiðleikar með 

að fá gögn réðu einnig miklu um afmörkun verkefnisins og rannsóknartímabil.  Jafnframt eru 

nýrri tölur minna marktækar vegna verðbólunnar sem náði hámarki á árunum 2007 til 2008.  

Þar sem að stórar fjárfestingar eins og fjárfesting  í íbúðarhúsnæði eru í flestum tilfellum þær 

stærstu sem að hver fjölskylda tekur þá veltur ákvörðun um kaup að hluta til á áhættufælni 

eða áhættusækni þeirra sem kaupa.  Skv. Miles og Scott (2005, bls. 7-8) er áhættu (e. 

Uncertainty) skipt í heildaráhættu (e. Aggregate) eða einstaklingsáhættu (e. Idiosyncratic). 

Heildaráhætta er áhætta heils hagkerfis sem kemur við alla t.d. breyting á vaxtastigi og 

verðbólgu. Einstaklingsáhætta er sú áhætta sem að snertir færri einstaklinga, fyrirtæki eða 

atvinnugreinar. Dæmi um einstaklingsáhættu eru veikindi einstaklinga. Áhætta flestra til 

skamms tíma er af rótum einstaklingsáhættu en ekki heildaráhættu. Eins og fram kom í 

inngangi þá er kaupgeta einn helsti áhrifaþáttur fasteignaverðs. Atvinnustig, skattar og laun 

hafa því áhrif  á kaupgetu heildarinnar. Meðan að þættir eins og menntun, heilsa og 

hreifanleiki hafa áhrif á kaupgetu einstaklingsins. Áhætta einstaklinga vegna eigin húsnæðis 

eru fólgnar í heildaráhættu og einstaklingsáhættu. Einstaklingar geta stýrt sinni áhættu að 

einhverju leyti en ráða síður við þætti tengda heildaráhættu. Algengt er að húsnæði sé 

skuldsett með verðtryggðum lánum. Hækkun á verðbólgustigi hefur mikil áhrif á eigið fé í 

íbúðum, ef að íbúðaverð hækkar ekki jafn mikið og hækkun á verðbólgu. Vextir og veðmörk 

lánveitenda hafa áhrif á kaupgetuna. Lækkun vaxta og tilslakanir á veðmörkum hafa áhrif til 

hækkunar á verð meðan að hækkun vaxta og lækkun veðmarka hafa áhrif á verð til lækkunar. 

Ef að einstaklingar eiga fleiri en eina eign þá gilda svipuð sjónarmið utan þess að leiguverð 

kemur inn sem áhrifaþáttur á verð eigna. 
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2.1 Þróun kenninga um áhættu frá 1600-1900 
 

Áhættufræði (e. Uncertainty) eiga langa sögu sem hliðargrein hagfræðinnar (eða hluti 

hagfræðinnar), á árunum í kring um 1650 lögðu frönsku stærðfræðingarnir Blaise Pascal og 

Pierre de Fermat grunninn að því að finna útkomu leikja og spila með líkindareikningi. Hvati 

þeirrar uppgötvunar var að Pascal var spilafíkill og hafði áhuga á stærðfræði. Vandamálið sem 

var leyst var þó eldra en Luca Pacioli skrifaði doktorsritgerðina Heildaryfirlit yfir talnafræði, 

rúmfræði og hlutföll árið 1494. Þar leitaði hann að lausn á því að útkljá leik sem hætt er áður 

en honum er lokið. Svo virðist sem að spilafíkn og uppgötvanir í líkindareikningi hafi haldist í 

hendur á þessum tímun sbr Girolamo Cardonu og bók um slembileiki árið 1525 sem gefin var 

út árið 1663.  (Guðmundur Magnússon, 2004, bls.15) 

Árið 1662 lagði John Graunt grunn að líftryggingum, án þess að gera sér grein fyrir því, með 

kveri sem gefið var út árið 1662 Náttúrulegar og opinberar athuganir á dánartilvikum.  

Svissneski stærðfræðingurinn Jacob Bernoullis varð fyrstur til þess að meta líkindi með tilliti 

til þeirrar vitneskju sem fyrir hendi er og með hliðsjón af áreiðanleika gagna, en í riti hans 

Listin um tilgátur  var sett fram lögmál hins mikla fjölda eða lögmál stórra talna. Niðurstaða 

þess rits er að unnt sé að reikna út tiltölulega nákvæmar fræðilegar líkur á útkomutíðni við 

spilaborðið eða í teningakasti þegar til lengdar lætur. Í bókinni Kenningar um líkindi setur 

franski stærðfræðingurinn Abraham de Moivre fram normaldreifinguna og útskýrir hugtökin 

meðaltal og staðalfrávik. Hann er einnig talinn fyrstur til að skilgreina áhættu sem líkur á tapi. 

Stærðfræðingarnir Pierre Simon Laplace og Carl Fridrich Gauss sönnuðu um 1800, helstu 

markgildissetningu tölfræðinnar eða svonefnt markgildi miðjunnar. Árið 1733 leggur Daniel 

Bernoulli grunninn að hugmyndinni um vongildi nytja og lausn Pétursborgarþverstæðunnar. 

En Pétursborgarleikurinn gengur út á að tveir aðilar kasta upp krónu, leiknum er hætt ef 

skjaldamerkið kemur upp í fyrsta kasti en komi krónan upp, fær sá sem kastar tvær krónur, ef 

krónan kemur upp tvisvar í röð, fær hann fjórar krónur og svo framvegis. Stærðfræðileg 

vænting leiksins er því óendanleg. (Guðmundur Magnússon, 2004, bls. 15-17) 

Belgíski vísindamaðurinn Lambert Quetelet mældi á tímabilinu 1820-1840 allt milli himins 

og jarðar í vísindaskyni; mannfjölda, fæðingar og dánartíðni, dánarorsök eftir aldri, starfi, stað 

og stund, hitastig, eiginleika mannsins, sjálfsvíg, glæpi og margt fleira. Niðurstöðurnar voru 

gefnar út í bókinni Ritgerð um manninn og þróun eiginleika hans. Í bókinni voru ekki 
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eingöngu tölulegar upplýsingar heldur voru þar einnig úrvinnsla þeirra og í henni er Quetelet 

talinn hafa skapað hinn víðfræga meðalmann. (Guðmundur Magnússon, 2004, bls. 18) 

Um 1880 setti enski vísindamaðurinn Francis Galton fram kenninguna um meðaltalsleitni, 

sem segir að stór frávik eða öfgar séu tilviljunarkennd frávik frá meðaltali, hefur þetta verið 

kallað aðfallsgreining eða aðhvarfsgreining. Það er sígilt viðfangsefni tölfræðinga að greina 

hvað sé kerfisbreyting og hvað sé tilviljunarkennt frávik frá leitni. Hann hafði áður tekið 

saman niðurstöður sínar árið 1869 í verkinu Erfðar gáfur: Athugun á lögmálum og 

afleiðingum. (Guðmundur Magnússon, 2004, bls. 18-19) 

Lois Bachelier skrifaði doktorsritgerð sína, Kenningar um spákaupmennsku, við Sorbonne 

háskóla árið 1900 en hún vakti ekki mikla athygli fyrr en 50 árum síðar. Hann notaði 

líkindareikning til þess að sýna fram á að við ráf, sé stærðfræðileg vænting ábatans af 

spákaupmennsku jöfn núlli. (Guðmundur Magnússon, 2004, bls. 19) 

 

2.2 Breytt heimsmynd eftir 1918 
 

Eftir fyrri heimsstyrjöldina fóru fræðimenn að fjalla að ráði um áhrif óvissu á fyrirtæki og 

hagkerfi. Tvennt kom til en markaðshagkerfi efldist og óvissa jókst á þessum tíma. Menn fóru 

að líta á áhættu sem tækifæri ekki síður en böl. Fræðimenn fóru að skýra mikilvægi 

frumkvöðla og athafnamanna við að axla ábyrgð og áhættu í atvinnulífinu. (Guðmundur 

Magnússon, 2004, bls. 19) 

Umbun og áhætta. Frank Knigt (1921): Áhætta, óvissa og ágóði. Í ritinu fjallar höfundur um 

að fjárfestingar og fyrirtækjarekstur þar sem horft er til óvissrar framtíðar og óvæntra atburða. 

Hann telur að jafnvægi í hagkerfinu sé óstöðugt og átelur klassíska hagfræði fyrir að vanrækja 

áhrif óvissunnar á gang hagkerfisins. Hann skýrir ágóða sem umbun athafnamannsins fyrir að 

taka ómælanlega áhættu eða óvissu.  (Guðmundur Magnússon, 2004, bls. 19-20) 

Áhætta og líkindi. John Maynard Keynes (1921): Ritgerð um líkindi 

Keynes telur eins og Knight að oft sé ómögulegt að mæla áhættu með líkum. Óvissan er 

mælikvarði á þekkingarskort okkar og nýjar upplýsingar hafa annars vegar áhrif á líkindi og 

hins vegar á þunga vitnisburðarins sem líkindin eru reist á. Greining Keynes er í mörgum 

atriðum á svipuðum nótum og í ályktunarfræði sem kennd er við Bayes þar sem gefnar 

fyrirframlíkur eru endurskoðaðar með tilteknum hætti í ljósi nýrrar vitneskju. (Guðmundur 

Magnússon, 2004, bls. 20) 

Framleiðsla og áhætta.  Gunnar Myrdal (1927): Verðmyndum í breytilegum heimi. 
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Bók Gunnars fjallar um framleiðslu, staðkvæmd framleiðsluþátta (e. Factor substitution). 

Hann veltir fyrir sér m.a. hvaða áhrif óvissan hafi á fjármunamyndun, hagkvæmustu lífslengd 

fjármuna, sveigjanleika í vali þeirra og á staðkvæmdina milli vinnu og fjármagns. 

(Guðmundur Magnússon, 2004, bls. 20-21) 

 

Harry Markowits skrifaði doktorsritgerð sína um hentugasta eignaval á verðbréfamarkaði þar 

sem hann beitti línulegri hagfærslu til að finna út hentugasta eignaval á verðbréfamarkaði. 

Síðar þróaði Markowits ásamt William Sharpe, nemanda sínum grunnlíkan fjármálafræðanna  

þ.e.CAPM (Capital Asset Pricing Model).  

