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Abstract 

Icelandic tourism has changed in the recent years. The number of incoming tourists has 

never been higher. The ratio of tourists versus the population in Iceland is one of the 

highest in the world, but tourism can affect the community in various ways. The housing 

market has also changed, both concerning shortage of housing for locals and increase in 

real estate prices. This research was conducted through a literature review to evaluate 

possible effects of tourism on the housing market in Iceland. The findings from this 

research indicate that increase in housing prices may be the result from housing shortage 

that has increased in Iceland. The demand for housing has increased, partly due to the 

increase in rental price. The housing shortage may be a result of an increased income of 

tourists and the increased demand for accommodation. Hotels have not been able to keep 

up with the demand which has led to higher demand in the sharing economy. 

Accommodation for rent through rental agents, such as Airbnb, has led to higher profits for 

renters. They therefore choose to rent out their apartments to tourist for a short time which 

leads to decreases the supply on the public housing market.  

Key words: tourism – housing market – sharing economy – overtourism – real estate 

prices



 

Útdráttur 

Ferðaþjónusta á Íslandi hefur breyst töluvert á síðustu árum og hefur fjöldi ferðamanna 

aldrei verið meiri. Hlutfall ferðamanna miðað við íbúa á Íslandi er með því hæsta í 

heiminum og geta áhrif ferðaþjónustunnar því verið margvísleg. Húsnæðismarkaðurinn 

hefur einnig tekið miklum breytingum, bæði hvað varðar húsnæðisskort fyrir heimamenn 

og mikla hækkun á fasteignaverði. Í þessari rannsókn er unnin greining á fyrirliggjandi 

gögnum til þess að meta hver áhrif ferðaþjónustunnar eru á húsnæðismarkaðinn á Íslandi. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að hækkun á fasteignaverði megi rekja til 

húsnæðisskorts sem hefur myndast á Íslandi og til aukinnar eftirspurnar eftir íbúðum til 

kaups þar sem leiguverð hefur aldrei verið hærra. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa einnig 

til kynna að húsnæðisskort megi að hluta til rekja til aukningar á komu ferðamanna til 

landsins og þeirrar aukinnar eftirspurnar eftir gistiaðstöðu sem hefur myndast í kjölfarið. 

Hótel hafa ekki náð að anna þeirri hröðu eftirspurn sem hefur myndast á gistimarkaðinum 

og hefur þar af leiðandi ýtt undir aukna eftirspurn innan deilihagkerfisins. Aukinn ábati af 

íbúðaleigu í gegnum leigumiðlanir eins og Airbnb, hefur leitt til þess að fleiri leigusalar 

kjósa að leigja út íbúðir sínar til ferðamanna í skammtímaleigu sem dregur á sama tíma úr 

framboði á almennum húsnæðismarkaði. 

Lykilorð: ferðaþjónusta – húsnæðismarkaðurinn – deilihagkerfi – offjölgun ferðamanna – 

fasteignaverð
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1 Inngangur 

Í þessari rannsókn er litið til mikillar aukningar á fjölda ferðamanna hér á Íslandi og hvort 

að tenging sé á milli þeirra aukningar og þeirra breytinga sem hafa átt sér stað á 

húsnæðismarkaði á Íslandi síðustu ár. Rannsóknin er unnin með aðferðafræðinni fræðilegri 

úttekt (e. literature review) þar sem horft er til rannsókna frá öðrum löndum á þessu sviði, 

en ekki hafa enn verið framkvæmdar fræðilegar rannsóknir á þessu viðfangsefni fyrir 

íslenskar aðstæður. Litið er til tölulegra upplýsinga sem hafa þegar verið birtar um 

aukningu ferðamanna á Íslandi ásamt fyrirliggjandi upplýsinga um breytingar á verðlagi á 

húsnæðismarkaði.   

Höfundur hefur í gegnum nám sitt lært hversu mikil áhrif ferðaþjónustan getur haft á 

áfangastaði, bæði jákvæð og neikvæð. Ferðaþjónustan á Íslandi hefur aldrei verið jafn 

umfangsmikil og verðmæt eins og hún er í dag og því geta áhrif ferðaþjónustunnar náð að 

teygja sig yfir á ýmsa þætti efnahagslífs hér á landi. Miklar breytingar á húsnæðismarkaði 

hafa einnig verið áberandi og mikið til umfjöllunar innan samfélagsins síðustu misseri og 

virðist almennt álit vera að um stórt vandamál sé að ræða, bæði hvað varðar skort á 

húsnæði og þær hækkanir sem hafa verið áberandi á fasteignamarkaði.  

1.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Viðfangsefnið er áhugavert og fróðlegt og forvitnilegt að sjá hvort að tengsl séu þarna á 

milli, hvort aukning í ferðaþjónustu hafi átt eða eigi þátt í breytingum á fasteignamarkaði. 

Íbúðalánasjóður sendi frá sér tilkynningu í lok árs 2017 þar sem auglýst var eftir meistara- 

og doktorsnemum sem vilja stunda rannsóknir á sviði húsnæðismála þar sem verulegur 

vandi hefur skapast hér á landi vegna skort á íbúðarhúsnæði og hækkunar á fasteignaverði 

(Íbúðalánasjóður, e.d.). Það að Íbúðalánasjóður sé að auglýsa eftir rannsakendum til þess að 

rannsaka breytingar á húsnæðismarkaðinum gefur til kynna að staðan hér á landi sé ekki 
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eins góð og hún ætti að vera og getur því verið gagnlegt að huga að orsök vandamálsins og 

hvort ferðaþjónustan eigi þar þátt.  

Markmið þessarar rannsóknar er að sjá hvort að tenging sé á milli aukningar í 

ferðaþjónustu á Íslandi og breytinga á húsnæðismarkaði og hvort að grundvöllur sé fyrir 

stærri og viðameiri rannsókn á viðfangsefninu. Fræðileg úttekt getur gefið góðan grunn að 

áframhaldandi og umfangsmeiri rannsókn og niðurstöðum en er þó ekki nóg til þess að 

greina hvort beint orsakasamband sé þarna á milli, enda er það ekki viðfangsefni þessarar 

rannsóknar.   

Meginrannsóknarspurning verkefnisins er: „Hefur aukning í ferðaþjónustu haft áhrif á 

húsnæðismarkaðinn á Íslandi og þá með hvaða hætti?“ – Með þessari rannsóknarspurningu 

er bæði verið að horfa til hækkunar á fasteignaverði og skorts á íbúðarhúsnæði á Íslandi. 

Ekki verður tekinn fyrir ákveðinn landshluti en þó er aðaláhersla lögð á 

höfuðborgarsvæðið. Tilgátur rannsóknarinnar eru:  

1. Það er samband á milli aukningar í ferðaþjónustu og breytinga á 

húsnæðismarkaðinum.  

2. Aukinn fjöldi ferðamanna hefur áhrif á húsnæðisskort á Íslandi. 

3. Aukinn fjöldi ferðamanna hefur áhrif til hækkunar fasteignaverðs á Íslandi. 

Eins og áður sagði er ekki hægt að alhæfa út frá gögnum þessarar rannsóknar um áhrif 

aukinnar ferðaþjónustu á húsnæðisskort eða hækkunar á fasteignaverði á Íslandi. Ef hins 

vegar tilgátur þessarar rannsóknar standast verður metið hvort að grundvöllur sé fyrir því 

að framkvæma aðra stærri rannsókn á sama viðfangsefni, það er á áhrifum 

ferðaþjónustunnar á húsnæðismarkaðinn. 

1.2 Uppbygging ritgerðar 

Rannsóknin fjallar um ferðaþjónustu á Íslandi, sérstaklega mikla aukningu á fjölda 

ferðamanna, og húsnæðismarkaðinn á Íslandi. Í fyrri hluta rannsóknarinnar, sem leggur 

fræðilegan grunn að rannsókninni, er fjallað almennt um ferðaþjónustu sem atvinnugrein 

og áhrif hennar, offjölgun ferðamanna víðsvegar um heiminn og hvaða afleiðingar hún 
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hefur í för með sér. Farið verður í útskýringu á deilihagkerfi og hver áhrif þess eru á 

ferðaþjónustu og á samfélög. Fyrri hlutinn endar á umfjöllun um mikilvægi stefnumótunar 

þegar kemur að ferðaþjónustu. Seinni hluti rannsóknarinnar, sem skilgreina má sem 

niðurstöðuhluta, fjallar um ferðaþjónustu á Íslandi og þann fjölda ferðamanna sem hingað 

kemur. Niðurstöður beinast að skorti á hótelgistingu og verðlagningu hótelgistingar, 

íbúðagistingu, húsnæðisskorti heimamanna og hækkun fasteignaverðs á Íslandi og þau 

áhrif sem heimamenn verða fyrir. Seinni hluti endar á stuttri umfjöllun um stefnumótun í 

ferðaþjónustu hér á landi, eða skort þar á, og hvort Ísland sé komið að þolmörkum þegar 

kemur að ferðaþjónustu. Ritgerðin endar á umræðum um þær upplýsingar sem hafa verið 

settar fram og niðurstöður þeirra eru túlkaðar. Þar verður rannsóknarspurningu svarað og 

lögð fram svör við því hvort tilgátur rannsóknarinnar standist.  

Í upphafi ritgerðar er gerð grein fyrir aðferðafræði rannsóknarinnar. Það er gert þar sem um 

fræðilega úttekt er að ræða en ekki tölfræðileg rannsókn eða rannsókn þar sem viðtöl eru 

tekin. Eftir aðferðarfræðikaflann hefst strax greining á fyrirliggjandi gögnum og því er 

byrjað á því að greina frá í hverju hún felst. Það mun nýtast lesendum betur að skilja út á 

hvað aðferðafræðin gengur og hvernig rannsóknin var framkvæmd áður en greining 

fyrirliggjandi gagna hefst.  
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2 Aðferðafræði 

Í þessu verkefni er rannsóknaraðferðin fræðileg úttekt (e. literature review) notuð og 

greining þeirra gagna sem eru þegar fyrirliggjandi (e. secondary data analysis) (Tranfield, 

Denyer og Smart, 2003:208). 

2.1 Fræðileg úttekt 

Með fræðilegri úttekt er verið að taka saman þá fræðilega þekkingu sem er nú þegar til 

staðar fyrir ákveðinn fræðilegan tilgang (Tranfield, Denyer og Smart, 2003:208). Með því 

að nota gögn sem hafa verið birt er ekki þörf á að afla eigin frumgagna þar sem 

upplýsingarnar um viðfangsefnið eru þegar til staðar (Finn, Elliott-White og Walton, 

2000:40). Fræðileg úttekt byggir á því markmiði að fá rannsakandann til þess að vera 

virkur í gagnaöflun ásamt því að skipuleggja fræðilegt efni sem hefur verið gefið út af 

öðrum rannsakendum og greina það enn frekar (Tranfield, Denyer og Smart, 2003:208). 

Greining á gögnum sem hafa áður verið birt getur nýst vel til nýrra rannsókna. Með því að 

skoða rannsóknir sem hafa verið framkvæmdar áður og greina niðurstöður þeirra getur 

rannsakandi aukið skilning sinn á viðfangsefninu. Rannsakandi þarf heldur ekki að einblína 

á þau aðferðafræðilegu vandamál sem upp geta komið þegar verið er að afla allra 

frumgagna. Þannig getur rannsakandi einbeitt sér að rannsóknarefninu sjálfu og einblínt á 

þau markmið sem  rannsóknin felur í sér. Rannsakandi getur við úrvinnslu gagna áætlað 

hvað framtíðin felur í sér (Finn, Elliott-White og Walton, 2000:41-42 og 57).  

Meirihluti þeirra gagna sem eru notuð við þessa rannsókn eru fræðilegar erlendar 

rannsóknir og ritrýndar erlendar greinar sem leggja grunn að fræðilega hluta ritgerðarinnar. 

Goodwin (2017) og Ivlevs (2017) fjalla um offjölgun ferðamanna og áhrif hennar á 

áfangastaði. Einnig verður greining gerð á útgefnu efni um ferðaþjónustu og áhrif hennar, 

bæði jákvæð og neikvæð (Archer og Cooper, 1999; Biagi, Lambiri og Faggian, 2012; 

Kreag, 2001; Theobald, 2004). Deilihagkerfið og íbúðagisting hefur mikið breyst og 

umfang beggja þessara þátta stækkað síðustu ár og verður gerð grein fyrir rannsóknum á 

þeim (Gunnar Alexander Ólafsson, Jón Bjarni Steinsson, Árni Sverrir Hafsteinsson, Brimar 

Aðalsteinsson, Snorri Guðmundsson og Vilhjálmur Egilsson, 2015; Puschmann og Alt, 



5 

 

 

2016; So, Oh og Min, 2018). Þar að auki verður fjallað um mikilvægi stefnumótunar þegar 

kemur að ferðaþjónustu (Hall, 2000; Joppe, 2018; Lin, 2006; Liu, Tzeng og Lee, 2012; 

Long og Kayt, 2011; Richins og Pearce, 2000; Wang og Ap, 2013). 

