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Leiðbeinandi verkefnisins var Þórólfur Geir Matthíasson, prófessor við Hagfræðideild 

Háskóla Íslands. Vill höfundur þakka honum fyrir veitta aðstoð og gagnlegar ábendingar 

við vinnslu verkefnisins. Einnig vil ég þakka honum og Skarphéðni Berg Steinarssyni, 

Ferðamálastjóra, fyrir aðstoð við hugmyndavinnu á upphafsstigum verkefnisins. Þess 

utan vil ég þakka foreldrum mínum og bróður fyrir veitta aðstoð sem og stuðning við 

vinnslu þessa verkefnis. 
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Útdráttur 

Ferðaþjónusta hefur gengið í gegnum miklar breytingar á síðustu áratugum með tilkomu 

nýrrar tækni sem hefur opnað á möguleika sem áður voru ekki fyrir hendi. Nýir aðilar 

hafa komið inn á markaðinn með þeim afleiðingum að rekstraraðilar í greininni horfa 

fram á breyttan veruleika. Fyrirtæki sem starfa á markaði rafrænnar bókunarþjónustu, 

eins og Booking.com, Expedia og fleiri hafa náð mikilli markaðshlutdeild með því að nýta 

nýjustu tækni sér til framdráttar.  

Í ritgerðinni er farið yfir þróun ferðaþjónustu innanlands sem og á alþjóðavísu. 

Áhersla er lögð á hvernig viðskiptalíkön gististaða hafa breyst í gengum tíðina með 

hliðsjón af rannsóknum. Jafnframt er farið yfir ástæður erfiðleika hjá eldri og 

hefðbundnari ferðaskrifstofum.  

Að því loknu er metið hvort að eitthvað ákveðið viðskiptalíkan sé hentugra en annað 

fyrir rekstraraðila á gistimarkaði. Niðurstöðurnar benda til að ekki sé ein rétt lausn fyrir 

alla aðila. Rafræn bókunarþjónusta geti hentað minni, sjálfstæðari rekstraraðilum 

gististaða en jafnframt er samningsstaða þeirra erfiðari en hjá stærri aðilum. Jafnan hafi 

rekstraraðilar val milli þriggja viðskiptalíkana sem veltur á því hvort þau kjósi að nýta sér 

þjónustu milliliða eða ekki. Notkun rafrænnar bókunarþjónustu hefur bæði kosti og galla 

í för með sér sem verður að meta hverju sinni. Fyrir innlenda aðila sem hyggjast veita 

ferðaþjónustu aðhald og eftirfylgni á Íslandi er ljóst að skortur er á gögnum. Frekari 

rannsókna er þörf til að skoða umfang og viðhorf rekstraraðila til rafrænnar 

bókunarþjónustu. Á meðan sú staða er uppi er hægt að nýta alþjóðlegar rannsóknir til 

viðmiðunar. 
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1  Inngangur 

Það er fáum hulið að hlutur ferðaþjónustu í þjóðarbúskapnum hefur aukist mikið á 

Íslandi á síðastliðnum árum. Um aldamótin 2000 komu 302.900 erlendir ferðamenn til 

Íslands með flugi og Norrænu en árið 2018 voru þeir orðnir 2.343.773 (Ferðamálastofa, 

2019). Orsakir þessarar fjölgunar eru margvíslegar. Fjölgun erlendra ferðamanna hafði 

verið tiltölulega hæg og stöðug fram að fjármálahruni 2008. Það var svo í kjölfar 

eldgossins í Eyjafjallajökli árið 2010 að ferðamönnum fór að fjölga til muna. Eldgosið 

varð töluverð landkynning enda var Ísland stöðugt í fréttum vegna mikilla truflana á 

flugumferð í Evrópu. Landið var skyndilega þekkt stærð og á allra vörum. Aðrir                                         

 

 

 

 

 

 

 

                            Mynd 1. Fjöldi ferðamanna á Íslandi m/flug og Norrænu 

þættir höfðu einnig áhrif líkt og stofnun og mikil umsvif flugfélagsins WOW Air árið 2011 

sem jók framboð flugsæta til og frá landinu. Frá árinu 2010 til 2011 varð tæplega 16% 

fjölgun ferðamanna en milli áranna 2010 og 2018 um það bil fjórfaldaðist fjöldi þeirra. 