 

2.3 Fræðilegt líkan 
 

Samkvæmt Hirschey og Nofsinger (2008, bls. 122-124) er CAPM eitt af grunnlíkönum 

fjármálafræðanna. Líkanið er notað til að verðmeta; hlutabréf, skuldabréf, afleiður og/eða 

eignir með því að tengja saman áhættu og vænta ávöxtun. Líkanið er byggt á þeirri hugmynd 

að fjárfestir krefjist hærra áhættuálags ef hann þarf að taka á sig auka áhættu. Formúlan er 

eftirfarandi: 

r = RF+β*(RM-RF)                      (1) 

Þar sem að r táknar vænta ávöxtun skuldabréfs, RF táknar ávöxtun áhættulausra fjárfestinga 

og RM táknar ávöxtun markaðarins, þ.e. sambærilegra eigna. (Hirschey og Nofsinger 2008, 

bls. 130 ) 

β-gildi er heildaráhætta sem fylgir að fjárfesta á stórum markaði, er skv. skilgreiningum 

nákvæmlega 1,0. Hvert fyrirtæki hefur síðan sitt β-gildi, sem að sýnir hversu mikla áhættu 

það fyrirtæki hefur miðað við β-gildi markaðarins. Þannig að fyrirtæki sem hefur til dæmis β 

gildi 3, hefur þrisvar sinnum meiri áhættu heldur en markaðurinn. Fyrirtæki eða fjárfestingar 

sem hafa β gildi hærra en 1, sveiflast meira en markaðurinn og þau sem hafa lægra gildi en 1, 

sveiflast minna en markaðurinn. β mælir flökt (e. volatility) skuldabréfsins, miðað við 

eignaflokkinn. Taka skal fram að líkanið hefur sína annmarka og gerir ráð fyrir ákveðnum 

forsendum sem að ekki er víst að séu alls staðar til staðar. (Hirschey og Nofsinger 2008, bls.   

126-132) 

Líkanið var fundið upp í tengslum við verðmat skuldabréfa, hlutabréfa, afleiðna og annarra 

slíkra eigna. Til að svara rannsóknaspurningum verkefnisins, verður líkaninu beitt til þess að 
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meta β stuðul mismunandi eigna/eignaflokka og finna þannig út hvort fjárfesting í 

íbúðarhúsnæði sé góð fjárfesting, hvort munur sé á ávöxtun eigna eftir stærð, gerð eða 

staðsetningu þeirra. (Hirschey og Nofsinger 2008, bls. 134-136  ) 
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3 Rannsóknaraðferð 
 

 

 

Markmið þeirrar rannsóknar sem fjallað eru um í verkefninu, er að meta hvort sveiflur í verði 

íbúðarhúsnæðis, væri mismunandi milli landssvæða og hins vegar hvort að áhætta sé breytileg 

eftir tegund íbúðarhúsnæðis. 

Skv. Collins og Hussey (2003, bls. 48-49) þá eru rannsóknir af tvennum toga, annars vegar 

raunhyggjurannsóknir (megindlegar) og hins vegar fyrirbærafræðarannsóknir (eigindlegar). 

Sögulega séð byggir raunhyggja í félagsvísindum á fyrirmynd úr raunvísindum eins og 

líffræði og eðlisfræði. Við lok 19. aldar urðu miklar framfarir í raunvísindum þegar hin nýju 

félagsvísindi tóku við en samkvæmt þeim áttu félagsvísindamenn að vera hlutlausir 

fræðimenn sem fylgdust með viðfangsefnum sínum án þess að láta skoðanir sínar trufla 

rannsóknir. Rannsóknir á mannlegu atferli áttu samkvæmt þessu að fara fram með sama hætti 

og raunvísindarannsóknir. Mikið af starfi raunhyggjusinna fer í að finna orsök, afleiðingu og 

orsakasamhengi milli breyta.  

Fyrirbærafræði eru vísindi fyrirbæra. Hugtakið er dregið af grísku sögninni að birtast eða 

sýna. Fyrirbærafræðin snýst um að skilja mannlega hegðun frá sjónarhóli þátttakenda sjálfra. 

Félagslegur raunveruleiki er innra með okkur, þess vegna hefur rannsókn á veruleikanum 

áhrif á okkur. Á margan hátt telja fyrirbærafræðingar að félagslegur raunveruleiki sé skilyrtur 

af huga okkar. Það er enginn raunveruleiki óháður hugsunum okkar. Raunhyggjurannsóknir 

eða megindlegar rannsóknir byggja aðallega á magnbundnum rannsóknum. Rannsóknirnar 

styðjast við stór úrtök og kanna fyrirfram ákveðnar tilgátur. Gögnin sem notuð eru við 

rannsóknirnar eru sérhæfð og nákvæm. Áreiðanleiki rannsóknanna er mikill þar sem að 

rannsóknarvettvangurinn er tilbúinn. Réttmæti er stundum takmarkað og í niðurstöðum 

rannsóknanna er alhæft frá úrtaki yfir á þýði. Skv. Collis og Hussey byggja 

fyrirbærafræðarannsóknir eða eigindlegar rannsóknir á eigindlegum gögnum. Stuðst er við 

lítil úrtök og rannsóknirnar eru unnar á vettvangi. Rannsóknaraðferðin þróar kenningar en 

áreiðanleiki er takmarkaður, þar sem alhæft er frá einu tilviki til annars. Mat gagna í slíkum 

rannsóknum er huglægt. (Collins og Hussey, 2003, bls.54-59) 
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3.1 Aðferðafræði rannsóknar 
 

Við rannsókn á viðfangsefnum er valið á milli tveggja grunnaðferðafræða (Collis og Hussey, 

2003, bls. 10-12). Annars vegar eigindlegrar rannsóknaraðferðar sem byggir á því að rannsaka 

hvað liggur að baki viðfangsefninu en sú aðferð er leitandi í að nálgast svör. Hins vegar er 

megindleg aðferðarfræði sem er byggð upp á að finna tölfræðilegan samanburð á milli 

einstakra eða margra þátta. Mögulegt er að nota þessar tvær aðferðir saman til dæmis með því 

að leggja fyrir spurningalista, sem er eigindleg rannsókn, sem síðan er unnið úr með 

megindlegri rannsóknaraðferð, þ.e. úrvinnsla gagna með tölfræðilegri aðferðarfræði. Einn 

helsti munur milli þessara tveggja aðferða felst í þeim gögnum sem unnið er eftir, þ.e. hvort 

rannsakandi þarf sjálfur að afla frumgagna (e. primary data) eða hvort til séu fyrirliggjandi 

gögn (e. secondary data) sem hefur verið aflað áður og gætu verið viðeigandi í að leysa 

viðfangsefni rannsóknarinnar (Collis og Hussey, 2003, bls. 57 ). 

Skv. Collis og Hussey (2003, bls.10-12) er tegundum rannsókna skipt í fjóra undirflokka eftir 

tilgangi þeirra; en þeir eru rannsakandi aðferð (e. exploratory), sú aðferð er notuð þegar 

mjög fáar eða engar fyrri rannsóknir hafa verið gerðar um viðfangsefnið. Markmið slíkra 

rannsókna er að finna mynstur, hugmyndir eða kenningar frekar en að prófa eða staðfesta 

kenningar. Lýsandi aðferð (e. descriptive) er aðferð sem lýsir viðfangsefni eins og það er. 

Aðferðin er notuð til að bera kennsl á eða safna upplýsingum um skilgreind rannsóknarefni, 

t.d. hver er fjarvistartími í verksmiðju? Gögnum sem er safnað, eru oft magnbundin og 

tölfræðilegar aðferðir eru notaðar til að lýsa þeim. Lýsandi rannsóknir ganga lengra heldur en 

rannsakandi aðferðir í að greina viðfangsefni. (Collis og Hussey, 2003, bls. 11). 

Greinandi eða útskýrandi aðferð (e. analytical or explanatory) er framhald af lýsandi 

aðferð. Rannsakandinn fer lengra í að greina og útskýra hvers vegna eða hvernig eitthvað 

gerist, t.d. af hverju er fjarvistartími í verksmiðju A meiri en í verksmiðju B? Mikilvægur 

þáttur í útskýrandi aðferð, er að bera kennsl á eða hugsanlega að stjórna breytunum í 

rannsóknarferlinu. Breyta er hluti af heild sem getur breyst og haft mismunandi gildi sem 

hægt er að rannsaka eða mæla. (Collis og Hussey, 2003, bls.  11). 

Umsagnaraðferð (e. predictive) gengur enn lengra en greinandi/útskýrandi aðferð þar sem 

hún svarar spurningum á borð við í hvaða borg hagstætt er að opna nýja verksmiðju. (Collis 

og Hussey, 2003, bls. 12). 
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3.2 Val á rannsóknaraðferð 
 

Rannsóknin sem hér um ræðir er megindleg og greinandi, þar sem að í henni eru skoðuð 

sérkenni mjög margra fasteigna sem seldar voru á tímabilinu 1990 til 2006. Gögnin eru 

flokkuð niður eftir svæðum og verðþróun borin saman við verðþróun heildarinnar. Þessi 

rannsóknaraðferð er valin þar sem að slík gögn eru tiltæk til greiningar. Höfundur telur að 

hægt sé að svara rannsóknarspurningum með nægjanlegum áreiðanleika með framangreindri 

aðferð. 

 

3.3 Framkvæmd rannsóknar 
 

Rannsóknartímabil rannsóknarinnar er frá 01.01.1990 til 31.12. 2006. Vinna við verkefnið fór 

af stað í janúar 2010 og lauk í maí 2010. Höfundur hóf skoðun sína á þeim gögnum sem eru 

fyrirliggjandi s.s. með lestri ársskýrslna FMR (Fasteignamats ríkisins) auk skoðunar á 

tölulegum upplýsingum sem eru fyrirliggjandi á vefnum. Einnig skoðaði höfundur verðþróun 

skuldbréfa á sama tímabili á vef OMX kauphallarinnar á Íslandi. Í mars var óskað eftir 

gögnum frá Fasteignaskrá Íslands en vegna fjarvista og óviðráðanlegra orsaka, dróst mjög að 

fá endanleg svör frá stofnuninni.  

Vífill Karlsson, hagfræðingur og lektor við HA, er að vinna að rannsóknum á 

fasteignamarkaðnum og hefur m.a. undir höndum sambærileg gögn og óskað var eftir frá 

Fasteignaskrá Íslands. Vífill fékk heimild frá Fasteignaskránni til þess að láta í té sín gögn til 

þessarar rannsóknar. Gagnasafnið sem unnið var með í rannsókninni er afar ítarlegt þar sem 

það er brotið niður með sama hætti og gögn sem mynda útreikning fasteignamats fasteigna.  

