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Helstu niðurstöður

Um þátttöku og úrtak

Þátttaka svipuð og síðustu ár, en stærra 
úrtak og fleiri svör, eða 1294 svör

Hlutfall karla svipað og í könnuninni 2014 
og mjög svipuð aldurssamsetning og þá 

Staða á vinnumarkaði

Launþegar eru 77,5% - aldrei færri verið 
án vinnu (1%). Nærri 15% eru í námi eða í 
námi með vinnu 

Veitingastörf eru stærsti einstaki 
starfaflokkur (11%) þá ræstingar/þrif 
(10%), umönnun (10%) og iðverkafólk 
(10%). Fáir eru sjómenn (0,4%) eða 
bensínafgreiðslumenn (0,6%)

Stærstu atvinnugreinar eru (I) Rekstur 
gististaða og veitingarekstur 18%, (C) 
Framleiðsla 18% og (O) Opinber 
stjórnsýsla og almannatryggingar 17%

Um 17% eru í meira en einu starfi



Helstu niðurstöður

Heildarlaun september 2016, fyrir fullt 
starf

Spurt var um laun fyrir ágústmánuð, en ef 
viðkomandi var í fríi, þá síðasta heila mánuð 
sem viðkomandi vann

Heildarlaun fyrir fullt starf eru 429 þúsund, 
hækkun um rúm 15% frá 2014 eða 57 
þúsund. Karlar hækka um 61 þúsund en 
konur um 56 þúsund

Heildarlaun Eflingarfólks hækka um 18% en 
Hlíf og VSFK hækka minna

Starfsstétt: Hæstu laun eru greidd bílstjórum 
542 þúsund, lægstu laun 329 þúsund 
(leiðbeinendur). Hækkun starfsstétta er 
minnst 24 þúsund (Aðrir) en mest 100 
þúsund (bílstjórar)

Atvinnugrein: Hæstu laun í 
byggingarstarfsemi/mannvirkjagerð 510 
þúsund en lægst í opinberri 
stjórnsýslu/almannatryggingum 369 þúsund

Hækkun launavísitölu Hagstofu er 20% - frá 
sept. 2014 – sept. 2016 



Helstu niðurstöður

Vinnutími

Álíka margir í fullu starfi, en vinnutími fólks 
vex lítið eitt (fólk í fullu- og hlutastarfi)

Vinnutími fólks í fullu starfi er svipaður og í 
síðustu könnun (47 tímar á viku) og er það 
eins og í könnuninni 2014

Hlutfall sem vinnur dagvinnu hefur ekki 
breyst að ráði síðustu sjö kannanir og er um 
60%

Vaktavinna er nokkuð bundin við yngsta hóp 
svarenda, en í 18-24 ára aldurshópnum 
vinna 73% svarenda vaktavinnu, þá er 
algengara að þeir sem vinni hlutastörf vinni 
vaktavinnu og það er algengast í 
umönnunarstörfum og sölu/afgreiðslu og 
þjónustustörfum. Þá er vaktavinna algeng í 
veitingarekstri (I) og heilbrigðis og 
félagsþjónustu (Q)



Helstu niðurstöður

Húsnæðismál
Rúm 45% búa í eigin húsnæði og hefur hlutfallið 
aldrei mælst lægra
Nærri 80% fá hvorki vaxtabætur né 
húsaleigubætur
Um fjórðungur fólks í eigin húsnæði fær 
vaxabætur og svipað hlutfall fólks í 
leiguhúsnæði fær húsaleigubætur
Tæplega 8 af hverjum 10 telur hagstæðara að 
búa í eigin húsnæði heldur en að leigja. Nærri 9 
af hverjum 10 þeirra sem búa í eigin húsnæði 
telur eigið húsnæði hagstæðara, en tveir af 
þremur þeirra sem búa í leiguhúsnæði. Aðeins 
12% þeirra sem búa í leiguhúsnæði telja 
hagstæðara að búa í leiguhúsnæði

Ríflega 76% greiddu 100 þúsund eða meira í 
leigu á mánuði, ríflega 8% greiddu 200 þúsund 
eða meira á mánuði
Hiti er innifalinn í leigu hjá ríflega sex af tíu en 
rafmagn hjá ríflega helmingi og hússjóður hjá 
tæplega helmingi
Ríflega þriðjungur þeirra sem ekki býr í eigin 
húsnæði telur líklegt að þeir muni kaupa eigið 
húsnæði á næstu fimm árum – um fimmtungur 
55 og eldri en um 39% 25-34 ára
Ríflega 76% mun fjármagna kaupin með láni, 
rúmlega 58% með eigin sparnaði og 16% með 
láni frá ættingjum, um 4% með fasteign og um 
1% með öðrum hætti