2.2 Fyrirliggjandi gögn 

Í þessari rannsókn er unnin greining á fyrirliggjandi tölfræðilegum gögnum og eru þar af 

leiðandi megindlegs eðlis. Megindlegar rannsóknir ganga út á það að telja, hvort sem það 

er fólk eða annað. Þær ganga út á það að tölu setja hluti og draga ályktanir af þeim gögnum 

um stærri heildir og byggir gagnagreining þeirra á tölulegri framsetningu (Markaðs- og 

miðlarannsóknir, e.d.). Hér er einnig mikið notast við upplýsingar úr rannsóknum sem eru 

eigindlegs eðlis, þar sem áhrif ferðaþjónustu, offjölgunar ferðamanna, deilihagkerfið og 

stefnumótun hefur áhrif á ferðaþjónustuna og á samfélög. Eigindlegar rannsóknir byggjast á 

því markmiði að fá svör við því hvaða merkingu eða skilning einstaklingar leggja í ákveðna 

hluti og málefni og byggjast þær rannsóknir á viðtölum við einstaklinga eða hópa. Það er 

ekki hægt að alhæfa út frá eigindlegum rannsóknum en niðurstöður þeirra veita þó dýpri 

sýn á viðfangsefnið (Háskóli Íslands Félagsvísindastofnun, 2014).  

Unnið var að því að birta þær nýjustu tölfræðilegu heimildir sem hafa birst, en eldri 

tölfræðileg gögn voru einungis notuð í þeim tilgangi að sýna þá þróun og breytingar sem 

hafa átt sér stað í gegn um árin. Í niðurstöðuhluta ritgerðarinnar voru greiningar banka á 

Íslandi mikið notaðar þar sem unnar höfðu verið greiningar á sviði húsnæðismála annars 

vegar og á sviði ferðamála hins vegar. Einnig var stuðst við fréttir sem hafa verið birtar um 

rannsóknarefnið og nýttust við úrvinnslu ritgerðarinnar. Fyrirliggjandi gögn 

rannsóknarinnar koma úr mörgum áttum og telur rannsakandi að það geti gefið betri sýn á 

viðfangsefni rannsóknarinnar og á niðurstöður hennar.  

Þegar verið er að vinna með fyrirliggjandi gögn og vinna úr rannsóknum sem hafa verið 

framkvæmdar af öðrum rannsakendum er mikilvægt að vera meðvitaður um að gögnin sem 

verið er að vinna úr geti falið í sér galla. Það er því nauðsynlegt að horfa á gögnin með 

gagnrýnum augum og vera viss um að þau séu byggð á öruggum og góðum 

rannsóknargrunni (Denscombe, 2002:201-202). Það er mikilvægt að huga að áreiðanleika 
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og réttmæti fyrirliggjandi gagna og þurfa þau enn að vera gild. Það er mikilvægt að huga að 

því  hvaðan efnið kemur og hver rannsakandinn er (Berg, 2009:29). 

2.3 Framkvæmd rannsóknar 

Verkefnið var unnið á tímabilinu janúar til loka apríl 2018. Öll heimildavinna og úrvinnsla 

fór fram innan þess tíma. Gagnaöflun fór fram eingöngu á internetinu þar sem notast er að 

mestu leyti við ritrýndar fræðigreinar, úttektir og greiningar á fasteignamarkaði og á sviði 

ferðaþjónustu, upplýsingar um fjölda ferðamanna frá Ferðamálastofu ásamt fréttum úr 

þjóðfélaginu um viðfangsefnið. Ritrýndar fræðigreinar sem notaðar eru í þessu verkefni eru 

einungis erlendar en unnið hefur verið að því að heimfæra niðurstöður og greiningu 

rannsókna yfir á íslenskar aðstæður. Ekki er til efni um rannsóknir á þessu tiltekna 

viðfangsefni fyrir íslenskar aðstæður og getur þessi rannsókn því verið grundvöllur til þess 

að framkvæma stærri og viðameiri rannsókn á viðfangsefninu. Þessi rannsókn er smá í 

sniðum og fer inn á ýmsa þætti ferðaþjónustunnar sem mögulega eiga þátt í breytingum 

sem hafa átt sér stað á húsnæðismarkaðinum. Þó svo þessi rannsókn gefi góða sýn á það 

hvernig ástandið er og hvernig ferðaþjónustan hefur ýtt undir breytingar á 

húsnæðismarkaðinum, þá er grundvöllur til þess að stækka rannsóknina, vinna viðtöl og 

leggja fram rannsóknir sem gefa nýja og rétta tölfræðilega sýn á hvernig ástandið hefur 

þróast.  
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3 Ferðaþjónusta 

Þó svo að ferðaþjónusta hafi verið til staðar nánast frá upphafi að þá mætti segja að 

ferðaþjónusta sé frekar ung atvinnugrein, í það minnsta eins og við þekkjum hana í dag. 

Áður fyrr fólst atvinnugreinin ferðaþjónusta í grunnþjónustu við ferðamenn, þá er átt við 

gistingu og leiðsögn (Arion banki, 2013:2). Ferðaþjónusta er atvinnugrein sem hefur 

stækkað og þróast mikið síðustu áratugi. Hún er ein stærsta atvinnugreinin í heiminum og 

ferðalög um heiminn halda áfram af krafti (Liu, Tzeng og Lee, 2012:413). Flugsamgöngur 

og þróun á flugþjónustu spila stóran þátt í aukningu á ferðaþjónustu. Afnám 

samkeppnishafta og innleiðing samkomulags um opinn himinn hefur leitt til aukningar á 

flugi um allan heim og aukið þar með samkeppni með lækkun á verði (Christidis, 2016).  

Rétt yfir helmingur allra ferðamanna sem ferðuðust yfir nótt árið 2016 notuðu flug sem 

samgöngumáta (55%) á meðan aðrir notuðust við annars konar samgöngumáta (World 

Tourism Organization UNWTO, 2017). Alþjóðasamtök flugfélaga (e. IATA) hafa spáð því 

að fjöldi ferðamanna sem ferðast með flugi eigi eftir að tvöfaldast á milli áranna 2016 og 

2035 (The International Air Transport Association IATA, 2016), en heildarfjöldi 

alþjóðlegra ferðamanna (e. international tourist arrivals) jókst um 7% árið 2017 og var því 

heildarfjöldi ferðamanna 1.322 milljónir. Þessi aukning er sú mesta síðustu sjö ár þar sem 

almenn aukning hefur verið í kringum 4%. Gert hefur verið ráð fyrir því að fyrir árið 2018 

muni ferðamönnum fjölga enn frekar um 4-5% (UNWTO, 2018).  

Alþjóðaferðamálastofa (UNWTO) hefur spáð því að ferðamönnum eigi eftir að fjölga um 

3,3% að meðaltali milli áranna 2010 og 2030. Til samanburðar er gert ráð fyrir að fjöldi 

ferðamanna aukist að meðaltali um 43 milljónir á hverju ári á þessu tímabili, á meðan 

aukningin á tímabilinu 1995 til 2010 var 28 milljónir ferðamanna á ári (UNWTO, 

2017:14). Framkvæmdastjóri skrifstofu (e. Secretary-General) 

Alþjóðaferðamálastofnunarinnar, Zurab Pololikashvili, segir að alþjóðleg ferðaþjónusta 

haldi áfram eflast og stækka og styrkir þar með ferðaþjónustuna sem aðal drifkraft í 

efnahagslegri þróun. Ferðaþjónusta er þriðja stærsta útflutningsgreinin í heiminum og er 

mikilvæg í aukningu á atvinnu og þegar kemur að velmegun samfélaga um allan heim 

(UNWTO, 2018).  
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Ferðaþjónusta hefur bein áhrif á og verður fyrir áhrifum af félagshagfræðilegum (e. 

socioeconomic) og umhverfislegum víddum sjálfbærni. Ferðaþjónusta er helsta 

efnahagsstoðin í heiminum og hefur mikil félagsleg áhrif, til að mynda í gegnum atvinnu. 

Ferðaþjónusta hefur mörg jákvæð áhrif á efnahag og samfélög en áhrif ferðaþjónustu geta 

einnig verið neikvæð. Störf innan ferðaþjónustu eru oft árstíðabundin og lágt launuð ásamt 

því að áhrif ferðaþjónustu á samfélögin eru ekki alltaf góð. Ferðaþjónusta byggir einnig á 

heilnæmu og náttúrulegu umhverfi en áhrif ferðaþjónustunnar á náttúru eru oft neikvæð. 

Til þess að minnka neikvæð áhrif ferðaþjónustu og auka jákvæðu áhrifin hafa 

Alþjóðaferðamálastofnunin og Umhverfisstofnun Sameinuðu þjóðanna (UNEP) sett sér 

það markmið að vinna að sjálfbærni ferðaþjónustu. Sjálfbær þróun einblínir á framtíðina til 

lengri tíma og þurfa stofnanir að þróa framtíðar sýn til langs tíma til þess að geta verið hluti 

af þeirri sjálfbæru þróun (Postma, Cavagnaro og Spruyt, 2017:13-15). 
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4 Áhrif ferðaþjónustu 

Áhrif ferðaþjónustunnar á samfélög hafa lengi verið vinsælt rannsóknarefni. Aðaláhersla 

hefur verið lögð á skoðun heimamanna á jákvæð og neikvæð áhrif ferðaþjónustunnar (Long 

og Kayat, 2011). Þegar kemur að ferðaþjónustu gleymist oft að hugsa til þeirra áhrifa sem 

bitnar að mestu leiti á heimamönnum áfangastaða. Þessi áhrif ferðaþjónustunnar geta birst 

á ýmsa vegu. Má þar nefna gjörbreyttar lífsvenjur vegna of mikils fjölda ferðamanna, 

hækkandi verðlag, þar með á landssvæðum og húsnæði, tilfærsla, hávaði og aðrar gerðir 

mengunar (George, Mair og Reid, 2009:216). Niðurstöður rannsókna á þessu sviði eru 

undirstöðuatriði í stefnumótun innan atvinnugreinarinnar og við stjórnun (Long og Kayat, 

2011). Áhrif ferðaþjónustunnar geta teygt anga sína mjög langt og ná áhrifin oft lengra en 

til þeirra svæða sem tengjast ferðaþjónustu (Kreag, 2001). Það getur því verið erfitt að gera 

greinarmun á því hvað breytist vegna áhrifa frá ferðaþjónustu eingöngu eða vegna áhrifa 

annarra þátta, eins og nútímavæðingu og þróun eða vegna áhrifa fjölmiðla (Long og Kayat, 

2011).  

Ferðaþjónusta hefur áhrif á ýmsa þætti gestgjafa samfélags (e. host community). Áhrifin 

geta verið á efnahag, menningu, umhverfi eða á félagslega þætti samfélagsins (Kim, Usyal 

og Sirgy, 2013). Þær rannsóknir sem hafa kannað hin ýmsu áhrif ferðaþjónustunnar eru alls 

ekki einróma um það hvort ferðaþjónusta breytir lífi í samfélagi til hins betra eða verra. 

Sumar rannsóknir sýna að heimamenn græða á ferðaþjónustu þar sem efnahagur batnar, 

uppbygging á afþreyingu er algeng, settir eru á fót fleiri viðburðir, fleiri veitingastaðir 

opna, menningin endurlífguð og aukin fjárfesting sett í umhverfislega uppbyggingu. Aðrar 

rannsóknir sýna hins vegar að ferðaþjónusta getur haft í för með sér aukinn kostnað í 

daglegu lífi, aukna hávaðamengun, mannþröng eykst, glæpatíðni eykst og fleiri fara að 

betla. Það getur leitt til röskunar á menningu samfélaga og lífi heimamanna og þar að auki 

getur ferðaþjónusta leitt til spillingar á umhverfi (Ivlevs, 2017:599). Það er augljóst að áhrif 

ferðaþjónustunnar eru margvísleg og geta birst með mismunandi hætti á milli mismunandi 

áfangastaða. Það er mikilvægt að áhrif ferðaþjónustunnar séu skýr svo að hægt sé að takast 

á við þær óæskilegu afleiðingar sem ferðaþjónustan hefur í för með sér og fullnýta þær 

æskilegu sem hafa jákvæð áhrif á áfangastaðinn.  
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4.1 Áhrif ferðaþjónustu á húsnæðismarkað 

Rannsóknir sem reyna að mæla magn heildaráhrifa ferðaþjónustu og ferðaþjónustuþátta á 

húsnæðismarkaðinn og samband milli ferðaþjónustu og fasteignaverðs eru fáar. Þær 

rannsóknir sem hafa verið framkvæmdar byggjast að mestu leyti á upplýsingum frá 

Bandaríkjunum (Biagi, Brandano og Lambiri, 2015:502). Rannsóknir á sviði efnahags og á 

húsnæðismarkaði hafa sýnt fram á það að þættir tengdir ferðaþjónustu geta haft bein og 

óbein áhrif á húsnæðismarkaðinn. Bein áhrif geta komið til vegna utanaðkomandi krafna 

sem ferðamenn setja þar sem þeir keppast við samfélög heimamanna um landssvæði og 

húsnæði á áfangastað. Óbein áhrif geta komið til vegna þeirra fjárfestinga sem settar eru í 

þægindi fyrir ferðamenn og vegna þeirra óþæginda sem fylgir ferðaþjónustu og hafa þar 

með áhrif á fasteignaverð og virði húsnæðis (Biagi, Lambiri og Faggian, 2012). Ef litið er 

til útgefins efnis um húsnæðisverð byggja flestar rannsóknir á hlið eftirspurnar. Minna er 

um rannsóknir á framboði og getur það stafað af erfiðleikum við að finna gögn eða 

upplýsingar, eins og skipulagsreglugerðir og upplýsingar um nýtingu landssvæðis. Það er 

mikilvægt fyrir dreifbýli og þeirra stefnumál að vita hver eru áhrif ferðaþjónustunnar á 

húsnæðismarkað áfangastaða, og þarfnast þau því stöðugrar eftirfylgni (Biagi, Brandano og 

Lambiri, 2015:503).  