 

3.4 Aðferð 
 

Línuleg aðhvarfsgreining er aðferð þar sem sérkennum, hlutar eða atviks, tveimur eða fleiri er 

stillt saman. Miklum fjölda mælinga á samskonar upplýsingum er safnað saman í gagnasafn 

og myndar þá hver eining einn punkt í safninu. Þegar búið er að skrá allar einingarnar niður 

fæst út úr keyrslunni jafna bestu línu, sem er þá meðaltalseining þess sem er mælt. 
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Í rannsókninni verður safnað upplýsingum um söluverð fasteigna á ákveðnu tímabili, 

breytingar á söluverði eigna eftir sérkennum þeirra verða keyrð saman við breytingu á verði 

allra eigna. Eftir að keyrslan hefur verið framkvæmd, fæst jafna línulegrar aðhvarfsgreiningar, 

γ =β0+β1x þar sem að β0 táknar  fasta, skurðpunkt línunnar við y ás og β1 er stuðull við 

óþekktu stærðina og er um leið hallatala línunnar. 

Samhliða niðurstöðum úr aðhvarfsgreiningunum verða gerð próf vegna misdreifni, sjálffylgni 

og samfylgni. Fjallað verður nánar um þetta í næsta kafla. 
   



15 
 

 

4 Empirískt líkan 
 

 

 

Hagrannsóknir (e. econometrics) ganga út á að meta samband tveggja eða fleiri slembibreyta, 

hvernig breytist háða breytan, y þegar óháða breytan x tekur breytingum? Það er áhugavert að 

geta mælt og sagt til um samband tveggja eða fleiri breyta. Til að mynda hvaða áhrif hefur 

verð vöru á sölu hennar? Hver eru áhrif hækkaðs hitastigs á sölu á ís? Til þess að svara slíkum 

spurningum er notuð aðhvarfsgreining (e. regression analysis) talnagagna, en aðferðin mælir 

hvernig x hefur áhrif á y. Það mælir ekki eingöngu hvort það sé samband milli breyta heldur 

hversu mikið það sé. Jafna beinnar línu, y=a+bx, er líkan línulegrar aðhvarfsgreiningar. Hægt 

er að finna jöfnu beinnar línu með línulegri aðhvarfsgreiningu.  (Carlson, W.L., Newbold, P., 

og Thorne, B., 2007, bls. 407-408) 

Í inngangi voru markmið rannsóknarinnar sett fram en þau voru að meta hvort fylgni sé milli 

öruggrar ávöxtunar og ávöxtunar íbúðarhúsnæðis og hvort að ávöxtun sé breytileg milli 

eignaflokka eða staðsetninga eigna. Til þess að svara rannsóknarspurningunum voru fengin 

gögn frá Fasteignaskrá Íslands. Gögnin hafa verið flokkuð eftir staðsetningu eignanna og er 

ætlunin að nota CAPM módelið til þess að meta β gildi eigna á mismunandi svæðum á móti 

verðbreytingum allra eigna. Eins og fram kom í kaflanum um fræðilegt líkan, er β gildi alls 

markaðarins 1, en ætlunin er að finna út hvort að mismunandi eignaflokkar hafi önnur β gildi. 

Með þá vitneskju er hægt að segja til um hvernig verð eigna á tilteknu svæði breytist við 

verðbreytingar alls markaðarins. Til þess að hægt sé að meta gögnin þarf að finna „besta 

fulltrúa gagnanna“ en það er gert með línulegri aðhvarfsgreiningu. Í kaflanum um aðferð, kom 

fram að líkan aðhvarfsgreiningar sé;  y=a+bx  Þar sem að a er skurðpunktur ferils við y-ás, b 

er hallatala línunnar og x er mismunandi tölugildi sem sett er inn í jöfnuna til að fá y gildi. 

Aðferðin gerir ráð fyrir að línulegt samband sé milli x og y og að önnur breytan sé háð hinni. 

(Carlson, W.L., Newbold, P., og Thorne, B., 2007, bls. 407-408, 415-416)) 

 

Empiríska líkanið byggir á líkani (1) og er sett fram eins og Sarnat og Levy (1994, bls. 328) 

gerðu: 

 ,  (1) 
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þar sem y er íbúðaverð á tilteknu landsvæði,  er skurðpunktur við y-ás,  er íbúðaverð á 

landinu öllu, β1 er stuðull hennar og  er leif. Leif er mismunur á metnu gildi og raunverulegu 

gildi. β gildi geta verið fleiri en eitt eða tvö í raun geta þau verið óendanlega mörg, þ.e.a.s. að 

óháðu breyturnar geta verið mjög margar, eins og þær eru í þessari rannsókn.  er í rauninni 

betan sem rannsókn þessi hverfist um. 

Samhlið keyrslu aðhvarfsgreiningar eru framkvæmd samfylgnipróf, sjálffylgnipróf og 

misdreifnipróf. 

Samfylgni er prófað með samfylgniprófi (e.Correlation) þar sem keyrðar eru saman óháðu 

breyturnar sem nota á við rannsóknina. Sé fylgni milli breyta 0,7 eða meira þá er hún fjarlægð 

áður en margvíða aðhvarfsgreiningin er keyrð. (Carlson, W.L., Newbold, P., og Thorne, B., 

2007, bls. 403-406).  Samfylgniprófin má finna í viðauka 1.  

Sjálffylgni er prófað með Durbin Watson prófi. Mismunandi gildi ráða hvort um sjálffylgni er 

að ræða en það ræðst af fjölda prófana og fjölda breyta. Einnig eru mörkin mismunandi eftir 

því hvort 95% marktektarmörk eru notuð eða 90% marktektarmörk. Gildin eru fyrirliggjandi í 

töflu og eiga reiknuðu gildin að vera á bilinu dl<d<4-du, þar sem dl er gefið í töflu sem neðri 

mörk, d er reiknuð stærð eftir aðhvarfsgreiningu og duer hærra gildi í töflu. (Carlson, W.L., 

Newbold, P., og Thorne, B., 2007, bls. 571-577). 

Misdreifni er prófað með Breusch Pagan aðferð. Eftir að aðhvarfsgreining er keyrð sjálfstæð 

aðhvarfsgreining á niðurstöðum fyrri aðhvarfsgreiningar. Ef gildið sem kemur út úr prófinu er 

lægra en 2,71 er ekki um misdreifni að ræða. (Carlson, W.L., Newbold, P., og Thorne, B., 

2007, bls. 564-568). 

 

4.1 Fyrri rannsóknir 
 

Harry Markowits (1959) lagði grunninn að CAPM líkaninu. Hann skrifaði doktorsritgerð sína 

um hentugasta eignaval á verðbréfamarkaði þar sem hann beitti línulegri aðferð  til að finna út 

hentugasta eignaval á verðbréfamarkaði. Síðar þróaði Markowits ásamt William Sharpe, 

nemanda sínum grunnmódel fjármálafræðanna, CAPM. Líkanið er hryggjarstykki í flestum 

nútíma fjárfestingafræðum. Líkanið var hannað til þess að meta verðmæti hlutabréfa, 

skuldabréfa og afleiða. Í mörgum rannsóknum hefur líkaninu verið beitt ásamt línulegri 

aðhvarfsgreiningu til þess að meta árangur á einstaka eignaflokkum á verðbréfamörkuðum t.d. 

má nefna rannsókn Stefán Gunnlaugssonar (2005). Margar fleiri sambærilegar rannsóknir 

hafa verið gerðar á hlutabréfamarkaðnum,  þannig að aðferðin er staðfest.  CAPM líkaninu 
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hefur ekki verið beitt áður í rannsóknum á verðhegðun á fasteignamarkaði. Hins vegar er 

ekkert í líkaninu sjálfu eða annars staðar sem að kemur í veg fyrir notkun þess. 
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5 Gögn 
 

 

 

Til þess að mögulegt sé að framkvæma rannsókn sem spannar langt tímabil á skömmum tíma 

þarf að komast yfir gögn sem aðrir hafa safnað.  Um áratugaskeið hefur slíkum gögnum verið 

safnað um fasteignamarkaðinn, fyrst af Fasteignamati ríkisins en síðan af Fasteignaskrá 

Íslands. 

 

5.1 Fasteignamat ríkisins 
 

Fasteignamat ríkisins hefur um áratugaskeið haldið gagnasafn um viðskipti á 

fasteignamarkaði. Það tengir saman tvíþættar upplýsingar. Annars vegar upplýsingar um 

kaupverð og greiðslukjör einstakra fasteigna samkvæmt kaupsamningum. Hins vegar 

upplýsingar um eiginleika viðkomandi eigna s.s. stærðir, staðsetningu, byggingarkostnað 

aldur og fleira. Þessar upplýsingar eru að mestu skráningar- og matsupplýsingar samkvæmt 

Landsskrá fasteigna. Tilgangur gagnasafnsins er að búa til tölfræðilegar upplýsingar. Í upphafi 

var það fyrst og fremst notað til að vinna upplýsingar í tengslum við gerð tillagna til 

yfirfasteignamatsnefndar um árlegan framreikning fasteignamats. Í tímans rás hefur 

gagnasafnið mætt fjölþættari eftirspurn eftir upplýsingum og spanna tölfræðiupplýsingar sem 

unnar eru úr gagnasafninu nú vítt svið. Þar ber fyrst að nefna að safnið er notað til að þróa 

tölfræðileg líkön um skýringarþætti fasteignaverðs sem notuð eru til að ákveða fasteignamat. 

Frá árinu 2001 er allt fasteignamat íbúðarhúsnæðis ákvarðað með tölfræðilíkönum af þessu 

Gagnasagnið býr einnig yfir upplýsingum um fjölda kaupsamninga og veltu í 

fasteignaviðskiptum sem birtar eru reglulega, tölur um íbúðaverð eftir gerð og staðsetningu 

ásamt vísitölum um þróun íbúðaverðs. Verðsjá fasteigna á vefsetri Fasteignaskrár Íslands 

gefur almenningi kost á samanteknum upplýsingum um fasteignaverð sem sóttar eru beint og 

milliliðalaust í gagnasafnið. Breyting á kostnaði við eigið húsnæði sem mæld er í vísitölu 

neysluverðs og Hagstofan gefur út byggir m.a. á þessu gagnasafni.  (Fmr.is, 2010, b) 
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5.2 Fasteignaskrá Íslands 
 

Fasteignaskrá Íslands tók við verkefnum Fasteignamats ríkisins um áramótin 2006-2007. En 

verkefnin eru þau sömu og FMR hafði. Gögn vegna rannsóknarinnar eru fengin frá 

Fasteignaskrá Íslands. Hlutverk Fasteignaskrár Íslands er að annast skráningu og mat 

fasteigna, halda til þess viðeigandi kerfi og veita upplýsingar úr þeim. Fasteignaskrá Íslands 

heldur og þróar gagna- og upplýsingakerfið Landskrá fasteigna, en þar eru skráðar allar 

fasteignir í landinu. Landskráin er grundvöllur skráningar fasteigna og hnitsettra eignamarka 

lands, húsaskrár Hagstofu Íslands, þjóðskrár auk þess að vera stoðgagn í 

landupplýsingakerfum. Þinglýsingarhluti Landskrár fasteigna er rafræn þinglýsingarbók 

sýslumanna og geymir m.a. upplýsingar um þinglýst réttindi, s.s. eigendur, veðbönd og 

kvaðir. Fasteignaskrá Íslands metur matsskyldar fasteignir fasteignamati sem er gangverð 

umreiknað til staðgreiðslu miðað við verðlag í nóvembermánuði ár hvert, miðað við heimila 

og mögulega nýtingu fasteignarinnar á hverjum tíma. Frá ársbyrjun 2007 fór álagning 

sveitarfélaga á fasteignasköttum og fasteignagjöldum fram í Landskrá fasteigna. 