Taka skal fram að í þessum tölum eru ekki meðtaldir þeir ferðamenn sem komu til 

landsins með skemmtiferðaskipum. Dvöl þeirra í landinu er líka annars eðlis en 

hefðbundins ferðamanns og mætti að sumu leyti líkja henni við skiptifarþega á 

alþjóðlegum flugvelli. 

Ísland hefur lengst af verið með tiltölulega einhæfan efnahag og var sjávarútvegur 

lengi vel langmikilvægasta stoðin. Það er til marks um mikilvægi, eða ætlað mikilvægi, 

sjávarútvegs að landsmenn fylgdust með landfundum LÍÚ til að geta sér til um þróun 

efnahagsmála (Ásgeir Jónsson, Ásdís Kristjánsdóttir og Illugi Gunnarsson, 2018). 
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Fjármálastarfsemi óx fiskur um hrygg á árunum eftir aldamótin og náði að verða 

mikilvægur þáttur á tímabili sem lauk á árinu 2008 með hvelli. Sjávarútvegurinn er þó 

enn og áfram mikilvæg grein en einnig hafa bæst við á undanförnum áratugum ýmsar 

tæknigreinar og stóriðja (Hagstofa Íslands, 2019). 

Uppgangur í ferðaþjónustu hefur breytt ásýnd íslensk efnahagslífs. Umfang 

greinarinnar hefur farið úr því að vera rúm 3% af landframleiðslu í að vera tæp 8% árið 

2018 (Hagstofa Íslands, 2019). Greinin er því orðin styrk stoð fyrir efnahag landsins. Þó 

því fylgi mörg tækifæri þá er ferðaþjónustan flóknari að uppbyggingu, samsetningu og 

fyrirtækjaflóru en aðrar útflutningsgreinar.  

Ef ferðaþjónusta á að ganga vel þurfa að vera til staðar umfangsmiklir og vel virkir 

innviðir á borð við samgöngumannvirki, almannavarnaþjónustu, löggæslu, 

heilbrigðisþjónustu og góð viðbragðsgeta viðbragðsaðila á borð við björgunarsveitir, 

sjúkralið, heilbrigðisstarfsmanna og fleiri. Þá eru ótaldir þættir á borð við gistirými- og 

veitingaþjónustu sem greinin sjálf býður fram en þar er um vinnuaflsfrekar greinar að 

ræða. Glögglega má sjá vaxtaverki greinarinnar hér á landi á samfélagsumræðu 

undanfarinna ára.  

Samhliða breytingum á efnahagslífi hefur ör tækniþróun breytt samfélagi okkar á 

síðustu árum. Netverslanir, snertilausar greiðslur, umfangsmikil gagnagreining og fleiri 

nýjungar eru orðnar hluti af daglegu lífi neytenda. Ferðaþjónustan hefur tekið sumt af 

þessu í sína þjónustu. Fyrir bragðið er annað erfitt fyrir fyrirtæki í ferðaþjónustu en að 

vera með í tækniþróuninni því tæknilausnirnar eru hluti af þeim þáttum sem beitt er í 

samkeppni milli ferðaþjónustufyrirtækja bæði innanlands og erlendis. Sem dæmi um 

þetta má nefna tilkomu rafrænnar bókunarþjónustu sem gegnir nú stóru hlutverki í 

rekstri ferðaþjónustuaðila1. Airbnb, Booking.com, Hotels.com og Expedia eru aðeins 

dæmi um þá fjölmörgu aðila sem hafa komið á markaðinn á undanförnum árum og 

áratugum. Á sama tíma sjáum við fréttir þess efnis að stórar ferðaskrifstofur, sem ekki 

nýta þessa nýju tækni út í æsar, berjist í bökkum og er ekki langt að minnast þess þegar 

elsta ferðaskrifstofa heims, Thomas Cook, varð gjaldþrota árið 2019 (Slotnick, 2019).  