Fyrri rannsóknir á sambandi ferðaþjónustu og fasteignaverðs hafa einblínt á gistiaðstöðu 

eins og hótel, íbúðir, eða sumarhús (e. holiday homes). Það sem er einkennandi fyrir þær 

rannsóknir er að þær eru tilviksrannsóknir; einblína á eina borg eða eitt hverfi, eða eru 

ákvarðaðar við ákveðin þægindi, til dæmis strönd, garða, golfvelli og þess háttar. Þar af 

leiðandi greina þær ekki áhrif ferðaþjónustu sem heildar, með tilliti til framboðs og 

eftirspurn (Biagi, Brandano og Lambiri, 2015:503). Stöðug aukning í eftirspurn 

ferðamanna og aukning á neyslu ferðamanna innan ákveðins svæðis leiðir óhjákvæmilega 

til stöðugrar uppbyggingar, sérstaklega þegar kemur að gistiaðstöðu. Það leiðir í kjölfarið 

til hækkunar á fasteignaverði (Archer og Cooper, 1999:66).  

Biagi, Brandano og Lambiri (2015) skoðuðu hvernig fasteignaverð í borgum Ítalíu getur 

orðið fyrir áhrifum efnahagslegra og lýðfræðilegra þátta ásamt starfsemi ferðaþjónustu 

innan hverrar borgar fyrir sig. Niðurstöður þeirra er hægt að túlka þannig að starfsemi 
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ferðaþjónustu virkjar og eykur eftirspurn á húsnæðismarkaði og framboð á áfangastað, en 

hefur einnig þau áhrif að fasteignaverð hækkar. Þannig getur ferðaþjónusta á Ítalíu sýnt 

jákvæð ytri áhrif og sem viðbót til þess að efla efnahag samfélagsins og  

húsnæðismarkaðarins. Hins vegar getur álag sem myndast á fasteignaverð vegna ytri áhrifa 

ferðamanna minnkað möguleika heimamanna á að fá húsnæði á viðráðanlegu verði. Það er 

líklegt að á meðan fasteignaverð hækkar leggist aukinn kostnaður á heimamenn vegna 

hækkunar á fasteignasköttum. Þar sem uppbygging ferðaþjónustu er mikil og hröð getur 

myndast stöðugt álag á verð innan húsnæðis markaðarins. Það getur leitt til þess að unga 

fólkið og þeir íbúar samfélagsins sem eru tekjulægri hafi minni möguleika en aðrir á að 

standa undir húsnæðiskostnaði. Getur það leitt til þess að þeir þurfi að flytja í burtu frá 

sínum heimaslóðum vegna þess að hann hefur þróast yfir í vinsælan áfangastað ferðamanna 

(Tica og Kesar, 2011:593-594).  

Ef litið er til ferðaþjónustu í tengslum við líftímakúrfu Butlers er hægt að gera ráð fyrir 

hækkun verðlags á húsnæðismarkaði á öllum þróunarstigum ferðaþjónustunnar, nema 

þegar áfangastaðir eru að fara inn í hnignunartímabilið. Uppbygging áfangastaða og þróun 

ferðaþjónustunnar hafa því áhrif á verð á húsnæðismarkaði (Tica og Kesar, 2011:593). 
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5 Offjölgun ferðamanna og þolmörk 

Offjölgun ferðamanna er þegar heimamönnum eða ferðamönnum finnst vera of mikið af 

ferðamönnum á áfangastaðnum og þegar lífsgæði íbúanna á svæðinu eða gæði upplifunar 

ferðamanna hafa versnað óásættanlega mikið. Það er andstæðan við ábyrga ferðaþjónustu 

þar sem lögð er áhersla á að nota hana til þess að gera áfangastaðinn að betri stað til þess að 

búa á og betri stað fyrir ferðamenn að heimsækja (Responsible Tourism Partnership, e.d.). 

Hætta er á að offjölgun ferðamanna verði að raunveruleika þegar hagsmunir 

ferðaþjónustunnar er sett í efra sæti en hagsmunir heimamanna (Goodwin, 2017).  

Orsök offjölgunar ferðamanna eru oft afmörkuð við ákveðinn áfangastað en orsökin er þó 

sjaldnast einþætt. Eitt af því sem er talið valda offjölgun ferðamanna er sá möguleiki fyrir 

ferðamenn að geta farið fram hjá millilið þegar kemur að því að kaupa gistingu á 

áfangastað. Með þeim möguleika er verið að ýta undir hækkun á leigu og sem getur leitt til 

þess að þeim íbúum sem hafa lægri tekjur verði bolað í burtu af svæðinu. Leigumiðlanir 

eins og Airbnb hafa gert það auðveldara fyrir ferðamenn að finna gistingu sem er á 

hagstæðu verði, sem leiðir til þess að fólk ferðast meira (Goodwin, 2017). Niðurstaða 

rannsóknar Ivlevs (2017) bendir til að í löndum þar sem ferðamenn eru margir og þar sem 

þeim fjölgar hratt geti það leitt til þess að lífsgæði heimamanna minnki. Þó svo að aukin 

ferðaþjónusta leiði af sér aukinn efnahagslegan ávinning og búi til fleiri störf hafa 

heimamenn minni lífsánægju.  
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6 Deilihagkerfið 

Deilihagkerfi er þegar einstaklingar deila vörum, þjónustu og upplýsingum með hvert öðru 

og greiða fyrir þau viðskipti, hvort sem er með peningum eða öðrum verðmætum í 

skiptum. Íbúðagisting er hluti af þessu deilihagkerfi. Með tilkomu internetsins hefur orðið 

auðveldara að gera slíka samnýtingu mögulega á heimsvísu og geta ókunnugir nýtt sér 

vörur, þjónustu og upplýsingar hvers annars (Gunnar Alexander Ólafsson o.fl, 2015:1 og 

5).  

Grundvallaratriði deilihagkerfisins er ekki nýtilkomið. Að deila auðlindum er þekkt í 

viðskiptum þar sem fyrirtæki deila auðlindum eða þegar viðskiptavinir versla við fyrirtæki. 

Það er hins vegar nýtilkomin útbreiðsla  á viðskiptum milli neytenda sem hefur skapað nýtt 

viðskiptalíkan (Puschmann og Alt, 2016:93). Deilihagkerfið getur teygt anga sína í ýmsar 

áttir en er þó algengast að það eigi sér stað þegar um er að ræða eignir og gæði sem eru dýr, 

eitthvað sem er í eigu flestra einstaklinga en er ekki verið að nýta til hins ýtrasta, eins og 

fasteignir og bílar (Gunnar Alexander Ólafsson o.fl., 2015). Í Bandaríkjunum voru 21% 

neytenda sem höfðu notast við deilihagkerfi árið 2014 og gert var ráð fyrir að notkunin 

myndi aukast upp í 45% árið 2015 (Puschmann og Alt, 2016:93). 

Deilihagkerfið skapar fríðindi fyrir neytendur, þá sem skaffa og milligöngumenn. Fyrir 

neytendur býður það upp á aukin þægindi þar sem þeir geta notað ákveðna vöru í 

ákveðnum tilgangi. Þeir sem skaffa vörurnar og milligöngumenn geta hagnast á 

deilihagkerfinu þar sem þeir geta staðsett sig á vettvangi þar sem neytendur geta deilt 

vörum og þjónustu. Þeir geta einnig veitt aukið gildi innan deilihagkerfisins, til dæmis með 

því að bjóða upp á tryggingar eða greiðsluþjónustu (Puschmann og Alt, 2016:95). Til eru 

vefsíður þar sem einstaklingar geta skipst á íbúðum, leigt sér herbergi til skamms eða lengri 

tíma, einstaklingar geta leigt föt eða verkfæri eða ýmsar aðrar vörur í eigu annarra. Þessar 

vefsíður, þar sem einstaklingar geta skipst á eða leigt út vörur sínar kallast umboðssíður (e. 

platform) (Gunnar Alexander Ólafsson o.fl., 2015).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að verð, samfélag, heimilislegt andrúmsloft og sjálfbærni séu 

helstu drifkraftar einstaklinga til þess að velja Airbnb, á meðan vantraust, óáreiðanleiki og 
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skortur á sparnaði hafa verið ástæður hömlunar á notkun Airbnb (So, Oh og Min, 

2018:225). Deilihagkerfið felur í sér ýmsa kosti, til að mynda geta eigendur vannýttra gæða 

hagnast á því að leigja þau út og á sama tíma fá leigjendur gæðin á hagstæðara verði en ef 

þeir hefðu leigt af atvinnufyrirtækjum. Einnig getur deilihagkerfið gert það að verkum að 

fólk sem er félagslynt fær tækifæri til þess að kynnast nýjum einstaklingum sem það hefði 

annars ekki kynnst. Þeir sem leigja gistirými í gegnum Airbnb hafa tækifæri til þess að 

upplifa áfangastaðinn eins og innfæddir þar sem þau eru ekki inni á hóteli í miðbænum. 

Umboðssíður deilihagkerfisins sjá um að fólk eigi auðvelt með að finna viðskiptavini sem 

hægt er að treysta á þar sem þar er til staðar ákveðið gæðaeftirlit og neytendavernd (The 

Economist, 2013).  

Deilihagkerfið felur einnig í sér ýmsa ókosti, til að mynda að þá eru viðskipti í gegnum 

umboðssíður tiltölulega nýtilkomin og ná lög og reglur því ekki oft yfir þau. Það getur 

reynst erfitt að hafa eftirlit með viðskipum deilihagkerfisins og er oft erfitt að innheimta 

skatta og gjöld sem seljendur eiga að greiða. Þar að auki getur verið erfitt að framfylgja 

öryggiskröfum sem þurfa að vera til staðar, eins og á íbúðum sem eru til leigu í gegnum 

Airbnb. Að lokum getur uppgangur íbúðagistinga aukið umgang innan íbúðabyggðar sem 

er ekki í samræmi við deiliskipulag og/eða aðalskipulag svæðisins (Baker, 2014). 

Vegna mikillar fjölgunar ferðamanna og mikillar aukningar á eftirspurn eftir gistirýmum 

hér á landi hefur skapast grundvöllur fyrir miklum vexti deilihagkerfisins, og hefur því 

verið mætt að einhverju leyti með auknu framboði af íbúðarhúsnæði. Airbnb er vefsíða þar 

sem einstaklingar og fyrirtæki geta skráð sínar íbúðir til útleigu gegn gjaldi, og hafa 

útleigur í gegnum heimasíðu Airbnb aukist til muna síðustu ár (Íslandsbanki, 2016:38). 

Helsti hvati neytenda til þess að leigja í gegnum íbúðaleigur eins og Airbnb er verðgildi, 

eða efnahagslegur ávinningur. Verðgildi er þegar einstaklingur skynjar peningalegan 

ávinning af sinni hálfu. Rannsóknir hafa sýnt að þessi peningatengdu gildi eru nauðsynleg 

þegar verið er að velja Airbnb (So, Oh og Min, 2018:225).  
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7 Stefnumótun 

Stefna er áætlanagerð til þess að leiðbeina og til þess að hafa áhrif á ákvarðanir, aðgerðir og 

önnur málefni. Stefnur eru þróaðar sem tól fyrir stjórnendur til þess að ná vel skilgreindum 

pólitískum-, stjórnunar- og fjárhagslegum markmiðum (George, Mair og Reid, 2009:199). 