Fasteignaskrá Íslands metur allar matsskyldar húseignir brunabótamati sem tekur til þeirra 

efnislegu verðmæta húseignarinnar sem eyðilagst geta í eldi og miðast við byggingarkostnað 

að teknu tilliti til aldurs, slits, viðhalds og ástands markaðar að öðru leyti. Fasteignaskrá 

Íslands birtir reglulega samþættar upplýsingar um fasteignamarkaðinn, byggðar á 

gagnasöfnun stofnunarinnar. (FMR.is, 2010, b). 

Stofnunin heyrir undir fjármálaráðherra og starfar stofnunin samkvæmt lögum um skráningu 

og mat fasteigna. Auk þess varða lög um tekjustofna sveitarfélaga, lög um brunatryggingar, 

lög um fjöleignahús, lög um tekju- og eignaskatt, lög um landmælingar, skipulags- og 

byggingarlög, þinglýsingarlög og lög um persónuvernd miklu ásamt reglugerðum sem settar 

eru á grundvelli þeirra. (FMR.is, 2010, b). 

 

5.3 Gögn 
 

Eins og fram kom í kafla 3.3 þá tafðist að fá gögnin beint frá Fasteignaskrá Íslands, heldur 

fengust gögnin úr rannsókn Vífils Karlssonar, hagfræðings, með leyfi Fasteignaskrár Íslands. 

Þar var búið að keyra saman allar breytur fyrir rannsóknartímabilið á sama hátt og beðið var 
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um í upphaflegu beiðninni. Gögnin voru flokkuð eftir sveitarfélögum. Þau sveitarfélög sem 

voru án þéttbýliskjarna voru skilin frá í rannsókninni. Eftir flokkun og niðurskurð voru 39 

sveitarfélög eftir í rannsókninni. Rannsóknartímabilið er frá 01.01. 1990 til 31.12. 2006, 

þannig að tímabilið spannar 17 ár. Ætlunin var að meta verðhegðun mismunandi svæða á móti 

verðhegðun heildarinnar þar sem að heildin myndaði það sem kallað er örugga ávöxtun. Öll 

verð eru á verðlagi nóvember mánaðar 2006, en Fasteignaskráin miðar útgefin verð sín alltaf 

við nóvember mánuð. Til þess að reikna út meðaltalsfermetraverðin (hpri Island) var notuð 

tafla útgefin af Fasteignaskránni, sótt af vef FMR. (FMR.is, 2010, c)  Staðgreiðsluverð á 

hvern fermetra var notað til að reikna út meðaltal allra seldra eigna í landinu. Til þess að hvert 

svæði hefði rétt vægi í útreikningi á óháðu breytunni þá var tekinn heildarfjöldi kaupsamninga 

og hvert svæði fékk sitt hlutfall við útreikning breytunnar. 

 

5.4 Flokkun gagna 
 

Íslandi er skipt í sex kjördæmi.  Reykjavík suður og norður, Kragann, Norðvesturkjördæmi, 

Norðausturkjördæmi og Suðurkjördæmi. 

Mörk Reykjavíkurkjördæmanna eru breytileg eftir því hvernig íbúaþróun er í hvorum hluta 

fyrir sig. Í verkefninu eru Reykjavíkurkjördæmin tekin sem eitt svæði. Kraginn er samsettur 

úr Hafnarfirði, Garðabæ, Kópavogi, Seltjarnarnesi og Mosfellsbæ. Norðvesturkjördæmi nær 

frá Hvalfirði í suðri að Tröllaskaga í norðri, ásamt öllum Vestfjörðum. Siglufjörður fylgir 

Norðausturkjördæmi sem telur Eyjafjörð og austur um land að Hornafirði en þar tekur 

Suðurkjördæmi við og nær um allt Suðurlandið ásamt Reykjanesi. 

Fyrst voru gögnin flokkuð eftir kjördæmum, utan þess að Reykjavíkurkjördæmin voru tekin 

sem eitt svæði. Þar með fengust fimm mismunandi keyrslur. Fyrst var keyrð einvíð 

aðhvarfsgreining þar sem að háða breytan var verð svæðisins (hpri) en óháða breytan var 

vegið meðaltalsverð allra seldar eigna á Íslandi (hpri iceland). Að þessu loknu var keyrð 

margvíð aðhvarfsgreining. Í margvíðu aðhvarfsgreiningunni eru óháðu breyturnar níu talsins. 

Þær eru hpri Iceland sem táknar vegið meðaltalsverð á hvern fermetra miðað við staðgreiðslu, 

hage sem táknar meðalaldur seldra íbúða, hsiz táknar meðalstærð seldra íbúða, honr táknar 

meðal fjölda íbúða í húsi, holo táknar meðal stærð lóðar á hverja íbúð, hofl táknar 

meðalhæðarnúmer seldra eigna í húsi, hom6 táknar meðalfjölda eigna með timbri í veggjum 

útveggja, hoba táknar meðalstærð svala í fermetrum og hopa sem táknar meðalfjölda 

bílastæða eða bílskúra.   
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Kjördæmin eru víðfeðm og innan þeirra er mikill breytileiki bæði í atvinnuháttum og fjarlægð 

frá þjónustukjörnum. Höfundur var hræddur um að þessi breytileiki hefði þau áhrif að erfitt 

yrði að heimfæra niðurstöður úr keyrslum á þéttbýliskjarna í landsbyggðarkjördæmunum. 

Þess vegna var tekin ákvörðun um að flokka gögnin aftur í fimm mismunandi flokka. 

Höfuðborgarsvæðið, Vesturland, Eyjafjörður og Norðurþing, Suðurland, Reykjanes. Haft var 

að leiðarljósi að um væri að ræða svæði í kring um sterka þéttbýliskjarna. Ákveðið var að 

sleppa svæðum á Austurlandi vegna áhrifa af uppbyggingu stóriðju á Reyðarfirði og byggingu 

Kárahnjúkavirkjunar.  

Sveitarfélög sem flokkast með höfuðborgarsvæðinu eru: Reykjavík, Mosfellsbær, 

Sveitarfélagið Álftanes, Hafnarfjörður, Garðabær, Seltjarnarnes og Kópavogur. 

Með Vesturlandi flokkast: Akranes, Borgarbyggð. Með Eyjafirði og Norðurþingi eru: 

Akureyri, Norðurþing, Fjallabyggð og Dalvíkurbyggð. Með Suðurlandi flokkast: Árborg, 

Hveragerði, Sveitarfélagið Ölfus og Rangárþing eystra og ytra. Með Reykjanesi flokkast: 

Reykjanesbær, Grindavíkurbær, Sandgerði, Sveitarfélagið Garður og Sveitarfélagið Vogar. 

Keyrðar voru aðhvarfsgreiningar á sama hátt og gert var fyrir kjördæmin, fyrst einvíð síðan 

margvíð og gerð próf vegna samfylgni, sjálffylgni og misdreifni. 
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Tafla 5.1. Lýsing á breytum, meðaltöl og staðalfrávik þeirra 
Breyta Lýsing Meðaltal Staðalfrávik 

hpri Meðalverð á fermetra 76.002,66 35.405,60

hage Aldur seldra eigna 31,051       10,564

hsiz Meðalstærð seldar eigna 138,475           21,550

honr Fjöldi íb. Í húsi 1,010  0,033

holo Stærð lóðar á hverja íbúð 414,591 229,210

hofl Hæðarnúmer seldrar eignar 1,796 0,647

hom6 Timbur í útveggjum 0,174 0,156

hoba Stærð svala í fermetrum 2,627 2,121

hopa Fjöldi bílast/bílskúra 0,481 0,195

hpri-Iceland Vegið meðaltalsv. m.v. staðgreiðslu 116.238,277 27.099,185

 

Fasteignaverð er að jafnaði 76.003 krónur á fermetra á þessu tímabili og staðalfrávikið 

helmingur þess. Það er því mikill breytileiki í gögnunum. Meðalaldur seldra eigna er 31 ár. 

Meðalstærð eigna er 138 fermetrar. Þetta eru því frekar stórar eignir sem seljast Meðalfjöldi 

íbúða í húsi er 1,01 með mjög litlu staðalfráviki. Stærð lóðar á hverja íbúð er 414,59, 

staðalfrávik er hátt eða 229 fm. Meðalhæðarnúmer er 1,796 með staðalfráviki 0,647. Timbur 

er í útveggjum 0,174 seldra eigna sem er lítið. Svalir eru að meðaltali 2,627 fm. með 2.121 

fm. staðalfráviki Fjöldi bílastæða eða bílskúra er 0,481 á hverja selda eign með staðalfráviki 

upp á 0,195. Vegið meðaltalsverð seldra eigna á fermetra er kr. 116,238 með kr. 27.099. 

staðalfráviki. Meðaltalseignin er því eign í sérbýli um 140 fm. að stærð, staðsett á 1-2 hæð, 

byggð á árunum í kring um 1975. Með 415 fm. lóð og litlum svölum. Verð 

meðaltalseignarinnar  er um kr. 16.300.000. 
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6 Niðurstöður 
 

 

 

Eins og fram kom í kaflanum um gögn var gagnasafnið brotið upp á mismunandi vegu. Að 

lokum voru flokkarnir 10 alls. Fyrst var keyrð einvíð aðhvarfsgreining í hverjum flokki fyrir 

sig og síðan margvíð aðhvarfsgreining. Í einvíðu aðhvarfsgreiningunni er meðalverð hvers 

svæðis (hpri) háða breytan en vegið meðaltalsverð allra eigna á Íslandi (hpri Iceland) óháða 

breytan. Öllum keyrslum var skilað með fasta. Í margvíðu aðhvarfsgreiningunni var á sama 

hátt meðalverð hvers svæðis háða breytan en, meðalaldur (hage), meðalstærð (hsiz), 

meðalfjöldi íbúða í húsi (honr), meðalstærð lóðar (holo), hæðarnúmer seldra eigna (hofl), 

timbur í útveggjum (hom6), stærð svala í fermetrum (hoba) fjöldi bílastæða/bílskúra (hopa) 

auk vegins meðaltals allra seldra eigna (hpri Iceland) óháðar breytur. Áður en margvíða 

aðhvarfsgreiningin var keyrð var framkvæmt samfylgnipróf á óháðu breytunum. Samfylgni 

telst vera ef að stuðull milli tveggja breyta er 0,7 eða hærri. Ef að stuðull náði þessum 

mörkum var viðkomandi breyta fjarlægð úr gögnunum í viðkomandi keyrslu og voru óháðu 

breyturnar þá færri í það skiptið. Eins komu upp vandamál með misdreifni eftir framkvæmd 