Helstu niðurstöður

Séreignarsparnaður
Ríflega 58% telja mikinn ávinning af 
séreignarsparnaði, tæpur fimmtungur telur 
lítinn ávinning af slíku. Trú á ávinningi 
minnkar heldur með aldri svarenda
Tæplega 63% svarenda safnar 
séreignarsparnaði núna og til viðbótar 15% 
sem hafa safnað, en 22% hafa aldrei safnað. 
Hvort fólk safnar vex með tekjum
Af þeim sem ekki safna telja álíka margir 
líklegt og ólíklegt að þeir muni hefja söfnun 
séreignarsparnaðar. Mjög dregur úr líkum á 
söfnun eftir því sem fólk eldist og um 72% 55 
ára og eldri telja ólíklegt að þeir muni hefja 

söfnun en aðeins 14% 18-24 ára telja það 
ólíklegt
Ríflega þriðjungur hefur kynnt sér úrræði um 
ráðstöfun séreignarsparnaðar til fyrstu 
kaupa og tæplega 57% hafa áhuga á að 
nýta sér úrræðin. Tæplega fimmtungur hefur 
bæði kynnt sér úrræðin og hefur áhuga á að 
nýta það
Tæpur þriðjungur hefur kynnt sér úrræði 
stjórnvalda um ráðstöfun 
séreignarsparnaðar inn á fasteignaveðlán, 
en tæp 58% hafa áhuga á að nýta sér það. 
Tæpur fimmtungur hefur bæði kynnt sér 
úrræðin og hefur áhuga á að nýta það



Helstu niðurstöður

Starfsumhverfið

Tæpur þriðjungur fór í launasamtal á síðustu 
12 mánuðum, yngra fólk frekar en eldra og 
karlar frekar en konur. Ríflega 60% telja að 
samtalið hafi skilað hækkun umfram 
kjarasamningsbundnar hækkanir og þá 
frekar þeir sem eru launahærri en launalægri

Starfsöryggi eykst og hefur það ekki mælst 
hærra síðan fyrir hrun

Aðeins fleiri telja álag hæfilegt nú en í 
síðustu könnun

Tækifæri á vinnumarkaði aukast og mun fleiri 
telja auðvelt að fá aðra vinnu með 
sambærilegum kjörum en 2014

Sterk tengsl eru milli starfshæfni/tækifæra við 
aldur og telur fólk sem er 55 ára eða eldra 
sig hafa mun minni tækifæri til að fá annað 
svipað launað starf en þeir sem yngri eru

Fjarvistir mælast meiri nú en í fyrri 
könnunum, en það dregur úr fjarvistum með 
tekjum og aldri. Þá eru fjarvistir sjaldgæfastar 
í (F) byggingargeiranum en algengastar í (I) 
veitingageiranum



Framkvæmd og helstu niðurstöður

Staða á vinnumarkaði

Laun og vinnutími

Afstaða til kjaramála

Starfsumhverfi

Aðstæður og mat á eigin stöðu

Séreignarsparnaður og úrræði

Bagrunnur svarenda



Net og sími 
Framkvæmd frá september-október
Íslenskir og pólskir spyrlar
Spurt á íslensku, pólsku og ensku
Netföngum safnað í síma og fólk svarar 
á neti, en fólki einnig boðið að taka þátt í 
síma

Framkvæmd og helstu niðurstöður

• 2010: Upphaflegt úrtak 3.300, svarendur 1.286
Brúttó svarhlutfall 39%, nettósvarhlutfall 54,4%

• 2011: Upphaflegt úrtak 3.284, svarendur 1.274 
Brúttósvarhlutfall 39%, nettósvarhlutfall 56,6%

• 2012:  Upphaflegt úrtak 3.300, svarendur 1.183
Brúttósvarhlutfall 36%, nettósvarhlutfall 49,4%

• 2013:  Upphaflegt úrtak 3.300, Svarendur 1.082
Brúttósvarhlutfall 33% nettósvarhlutfall 39%