Stefnumótun er það ferli þar sem sett er fram áætlun um hvernig eigi að ná fram 

breytingum á núverandi ástandi og hver er æskileg staða eftir ákveðinn tíma. Stefnumótun 

er stór þáttur í allri starfsemi hjá hinu opinbera; ráðuneytum, stofnunum og sveitarfélögum, 

og er æskilegt að henni fylgir aðgerðaáætlun þar sem aðgerðir eru útfærðar til þess að ná 

settum markmiðum (Forsætisráðuneytið, 2013).  

Innleiðing stefnumótunar hefur verið rannsökuð frá ýmsum sjónarhornum, frá ofansækinni 

nálgun (e. top-down approach) þar sem áhersla er lögð á hvað og hvernig á að stjórna 

umhverfinu sem stefnumótunin á við um og hvernig innleiðingu stefnunnar er framfylgt af 

stefnumótanda; frá neðansækinni nálgun (e. bottom-up approach) þar sem áhersla er lögð á 

hvernig samfélög semja við stjórnvöld til þess að setja fram stefnu sem hagnast báðum 

aðilum; og samruna nálgun (e. synthesis approach) þar sem unnið er að sameiningu 

ofansækinnar og neðansækinnar nálgunar aðferðum (Wang og Ap, 2013:222).  

Þar sem að ferðaþjónusta er blönduð atvinnugrein sem samanstendur af einkafyrirtækjum, 

ríkisstofnunum og samtökum sem ekki eru drifin af hagnaði (Anderson og Getz, 2009), þá 

krefst það samvinnu allra aðila þegar kemur að skipulagningarferli til þess að vinna að 

sjálfbærri ferðaþjónustu (Hall, 2000; Richins og Pearce, 2000). Allar stefnumótanir eru vel 

skipulagðar þar sem horft er til áhrifa ferðaþjónustunnar á samfélög og umhverfi (Lin, 

2006; Theobald, 2004). Alþjóða ferðamálastofnunin (e. UNWTO) hefur varað við því að 

margar stefnumótanir fyrir ferðaþjónustu sem þjóðarstefnu eru sjaldan útfærðar eins og 

áætlað var, oftast vegna þess að þær eru of flóknar, fjárhagslega óhagstæðar eða vegna 

annarra ástæðna. Einnig eru slíkar stefnumótanir með óraunverulegar væntingar þegar 

kemur að samhæfingu, samvinnu, þátttöku og pólitíska stjórnun (WTO, 1980).  

Þegar unnið er að stefnumótun fyrir ferðaþjónustu þarf að huga að því hvernig fyrirhuguð 

þróun gæti orðið eftir 10 ár. Ef ferðaþjónustuáætlun á að vera árangursrík mun 
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ferðaþjónustan sem atvinnugrein að öllum líkindum stækka og hafa aukin áhrif á líf 

heimamanna. Þess vegna er mikilvægt að meta áætlunina vel áður en hún er samþykkt. Sé 

það ekki gert getur stækkun greinarinnar orðið of hröð og öflug og hætta á að heimamenn 

leiti út fyrir samfélag sitt hvað varðar atvinnu og þjónustu. Þegar ferðaþjónustan hefur tekið 

völdin getur hækkað verðlag orðið óviðráðanlegt og getur gert erfitt fyrir íbúa að búa í sínu 

samfélagi (George, Mair og Reid, 2009:238-239).  

Þeir sem vinna að stefnumótun leiða oft með hugann að því hvernig ferðaþjónustan hefur 

ekki einungis efnahagslegar afleiðingar heldur hefur einnig áhrif að lífsgæði og vellíðan 

einstaklinga innan gestgjafasamfélagsins. Þar að auki getur það haft áhrif á stefnumótun 

ferðaþjónustunnar hvort að vellíðan heimamanna sé mismunandi milli landa þar sem eru 

fleiri ferðamenn eða færri (Ivlevs, 2017). Ivlevs (2017) leggur til að stefnumótun sé þróuð 

þannig að aukning ferðamanna sé stigvaxandi frekar en að mikil aukning sé í einu. 

Hagsmunahópar stefnumótunar innan ferðaþjónustunnar eru í flestum tilfellum flokkaðir 

sem framleiðendur (e. producer), það er fyrirtæki eða stofnanir, og sem ekki 

framleiðandahópar (e. non-producer groups), það er neytendur og umhverfissinnar (Hall og 

Jenkins, 1995). 

Stjórnvöld meta efnahagslegt framlag ferðaþjónustunnar fram yfir annað og þá snýst 

stefnumótun ferðaþjónustunnar oftast að því að auka tekjur frá ferðamönnum, sérstaklega 

alþjóðlegum ferðamönnum sem ferðast yfir nótt. Stefnumótun beinist að því að auka 

efnahagslegan ávinning og á sama tíma að koma í veg fyrir möguleg vandamál sem 

samfélög, umhverfi, neytendur og fyrirtæki geta orðið fyrir. Stjórnskipulag krefst þess að 

stjórnvöld og hagsmunaaðilar önnur en stjórnvöld vinni í sameiningu að innleiðingu 

stefnumótunar. Það er þó oftast því miður þannig að skattgreiðendur og íbúar hafa lítið að 

segja í umræðu um stefnumótun. Í besta falli er ráðgast við þá og þeir beðnir að koma með 

athugasemdir um tillögur sem eru þegar komnar vel á veg. Nýleg hafa þeir sem setja fram 

stefnumótanir byrjað að hlusta á þær athugasemdir sem gestgjafasamfélög og 

hagsmunaaðilar hafa sett fram þarf sem offjölgun er að verða algengt vandamál á helstu 

áfangastöðum (Joppe, 2018).  
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8 Ferðaþjónusta á Íslandi 

Ferðaþjónustan á Íslandi hefur tekið miklum breytingum síðasta áratug og var það eftir 

efnahagskreppuna árið 2008 sem ferðaþjónustan féll undir þann flokk að vera þriðja stoð 

útflutnings á Íslandi (Hagfræðideild Landsbankans, 2018). Frá árinu 2010, þegar eldgosið í 

Eyjafjallajökli átti sér stað og öskuský sem því fylgdi truflaði ferðir milljónir ferðamanna út 

í heimi, hefur íslensk ferðaþjónusta náð að snúa því sér í hag og hefur ferðamönnum 

fjölgað fjórfalt síðan þá. Einnig hefur vel heppnuð auglýsingaherferð, „Inspired by 

Iceland“, spilað inn í að ferðaþjónustunni hefur tekist að snúa við blaðinu og kom herferðin 

Íslandi á kortið sem eftirsóknarverður áfangastaður (Samtök ferðaþjónustunnar, 2017-2).  

Á árunum 2009 til 2017 hefur verðmæti útflutnings á þjónustu á Íslandi tvöfaldast og er 

hægt að rekja þessa aukningu einungis til ferðaþjónustunnar. Án ferðaþjónustunnar hefði 

útflutningur á þessu tímabili dregist saman (Hagfræðideild Landsbankans, 2018). 

Samkvæmt tölum Hagstofunnar var hlutfall ferðaþjónustunnar af vergri landsframleiðslu 

árið 2016 8,4% og er ferðaþjónusta í dag stærsta útflutningsatvinnugrein landsins. Til 

samanburðar var hlutfall sjávarútvegs 7,0% af vergri landsframleiðslu árið 2016. 

Heildartekjur ferðaþjónustunnar fyrir árið 2017 námu um 520 milljörðum króna sem er 

43% af heildarútflutningstekjum landsins (Íslandsbanki, 2018:16 og 17).  

Ferðaþjónusta er mjög víðfeðm og snertir mörg svið. Öll ráðuneyti á Íslandi koma að 

ferðamálum með einum eða öðrum hætti en það er ráðherra ferðamála, iðnaðar og 

nýsköpunar sem ber ábyrgð á ferðaþjónustu sem atvinnugrein. Atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytið sér um starfsemi Ferðamálastofu, Framkvæmdasjóðs 

ferðamannastaða og Stjórnstöðvar ferðamála. Þar að auki falla rannsóknir á sviði 

ferðamála, markaðsmála og kynningarmála ferðaþjónustunnar undir atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytið. Önnur starfsemi sem tengist ferðaþjónustu falla undir önnur 

ráðuneyti og fer það eftir starfseminni (Stjórnarráð Íslands, e.d.). 

Síðustu áratugi hefur atvinnugreinin ferðaþjónusta á Íslandi tekið stórt stökk og tekið út 

mikinn þroska (Arion banki, 2013:2). Í dag spilar ferðaþjónustan stórt hlutverk í 

atvinnusköpun og verðmætasköpun á Íslandi. Atvinnugreinin er mjög fjölbreytt og tengjast 
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hagsmunir ferðaþjónustunnar við mjög breiðan hóp atvinnugreina um allt landið (Samtök 

ferðaþjónustunnar, 2017-1). Starfsfólki í greinum sem tengdar eru ferðaþjónustu hefur 

fjölgað töluvert, úr 11 þúsund í tæplega 19 þúsund frá árinu 2009 til 2015 (Samtök 

atvinnulífsins, 2016) og hefur störfum fjölgað um 16 þúsund á árunum 2011 og 2017, það 

er 39% af heildaraukningu starfa yfir allt landið á tímabilinu. Þannig hefur ferðaþjónusta átt 

stóran þátt í því að minnka atvinnuleysi sem hafði aukist mikið eftir efnahagshrunið 2008 

(Íslandsbanki, 2018:60-62). 

Innan ferðaþjónustunnar er veitingasala fjölmennasta atvinnugreinin með um 38% 

starfsmanna og gistiþjónusta þar á eftir með um 24% starfsmanna. Hlutfall launþega innan 

ferðaþjónustunnar hefur vaxið úr 7,9% á árinu 2010 í 14,5% árið 2017 og ferðaþjónustan er 

því ein umfangsmesta atvinnugreinin á Íslandi. Þegar litið er á þessa aukningu í alþjóðlegu 

samhengi er hlutfallsleg aukning starfa innan atvinnugreinarinnar sú sjötta mesta í 

heiminum (Íslandsbanki, 2018:60-62). Í könnun á viðhorfi 400 stærstu fyrirtækjanna til 

efnahagslífsins sem var gerð fyrir Samtök atvinnulífsins og Seðlabanka Íslands benda 

niðurstöður til þess að  um 46% ferðaþjónustufyrirtækja telji sig þurfa að auka starfsgildi á 

árinu og eru fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu þar í meirihluta, eða 33% á móti 14% 

fyrirtækja á landsbyggðinni (Samtök atvinnulífsins, 2017). Það er því ljóst að 

ferðaþjónustan er enn á vaxtarstigi og vöntun er á starfsfólki til þess að halda í við þessa 

aukningu innan atvinnugreinarinnar. 

Ferðaþjónustan er sem stendur að takast á við erfið ytri áhrif. Má þar nefna hækkun launa 

og hækkun á verðlagi og verðbólgu, sem getur leitt til þess að ferðamönnum fari fækkandi. 

Gerist það eru miklar líkur á að efnahagssamdráttur muni eiga sér stað hér á landi sem 

getur smitað frá sér inn í allt hagkerfið (Samtök ferðaþjónustunnar, 2017-2).  Það er því 

greinilegt að ferðaþjónusta er mjög mikilvæg á Íslandi og eru áhrif hennar stórtæk. 

Ferðamönnum á Íslandi hefur fjölgað mjög hratt síðustu ár og eru ferðamenn margfalt fleiri 

en heimamenn. Það er því hægt að huga að því hvort að hér á landi sé offjölgun 

ferðamanna að eiga sér stað. 
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8.1 Fjöldi ferðamanna á Íslandi 

Mikil aukning hefur verið á komum ferðamanna undanfarin ár. Árið 2010 komu alls 

485.016 erlendir ferðamenn til landsins, ýmist í gegnum Keflavíkurflugvöll, með skipum 

eða í gegnum aðra flugvelli. Árið 2015 voru ferðamenn komnir yfir milljón manns í fyrsta 

skiptið og árið 2016 hafði ferðamönnum fjölgað um tæplega helming en þá voru þeir alls 

1.792.201 talsins (Ferðamálastofa, e.d.). Árið 2017 komu alls 2.195.271 ferðamaður og 

hafði þar með aukist um 427.545 ferðamenn frá árinu 2016. Þessi aukning nemur um 

24.2% á milli ára. Þessi fjöldi gefur einungis upplýsingar um ferðamenn sem koma í 

gegnum Keflavíkurflugvöll og eru því ferðamenn sem koma um aðra flugvelli, með 

skemmtiferðaskipum eða með Norrænu undanskildir (Ferðamálastofa, 2018). Hafa verður 

þó í huga að gera þarf ráð fyrir frávikum á talningunni sem fer í gegnum 

Keflavíkurflugvöll, en reiknað er með að oftalning í gegnum Keflavíkurflugvöll geti verið 

á milli 7,9-13,7% vegna þeirra ferðamanna sem koma hingað í gegnum tengiflug, 

dagsferðamanna sem koma ekki til með að gista á landinu ásamt því að erlendir starfsmenn 

sem hafa ekki búsetu hér á landi eru með í tölunum (Íslandsbanki, 2018:9).  