Breusch Pagan prófa. Brugðist var við þeim með því að deila spágildi í breyturnar eftir 1. 

keyrslu.  (Carlson, W.L., Newbold, P., og Thorne, B., 2007, bls. 558-559). Einnig kom upp 

sjálffylgnivandamál við Durbin Watson greiningu í nokkrum keyrslum og var þá 

aðhvarfsgreiningin framkvæmd aftur með töfðum leifalið Wooldridge (2002, bls. 176-177) og 

Verbeek (2004, bls. 108-110). Niðurstöður hverrar greiningar eru hér að neðan fyrst fyrir 

einvíða aðhvarfsgreiningu og síðan margvíða aðhvarfsgreiningu. Fyrst verður gerð grein fyrir 

keyrslu aðhvarfsgreininga á kjördæmagögnin en síðan á þéttbýlissvæðin. 
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6.1 Einvíð aðhvarfsgreining kjördæmagögn 
 

Tafla 6.1. Einvíð aðhvarfsgreining kjördæmi (t-gildi) 

Breyta Reykjavík Kraginn  Norðvesturkj. Norðausturkj. Suðurkjörd.

N 15 95 190 158 169

Fasti    -0,0055 -0,0101 0,0203 0,0220 0,0202

    (-0,5994)  (-1,6357) (1,0522) (0,9630) (1,8011)

Tafin leif   -0,6259  -0,4309 -0,2914 -0,3145 -0,2968

     (-2,2818) (-4,355) (-4,1520) (-4,0728) (-3,8815)

β-hpri Iceland 1,2415 1,3755 0,5472 0,5660 0,7374

 (10,2070) (16,1584) (2,1252) (1,8310) (4,9130)

R2  0,8971  0,7395 0,1046 0,1051 0,2012

Aðl. R2 0,8800 0,7338 0,0950 0,0936 0,1910

F 52,3177 130,5690 10,9196 9,1057 19,6500

DW 1,9780 1,0540 1,9690 2,2117 2,1036

BP 2,2619 2,6773 0,0072 9,0457 0,8489

 

Í töflu 6.1. kemur í ljós að að β stuðull Reykjavíkur 1,2415 (t= 10,21) og Kragans 1,3755 

(t=16,16).   

t-gildin eru há sem merkir að marktækni β stuðlanna er góð. β stuðull Norðvesturkjördæmis er 

0,5472 (t=2,125), Norðausturkjördæmis 0,565 (t=1,831) og suðurkjördæmis 0,7374 (t=4,913). 

T gildin eru einnig frekar há sem merkir að áreiðanleiki er góður þrátt fyrir að gildin séu lægri 

heldur en í Reykjavík og Kraganum. R2 gildin fyrir Reykjavík og Kragann eru há en mun 

lægri fyrir hin kjördæmin  þrjú. Eftir því sem að gildin nálgast 1 meira fylgni er í matinu. F 

gildin eru há fyrir Reykjavík Kragann og suðurkjördæmi. Fyrir Norðvesturkjördæmi er gildið 

10,92 og gildið fyrir norðausturkjördæmi 9,1.Öll gildin eru yfir mörkum og staðfesta að 

líkönin eru góð fyrir kjördæmin. DW gildi (Durbin Watson)  segir til um hvort sjálffylgni er 

til staðar í gögnunum. DW gildin eru yfir mörkum sem lýsa því að sjálffylgni er ekki 

vandamál í gagnasafninu, nema í Kraganum þar er gildið aðeins 1,05 sem er undir mörkum.   

Síðasta gildið sem er prófað er Breusch Pagan próf sem mælir misdreifni, öll gildin eru undir 

2,71 sem eru viðmiðunarmörk vegna prófsins. Misdreifni er því ekki til staðar í gögnunum. β 

gildin sýna að meðan að verð alls landsins hækkar um 10% þá hækkar verð í 
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Reykjavíkurkjördæmunum um 12,4%, í Kraganum um 13,7%, í Norðvesturkjördæmi um 

5,4%, um 5,6% í Norðausturkjördæmi og 7,3% í Suðurkjördæmi. Verðsveiflurnar er því 

mestar í Kraganum en minnstar í Norðvesturkjördæmi. Það vekur athygli að verðsveiflan sé 

meiri í Kraganum en í Reykjavíkurkjördæmunum. Einnig að verðsveiflan sé svipuð í 

Norðurkjördæmunum tveimur.  Niðurstöðurnar eru áreiðanlegastar fyrir 

Reykjavíkurkjördæmin, Kragann og Suðurland, enda eru T-gildin hæst við þessi þrjú 

kjördæmi.  Niðurstöður fyrir hin kjördæmin tvö eru minna áreiðanlegar, þrátt fyrir að þær 

teljist tölfræðilega marktækar. 
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6.2 Margvíð aðhvarfsgreining kjördæmagögn 
 

Tafla 6.2. Margvíð aðhvarfsgreining, kjördæmi (t-gildi) 
Breyta Reykjavík Kraginn Norðvesturkj. Norðausturkj. Suðurkjörd.

N 15 95 190 158 159

Fasti -0,0012  -0,0106 0,0973 0,0255  0,0320

 (-0,1197) (-1,6772) (-0,1292) 1,1839 3,2405

β-hage  -0,0048 -0,2542  -0,3753

  (-0,2408) -5,7888 -7,6804

β- hsiz  -0,0214 -0,6686  -0,5018

  (-0,3410) (-5,4315) (-4,4548)

β-honr  -0,3633 1,2390 -0,2339  0,2437

  (-0,9529) (-5,0568) (-0,5547) (-0,6114)

β- holo 0,0585  -0,0525 0,2075 0,0900  0,1195

 (-0,2688) (-1,9925) (-5,7080) (-2,5661) (-2,6146)

β hofl 0,8423  -0,0834 0,7497 0,2781  0,2295

 (-1,5838) (-1,6798) (-18,4993) (-2,2679) (-3,0254)

β hom6. 0,0324  0,0043 -0,0001 0,0001  0,0002

 (-0,7251) (-0,6744) (-1,4182) (-0,1150) (-1,2738)

β hoba 0,0981  0,0218 0,0001 0,0001  1,07E-08

 (0,2526) (2,7423) (-1,6988) (-0,8594) (-1,0278)

β hopa -0,1392  -0,0508 -0,0001 0,0001  -0,02721

 (-0,7647) (-1,7960) (-0,0107) (-2,5299) (-0,8051)

β hpri Ice. 1,1647  1,3680 0,5321 0,4980  0,6539

 (-7,4983) (-16,8524) (-10,4658) (-1,8052) (-5,1729)

Tafin leif -0,6900  -0,3229 -0,6419 -0,2855  -0,1755

 (-1,4696) (-2,8762) (-13,9409) (-3,3599) (-2,0794)

R2 0,9385 0,7821 0,9448 0,3430 0,48723

Aðlagað R2 0,87704 0,7590 0,94209 0,2983 0,4526

DW 2,0089 2,023 2,2613 2,1564 2,0061

BP 0,4788 1,8076 0,4049 0,2422 1,0341

F-Gildi 15,2654 33,8979 342,6080 7,6747 14,0627
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Í töflu 6.2. eru niðurstöður margvíðrar aðhvarfsgreiningar vegna kjördæmagagna.  Við 

margvíðu aðhvarfsgreininguna má sjá að β stuðull við vegið meðaltalsverð lækkar nokkuð í 

Reykjavík meðan hún stendur nánast í stað í Kraganum. T-gildin eru há sem vísar til mikillar 

marktækni. Litlar breytingar eru á norðurkjördæmunum tveimur meðan að stuðullinn fyrir 

Suðurland lækkar. T-gildin eru  lág eða alls staðar  undir 1. Aldur eigna hefur neikvæð áhrif á 

verðsveiflur, en vegna samfylgni var ekki hægt að mæla áhrif aldurs á verð í Reykjavík og 

Norðvesturkjördæmi. T-gildin fyrir aldursbreytuna er há í Norðausturkjördæmi og 

Suðurkjördæmi en mjög lág í Kraganum. Meðalstærð seldra íbúða hefur neikvæð áhrif á 

verðbreytingar, en vegna samfylgni var ekki hægt að mæla áhrif breytunnar í Reykjavík og 

Kraganum. Fjöldi íbúða í húsi hefur áhrif  til lækkunar í Kraganum og Norðausturkjördæmi 

en til hækkunar í Norðvesturkjördæmi og Suðurkjördæmi. T gildi við breyturnar eru lágar 

nema í Norðvesturkjördæmi þar sem T-gildið er hátt eða 5,05. Stærð lóðar hefur áhrif til 

hækkunar í öllum kjördæmum nema í Kraganum. T-gildi vegna breytunnar eru  há í öllum 

kjördæmum nema Reykjavík.  Verðsveiflan er jákvæð eftir því sem ofar dregur í húsum í 

öllum kjördæmum nema Kraganum. Stuðullinn er hæstur í Reykjavík en lægri í hinum 

kjördæmunum þremur. T-gildi við breyturnar eru há í öllum kjördæmum. Eignir með timbur í 

útveggjum hafa lága stuðla í öllum kjördæmum. T-gildi breytunnar eru lág nema í 

Norðvesturkjördæmi og Suðurkjördæmi. Stærð svala hefur jákvæð áhrif á verð alls staðar 

nema í Norðvesturkjördæmi. T-gildi er hátt í Kraganum 2,74 en lægra annars staðar. Fjöldi 

bílastæða/bílskúra hefur mjög lítil áhrif til hækkunar eða lækkunar. T-gildi breytunnar eru  há 

í Kraganum og Norðausturkjördæmi. 