• 2014:  Upphaflegt úrtak 3.000, svarendur 1.122
Brúttósvarhlutfall 37% Nettósvarhlutfall 44%

• 2015:  Upphaflegt úrtak 3.000, svarendur 997
Brúttósvarhlutfall 33%, nettósvarhlutfall 42%

• 2016:  Upphaflegt úrtak 3.648, 
svarendur 1294

• Brúttósvarhlutfall 35%
Nettósvarhlutfall 42%

Gagnaöflun hófst með því að send voru bréf á þátttakendur með 
upplýsingum um könnunina, vefslóð og lykilorði. Af 3648 bréfum voru 290 
endursend þar sem þátttakendur fundust ekki eða 8%. Í framhaldinu var 
hringt í þátttakendur og þeim boðið að svara könnuninni í síma eða á neti. 
Af þeim sem náðist í neituðu xxxx að svara, xxx fundust ekki en 1294 
svöruðu.



Til grundvallar vigtun

Úrtak Efling Hlíf VSFK
Stétt. 
Vest. Alls

Framleiðsla 11.5% 4.0% 1.2% 4.6% 21.2%
Opinber 
stjórnsýsla, 
fræðslus-
tarfsemi, 
heilbrigðis-
þjónusta, 
umönnun, 
félagsþjónusta

24.7% 5.2% 1.6% 3.7% 35.1%

Hótel og 
veitingastaðir

10.2% 1.0% .9% 12.0%

Byggingar-
starfsemi

4.0% .3% .5% 1.6% 6.4%

Heild- og 
smásala

6.2% .3% .6% 1.0% 8.1%

Flutningur og 
geymsla

3.4% .6% 1.9% .4% 6.3%

Leigustarfsemi 
og ýmis 
sérhæfð 
þjónusta

3.9% .5% .7% .6% 5.7%

Annað 3.6% .4% .8% .5% 5.3%

Alls 68% 11% 8% 13% 1294

Vigtað Efling Hlíf VSFK
Stétt. 
Vest. Alls

Framleiðsla 14.9% 2.5% 1.7% .7% 19.8%
Opinber 
stjórnsýsla, 
fræðslu-
starfsemi, 
heilbrigðis-
þjónusta, 
umönnun, 
félagsþjónusta

20.9% 3.0% 1.8% .6% 26.3%

Hótel og 
veitingastaðir

16.6% 1.1% .3% 18.0%

Byggingar-
starfsemi

5.5% .3% .6% .5% 6.9%

Heild- og 
smásala

8.2% .3% .5% .3% 9.4%

Flutningur og 
geymsla

3.3% .6% 2.4% .0% 6.3%

Leigustarfsemi 
og ýmis 
sérhæfð 
þjónusta

6.3% .5% .8% .1% 7.7%

Annað 4.9% .2% .6% .1% 5.7%

Alls 81% 7% 9% 3% 1294

Svörun fyrir vigtun Svörun eftir vigtun

Endurspeglar úrtak Endurspeglar þýðið



Atvinnugreinar – þýði Stéttarfélags Vesturlands

ISAT Bálkar Stétt Vest
C - Framleiðsla 22%
F - Byggingastarfsemi og mannvirkjagerð 18%
O - Opinber stjórnsýsla og varnarmál, almannatryggingar 12%
G - Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum 11%
I - Rekstur gististaða og veitingarekstur 11%
Q - Heilbrigðis- og félagsþjónusta 11%
A - Landbúnaður, skógrækt og fiskveiðar 4%
N - Leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta 4%
S - Félagasamtök og önnur þjónustustarfsemi 2%
H - Flutningur og geymsla 2%
E - Vatnsveita, fráveita, meðhöndlun úrgangs og afmengun 1%
P - Fræðslustarfsemi 1%
J - Upplýsingar og fjarskipti 0%
B - Námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu 0%
D - Rafmagns-, gas- og hitaveitur 0%
K - Fjármála- og vátryggingastarfsemi 0%
L - Fasteignaviðskipti 0%
M - Sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi 0%
R - Menningar-, íþrótta- og tómstundastarfsemi 0%
U - Starfsemi stofnana og samtaka með úrlendisrétt 0%



Staða á vinnumarkaði



Staða á vinnumarkaði

Aðeins hluti myndar er sýndur



Staða á vinnumarkaði

2016   
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Starfsaldur

Sp. 13. Hversu lengi hefur þú unnið í sama eða svipuðu starfi? 