Heildarfjöldi Íslendinga 1. janúar 2018 var 348.450 (Hagstofa Íslands, 2018) og er þannig 

hægt að sjá að hlutfall ferðamanna árið 2017 er rúmlega sexfalt miðað við heildarfjölda 

heimamanna. Hlutfall ferðamanna af íbúafjölda hér á Íslandi er með því hæsta sem finnst í 

heiminum. Það sama á þó ekki við þegar horft er til hlutfalls ferðamanna miðað við 

landrými, en það hlutfall telst tiltölulega lágt í alþjóðlegu samhengi (Íslandsbanki, 2016).  

Fjölgun ferðamanna hefur átt sér stað að mestu leyti utan háannatíma og jafnar það 

rekstrargrundvöll fyrirtækja innan atvinnugreinarinnar yfir árið (Íslandsbanki, 2018:11). 
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Mynd 8.1. Brottfarir erlendra farþega frá landinu 2010-2017 (Ferðamálastofa, 2018). 

Greiningardeild Íslandsbanka hefur gefið út spá þar sem gert er ráð fyrir 11% aukningu á 

komum ferðamanna til landsins á árinu 2018 frá árinu 2017. Ekki hefur verið svo hæg 

aukning á ferðamönnum hér á landi síðan ferðamönnum fækkaði árið 2010 en þó er 11% 

aukning hröð fjölgun þegar litið er til alþjóðlegs samhengis (Íslandsbanki, 2018:6).  

Mikil fjölgun ferðamanna hefur átt sér stað á heimsvísu síðustu ár í kjölfar ódýrari 

flugsamgangna og vegna aukinnar velmegunar í mörgum löndum, en fjölgun ferðamanna á 

Íslandi hefur verið töluvert meiri en í öðrum ríkjum (Samtök atvinnulífsins, 2016). Slík 

aukning getur haft þær afleiðingar að aukið álag myndast á innviði landsins og á vinnuafl 

ferðaþjónustunnar, en þeir þættir hafa ekki náð að vaxa í samræmi við þá fjölgun 

ferðamanna sem hefur átt sér stað. Þjóðir sem eru fámennar eru viðkvæmari fyrir hraðri og 

mikilli fólksfjölgun en aðrar þjóðir og innviðir þeirra. Til að mynda þá hefur verið erfitt að 

mæta aukinni þörf fyrir vinnuafl, bæði innan ferðaþjónustunnar og byggingaiðnaðarins, 

sem er starfsgrein sem verður fyrir áhrifum ferðaþjónustunnar, og hefur myndast aukin 

eftirspurn eftir atvinnuhúsnæði og íbúðarhúsnæði (Íslandsbanki, 2018:7 og 29).  

Ef sett eru inn í leitarvélina Google leitarorðin „too many tourists“ eru gefin upp nokkur 

lönd þar sem offjölgun ferðamanna er talið vera vandamál og er Ísland þar á meðal, mjög 

ofarlega á lista (Responsible Tourism Partnership, e.d.). Samkvæmt könnun sem 
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framkvæmd var af Maskínu fyrir ferðamálastofu sumarið 2016 þar sem erlendir ferðamenn 

voru þátttakendur voru 16,9% sem töldu að takmarka þyrfti fjölda ferðamanna hér á landi 

(Ferðamálastofa, 2017). Það er því hægt að huga að því hvort á Íslandi í dag sé offjölgun 

ferðamanna að eiga sér stað. 
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9 Framboð gistiþjónustu 

Framboð á gistiþjónustu á Íslandi hefur aukist samhliða aukningu í ferðaþjónustu. 

Ferðamenn hafa tök á því að velja hvers kyns gistiþjónustu og hefur orðið töluverð breyting 

á gistimarkaðinum síðustu ár, einkum vegna aukningar á seldum íbúðagistingum. Árið 

2017 voru hótel með 37% markaðshlutdeild á gistimarkaðinum, Airbnb kom þar á eftir 

með 27% markaðshlutdeild og í þriðja sæti voru gistiheimilin með 12% markaðshlutdeild.  

Frá árinu 2010 hefur mesta aukningin verið hjá íbúða-, orlofshúsa- eða heimagistingu og 

næst mesta aukning hefur verið hjá hótelum og farfuglaheimilum (Íslandsbanki, 2018:41). 

Yfir árið 2017 voru seldar gistinætur í gegnum Airbnb næst flestar af öllum seldum 

gistinóttum, á eftir hótelgistingum, og er Airbnb því næst umfangsmesta gistiþjónusta á 

Íslandi. Airbnb gisting er orðin þrefalt stærri en þriðja umfangsmesta gistiþjónustan, 

gistiheimili (Íslandsbanki, 2018:36). 

9.1 Verðlagning gististaða  

Verðlag á hótelgistingu hefur hækkað ört og er verðlag gististaða hærra en það var fyrir 

hrun. Hægt er að rekja hækkunina til launahækkana og skort á framboði, en þar sem 

skyndileg og mikil eftirspurn myndaðist hjá erlendum ferðamönnum tekur tíma að mæta 

aukinni þörf á gistingu (Samtök atvinnulífsins, 2016). Af allri seldri gistingu árið 2016 var 

87% seld til erlendra ferðamanna og er gistiþjónusta á Íslandi því að mestu leyti háð 

komum ferðamanna. Ísland selur hlutfallslega flestar gistinætur til útlendinga í Evrópu en 

hlutfall meðaltals nágrannaþjóða okkar af seldum gistinóttum til erlendra ferðamanna er 

30% (Íslandsbanki, 2018:30).  Nýting hótelgistingar í Reykjavík var sú mesta af 

höfuðborgum Norðurlanda árið 2017 og var verðið einnig það hæsta. Gisting í Reykjavík er 

að öllum líkindum sú dýrasta í heimi. Hafa þarf þó í huga að það er ekki endilega merki um 

að hótelrekstur sé arðbærari hér á landi en á öðrum Norðurlöndum þar sem 

rekstrarumhverfið er mjög ólíkt því sem þekkist þar (Íslandsbanki, 2018:54-55). 

Leigusalar íbúðagistinga í gegnum Airbnb voru með heildartekjur upp á 19,4 milljarða fyrir 

árið 2017 sem var aukning um 109% frá árinu áður. Verð í gegnum íbúðagistingu er 
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misjafnt eftir gerð gistirýma en þegar heil íbúð er til leigu þá er meðalverðið í kringum 

21.600 krónur. Meðalverð á hótelherbergi innan Reykjavíkur er um 19.700 krónur. Það 

getur því verið töluvert ódýrara að leigja íbúðagistingu þar sem ein íbúð getur hýst fleiri 

gesti en hótelherbergi og er því meðalverð á einstakling lægra í gegnum Airbnb. Velta 

Airbnb sem hlutfall af veltu hótela er töluvert lægra en fjöldi gistinótta segir til um og gefur 

það því til kynna að hver gistinótt sé ódýrari í gegnum Airbnb en á hótelum (Íslandsbanki, 

2018:44).  

9.2 Hótelgisting 

Með auknum fjölda ferðamanna hér á landi er augljóst að sá fjöldi þarf meira gistirými. 

Árið 2010 voru gistinætur erlendra ferðamanna 2,1 milljón (KPMG, 2016:8) og árið 2016 

hafði gistinóttum ferðamanna fjölgað í 7,8 milljónir. Þá eru ótaldar þær gistinætur sem hafa 

ekki verið skráðar í gegnum Airbnb. Alls voru seldar um 11,6 milljónir gistinátta yfir árið 

2017 og er það fyrir allar tegundir gististaða. Þar af voru 4,3 milljónir gistinátta seldar á 

hótelum. Á Íslandi eru seldar gistinætur flestar miðað við íbúafjölda samkvæmt 

gagnagrunni Eurostat sem gefur til kynna hversu umfangsmikil gistiþjónusta á Íslandi er 

orðin (Íslandsbanki, 2018:30-36).  

Með þessari gífurlegri aukningu ferðamanna til landsins hefur ekki tekist að mæta þörf fyrir 

aukið gistirými með auknum fjölda hótelgistinga. Fyrir árið 2016 hafði Greiningardeild 

Íslandsbanka áætlað að þörf væri á 1.397 nýjum hótelherbergjum til þess að mæta aukinni 

fjölgun ferðamanna. Hins vegar var einungis von á 298 nýjum hótelherbergjum á árinu 

2016 og því 79% prósent af þörfinni sem ekki væri hægt að uppfylla með nýjum 

hótelherbergjum. Gert var ráð fyrir að ferðavenjur erlendra ferðamanna mundu að öllu 

jöfnu haldast óbreyttar og að það myndi hafa í för með sér aukin vöxt á deilihagkerfinu og 

þar með aukinn þrýsting á íbúðaverð á helstu gististöðum ferðamanna (Íslandsbanki, 2016). 

Greiningardeild Íslandsbanka (2018) áætlar að fyrir árið 2018 sé þörf á rúmlega 534 

hótelherbergjum til þess að mæta þeirri þörf sem hefur myndast, en áætla að einungis verði 

þeirri þörf aðeins mætt að hluta til, eða um 381 hótelherbergi sem er um 71% af áætlaðri 

þörf. Þar sem nýting hótelherbergja er nú þegar með hæsta móti á höfuðborgarsvæðinu 
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getur reynst erfitt, jafnvel ómögulegt að mæta þörfinni með aukinni nýtingu hótela 

(Íslandsbanki, 2018:48).  

Enn er þörf á áframhaldandi aukningu á framboði hótelgistinga og er áætlað að fjöldi 

hótelherbergja verði í kringum 1.700 til og með ársinu 2021. Það er í samræmi við fjölgun 

hótelherbergja undanfarin ár á höfuðborgarsvæðinu og nemur um 8% aukningu að 

meðaltali út árið 2021. Nýting og verð á hótelgistingu er hæst í Reykjavík þegar litið er til 

annarra Norðurlanda sem gefur til kynna að þörf sé á auknu framboði til þess að auka 

samkeppni innan hótelmarkaðarins og til þess að minnka verðþrýsting (Íslandsbanki, 

2018:48). Ef horft er yfir allt landið hefur nýting hótela aukist til muna frá árinu 2010 á 

öllum landssvæðum. Hæsta nýtingarhlutfallið er innan höfuðborgarsvæðisins og var 

hlutfallið 84% á svæðinu árið 2017. Fyrir utan höfuðborgarsvæðið er nýtingin hæst á þeim 

landssvæðum sem liggja nálægt höfuðborgarsvæðinu; á Suðurnesjum og á Suðurlandi. 

Nýtingin á landsbyggðinni hefur aukist mest á Suðurnesjunum, eða um 34%. 

Árstíðasveiflur eru töluvert meiri á landsbyggðinni en á höfuðborgarsvæðinu og er svigrúm 

til aukinnar nýtingar hótelgistingar á landsbyggðinni enn töluvert, sérstaklega yfir 

vetrartímann (Íslandsbanki, 2018:50-51).  

9.3 Íbúðagisting 

Með tilkomu íbúðagistinga léttir á gífurlegri eftirspurn á hótelmarkaðinum þar sem hún er 

langt umfram framboðið og einnig auka íbúðagistingar möguleika fyrir fleiri ferðamenn að 

koma til landsins. Með því að selja íbúðagistingu til ferðamanna er verið að nýta þær 

fjárfestingar sem eru þegar til staðar ásamt því að auka framleiðni og jafna sveiflur innan 

hagkerfisins (Samtök atvinnulífsins, 2016). Airbnb var stofnað árið 2007 og í janúar 2015 

voru 3093 gistirými skráð hjá Airbnb á Íslandi (KPMG, 2016:9).  

Það hefur oft verið talið einkennandi fyrir ferðaþjónustu á Íslandi að einstaklingar og 

fyrirtæki vilja taka þátt í gullgrafaraæðinu, þannig að þeir græði hratt og örugglega innan 

ört vaxandi atvinnugreinar (Rúv, 2013) og getur það tengst niðurstöðum rannsóknar sem 

framkvæmd var af Háskólanum á Bifröst á íbúagistingu. Niðurstöðurnar sýndu að þegar 

litið er á umfang íbúðagistingar innan ferðaþjónustunnar er um 80-90% íbúðagistinga í 
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Reykjavík ekki með tilskilin leyfi (Íslandsbanki, 2016:25). Þetta hlutfall er mjög hátt þegar 

litið er á umfang íbúðagistingar og því möguleiki að þarna séu Íslendingar sem vilja græða 

sem mest án mikillar fyrirhafnar. Raunverulegt dæmi um það er að tekjuhæsti leigusali 

Airbnb árið 2017 velti samtals 230 milljónum króna, en hann bauð upp á 46 útleigurými. 

Tíu tekjuhæstu leigusalarnir veltu samtals 1,3 milljörðum króna (Kristinn Ingi Jónsson, 

2018). 