R2 gildin eru há fyrir Reykjavík, Kragann og Norðvesturkjördæmi  sem segir að gögnin falli 

vel að metnu línunni. Gildið fyrir Suðurkjördæmi er 0.4872 og innan við 0,35 í 

Norðurkjörausturkjördæmi. Gögnin falla því síður að metnu línunum í þeim kjördæmum. Það 

vekur athygli að aðlagað R2 lækkar nokkuð fyrir Reykjavík en er á sömu nótum og R2gildið 

fyrir hin kjördæmin. F gildin eru há sem vísar til áreiðanleika líkananna sem heildar. Durbin 

Watson gildin eru undir viðmiðunarmörkum þannig að sjálffylgni er ekki til staðar, þó er 

Durbin Watson gildið fyrir Norðvesturkjördæmi 2,26, meðan að gildi í töflu er 2,22 miðað við 

95% marktektarmörk. Breusch Pagan prófið mælir misdreifni og var misdreifni útrýmt úr 

gögnunum með því að deila spágildi á móti öllum breytum áður en aðhvarfsgreiningin var 

keyrð.  

Til þess að prófa samfylgni (e. multicollineariety) var keyrt correlation próf. Prófið mælir 

innbyrðis fylgni milli óháðu breytanna. Milli sumra breytanna er jákvætt samband og annarra 

er neikvætt samband. Skv. skilgreiningu er samfylgni ef að fylgnistuðullinn er 0,7 eða meira. 
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Áður en að margvíða aðhvarfsgreiningin var keyrð var samfylgnipróf keyrt. Þar sem 

samfylgni var yfir mörkum voru breytur fjarlægðar, þannig að þær myndu ekki skekkja 

niðurstöður rannsóknarinnar.   

Meðalaldur hefur áhrif á verð til lækkunar í Kraganum (0,05%),í Norðausturkjördæmi ( 2,5%) 

og í Suðurkjördæmi (3,7%). Meðalstærð hefur áhrif til lækkunar í Norðvesturkjördæmi 

(0,2%)  í Norðausturkjördæmi (6,6%) og í Suðurkjördæmi (5%). Fjöldi íbúða í húsi lækkar 

verð Kraganum (3,6%) og Norðausturkjördæmi (2,3%), en hækkar verð Norðvesturkjördæmi 

(12,3%) og Suðurkjördæmi (2,4%). Það vekur athygli hversu mikil hækkunin er í 

Norðvesturkjördæmi. Nærtæk skýring getur verið að fjöleignahús eru á þéttbýlissvæðum þar 

sem meðalverð er væntanlega hærra heldur en annars staðar í þessu víðfeðma kjördæmi. 

Meðalstærð lóða hefur áhrif til hækkunar í Reykjavík (0,585%) í Norðvesturkjördæmi 

(2,075%), í Norðausturkjördæmi (0,9%) og í Suðurkjördæmi (2,29%).  β gildi allra 

kjördæmanna lækkar milli einvíðu og margvíðu aðhvarfsgreiningarinnar.  β gildi fyrir 

Reykjavík er 1,1647, Kragann 1,3680, Norðurland vestra 0,5321, Norðurland eystra 0,4980 

og Suðurland 0,6539.  T-gildin eru hæst fyrir stóru þéttbýliskjördæmin og Suðurland fylgir á 

eftir.  Reykjavík lækkar hlutfallslega mun meira en Kraginn sem bendir til meiri verðsveiflu í 

Kraganum en í Reykjavíkurkjördæmunum. 

 

 

6.3 Einvíð aðhvarfsgreining þéttbýlissvæði 
 

Í greiningunni að framan læddist að sá grunur að mjög afskekkt svæði, eins og  sumstaðar á 

Vestfjörðum og Norðurlandi vestra væru að skekkja mælingarnar. Þess vegna var brugðið á 

það ráð að draga út svæði sem höfundur telur að fasteignamarkaðurinn sér mun virkari. Þetta 

eru svæði sem áður var lýst: Höfuðborgarsvæði, Vesturland, Eyjafjarðarsvæði, Reykjanes og 

Suðurland. 

  



29 
 

 
Tafla 6.3. Einvíð aðhvarfsgreining, svæðagagna (t-gildi) 
Breyta Höfuðborgarsvæði Vesturland Eyjafjörður Suðurland Reykjanes

N 110 31 63 64 80

Fasti -24618,3 0,0246 0,0079 0,0270 0,0203

                   (-9,5839) (1,0684) (0,4418) (1,6713) (1,2167)

βhpri-Iceland 1,305743 0,7326 0,5016 0,7553 0,8189

  

(60,73074)

(2,4043) (2,1043) (3,4744) (3,6446)

Tafin leif-1 0,641668 -0,3122 -0,2032 -0,5135 -0,1762

  

(8,973946)

(-1,5439) (-1,59251) (-4,66187) (-1,5655)

tafin leif-2  

   

R2 0,970093 0,2285 0,1016 0,3763 0,1649

Aðl. R2 0,969573 0,1734 0,0716 0,3558 0,1433

DW 2,28978 1,9026 2,0834 2,0522 2,1266

BP 7,501 1,3207 0,0258 0,0072 2,6556

F 1865,1463 4,1461 3,3915 18,3979 7,6046

 

Í töflu 6.3 eru niðurstöður einvíðrar aðhvarfsgreiningar svæðagagnanna. Við greiningu 

gagnanna kemur í ljós að β stuðull höfuðborgarsvæðisins er 1,305743 (t=-60,73074), 

Vesturlands  0,7326  (t=2,4043), Eyjafjarðarsvæðisins 0,5016 (t=2,0122), Reykjaness 0,8189 

(t=3,6446) og Suðurlands 0,7553 (t=3,4744). T-gildi stuðlanna eru í öllum tilfellum há. Það 

hvað T-gildin eru há bendir til þess að líkanið sé áreiðanlegt. R2 gildin er lág fyrir Vesturland, 

Eyjafjarðarsvæðið, Reykjanes og Suðurland en hátt fyrir höfuðborgarsvæðið. Eftir því sem að 

gildin nálgast 1 meira þá eykst fylgni líkansins. F gildin eru í lagi fyrir öll svæðin sem merkir 

að líkönin séu marktæk. F-gildið er sérstaklega hátt fyrir höfuðborgarsvæðið eða 1.865,1463. 

Gildið er lægst fyrir Eyjafjörð  eða 3,3915. DW gildi (Durbin Watson)  segir til um hvort 

sjálffylgni er til staðar í gögnunum. DW gildin eru öll yfir mörkum miðað við 90% 

marktektarmörk, venjulega er miðað við 95% mörkin. Niðurstaðan staðfestir að sjálffylgni er 

ekki vandamál í gagnasafninu.   
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Síðasta gildið sem er prófað er Breusch Pagan próf sem mælir misdreifni, öll gildin eru undir 

2,71 sem eru viðmiðunarmörk vegna prófsins. Misdreifni er því ekki vandamál í gögnunum, 

nema á höfuðborgarsvæðinu. Þrátt fyrir að farið hafi verið venjulegar leiðir til þess að lækka 

misdreifni stuðulinn gekk það ekki eftir þrjár keyrslur. Þegar bornir eru saman β stuðlarnir 

sést að verðhegðun Suðurlands og Vesturlands eru svipuð þar hækkar verð 7,3-7,5% á sama 

tíma og allar eignir í landinu hækka um 10%. Einnig sést að Reykjanes hækkar meira en 

Suðurland sem er áhugavert í ljósi fyrri keyrsla, þar sem Reykjanes og Suðurland er í sama 

kjördæmi. Eyjafjarðarsvæðið hækkar minna en hin svæðin eða um rúm 5% meðan að allt 

landið hækkar um 10%. Verðsveiflan er langmest á höfuðborgarsvæðinu, þar sem hún er 

13%. Það sem er áhugaverðast hér er að Vesturland og Suðurland skuli hegða sér á svipaðan 

hátt. Nærtækar skýringar eru nánast sama vinnusóknarsvæði þegar horft er til þeirra 

sveitarfélaga sem voru í mælingunni  

 

6.4 Margvíð aðhvarfsgreining þéttbýlissvæði 
 

Eftir keyrslu einvíðrar aðhvarfsgreiningar gagna fyrir þéttbýlissvæðin var keyrð margvíð 

aðhvarfsgreining vegna sömu svæða.  Óháðu breyturnar voru þær sömu og í keyrslu 

kjördæmagagnanna.  Nokkur vandkvæði komu upp vegna samfylgni, sjálffylgni og misdreifni 

og var brugðist við því með frekari keyrslum aðhvarfsgreininga.   

 

Tafla 6.4. Margvíð aðhvarfsgreining svæðagagna (t-gildi) 

Breyta Höfuðborgars. Vesturland Eyjafjörður Suðurland Reykjanes 

N 110 31 62 64 80

Fasti -0,0090 0,0364 0,0183 0,0263 0,0297

 -1,63831 3,91E+15 2,82E+15 3,09E+15 3,95E+15

β hage -0,0055 -0,5144 -0,4940 -0,2273 -0,3819

 -0,2893 -1,30E+16 -1,20E+16 -5,00E+15 -1,10E+16

β hsiz  0,0015 -0,0373 -0,4861 

  2,92E+13 -4,50E+14 -5,60E+15 

β honr -0,3639 -2,2564 -0,0604 -0,1304 

 -1,0054 -2,70E+15 -3,40E+14 -3,70E+14 

β holo -0,0508 0,0985 -0,0044 0,1516 0,0131
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 -2,03945 -1,90E+15 -1,90E+14 3,92E+15 4,39E+14

β hofl -0,0823 -0,0234 0,0181 0,2716 0,2318

 -1,7466 -2,00E+14 3,00E+14 3,72E+15 4,43E+15

β hom6 0,0047 2,42E-06 -2,80E-07 3,88E-07 -8,80E-08

 0,7666 3,07E+15 -1,60E+15 2,37E+15 -4,90E+14

β hoba 0,0212 0,0640 0,0075 2,91E-08 6,50E-09

 2,8067 3,57E+15 2,87E+15 2,13E+15 1,01E+15

β hopa -0,0531 0,0348 -0,0250 -0,0668 -0,0995

 -1,9983 1,05E+15 -1,30E+15 -2,40E+15 -4,90E+15

β hpri-

Iceland 

1,3416 0,7524 0,6329 0,8274 0,8499

 18,8295 6,42E+15 7,66E+15 7,63E+15 8,82E+15

β Tafin 

leif 

-0,33019 1 1 1 1

 -3,1836 8,34E+15 1,93E+16 1,40E+16 1,64E+16

β tafin 

leif-2 

 4,74E-17  

  1,037372  

R2 0,7919 1 1 1 1

Aðl. R2 0,7732 1 1 1 1

DW 1,9911 1,5116 1,6555 1,5162 1,7947

BP 2,2236 1,5703 1,5566 1,4780 1,2352

F 2,2947 3,04E+31 5,9795 4,26E+31 6,47E+31

 

 