Starfsaldur fer
lækkandi, sem
bendir til meiri
nýráðninga og
aukins
hreyfanleika á 
vinnumarkaði



Laun og vinnutími



Starfshlutfall

Sp. 12. Hvert er starfshlutfall þitt í þínu aðalstarfi?

Meðal-
starfshlutfall fólks
sem ekki er í 100% 
starfi



Starfshlutfall

Sp. 12. Hvert er starfshlutfall þitt í þínu aðalstarfi?



Dagvinna – vaktavinna

Sp. 14. Vinnur þú dagvinnu eða vaktavinnu í aðalstarfi þínu? 

Í mælingum fyrir 2016 var spurt 
til valmöguleikinn „Bæði“. Því ber 
að túlka þróunarmynd með varúð



Dagvinna – vaktavinna

Sp. 14. Vinnur þú dagvinnu eða vaktavinnu í aðalstarfi þínu? 



Dagvinna – vaktavinna

Sp. 14. Vinnur þú dagvinnu eða vaktavinnu í aðalstarfi þínu? 



Vinnutími
Sp. 16. Hvað vannstu að jafnaði margar klukkustundir á viku í þínu 
aðalstarfi í ágúst? Ef þú varst í fríi í ágúst, vinsamlega svaraðu þá út frá 
síðustu vinnuviku þinni fyrir frí í aðalstarfi þínu í síðustu viku? 
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Vinnutími skv. Hagstofu

Vinnutími í fullu starfi, klst.

Vinnutími í hlutastarfi, klst.



Vinnutími – fólk í fullu starfi

Sp. 16. Hvað vannstu margar klukkustundir í aðalstarfi þínu í síðustu viku? 



Launahækkanir á vinnumarkaði

Launavísitala Hagstofu:

2016

Breyting 
tveggja 
ára %

Breyting 
frá fyrra 
ári %

Janúar 16% 9%

Febrúar 20% 13%

Mars 20% 13%

Apríl 19% 13%

Maí 19% 13%

Júní 20% 12%

Júlí 20% 11%

Ágúst 20% 11%

September 20% 10%

Stjórnendur Sérfræðingar

Tæknar og 
sérmenntað 
starfsfólk Skrifstofufólk

Þjónustu-, 
sölu- og 
afgreiðslufólk Iðnaðarmenn Verkafólk

Júlí – júlí 
breyting 
2015-
2016 8,7 11,6 12 10,7 8,5 10,4 9,5

www.hagstofa.is



Heildarlaun – uppreiknuð miðað við fullt starf 

Tölur úr könnunum frá 2003 og 2005 innihalda heildarlaun þeirra sem vinna fullt starf, en tölur úr nýrri könnunum innihalda uppreiknuð 
heildarlaun þeirra sem vinna í 70% starfshlutfalli eða meira

-0,2% 1,0% 6,4%   10,2%   4,2% 15,4%

15,4% og 57 
þús. kr. 
hækkun

Sp. 17. Hver voru heildarlaun þín fyrir skatt í þínu aðalstarfi fyrir  ágúst mánuð – laun greidd í 
september. Ef þú varst í fríi eða ekki við vinnu í ágúst, svaraðu þá vinsamlegast út frá síðasta 
heila mánuði sem þú vannst. Til heildarlauna teljast dagvinnulaun, yfirvinna, bónus, fatapeningar 
og allar aðrar greiðslur



Heildarlaun – uppreiknuð miðað við fullt starf 
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Heildarlaun – breytingar eftir félögum 

428 þús. kr.

362 þús. kr.

436 þús. kr.
394 þús. kr.

421 þús. kr.

391 þús. kr.

478 þús. kr.

2016 2014

Meðaltal í þúsundum kr.