                                                      

1 Í ritgerðinni verður annars vegar talað um rafræna bókunarþjónustu og hins vegar rafræna milliliði. Í 

báðum tilfellum er um sama fyrirbæri að ræða. 
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Auðséð er að breytingar hafa verið, og eru, að eiga sér stað í ferðaþjónustu. Í ljósi 

aukins mikilvægi ferðaþjónustu fyrir þjóðarhag, þá skiptir máli að kanna þá þætti sem 

geta haft áhrif á hag greinarinnar. Markmið þessarar ritgerðar er að kanna áhrif 

tækninýjunga í ferðaþjónustu með áherslu á gistimarkað. Farið verður lauslega yfir sögu 

og þróun ferðaþjónustu innanlands og utan. Í framhaldinu verður staðan á Íslandi 

skoðuð með hliðsjón af rannsóknum og einnig skoðað hver framtíðarþróun er líkleg til 

að verða. Að lokum verða kostir og gallar rafrænnar bókunarþjónustu metnir.  
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2 Almennt um ferðaþjónustu 

Áður en lengra er haldið er við hæfi að skoða hvað er átt við þegar talað er um 

ferðaþjónustu. Sá sem nýtir sér ferðaþjónustu er í raun að nota hluta af, eða allan, 

frítíma sinn á öðrum stað og í öðru umhverfi en hann er venjulega. Frítími er skilgreindur 

sem sá tími sem fólk hefur til umráða utan skyldustarfa. Greinin er því í samkeppni við 

ýmsar tegundir tómstunda s.s. íþróttir, ýmis áhugamál, sjónvarpsáhorf og jafnvel svefn. 

Ferðaþjónusta verður til vegna ferðalags einstaklings eða hóps frá sínum heimkynnum. 

Það felur yfirleitt í sér einhvers konar útgjöld en þó eru undantekningar á því. Tekjum 

ferðamannsins er, í flestum tilfellum, aflað á heimasvæði viðkomandi einstaklings eða 

hóps en varið á öðru svæði, áfangastað ferðamanns (Holloway, 2006).  

Sökum þess hversu erfitt getur verið að átta sig á hvers konar ferðalög falla undir 

ferðamannaiðnaðinn þá hafa lönd tekið sig til og skilgreint hvað telst vera ferðalag sem 

fellur undir ferðaþjónustu. Nokkrar útfærslur hafa komið fram. Á ráðstefnu Sameinuðu 

Þjóðanna um alþjóðleg ferðalög og ferðamennsku árið 1963 var samþykkt að notast við 

hugtakið gestur til að lýsa „hverjum þeim einstaklingi sem heimsækir land, annað en 

hann dvelur venjulega í, af annarri ástæðu en að um launað starf sé að ræða í því landi 

sem heimsótt er“ (J.C. Holloway, 2006, bls.5). Árið 1984, í Bandaríkjunum, varð 

skilgreining viðeigandi stofnana sú að væri ferðalag meira en 160 km báðar leiðir þá félli 

það undir ferðaþjónustu. Þessar skýringar þóttu ekki taka nægilegt tillit til innlendra 

ferðamanna og þótti því markmiði ekki náð fyrr en 1991 þegar Alþjóðaferðamálastofnun 

Sameinuðu Þjóðanna (UNWTO) setti fram eftirfarandi skilgreiningu : „Ferðaþjónusta 

tekur til athafna einstaklinga sem ferðast til eða dvelja á stöðum utan hefðbundins 

umhverfis þeirra í að mesta lagi eitt ár hvort sem það er til skemmtunar, vegna vinnu 

eða annarrar ástæðu“. Skilgreiningin fékk stuðning frá Tölfræðiráði Sameinuðu 

þjóðanna tveimur árum seinna (Holloway, 2006).  

Innan þessarar skilgreiningar rúmast ýmislegt og er því ljóst að undir hugtakið 

ferðaþjónusta fellur mjög sundurleitt safn aðgerða einstaklinga og hópa einstaklinga.  
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2.1 Ferðaþjónusta á heimsvísu 

Þó að rekja megi upphaf ferðamennsku allt til tíma Súmera, um 4000 árum fyrir Krist, þá 

er styttra síðan ferðaþjónusta eins og við þekkjum hana í dag tók á sig mynd (Goeldner 