Í töflu 6.4. eru niðurstöður margvíðrar aðhvarfsgreiningar svæðagagnanna.  Þar má sjá að 

stuðull meðalverðs alls landsins breytunnar hækkar á öllum svæðum T-gildi við stuðulinn eru 

yfir mörkum sem staðfestir marktækni β stuðlanna við breytuna. Aldur eigna hefur neikvæð 

áhrif á verð á höfuðborgarsvæðinu og Vesturlandi þar sem áhrifin eru jákvæð. T-gildi fyrir 

aldurinn eru allsstaðarhá.  Meðalstærð seldra íbúða hefur neikvæð áhrif á verð á öllum 

svæðum, þó eru T-gildi það lág á Vesturlandi og á Eyjafjarðarsvæðinu að stuðullinn er varla 

marktækur. Fjöldi íbúða í húsi hefur áhrif til lækkunar á höfuðborgarsvæðinu, Eyjafirði og á 

Suðurlandi en til hækkunar á Vesturlandi og á Reykjanesi.  T gildi við breyturnar eru lág.   
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Stærð lóðar hefur jákvæð áhrif á verðsveifluna á öllum svæðum nema í Eyjafirði og á 

Höfuðborgarsvæðinu þar sem stuðlarnir eru er neikvæðir.  T-gildin eru há við við allar 

breyturnar sem vísar til góðrar marktækni.  Verð lækkar eftir hæðarnúmeri í Reykjavík og á 

Vesturlandi  en hækkar á öðrum svæðum.  T-gildi eru lág fyrir höfuðborgarsvæðið og 

Eyjafjörð en í lagi á öðrum svæðum. Eignir með timbri í útveggjum hafa  lága stuðla í öllum 

kjördæmum.  T-gildi breytunnar eru lág á öllum svæðum.   Stærð svala hefur jákvæð áhrif á 

verð alls staðar.  Fjöldi bílastæða/bílskúra hefur mjög lítil áhrif til hækkunar á öllum svæðum.  

T-gildi breytunnar eru lág á öllum svæðum.   

R2 gildin eru 1 fyrir öll svæði nema höfuðborgarsvæðið þar sem það er 0,7919. F gildin eru há 

sem vísar til áreiðanleika líkananna sem heildar.  Durbin Watson gildin eru öll á milli 

marktektarmarka þannig að sjálffylgni er ekki vandamál í gögnunum. Breusch Pagan prófið 

mælir misdreifni öll gildi eru innan við 2,71 sem segir að misdreifni er ekki vandamál.    β 

gildi vegins meðaltalsverðs Íslands er fyrir höfuðborgarsvæðið 1,3416 (18,829), fyrir 

Vesturland 0,7523 (6,42), Eyjafjörð 0,6329 (7,66), Suðurland 0,8274 (7,63) og Reykjanes 

(8,82) .  Þýðing þess er ef að verð á öllu landinu hækkar um 10% þá hækkar verð á 

Höfuðborgarsvæðinu um 13,42% á Vesturlandi um 7,52% í Eyjafirði um 6,3% á Suðurlandi 

um 8,27% og Reykjanesi um 8,5%.  Ekki er óeðlilegt að Höfuðborgarsvæðið hækki mest og 

er það í samræmi við fyrri keyrslur.  Í niðurstöðum einvíðu aðhvarfsgreiningarinnar voru tölur 

fyrir Suðurland og Vesturland mjög líkar en nú hefur skilið nokkuð í sundur með þeim og 

hefur breytan fyrir Suðurland hækkað nokkuð og fylgir nú fast á eftir Reykjanesinu.   
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7 Umræða og ályktanir 
 

 

 

Markmið verkefnisins er að meta hlutfallslegar verðbreytingar umfram verðbólgu  á  

íbúðarhúsnæði í skilgreindum landshlutum á móti íbúðaverðshækkunum á landinu öllu.  Í 

upphafi var reiknuð breyta sem hefur verið notuð sem óháð breyta til þess að meta háðu 

breytuna, verð,  á hverju svæði.  Sú breyta var reiknuð sem hlutfallslegt verð á hvern fermetra 

að teknu tilliti til vægis hvers sveitarfélags  af sölu eigna í öllu landinu.  Síðan var gögnunum 

skipt upp annars vegar í kjördæmin, utan þess að Reykjavíkurkjördæmin eru sameinuð í 

rannsókninni.  Í ljós kom að þegar gögnunum var skipt eftir kjördæmum voru marktækar 

niðurstöður fyrir öll kjördæmin utan þess að sjálffylgni var vandamál í Kraganum og 

misdreifni í Norðausturkjördæmi.  R2gildin voru lág nema fyrir Reykjavík og Kragann.  β 

stuðull Reykjavíkur er 1,2414 og Kragans 1,3755.  Þetta þýðir að ef allar eignir hækka um 

10% þá hækka eignir í Reykjavík um 12,4% og í Kraganum um 13,75%.  Áhugavert er að sjá 

að verðsveiflan er meiri í Kraganum en í Reykjavík.  Að sama skapi lækka þessar eignir 

hraðar í verði þar sem unnið er með stuðul. Einnig er áhugavert að Norðurkjördæmin tvö eru 

með afar svipuð β-gildi eða um 0,54 og 0,56.  Suðurkjördæmi siglir á milli með β-gildi upp á 

0,73.   Við margvíðu aðhvarfsgreininguna lækkar β stuðullinn í Reykjavík niður í 1,1647 á 

sama tíma og Kraginn lækkar í 1,368.  Norðurkjördæmin lækka einnig, Norðausturkjördæmi 

lækkar meira en Norðvesturkjördæmið.  Að sama skapi lækkar β-stuðull Suðurkjördæmis í 

0,65.    Marktækni er góð í margvíðu aðhvarfsgreiningunni, T-gildin eru á bilinu 1,8 upp í 

16,85.  Gallinn við að skoða gögnin með þessum hætti er að landsbyggðarkjördæmin eru 

víðfeðm og  því ekki endilega um samanburðarhæf svæði að ræða hvorki innbyrðis né milli 

kjördæma.  Ef að til dæmis er horft til Norðvesturkjördæmis, í suðri nær kjördæmið úr 

Hvalfirði og í norðri endar það í Fljótum í Skagafirði.  Vestfirðir eru allir innan kjördæmisins.  

Líklega á suðurhluti kjördæmisins meira sameiginlegt með Reykjavík og Kraganum heldur en 

Vestfjörðum.  Akranes og jafnvel Borgarnes eru á sama vinnusvæði og höfuðborgarsvæðið.  

Sama gildir um hluta af Suðurkjördæminu. Sveitarfélögin á Reykjanesinu og Hveragerði, 

Þorlákshöfn og Selfossi eiga meira sameiginlegt með höfuðborgarsvæðinu heldur en 

Kirkjubæjarklaustur, Vík og önnur dreifðari kauptún.  Þetta var ein meginástæða þess að 

gögnin voru flokkuð upp á nýtt.  Þar var haft að markmiði að í hverjum flokki væri að minnsta 

kosti einn eða fleiri sterkir þjónustukjarnar.  Niðurstöður úr fyrri aðhvarfsgreiningunni á 
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svæðagögnum voru þær að β-gildi fyrir höfuðborgarsvæðið var 1,30 (60,7), fyrir Vesturland 

0,73 (2,4) fyrir Eyjafjörð 0,50 (2,1), fyrir Suðurland 0,75 (3.47) og fyrir Reykjanes 0,82 (3,6) 

Þarna má sjá að höfuðborgarsvæðið hefur enn mestu sveifluna í verði.  Reykjanes fylgir þar á 

eftir með 8,2 % hækkun meðan að landið allt hækkar um 10%.  Suðurland kemur þar á eftir 

með örlítið hærri stuðul en Vesturland.  Það vekur athygli að Eyjafjörður lækkar samanborið 

við fyrri niðurstöðum, hugsanleg skýring á því er að Norðurþing er með í þeim gögnum en 

það sveitarfélag nær austur á Langanes.  Einnig hefur verið viðvarandi fólksfækkun í 

Fjallabyggð.  Á Austurlandi hefur á sama tíma verið mikil uppbygging með tilheyrandi 

breytingum á fasteignaverði. Misdreifni er í gögnum fyrir höfðuborgarsvæðið. Niðurstöður úr 

seinni keyrslu aðhvarfsgreiningar fyrir svæðin eru að höfuðborgarsvæðið fær β-gildi 1,34 

(18,82), Vesturland fær 0,75 (6,42), Eyjafjarðarsvæðið fær 0,63 (7,66) Suðurland fær 0,82 

(7,63) og Reykjanes fær 0,85 (8,82).  Niðurstöðurnar sýna að þegar fleiri óháðar breytur koma 

inn þá hækkar β-gildi allra svæðanna.  Þessu var öfugt farið í keyrslu á margvíðri 

aðhvarfsgreiningu kjördæmagagnanna.  Það er áhugavert að sjá að Suðurland færist mjög 

nærri Reykjanesi.  Eyjafjörður hækkar langmest eða úr β gildi 0,5 í 0,63.  Þetta verður að 

teljast veruleg breyting og meira í takt við það sem búist var við.   

Í margvíðu aðhvarfsgreiningunni sést m.a. samhengi verðs og óháðu breytanna.  Þar sést t.d. 

að eftir því sem eignir eldast minnkar verðsveiflan.   Þetta passar vel við þá tilfinningu að 

verið sé að greiða meira fyrir staðsetningu á stærstu stöðunum heldur en út á landi þar sem 

fjarlægðir eru minni innan sveitarfélaga.     

Niðurstaðan úr aðhvarfsgreiningunum öllum bendir í sömu átt.  Eignir á höfuðborgarsvæðinu 

sveiflast meira heldur en markaðurinn sem heild. Þetta þýðir að þær hækka meira og lækka 

meira þar sem þær hafa hærri β stuðul. Athyglisvert er að sjá að sveiflurnar eru meiri í 

Kraganum en í Reykjavík, sem gefur til kynna að eignir í miðborginni gætu sveiflast minna í 

verði heldur en eignir í úthverfum hennar. 

 

Helstu niðurstöður í samræmi við rannsóknarspurning eru eftirfarandi: 

• Það er munur á verðsveiflum á íbúðarhúsnæði eftir landfræðilegri staðsetningu.   

• Sveiflur eru meiri á höfuðborgarsvæðinu heldur en út um landið. 

• Innan höfuðborgarsvæðisins sveiflast Reykjavík minna heldur en 

nágrannasveitarfélögin. 

• Minni verðsveifla er í landsbyggðarkjördæmunum og því er öruggari ávöxtun í 

fjárfestingum í íbúðarhúsnæði út um landið heldur en á höfuðborgarsvæðinu.   
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• Öruggara er að fjárfesta í húsnæði í Reykjavík heldur en í 

nágrannasveitarfélögum. 