Efling Hlíf VSFK Stéttarfélag Vesturlands

18,3%
hækkun

10,9%
hækkun

7,6%
hækkun



Heildarlaun eftir starfi og kyni í þúsundum króna

Heildarlaun

Meðaltal 25% mörk Miðgildi 75% mörk Fjöldi %-breyting
Heild 429 325 399 500 794 15%
Karlar 486 375 460 570 415 14%
Konur 367 302 350 411 379 18%
Umönnun 396 320 375 440 61 27%
Karlar 440 320 426 558 8
Konur 389 320 375 439 53 27%
Mötuneyti/Veitingastörf 368 298 353 410 147 15%
Karlar 391 340 380 451 40 10%
Konur 360 290 346 403 107 16%
Ræstingar 363 280 350 399 70 27%
Karlar 405 326 380 500 19
Konur 348 280 328 385 51 24%
Verkamenn/véla- og vélgæslumenn 479 396 470 565 104 12%
Karlar 486 400 475 565 87 9%
Konur 442 366 411 550 17 23%
Iðnaðarstörf 456 350 437 540 88 20%
Karlar 495 383 450 578 58 23%
Konur 381 309 383 450 30 20%
Bílstjórar 542 420 517 643 84 23%
Karlar 559 450 520 666 76 26%
Konur 387 313 374 480 8
Þjónustu-/sölu- og afgreiðslufólk 440 350 400 556 42 27%
Karlar 490 400 450 565 25 27%
Konur 367 308 350 364 17 24%
Leiðbeinendur 330 300 320 350 51 27%
Karlar     2
Konur 330 300 320 350 49 27%
Skrifstofufólk/Sérfræðingar 488 360 460 560 43 6%
Karlar 536 450 500 635 28 8%
Konur 400 340 386 440 15 0%
Fiskvinnsla 419 330 366 490 33 12%
Karlar 461 340 410 520 16 21%
Konur 378 317 350 450 17
Annað 450 350 425 511 61 6%
Karlar 476 360 454 529 49 8%
Konur 343 310 348 390 12

Breytingar frá síðustu 
mælingu (2014) í þús. kr.
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Heildarlaun eftir ISAT og kyni í þúsundum króna

Heildarlaun

Meðaltal 25% mörk Miðgildi 75% mörk Fjöldi %-breyting
Heild 429 325 399 500 794 15%
Karlar 486 375 460 570 415 14%
Konur 367 302 350 411 379 18%
C - Framleiðsla 444 340 425 535 150 10%
Karlar 484 383 470 564 100 13%
Konur 364 309 350 406 49 5%
F - Byggingastarfsemi og mannvirkjagerð 510 412 460 606 46 13%
Karlar 511 409 460 606 45 13%
Konur     1
G - Heild- og smásöluversl., viðgerðir á vélkn. ökut. 471 345 400 600 76 27%
Karlar 483 350 400 604 59 23%
Konur 429 330 380 560 17 45%
H - Flutningur og geymsla 507 380 475 622 58 20%
Karlar 534 410 515 656 47 20%
Konur 398 320 400 456 11 23%
I - Rekstur gististaða og veitingarekstur 377 300 363 422 129 7%
Karlar 416 340 400 500 46 9%
Konur 355 285 328 399 83 7%
N - Leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta 474 375 445 550 54 34%
Karlar 523 400 517 565 31 28%
Konur 406 350 385 495 23 41%
O - Opinber stjórnsýsla og varnarmál, almannatrygg. 369 303 345 411 127 30%
Karlar 475 370 481 550 25 41%
Konur 342 300 330 370 102 24%
Q - Heilbrigðis- og félagsþjónusta 393 320 390 440 52 24%
Karlar     7
Konur 390 310 390 440 45 24%
Annað 431 330 410 508 102 5%
Karlar 487 360 490 560 53 1%
Konur 370 312 350 422 48 11%

Breytingar frá síðustu mælingu 
(2014) í þús. kr.
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Dagvinnulaun

-2,9% 7,4% 4,0% 8,7% 3,1% 2,5% 7,8%

-2,9%  7,4% 4,0% 8,7% 3,1% 2,5%

Sp. 19. Hver voru dagvinnulaun þín fyrir ágúst (ef þú varst ekki við 
vinnu í ágúst, hver voru dagvinnulaun þín fyrir síðasta heila mánuð sem 
þú vannst í þínu aðalstarfi. Hér er átt við grunnlaun eða dagvinnulaun 
fyrir skatta. Ekki er átt við greiðslur fyrir yfirvinnu, álag, bónusa eða 
önnur hlunnindi



Dagvinnulaun



Launafyrirkomulag

Sp. 15. Fékkst þú greitt eitthvað af eftirfarandi fyrir vinnu þína í ágúst 
(laun greidd í byrjun september?) 



Launafyrirkomulag Sp. 15. Fékkst þú greitt eitthvað af eftirfarandi fyrir vinnu þína í ágúst (laun 
greidd í byrjun september? 