Skráðar gistinætur hér á landi hafa ekki vaxið með sama hraða og fjöldi ferðamanna og 

getur ástæða þess verið sú að ferðamenn gista annað hvort í styttri tíma en áður eða vegna 

þess að þeir nýta gistirými sem eru ekki skráð opinberlega. Óskráð gistirými fara fram í 

gegnum Airbnb að langmestu leyti (Íslandsbanki, 2018:34). Frá því í desember 2014 til 

nóvember 2015 jókst Airbnb skráning gistirýma í Reykjavík um 126%. Á þessu árs 

tímabili fóru skráð gistirými Airbnb úr 1.188 í 2.681 og voru seldar gistinætur Airbnb frá 

nóvember 2014  til nóvember 2015 um 20% af seldum gistinóttum hótela á 

höfuðborgarsvæðinu. Þó að einungis hafi verið seldar um 89.500 gistinætur í gegnum 

Airbnb á þessu tímabili er hægt að gera ráð fyrir að gistinæturnar hafi verið nær 357.600, sé 

litið til þess að hámarks fjöldi ferðamanna hafi verið í leyfilegu hámarki gististaðarins 

(Íslandsbanki, 2016:38). Aukning íbúðagistinga með Airbnb er einnig greinileg milli ára, 

en í október 2015 voru seldar 22 þúsund fleiri gistinætur en í október 2014 og hafði því 

íbúðagisting þrefaldast á milli ára. Þar að auki jókst nýtingarhlutfallið um 10% milli ára í 

októbermánuði (Íslandsbanki, 2016:39).  

Árið 2017 voru seldar um 3,2 milljónir gistinátta í gegnum Airbnb og er það tvöföldun á 

seldum gistinóttum frá árinu 2016 og sjöföldun seldra gistinátta frá árinu 2015. Hefur 

umfang deilihagkerfisins vaxið töluvert hraðar á landsbyggðinni frá árinu 2015 en á 

höfuðborgarsvæðinu. Aukning á umfangi Airbnb gistinga á landsbyggðinni hefur leitt til 

þess að af hverjum tíu gistinóttum sem eru seldar eru fjórar þeirra seldar í gegnum Airbnb. 

Árið 2015 var íbúðagisting í gegnum Airbnb nær eingöngu bundin höfuðborgarsvæðinu 

(Íslandsbanki, 2018:42-43). Orsök aukinnar eftirspurnar íbúðagistingar hér á landi er að 

hluta til hægt að rekja til skorts á hótelgistingu. Þar að auki er hægt að rekja aukna 

eftirspurn til hraðrar tækniþróunar í þróun deilihagkerfis, sérstaklega í gegnum Airbnb 
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leigur. Sveigjanleiki sem fæst af skammtímaleigu á leigumarkaðinum getur minnkað 

fjárfestingaþörf á hótelmarkaðnum sem getur verið þung byrði ef ferðamannaspár ganga 

ekki eftir (The Organisation for Economic Co-operation and Development OECD, 2017).  

Gistiþjónusta í gegnum Airbnb hefur vaxið á töluvert meiri hraða síðustu ár en aðrar 

tegundir gistiþjónustu (Íslandsbanki, 2018:38). Erfitt getur verið að sjá hversu mikil áhrif 

íbúðagisting hefur. Samkvæmt mati greiningardeildar Arion banka (2017:56) eru um 500 

íbúðir sem eru ekki á húsnæðismarkaði vegna þess að þær eru skráðar á Airbnb. 

Niðurstöður greiningar hagdeildar Íbúðalánasjóðs benda til þess að minnst 1.400 Airbnb 

íbúðir séu skráðar vitlaust og að minnihluti íbúða sem eru leigðar út á Airbnb í lengri tíma 

en 90 daga á ári eða eru leigðar fyrir meira en 2 milljónir króna árið 2017 eru með öll 

tilskilin leyfi og réttar skráningar upp á lög og reglu. Það er mat þeirra að verulega vanti 

upp á að opinberir aðila hafi yfirsýn yfir Airbnb gistingu á Íslandi (Íbúðalánasjóður, 2017). 

Þó það geti verið erfitt að sjá hver heildaráhrif ferðaþjónustan hefur haft á framboð íbúða er 

talið að áhrifin séu töluverð. Til að mynda eru dæmi um að gistirými hafi verið búin til úr 

íbúðarhúsnæði (Arion banka, 2017:56). 
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10  Húsnæðisskortur 

Íbúðalánasjóður hefur unnið að gerð húsnæðisáætlana og hefur frá árinu 2017 fundað með 

yfir 50 sveitarfélögum sem eiga það öll sameiginlegt að kljást við skort á íbúðarhúsnæði. 

Samkvæmt tilkynningu sem Íbúðalánasjóður sendi frá sér hefur fólksfjölgun í kjölfar 

aukinna atvinnutækifæra aukið þörfina fyrir nýtt húsnæði. Vandamálin eru þó mismunandi 

milli landshluta þar sem að hækkun fasteignaverðs hefur ekki verið stórt vandamál á 

landsbyggðinni (Sylvía Rut Sigfúsdóttir, 2018).  

Misræmi á húsnæðismarkaði, hvað varðar framboð og fasteignaverð til leigu eða kaupa, 

hefur haft meiri áhrif en eingöngu á ferðaþjónustu og það er ekki einungis hegðun erlendra 

eða innlendra ferðamanna sem hefur óásættanleg félagsleg áhrif (Goodwin, 2017). Þegar 

háannatími er hjá ferðaþjónustunni er hægt að áætla að um 1.800 heimili séu til útleigu í 

gegnum Airbnb, sem er um 44% fleiri íbúðir en hafa verið byggðar árlega frá aldamótum. 

Samtök iðnaðarins hafa áætlað að um 2.100 íbúðir verði byggðar á hverju ári á árunum 

2018 til 2020, og er því áætlaður fjöldi íbúða á háannatíma í kringum 85% af áætluðu 

árlegu framboði næstu þrjú árin (Íslandsbanki, 2018:46). 

Lítið hefur átt sér stað á framboðshlið húsnæðismarkaðarins síðustu árin og hefur fjölgun 

íbúða ekki haldist í hendur við fjölgun íbúa. Eftirspurnin hefur aukist mikið síðustu árin og 

á sama tíma hefur lítið verið byggt af nýju húsnæði. Það leiðir til þess að umfram íbúðir 

sem eru til seljast fljótt, en árið 2010 voru um 4.500 íbúðir til sölu á öllu landinu, á meðan 

um 900 íbúðir voru til sölu á öllu landinu á árinu 2017. Það hafa ekki verið jafn fáar íbúðir 

til sölu hér á landi síðustu 11 ár sem sýnir að skortur á húsnæði er til staðar. 

Greiningardeild Arion banka telur að það sé helsta ástæðan fyrir því að húsnæðisverð 

hækkaði meira árið 2016 en spáð hafði verið fyrir um (Arion banki, 2017:53-55).  

Samkvæmt spá greiningardeildar Arion banka sem birt var árið 2017 er talin vera þörf á 

átta til tíu þúsund íbúðum á næstu árum, sé tekið mið af krafti hagkerfisins, aukningu 

ferðamanna og hraðri fólksfjölgun. Í þessari spá er þó ekki gert ráð fyrir þeirri uppsöfnuðu 

þörf á íbúðarhúsnæði sem hefur nú þegar myndast og talið að þessum fjölda nýrra íbúða 

verði að öllum líkindum ekki náð. Áætlanir Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu 
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(SSH) og Samtaka iðnaðarins (SI) gera þó ráð fyrir kröftugri uppbyggingu nýrra íbúða á 

höfuðborgarsvæðinu (Arion banki 2017:60-64). 

Stjórn Íbúðalánasjóðs telur að það sé nauðsynlegt að ráðast í umfangsmikla uppbyggingu 

húsnæðis um allt land (Sylvía Rut Sigfúsdóttir, 2018). Í skýrslu Íbúðalánasjóðs sem gefin 

var út í byrjun árs 2018 er því haldið fram það vanti 17.000 íbúðir fyrir árslok 2019. Með 

því fengu 42.000 manns íbúðarhúsnæði (Sunna Kristín Hilmarsdóttir, 2018). 

Íbúðalánasjóður telur að þörfin fyrir nýtt húsnæði stafi meðal annars af fólksfjölgun sem 

hefur aukist í takt við aukin atvinnutækifæri. Íbúðir sem eru í boði fyrir nýja íbúa eru oft 

illa farnar eða uppfylla ekki kröfur nútímans. Á landsbyggðinni hefur vandamálið ekki 

legið í hækkun á fasteignaverði eins og á höfuðborgarsvæðinu, heldur í því að lítil sem 

engin uppbygging hefur átt sér stað (Sylvía Rut Sigfúsdóttir, 2018). Stjórn Íbúðalánasjóðs 

hefur gefið út eftirfarandi ályktun um uppbyggingu húsnæðis á landsbyggðinni: 

Aðgangur að viðunandi húsnæði á viðráðanlegu verði er ein 

grundvallarforsenda þess að okkur vegni vel sem einstaklingum, sem 

fjölskyldum og sem samfélagi í heild. Mikill skortur er á viðunandi húsnæði 

um allt land og stendur landsbyggðin illa vegna þess markaðsbrests sem þar 

ríkir í nýbyggingu húsnæðis og fjármögnun þess. Úrræði stjórnvalda í 

húsnæðismálum hafa ekki náð að leysa þann vanda og hafa byggðir utan 

höfuðborgarsvæðisins því setið eftir í vissum skilningi. (Íbúðalánasjóður, 2018) 
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11  Hækkun fasteignaverðs og áhrif 
þess á heimamenn 

Það hefur verið mikið í umræðunni hversu hratt og mikið fasteignaverð hefur hækkað á 

undanförnum árum. Á milli áranna 2016 og 2017 hafði fasteignaverð hækkað um 19%. 

Gert er ráð fyrir því að hækkunin á milli áranna 2017 og 2018 eigi eftir að vera í kringum 

sex til níu prósent (Jóhann K. Jóhannsson, 2018). Mánaðarskýrsla Íbúðalánasjóðs sem birt 

var í janúar 2018 sýnir að fasteignaverð hafði lækkað um 0,7% frá því í nóvember 2017. 

Þessi lækkun er sú fyrsta á íslenskum fasteignamarkaði síðan í júní 2014. Kjartan 

Hallgeirsson, formaður Félags fasteignasala (FF) segir að lækkunin sé óveruleg og segi 

ekki til um það að fasteignamarkaðurinn sé á niðurleið. Hann segir að lækkunin sé leið til 

þess að ná jafnvægi með minniháttar sveiflum eftir að markaðurinn hafi hækkað síðan um 

páskana 2017 (Haraldur Guðmundsson, 2018).  

Í dag hefur skortur á húsnæði og gistingu fyrir ferðamenn, ásamt aukningu á skammtíma 

leigumarkaði gert það að verkum að húsnæði er ekki á viðráðanlegu verði, sérstaklega í 

nálægð við höfuðborgina (OECD, 2017:46). Mikla hækkun á íbúðaverði á síðasta ári má 

rekja til fólksfjölgunar, aukningar á íbúðagistingu í gegnum Airbnb ásamt lítillar 

uppbyggingu á síðustu árum og vaxtalækkunar (Jóhann K. Jóhannsson, 2018). Hækkun á 

húsnæði utan höfuðborgarsvæðisins frá ágúst 2016 til janúar 2017 var 13% og má líklegast 

rekja að mestu leyti til bæja sem eru í innan við klukkustundarfjarlægð frá 

höfuðborgarsvæðinu. Þessi aukning er talin stafa af uppbyggingu í kringum 

Keflavíkurflugvöll og vegna ferðaþjónustunnar hér á landi. Einnig er talið að lítið 

íbúðarframboð á höfuðborgarsvæðinu og að fasteignaverð á höfuðborgarsvæðinu sé 

hlutfallslega hátt og að það hafi ýtt heimamönnum til flutninga og hvatt til þess að leita að 

húsnæði fyrir utan höfuðborgarsvæðið (Arion banki, 2017:20).  

Vísbendingar eru um að ákveðin mettun hafi átt sér stað á vinsælum svæðum innan 

höfuðborgarsvæðisins, eins og í Vesturbænum og á Seltjarnarnesi, en þar hefur verðið 

hækkað mikið síðustu ár (Arion banki, 2017:20). Seðlabankinn hefur gefið út spá sem 

miðar að því að kaupmáttur ráðstöfunartekna muni ná fyrri hágildum árið 2019. Gangi 
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þessi spá eftir er talið líklegt að raunverð húsnæðis eigi eftir að þróast í sömu átt (Arion 

banki, 2017:23). Laun hafa almennt hækkað mikið síðustu ár og samhliða hærri launum 

hefur störfum fjölgað mikið. Atvinnuleysi hefur minnkað mikið og er komið að neðri 

mörkum. Þar af leiðandi eru fleiri einstaklingar sem geta keypt húsnæði eða geta greitt 

hærri leigu sem í kjölfarið þrýstir húsnæðisverðinu upp (Arion banki, 2017:24). 