Ef við setjum niðurstöðuna í samband við það sem er að gerast núna á fasteignamarkaðnum 

og mun gerast á næstu mánuðum og misserum þá hækkuðu eignir á höfuðborgarsvæðinu 

meira en á landsbyggðinni og munu lækka meira.  Það athyglivert að sjá að þeir kjarnar sem 

valdir voru, Suðurland og Eyjafjörður og Reykjanes, virka sem mjög góðir kostir. Þeir hækka 

reyndar minna en heildarmarkaðurinn og lækka minna, þannig að verðflökt er minna á 

þessum svæðum.   Vandinn við að gera rannsókn sem þessa á Íslandi er að hér er bara ein 

borg sem hefur stjórnsýsluna og aðra þjónustu fyrir allt landið.  Þess vegna er erfitt að finna 

svæði sem eru alveg sambærileg.    
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8 Samantekt 
 

 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar segja að hlutfallslegar breytingar á íbúðaverði séu mestar á 

höfuðborgarsvæðinu og í nágrenni þess.  Eftir því sem fjær dregur frá svæðinu minnka 

sveiflur í verði.  Það kom í ljós að verðsveiflur eru mestar á höfuðborgarsvæðinu og meiri í 

Kraganum heldur en í Reykjavík.  Eftir því sem fjær dregur Reykjavík minnka 

verðsveiflurnar.  Ef teknar eru niðurstöður vegna Reykjaness, þá eru meiri verðsveiflur þar 

heldur en á Suðurlandi.  Einnig vekur athygli að Suðurland og Vesturland hegða sér á 

svipaðan hátt gagnvart Reykjavík.  Eyjafjarðarsvæðið sveiflast ekki jafn mikið og svæðin 

nálægt Reykjavík.   Akranes og Borgarbyggð virðast hegða sér líkar höfuðborgarsvæðinu 

heldur en aðrir hlutar Norðvesturkjördæmis.  Þau sveiflast á svipaðan hátt og Suðurland 

meðan að Norðvesturkjördæmi sem heild sveiflast eins og Norðausturkjördæmi.  Án efa gætir 

þarna áhrifa Vestfjarða en þar hefur verðþróun verið önnur á rannsóknartímabilinu heldur en 

annars staðar í landinu sbr. rannsókn Vífils Karlssonar (2004) 

Helstu niðurstöður verkefnisins eru þessar: 

• Það er munur á verðsveiflum á íbúðarhúsnæði eftir landfræðilegri staðsetningu.   

• Sveiflur eru meiri á höfuðborgarsvæðinu heldur en út um landið. 

• Innan höfuðborgarsvæðisins sveiflast Reykjavík minna heldur en 

nágrannasveitarfélögin. 

• Minni verðsveifla er í landsbyggðarkjördæmunum og því er öruggari ávöxtun í 

fjárfestingum í íbúðarhúsnæði út um landið heldur en á höfuðborgarsvæðinu.   

• Öruggara er að fjárfesta í húsnæði í Reykjavík heldur en í 

nágrannasveitarfélögum. 
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Viðauki 1 
 
Reykjavík samfylgnipróf 

  hage hsiz honr holo hofl hom6 hoba hopa 
hpri-

Iceland 
hage 1 
hsiz 0,614421 1 
honr 0,134748 0,014961 1
holo 0,380267 0,510662 0,534021 1
hofl -0,74615 -0,83978 -0,34721 -0,58368 1
hom6 0,423345 0,14515 0,653484 0,697742 -0,34593 1
hoba 0,199118 0,332998 -0,4389 -0,57998 -0,16822 -0,52457 1 
hopa 0,502585 0,900067 -0,03239 0,221294 -0,74144 -0,05748 0,610088 1
hpri-
Iceland 0,676562 0,477822 -0,10362 -0,231 -0,46788 -0,12145 0,774111 0,64344 1
 

Kraginn samfylgnipróf 

 
 

  

  hage hsiz honr holo hofl hom6 hoba hopa 
hpri-

Iceland
hage 1 
hsiz -0,394595 1 
honr -0,232292 0,2117967 1
holo -0,500056 0,8448052 0,280982 1

hofl 0,4429443 -0,706889 -0,21876
-

0,8296182 1

hom6 -0,468574 0,6966368 0,3616857 0,8923101
-

0,717493 1 

hoba 0,4336818 -0,544639 -0,257299
-

0,8008091 0,893805 -0,725594 1 

hopa -0,400517 0,9052509 0,2149557 0,7247634
-

0,513641 0,5359573 -0,387959 1
hpri-
Iceland 0,0292178 -0,052644 -0,167317

-
0,2296567 0,143815 -0,169027 0,2553058 

-
0,07814888 1
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Norðvesturkjördæmi samfylgnipróf 

 

  hage hsiz honr holo hofl hom6 hoba hopa 
hpri-

Iceland 
hage 1 
hsiz -0,2759 1 
honr 0,044697 0,034805 1
holo -0,23838 0,616262 0,296772 1
hofl 0,181104 -0,36766 -0,12715 -0,80235 1
hom6 0,282232 -0,10123 0,018669 0,076709 -0,21212 1
hoba -0,13048 -0,02753 -0,07127 -0,35623 0,505831 -0,19415 1 
hopa -0,29592 0,67395 0,118422 0,540924 -0,37058 -0,20875 -0,04046 1
hpri-
Iceland 0,354351 -0,02841 -0,06337 -0,07249 0,097053 0,019018 0,09339 -0,17198 1
 

 

Norðausturkjördæmi samfylgnipróf 

 

  hage hsiz honr holo hofl hom6 hoba hopa 
hpri-

Iceland 
hage 1 
hsiz 0,227845 1 
honr 0,084623 0,151569 1
holo -0,03552 0,509256 0,029635 1
hofl 0,120475 -0,2991 0,003574 -0,83165 1
hom6 0,141372 0,110416 0,254706 0,326822 -0,22856 1
hoba -0,18033 -0,07122 -0,00725 -0,46224 0,539137 -0,23699 1 
hopa -0,16225 0,433129 -0,00524 0,486812 -0,46636 -0,22703 -0,20959 1
hpri-
Iceland 0,204486 -0,05418 0,018384 -0,03449 0,038912 0,046706 0,020253 -0,11872 1
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Suðurkjördæmi samfylgnipróf 

  hage hsiz honr holo hofl hom6 hoba hopa 
hpri-

Iceland 
hage 1 
hsiz 0,042599 1 
honr 0,145028 0,15278 1
holo -0,21688 0,605656 0,047068 1
hofl 0,297286 -0,55748 0,026406 -0,87531 1
hom6 -0,11651 0,217126 0,094646 0,34026 -0,38346 1 
hoba -0,08432 -0,42875 0,032095 -0,6094 0,59964 -0,13435 1 
hopa -0,20906 0,660855 -0,00084 0,479439 -0,47341 0,090431 -0,23506 1
hpri-Iceland 0,210882 0,138754 0,023399 -0,13306 0,11022 0,080462 0,107319 0,040819 1
 

 

 

 

 

Samfylgni höfuðborgarsvæði 

 

 hage honr holo hofl hom7 hoba hopa hpri-

Iceland 

hage 1    

honr -0,08071 1   

holo 0,293434 0,135511 1   

hofl -0,28907 -0,07347 -0,63544 1   

hom7 0,058928 0,097635 -0,00474 -0,00509 1   

hoba 0,368325 -0,19554 -0,03645 0,200921 -0,05399 1  

hopa 0,167418 0,281436 0,50665 -0,37521 -0,07085 -0,01722 1 

hpri-

Iceland 

-0,09289 0,111301 -0,0736 0,003371 -0,05618 -0,15185 0,038745 1
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Samfylgni Vesturland 

  hage hsiz honr holo hofl hom6 hoba hopa 

hpri-

Iceland 

Hage 1 

Hsiz -0,20859 1 

Honr -0,2264 0,078653 1

Holo -0,37898 0,421209 0,103072 1

Hofl 0,084866 -0,08275 0,431733 -0,57092 1

hom6 0,079019 0,053779 -0,00105 0,24431 -0,492 1

Hoba 0,378047 -0,32519 0,105093 -0,43356 0,609728 -0,21108 1 

Hopa -0,081 -0,05545 0,356205 0,404064 -0,21538 0,409898 -0,23843 1

hpri-

Iceland -0,04164 0,106742 -0,00345 -0,1589 0,006907 -0,0129 -0,24247 0,06031 1

 

Samfylgni Eyjafjarðarsvæði 

  hage hsiz honr holo hofl hom6 hoba hopa 

hpri-

Iceland 

Hage 1 

Hsiz -0,07003 1 

Honr 0,04678 0,113731 1

Holo -0,08466 0,389435 0,307803 1

Hofl 0,261496 0,099993 -0,13706 -0,61789 1

hom6 -0,12502 -0,05562 0,24725 -0,05939 0,237579 1

Hoba -0,11238 0,290093 0,281231 0,006677 0,216607 0,476954 1 

Hopa -0,37059 0,631533 0,036548 0,530697 -0,26154 -0,15534 0,119457 1

hpri-

Iceland 0,153706 -0,28159 0,045787 -0,15026 0,070626 -0,12882 -0,14069 -0,24952 1

 

Samfylgni  Suðurland 

 

  
hage hsiz honr holo hofl hom6 hoba hopa 

hpri-

Iceland 

hage 1         
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hsiz -0,07976 1        

honr 0,183196 0,396895 1       

holo 0,052263 0,651809 0,235424 1      

hofl 0,011827 -0,40393 -0,05188 -0,65971 1     

hom6 -0,03489 -0,13373 0,000459 -0,04191 -0,15482 1    

hoba -0,04671 0,018041 0,005506 -0,12947 0,034492 -0,02453 1   

hopa 0,100043 0,639222 0,155748 0,472227 -0,41684 -0,27577 0,077429 1  

hpri-

Iceland -0,11056 -0,00573 0,044526 -0,06139 0,084571 -0,23491 0,061355 0,019371 1 

 

Samfylgni Reykjanes 

 hage holo hofl hom6 hoba hopa hpri-

Iceland 

Hage 1    

Holo -0,015 1   

Hofl 0,220111 -0,6356 1   

hom6 -0,02059 0,088177 -0,0836 1   

Hoba 0,391405 -0,12218 0,161128 0,005128 1   

Hopa -0,24144 0,296442 -0,30733 0,043444 -0,12644 1  

hpri-

Iceland 

0,106182 -0,08285 0,088238 -0,09223 -0,03448 -0,0767 1 
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