Afstaða til kjaramála



Sáttur við laun

Sp. 20. Ert þú sátt(ur) eða ósátt(ur) við laun þín?

Um 27% sáttir við
laun sín, ekki verið
hærra síðan 2010 
þegar talan var 28%



Sáttur við laun

Sp. 20. Ert þú sátt(ur) eða ósátt(ur) við laun þín?



Sáttur við laun

Sp. 20. Ert þú sátt(ur) eða ósátt(ur) við laun þín?



Svigrúm til launahækkana

Mætti segja að dregið hafi úr launaþrýstingi frá 2014, enn er þó meira en helmingur svarenda sem telur 
mikið svigrúm til launahækkana. Eins og áður er mun minni launaþrýstingur í opinbera geiranum en 
einkageiranum. 

Sp. 5. Telur þú að þinn atvinnurekandi hafi mikið eða lítið svigrúm til að 
greiða hærri laun en hann gerir í dag? 



Svigrúm til launahækkana
Sp. 5. Telur þú að þinn atvinnurekandi hafi mikið eða lítið svigrúm til að 
greiða hærri laun en hann gerir í dag? 



Munur á sanngjörnum launum og heildarlaunum

Heildarlaun þyrftu að hækka um … til að vera sanngjörn



Starfsumhverfi



Launasamtal

Sp. 3. Fórst þú í launasamtal á síðustu 12 mánuðum hjá þínum aðal atvinnurekanda? 



Launasamtal

Sp. 3. Fórst þú í launasamtal á síðustu 12 mánuðum hjá þínum aðal atvinnurekanda? 



Launasamtal

Sp. 4. Telur þú að launasamtalið hafi skilað þér launahækkun umfram kjarasamningsbundnar hækkanir? 



Launasamtal

Sp. 4. Telur þú að launasamtalið hafi skilað þér launahækkun umfram kjarasamningsbundnar hækkanir? 



Launasamtal

Fengu hækkun umfram kjarasamningsbundnar hækkanirFóru í samtal á sl. 12 mánuðum

Launasamtöl skila tekjuhærra fólki frekar hækkun umfram kjarasamningsbundnar hækkanir. 
Hvort fólk fer í samtal og hvort samtalið skilar hækkunum, er tengt bæði starfsstéttum og
atvinnugreinum



Starfsöryggi

Sp. 6. Hversu mikið eða lítið telur þú starfsöryggi þitt vera í dag? 

Starfsöryggi eykst og er nú það sama og fyrir bankahrun. 



Starfshæfni / tækifæri á vinnumarkaði

Sp. 7. Hversu auðvelt eða erfitt væri fyrir þig að fá aðra vinnu, þar sem þú fengir svipuð kjör og þú færð í dag? 

Mun auðveldara að fá aðra vinnu með svipuðum kjörum en áður. 



Starfshæfni / tækifæri á vinnumarkaði

Sp. 7. Hversu auðvelt eða erfitt væri fyrir þig að fá aðra vinnu, þar sem þú fengir svipuð kjör og þú færð í dag? 



Fjarvistir

Sp. 22. Varst þú frá vinnu einn dag eða meira vegna eigin veikinda á síðustu 3 mánuðum? 

Fleiri eru frá vinnu vegna veikinda nú en áður – eða nærri helmingur

Sept.-okt. 2016



Fjarvistir

Sp. 22. Varst þú frá vinnu einn dag eða meira vegna eigin veikinda á síðustu 3 mánuðum? 



Aðstæður og mat á eigin stöðu



Áhyggjur af fjárhagsstöðu 

Sp. 8. Hefur þú miklar, litlar eða engar áhyggjur af fjárhagslegri stöðu þinni? 

Sept.-
okt. ‘16

Könnunin sýnir betri stöðu heimilanna og minni áhyggjur fólks af fjárhagslegri stöðu
sinni.



Áhyggjur af fjárhagsstöðu 

Heildarlaun

542.363

Skýr tengsl á milli heildarlauna og mikilla fjárhagsáhyggja

Sp. 8. Hefur þú miklar, litlar eða engar áhyggjur af fjárhagslegri stöðu þinni? 



Áhyggjur af fjárhagsstöðu 

Meiri áhyggjur hjá þeim sem búa í leiguhúsnæði eða “annarsstaðar”.  Meira en helmingur
þeirra sem búa í leiguhúsnæði er með miklar fjárhagsáhyggjur

Sp. 8. Hefur þú miklar, litlar eða engar áhyggjur af fjárhagslegri stöðu þinni? 