Samkvæmt spá greiningardeildar Arion banka (2017:81) er talið að húsnæðisverð eigi eftir 

að hækka áfram til ársloka 2019. Húsnæðisverð hækkaði mikið árið 2016 og er talið að 

ástæða þess sé aukinn kaupmáttur heimilanna, aukin innlend eftirspurn og ónóg aukning 

framboðs á húsnæðismarkaði. Kjartan Hallgeirsson, formaður Félags fasteignasala (FF) 

segir að ekkert bendi til þess að fasteignaverð hér á landi eigi eftir að lækka, þar sem vextir 

hafi lækkað og kaupmáttur sé að aukast (Haraldur Guðmundsson, 2018). Þó svo þessi spá 

hafi verið gefin út á einungis tíminn  eftir að leiða í ljós hvernig fasteignaverð kemur til 

með að þróast.  

Það sem einnig hefur haft mikil áhrif á húsnæðisverð eru íbúðagistingar eins og Airbnb, og 

fjórföldun á fjölda ferðamanna. Fasteignaverð hefur einnig hækkað mikið í kringum miðbæ 

Reykjavíkur og er það einmitt á því svæði sem fjöldi Airbnb íbúða er sem mestur. Áhrif 

Airbnb á fasteignaverð eru þau að hagnaðarvon eykst þar sem fólk er tilbúið til þess að 

greiða meira fyrir leigu á herbergi eða leigu á íbúð. Airbnb dregur einnig úr framboði á 

íbúðamarkaðnum (Arion banki, 2017:26) og er þar af leiðandi minna framboð af íbúðum 

fyrir heimamenn. Seðlabankinn hefur áætlað að áhrif Airbnb á íbúðamarkaðinn séu um 2% 

raunverðshækkun á ári undanfarin þrjú ár og nemur það um 15% hækkun á íbúðaverði á 

síðustu þremur árum (Íslandsbanki, 2018:46). 

Árið 2015 var húsnæðiskostnaður 47% sem hlutfall af heildar ráðstöfunartekjum. Það 

hlutfall er töluvert hátt, sérstaklega í samanburði við Evrusvæðin; þau lönd sem eru hluti af 

Evrópusambandinu og nota gjaldmiðilinn evru (Arion banki, 2017:35). Staða yngri 

aldurshópa á húsnæðismarkaðinum er erfiðari en áður og hefur hlutfalli fólks á þrítugsaldri 

sem býr í foreldrahúsum hækkað síðustu ár. Hlutfallið hefur hækkað meira á 

höfuðborgarsvæðinu en á landsbyggðinni, en húsnæði á höfuðborgarsvæðinu er oftast 
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tugum prósentum dýrara. Þó hefur hlutfall fyrstu kaupenda fasteigna hækkað síðustu ár svo 

einstaklingum í foreldrahúsum gæti farið fækkandi (Arion banki, 2017:39). 

11.1 Leigumarkaðurinn 

Leigumarkaðurinn á Íslandi hefur verið erfiður síðustu ár og eiga leigjendur erfiðara með 

að ná endum saman. Þeir sem eru tekjuhærri eiga frekar eigið húsnæði en þeir sem eru 

tekjulægri. Frá hruni hækkaði leiguverð hraðar en fasteignaverð til ársins 2014. Síðan þá 

hefur hægst á hækkun leiguverðs og fasteignaverð hækkað hratt. Á þessum tíma hefur 

kaupsamningum fjölgað töluvert meira en fjöldi leigusamninga. Útlit er fyrir að 

leigumarkaður sé farinn að mettast og einstaklingar eru í meira mæli farnir að kjósa það að 

kaupa fasteign frekar en að vera á leigumarkaði vegna verðhækkana (Arion banki, 

2017:40-42). 

Eins og fasteignaverð er leiguverð misjafnt milli svæða og er miðbær Reykjavíkur með 

hæsta leiguverð á fermetra, allt að 30% hærra en annars staðar á höfuðborgarsvæðinu. Árið 

2016 voru mestu verðhækkanirnar utan höfuðborgarsvæðisins, þar sem ferðaþjónustan 

hefur aukist sem mest. Má nefna að á Suðurnesjunum hækkaði leiguverð um 15% á einu 

ári og um 14% á Suðurlandi (Arion banki, 2017:40-42). Það hefur einnig sýnt sig að 

leigusalar geta fengið töluvert hærri tekjur fyrir að leigja íbúðir sínar til erlendra 

ferðamanna í gegnum Airbnb heldur en til einstaklinga eða fjölskyldna í gegnum 

hefðbundinn leigumarkað og hefur þessi hvati haft þær afleiðingar að færri íbúðir eru á 

hefðbundnum leigumarkaði en annars hefði verið sem veldur þrýsting á hækkun leiguverðs 

(Íslandsbanki, 2018:45).   

Stjórn Íbúðalánasjóð hefur samþykkt að grípa til aðgerða til að bæta stöðu leigjenda þar 

sem rannsóknir hafa sýnt að þeir búi við mun hærri húsnæðiskostnað en aðrir hópar. 

Ásmundur Einar Daðason, félags- og jafnréttismálaráðherra sagði þann 1. febrúar 2018 á 

fundi stjórnar Íbúðalánasjóðs á Sauðárkróki, að leigjendur þurfi verulega á auknum 

stuðning að halda enda sé of stór hluti leigjenda sem búi við fátækt og við lítið sem ekkert 

húsnæðisöryggi (Sylvía Rut Sigfúsdóttir, 2018).   
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12   Stefnumótun í íslenskri 
ferðaþjónustu og húsnæðismálum 

Stefnumótun innan ferðaþjónustunnar á Íslandi hefur verið mikið gagnrýnd og hafa margir 

aðilar innan ferðaþjónustunnar tjáð sína skoðun á því að vöntun sé á skýrri stefnumótun og 

að þessi vöntun bitni á ferðaþjónustu sem atvinnugrein (Eyjan, 2017). Það er oft sem 

vöxtur ferðaþjónustu, hvar sem hann er, sé óskipulagður og skorti góða undirbúningsvinnu 

(George, Mair og Reid, 2009:215). Í skýrslu sem birt var árið 2014 af Efnahags- og 

framfarastofnuninni (OECD, 2014) kemur fram að hraður vöxtur ferðaþjónustunnar hefur 

komið stjórnvöldum hér á landi að óvörum og að það sé þörf á greinilegri stefnumótun til 

þess að hægt sé að þróa gott samstarf á milli hlutaðeigenda en einnig til þess að hámarka 

ávinning af ferðaþjónustunni fyrir Ísland. Ásmundur Einar Daðason félagsmálaráðherra, 

hafði orð á því að mikilvægt væri að huga að stefnumótun í húsnæðismálum til langs tíma 

og að sú stefnumótun þurfi að byggjast á rannsóknum og áætlunum til langs tíma (Sunna 

Kristín Hilmarsdóttir, 2018). 

Árið 2015 var gefinn út Vegvísir að ferðaþjónustu sem er notaður sem stefnumótun í 

ferðaþjónustu til ársins 2020 með áherslu á sjálfbæra þróun. Þessi stefnumótun var 

samvinna iðnaðar- og viðskiptaráðherra, sem er einnig ráðherra ferðamála, og Samtaka 

ferðaþjónustunnar (SAF). Stefnumótunin var unnin af stýrihóp og verkefnahóp sem 

samanstóð af ráðgjöfum frá LC Ráðgjöf, og fulltrúum frá atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytinu, Ferðamálastofu og Samtökum ferðaþjónustunnar. Sú áhersla sem 

lögð er fram í Vegvísi ferðaþjónustunnar er sjöþætt: samhæfing, jákvæð upplifun 

ferðamanna, áreiðanleg gögn, náttúruvernd, hæfni og gæði, aukin arðsemi og dreifing 

ferðamanna. Einnig er þar talað um aukningu ferðamanna og að þeir hafi aldrei verið fleiri 

(Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið og Samtök ferðaþjónustunnar, 2015). Það sem 

vekur athygli er að hvergi í þessum Vegvísi er fjallað um hvernig eigi að taka á við auknum 

fjölda ferðamanna og hvaða afleiðingar takmarkað gistirými fyrir ferðamenn getur haft á 

samfélagið í heild.  
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Í skýrslu Efnahags- og framfarastofnununar (OECD) sem birt var árið 2017 segir að 

húsnæðisstefna hér á landi þurfi að vera hnitmiðaðri en hún hefur verið áður og að mikil 

þörf sé á auknu framboði húsnæðiseininga fyrir viðkvæma hópa sem eiga að öðru leyti ekki 

annarra kosta völ en að leita að hentugum störfum annarsstaðar (OECD, 2017). Þar að auki 

benda niðurstöður rannsóknar, sem gerð var hér á landi, til að ferðaþjónusta á Íslandi hafi 

ekki haft nógu mikla pólitíska vigt í stjórnkerfi landsins frá árinu 1990 til 2015. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar gáfu einnig til kynna að stjórnsýslan hafi ekki náð að 

fylgja hraðri þróun ferðaþjónustunnar eftir og að atvinnugreinin hafi farið á milli ráðuneyta 

og henni verið sinnt með öðrum málaflokkum, með þeim afleiðingum að umhverfi 

stjórnkerfisins og stefnumótunar hafi veikst (Oddný Þóra Óladóttir, 2017). Sigurður 

Hannesson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins (2017), hafði orð á því að helsta 

verkefni stjórnvalda, atvinnulífs og alls samfélagsins á Íslandi á árinu 2018 sé að auka 

samkeppnishæfni landsins og vinna að mótun framtíðarsýnar. Hann nefndi einnig að árið 

2017 hafi einkennst af óstöðugleika á sviðum eins og stjórnmálum, störfum og 

íbúðamarkaði. Allir þessir þættir hafi áhrif á atvinnulífið hér á landi og sýni jafnframt að 

samkeppnishæfni Íslands þarfnist stöðugrar vinnslu. 
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13  Umræður 

Markmið þessarar rannsóknar var að svara eftirfarandi spurningu: „Hefur aukning í 

ferðaþjónustu haft áhrif á húsnæðismarkaðinn á Íslandi og þá með hvaða hætti?“. Settar 

voru fram þrjár tilgátur: 

1. Það er samband á milli aukningar í ferðaþjónustu og breytinga á 

húsnæðismarkaðinum.  

2. Aukinn fjöldi ferðamanna hefur áhrif á húsnæðisskort á Íslandi. 

3. Aukinn fjöldi ferðamanna hefur áhrif til hækkunar fasteignaverðs á Íslandi. 

Í eftirfarandi köflum verður reynt að svara rannsóknarspurningunni hér að ofan og dregin 

fram rök fyrir því hvort að tilgátur rannsóknarinnar hafi staðist eða ekki. 

13.1  Aukning í ferðaþjónustu 

Ljóst er að ferðaþjónusta hefur tekið stórfelldum breytingum síðasta áratuginn. 

Ferðaþjónusta er ein mikilvægasta atvinnugreinin hér á landi og helsta útflutningsgrein 

Íslands (Hagfræðideild Landsbankans, 2018).  Áhrif ferðaþjónustunnar eru margvísleg og 

hægt er að finna jákvæða þætti sem og neikvæða í kjölfar mikillar fjölgunar ferðamanna á 

tiltölulega stuttum tíma. Fjöldi ferðamanna á Íslandi hefur aldrei verið eins mikill og í dag 

(Ferðamálastofa, 2018). Spáð hefur verið fyrir áframhaldandi aukningu á komum 

ferðamanna á árinu 2018, þó svo að gert sé ráð fyrir minni aukningu milli ára en hefur 

verið síðustu ár (Íslandsbanki, 2018:6). Aukningin milli ára telst vera gífurleg í samanburði 

við aukningu á fjölda ferðamanna til annarra landa, ef litið er til íbúafjölda (Samtök 

atvinnulífsins, 2016). Hægt væri að velta fyrir sér þeirri spurningu hvort Ísland sé að takast 

á við offjölgun ferðamanna þar sem fjöldi ferðamann er sexfaldur miðað við íbúafjölda. 

Spurningakönnun sem var lögð fyrir erlenda ferðamenn, eins og nefnt var hér að ofan, 

leiddi í ljós að fjöldi ferðamanna er á þeirri skoðun að hér séu of margir ferðamenn og að 

það skemmi fyrir upplifun þeirra af landinu (Ferðamálastofa, 2017). Þó það sé ekki 

viðfangsefni þessarar rannsóknar gefur það góða sýn á að Íslendingar séu í dag að takast á 

við erfitt vandamál, en ekki virðast vera til áætlanir til að takmarka fjölda ferðamanna til 
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landsins, þó svo að hugmyndir hafi verið íhugaðar (Guðmundur Ingi Guðbrandsson, 2017). 