Húsnæði

Sp. 9. Býrð þú í eigin húsnæði, leiguhúsnæði eða í foreldrahúsum? 

Aldrei hafa færri sagst búa í eigin húsnæði



Húsnæði

Sp. 9. Býrð þú í eigin húsnæði, leiguhúsnæði eða í foreldrahúsum? 

Breyting frá 2014
-4%

-5%

-8%



Húsnæði

Sp. 9. Býrð þú í eigin húsnæði, leiguhúsnæði eða í foreldrahúsum? 



Vaxta- og húsnæðisbætur

Sp. 24. Færð þú greitt eitthvað af eftirfarandi vegna húsnæðiskostnaðar?

Allir spurðir, en hér mátti velja
meira en eitt atriði



Vaxta- og húsnæðisbætur

Sp. 24. Færð þú greitt eitthvað af eftirfarandi vegna húsnæðiskostnaðar?

Allir spurðir, en hér mátti velja
meira en eitt atriði

Samtals 26%



Viðhorf til eignarforms

Sp. 28. Hvort telur þú hagstæðara um þessar mundir að búa í leiguhúsnæði eða búa í 
eigin húsnæði 

Allir spurðir



Leigukostnaður

Sp. 29. Hvað greiddir þú í leigu fyrir síðasta heila mánuð? 

Aðeins þeir sem leigja spurðir:



Innifalið í leigu Sp. 30. Hvað af eftirfarandi er innifalið í leigunni? 



Líkleg breyting á eignarformi

Sp. 31. Finnst þér líklegt eða ólíklegt að þú munir að kaupa eigið húsnæði á næstu fimm árum? 

Aðeins þeir sem búa ekki í eigin
húsnæði spurðir



Fjármögnun húsnæðiskaupa

Sp. 32. Hvernig telur þú að þú munir fjármagna kaup á eigin húsnæði 

Aðeins þeir sem segja líklegt að
þeir muni kaupa húsnæði
spurðir



Séreignarsparnaður og úrræði



Séreignarsparnaður

Sp. 25. Telur þú mikinn eða lítinn ávinning af því að safna viðbótarlífeyrissparnaði/séreignarsparnaði?

Allir spurðir



Séreignarsparnaður

Sp. 26. Safnar þú núna eða hefur þú safnað viðbótarlífeyrissparnaði/séreignarsparnaði?

Allir spurðir



Séreignarsparnaður
Sp. 27. Finnst þér líklegt eða ólíklegt að þú munir byrja að safna viðbótarlífeyrissparnaði/séreignarsparnaði á næstu 

fimm árum? 

Þeir sem safna 
ekki (sp. 25) voru 
spurðir þessarar 
spurningar. 

Þeir sem safna ekki spurðir:



Úrræði

Hvað af 
eftirfarandi á best 
við um þig 
varðandi 
eftirfarandi 
úrræði?

Sp. 33. „Úrræði stjórnvalda um ráðstöfun séreignarsparnaðar til fyrstu kaupa á íbúðarhúsnæði.“



Úrræði

Hvað af 
eftirfarandi á best 
við um þig 
varðandi 
eftirfarandi 
úrræði?

Mun meiri áhugi hjá þeim sem ekki búa í eigin húsnæði á úrræði um fyrstu kaup

Sp. 33. „Úrræði stjórnvalda um ráðstöfun séreignarsparnaðar til fyrstu kaupa á íbúðarhúsnæði.“



Úrræði

Hvað af 
eftirfarandi á best 
við um þig 
varðandi 
eftirfarandi 
úrræði?

Sp. 34. „Úrræði stjórnvalda um ráðstöfun séreignarsparnaðar inn á fasteignaveðlán.“



Úrræði

Hvað af 
eftirfarandi á best 
við um þig 
varðandi 
eftirfarandi 
úrræði?

Sp. 34. „Úrræði stjórnvalda um ráðstöfun séreignarsparnaðar inn á fasteignaveðlán.“



Bakgrunnur svarenda



Aldur og kyn

Lítil breyting á aldurssamsetningu frá 2014 Körlum fjölgar í svarendahópnum



Frekari upplýsingar:

tomas.bjarnason@gallup.is