Annars staðar í heiminum þar sem offjölgun ferðamanna er vandamál, hafa verið teknar 

ákvarðanir um takmarkanir ferðamanna. Sem dæmi má nefna að stjórnvöld í Barcelona 

hafa sett í lög takmarkanir á uppbyggingu hótela og leyfisveitinga til gististaða þar til 

ferðamannastraumurinn hefur minnkað. Fasteignaverð í Barcelona hefur hækkað í kjölfar 

aukinnar ferðaþjónustu og hafa íbúar borgarinnar mótmælt fjöldaferðamennsku og áhrif 

hennar á húsnæðismarkaðinn í borginni (Fox News Travel, 2017). Hvort takmarka eigi 

fjölda ferðamanna til Íslands er efni í aðra rannsókn en það er ljóst að fleiri áfangastaðir en 

Ísland takast á við mikinn fjölda ferðamanna og þau áhrif sem honum fylgir. 

13.2 Húsnæðismarkaðurinn 

Segja mætti að húsnæðismarkaðurinn á Íslandi í dag sé ekki upp á sitt besta. Vandamálin  

eru margvísleg, svo sem hátt fasteignaverð, hátt leiguverð, skortur á húsnæði, skortur á 

leiguhúsnæði, lítil uppbygging fasteigna sem hefur ekki haldist í hendur við aukinn 

íbúafjölda og aukinn fjölda ferðamanna (Arion banki, 2017; Íbúðalánasjóður, 2018; 

Íslandsbanki, 2018; OECD, 2017). Fjöldi fasteigna sem voru auglýstar til sölu í árslok 

2017 var margfalt færri en  árið 2010 (Arion banki, 2017:53-55), enda 

fasteignamarkaðurinn töluvert breyttur síðan þá. Skortur á fasteignum til sölu og hækkun 

fasteignaverðs hefur því leitt til þess að fjöldi einstaklinga á besta aldri hefur þurft að búa í 

foreldrahúsum (Arion banki, 2017:39).   

Íbúðaleigur í gegnum Airbnb hafa tekið stökkbreytingu í kjölfar aukins fjölda ferðamanna, 

enda getur  hótelgisting ekki svarað þeirri eftirspurn sem hefur myndast á gistimarkaðinum 

á Íslandi (Íslandsbanki, 2016). Ef ekki væri fyrir íbúðagistingu hefði ferðaþjónustan ekki 

breyst jafn mikið og raunin hefur orðið (Samtök atvinnulífsins, 2016). Hvort það er jákvætt 

eða neikvætt verður hver að dæma fyrir sig. Íbúðaleiga í gegnum Airbnb hefur einnig sett 

svip sinn á húsnæðismarkaðinn þar sem aukið framboð á íbúðagistingu í gegnum 

deilihagkerfið hefur dregið úr framboði á almennum fasteigna- og leigumarkaði (Arion 

banki, 2017). Þar sem eftirlit eftir skráningum á íbúðagistingu er mjög ábótavant er erfitt að 
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segja til um hversu mikil áhrif íbúðagistinga hefur á húsnæðismarkaðinn (Íbúðalánasjóður, 

2017).  

13.3 Rannsóknarspurning og tilgátur 

Hefur aukning í ferðaþjónustu haft áhrif á húsnæðismarkaðinn á Íslandi og þá með hvaða 

hætti? Samkvæmt þeim gögnum og upplýsingum sem hefur verið safnað og verið greindar 

í þessari rannsókn er hægt að svara spurningunni játandi. Aukin ferðaþjónusta hefur haft 

áhrif á húsnæðismarkaðinn á Íslandi. Með hvaða hætti aukning í ferðaþjónustu hefur haft 

áhrif verður svarað í næstu köflum þegar farið verður yfir hvort að tilgátur rannsóknarinnar 

standist.  

13.3.1 Tilgáta 1 -   Það er samband á milli aukningu í 
ferðaþjónustu og  breytinga á húsnæðismarkaðinum 

Breytingar á húsnæðismarkaðinum eru margvíslegar, eins og fram hefur komið. Skortur er 

á húsnæði, bæði til kaups og leigu, uppbygging á fasteignum hefur ekki fylgt hraða 

ferðaþjónustunnar og fólksfjölgunar síðustu ár og fasteignaverð og leiguverð hefur hækkað 

mikið (Arion banki, 2017; Íbúðalánasjóður, 2018; Íslandsbanki, 2018; OECD, 2017). Þó 

svo að forsendur fyrir þessum breytingum geti verið margvíslegar er einungis horft til 

ferðaþjónustu í þessari rannsókn. Ljóst er að aukinn fjöldi ferðamanna hefur haft breytingar 

í för með sér þar sem mikið álag hefur myndast á gistimarkaðinn á Íslandi (Íslandsbanki, 

2018:30-36). Sexfalt fleiri ferðamenn en heimamenn er vísbending um að erfitt sé að taka á 

móti öllum þessum fjölda og að vandamál geti skapast í kjölfarið. Airbnb gisting hefur 

aukist til muna hér á landi, enda er ferðamannafjöldinn orðinn svo mikill að hótelherbergi 

eru ekki nógu mörg til þess að anna eftirspurninni (Íslandsbanki, 2016). Það er því hægt að 

áætla út frá fyrirliggjandi gögnum að tilgáta 1 standist; það er samband á milli aukningu í 

ferðaþjónustu og breytinga á húsnæðismarkaðinum.  
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13.3.2 Tilgáta 2 -  Aukinn fjöldi ferðamanna hefur áhrif á 
húsnæðisskort á  Íslandi 

Þar sem aukning ferðamanna hefur tekið gífurlegt stökk og fjöldi ferðamanna er orðinn 

sexfaldur miðað við íbúafjölda er ljóst að hýsa þarf alla þessa ferðamenn. Ferðamenn hafa 

notast að mestu leyti við hótelgistingu, eins og gögn um markaðshlutdeild gistimarkaðarins 

gefa til kynna, en það er þó ekki nóg framboð af hótelgistingu til að anna þeirri eftirspurn 

sem hefur myndast á gistimarkaði ferðamanna (Íslandsbanki, 2018:41). Nýting hótela á 

höfuðborgarsvæðinu er mjög góð og því ljóst að með þeim fjölda hótelherbergja sem er til 

staðar í dag er erfitt að mæta þörfinni með aukinni hótelnýtingu (Íslandsbanki, 2018:48).  

Airbnb hefur komið sterkt inn á gistimarkað ferðamanna hér á landi. Með auknu framboði 

íbúðagistinga hefur það dregið úr framboði húsnæðis á almennum fasteigna- og 

leigumarkaði (Arion banki, 2017). Væri íbúðagisting ekki eins vinsælt og mikið notuð eins 

og raunin er í dag þá er hægt að áætla að fleiri leigjendur myndu sjá hag sínum best borgið 

með því að leigja íbúðir sínar út til fjölskyldna sem þurfa á þeim að halda eða selja á 

almennum fasteignamarkaði. Á meðan eftirspurn eftir íbúðagistingu er jafn mikil og hún er 

í dag sjá leigusalar aukinn hagnað í að leigja út íbúðir sínar í skammtímaleigu til 

ferðamanna fyrir mun hærri upphæðir en í langtímaleigu á  almennum leigumarkaði (Arion 

banki, 2017:26). Ferðamenn sjá einnig hag í leigu á íbúðagistingu þar sem verðgildi er 

ofarlega í huga neytenda (So, Oh og Min, 2018:225) og íbúðagisting er oftar en ekki 

ódýrari kostur en hótelgisting (Íslandsbanki, 2018:44). Út frá greiningu fyrirliggjandi gagna 

er hægt að áætla að tilgáta 2 standist; aukinn fjöldi ferðamanna hefur áhrif á húsnæðisskort 

á Íslandi með auknu framboði íbúðagistinga til ferðamanna og í kjölfarið minna framboð 

fasteigna til heimamanna (Arion banki, 2017:56). 

13.3.3 Tilgáta 3 – Aukinn fjöldi ferðamanna hefur áhrif á 
fasteignaverð á Íslandi 

Með auknum fjölda ferðamanna stækkar atvinnugreinin og fleiri störf eru í boði fyrir 

einstaklinga. Þar sem atvinnuleysi er í lágmarki um þessar mundir eru fleiri sem hafa fasta 

atvinnu og hafa þar af leiðandi aukinn kaupmátt til þess að kaupa eigin fasteign (Arion 

banki, 2017:24). Með auknum fjölda ferðamanna og aukinni neyslu þeirra leiðir það 
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óhjákvæmilega til aukinnar uppbyggingar og hækkar þar með fasteignaverð (Archer og 

Cooper, 1999:66). Mikla hækkun á íbúðaverði á síðasta ári má rekja til fólksfjölgunar, 

aukningar á íbúðagistingu í gegnum Airbnb og lítillar uppbyggingar á síðustu árum, auk 

vaxtalækkunar (Jóhann K. Jóhannsson, 2018). Greining fyrirliggjandi gagna bendir til þess 

að tilgáta þrjú standist; aukinn fjöldi ferðamanna hefur þær afleiðingar að fasteignaverð á 

Íslandi hækkar, að hluta til vegna aukins kaupmáttar innan samfélagsins og skort á 

húsnæði.  

13.4 Framhald 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að aukning í ferðaþjónustu sé ein orsök 

breytinga á húsnæðismarkaðinum á Íslandi. Aukinn fjöldi ferðamanna býr til fleiri störf 

innan atvinnugreinarinnar (Íslandsbanki, 2018:60-62) og hafa því fleiri einstaklingar 

aukinn kaupmátt til þess að kaupa fasteignir sem hækkar þar með fasteignaverð (Arion 

banki, 2017:24). Aukinn fjöldi ferðamanna ýtir einnig undir aukningu á íbúðagistingu þar 

sem ónóg hótelgisting er til staðar (Íslandsbanki, 2018:41). Það dregur því úr framboði á 

almennum leigumarkaði og fasteignamarkaði sem í kjölfarið hækkar fasteignaverð (Arion 

banki, 2017). Hátt fasteignaverð hefur þær afleiðingar að efnaminni einstaklingar hafa ekki 

tök á að kaupa eigin fasteign og eru þar af leiðandi fastir á almennum leigumarkaði þar sem 

verð hefur einnig hækkað mikið undanfarin ár (Sylvía Rut Sigfúsdóttir, 2018). Fleira ungt 

fólk býr í foreldrahúsum þar sem ekki er nóg framboð af húsnæði og hefur uppbygging 

fasteigna ekki haldið í við fólksfjölgun (Arion banki, 2017). Stefnumótun 

ferðaþjónustunnar hefur verið ábótavant á Íslandi (OECD, 2014) sem getur átt þátt í að 

neikvæð áhrif ferðaþjónustunnar eru eins áberandi og raun ber vitni. 

Hafa ber þó í huga að þessi rannsókn tekur einungis mið af ferðaþjónustu og getur orsök 

breytinga á fasteignamarkaði einnig átt rætur sínar að rekja til annarra þátta sem ekki eru 

teknir fyrir í þessari rannsókn. Rannsakandi leggur því til að umfangsmeiri rannsókn verði 

framkvæmd á sviði húsnæðismála með ferðaþjónustu í fararbroddi þar sem einnig verði 

horft til annarra mögulegra áhrifaþátta. Þar að auki telur rannsakandi að skýrrar 

stefnumótunar á sviði ferðamála sé þörf og að tekið sé tillit til húsnæðismarkaðarins með 
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það markmið að koma í veg fyrir neikvæð áhrif ferðaþjónustunnar á húsnæðismarkaðinn í 

framtíðinni.  
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14  Lokaorð 

Rannsóknarviðfangsefnið ferðaþjónusta og húsnæðismarkaðurinn spratt upp frá þeirri 

áberandi umræðu sem verið hefur innan samfélagsins um húsnæðisskort, hækkun á 

fasteignaverði, aukna íbúðagistingu og aukna ferðaþjónustu. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýna fram á að samband er þar á milli, þó ekki sé hægt að alhæfa út frá þeim gögnum sem 

hafa verið sett fram. Þessi rannsókn er því grundvöllur að áframhaldandi rannsókna á þessu 

viðfangsefni. Eins og kom fram í upphafi þessarar ritgerðar er Íbúðalánasjóður (2017) 

búinn að óska eftir rannsakendum til þess að finna út hvers vegna húsnæðismarkaðurinn 

hefur tekið miklum breytingum til hins verra síðastliðin ár. Ástandið fyrir leigjendur og 

kaupendur er ekki talið gott og því ljóst að til þess að geta tekist á við vandann og unnið að 

endurbótum er þörf á að finna þær undirliggjandi ástæður sem eru fyrir þessum breytingum. 

Ferðaþjónustan á þar í hlut ásamt öðrum orsakaþáttum og því er nauðsynlegt að huga að 

því hvaða breytinga er þörf til þess að ná jafnvægi á húsnæðismarkaðinum.  
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