& Ritchie, 2009). Raunar var heitið ferðamaður fyrst notað á 18.öld þegar ferðalög vel 

settra Breta, Frakka, Þjóðverja og Rússa um Evrópu komust í tísku. Ferðalög á þessum 

tíma fengu yfirbragð vísindaleiðangra og könnunarferða. Þetta breyttist strax á 19. öld í 

kjölfar iðnbyltingarinnar þegar byltingar í samgöngum gerðu fleirum en efnafólki í 

auknum mæli kleift að ferðast í frítíma sínum. Lestarsamgöngur náðu vinsældum í 

Bretlandi en skömmu síðar annars staðar í Evrópu og Norður-Ameríku. Ferðaskrifstofan 

Thomas Cook rekur upphaf sitt til þessa tíma þegar stofnandinn skipulagði ferð frá 

Leicester til Loughborough árið 1841. Þeirrar ferðar er minnst sem upphafið af 

vinsældum skipulagðra lestarferða fyrir almenning í frítíma sínum. Í Norður-Ameríku 

voru byggðir vegir og lagðir lestarteinar sem auðvelduðu ferðalög innan álfunnar. Þá 

komu gufuskip einnig til sögunnar í stað óöruggari og hæggengari seglskipa. 

Á 20.öld hélt þróun lestarsamgangna áfram allt fram að fyrri heimstyrjöldinni þegar 

bíllinn tók við sem aðalferðamáti fólks. Vinsældir einkabílsins í Norður-Ameríku og síðar 

Evrópu leiddu til mikillar uppbyggingar á þjóðvegum og var því fljótt kominn í harða 

samkeppni við lestarsamgöngur. Flutningabílar þóttu til að mynda hentugri kostur en 

lestarvagnar, sérstaklega fyrir minni fyrirtæki. Flugsamgöngur tóku miklum framförum á 

sama tíma og gerðu það mögulegt að ferðast um lengri veg á mun skemmri tíma en áður 

þekktist. Flugvélar gjörbreyttu aðstæðum til ferðalaga og opnaði á möguleika sem áður 

voru ekki til staðar. Eftir seinni heimstyrjöldina hélt þessi þróun áfram og tilkoma 

þotunnar jók enn frekar á vinsældir ferðamátans. Stórbættar flugsamgöngur voru 

grundvöllur fjöldaferðamennskunnar eins og við þekkjum í dag (Cooper, 2012). 

Fjöldi ferðamanna hefur aukist til muna samhliða þessari þróun. Ferðamálasamtök 

Sameinuðu Þjóðanna (UNWTO) telja að heildarkomur ferðamanna í heiminum hafi verið 

um 25 milljón árið 1950 en árið 2018 var fjöldinn um 1.400 milljónir. Þetta er 56-földun 

á rétt um 70 ára tímabili. (Roser, 2019). Stærsti hluti ferðamanna er frá Evrópu en á 

síðustu árum hefur verið nokkur aukning á gestum frá Asíu. Má rekja þá þróun til aukins 

hagvaxtar og betri lífskilyrða í stórum löndum eins og Indlandi og Kína. Þessi lönd hafa 

þróast hratt á undanförnum árum og áratugum. Auknar tekjur og meiri frítími gefur 



 

13 

stærri hópum innan landanna tækifæri til að ferðast. Það má því ætla að fjölgun 

ferðamanna sé ekki hætt. Raunar gerir World Bank ráð fyrir að ferðamenn verði orðnir 

1.800 milljónir árið 2030 (World Bank, 2018). Þrátt fyrir þetta mun samsetning og 

eftirspurn ferðamanna taka breytingum með nýjum áskorunum, en jafnframt 

tækifærum, fyrir rekstraraðila í ferðaþjónustu. 

 

2.2 Ferðaþjónusta á Íslandi 

Ferðaþjónusta á Íslandi hefur vaxið mikið á skömmum tíma. Eins og rakið var í inngangi 

ritgerðarinnar hefur fjöldi ferðamanna um það bil fjórfaldast frá árinu 2010. Fjöldi þeirra 

á ári nemur nú um sjöföldum fjölda landsmanna. Það er ljóst að þessari þróun hefur 

fylgt hröð, og stundum erfið, aðlögun. Sem dæmi um þessa hröðu þróun þá hefur 

fyrirtækjum sem bjóða upp á gistingu fjölgað til muna. Frá árinu 1998 til 2008 fjölgaði 

fyrirtækjum sem bjóða upp á gistingu sáralítið eða úr 653 í 696. Árið 2016 voru 

fyrirtækin orðin 1.089. Sömu þróun má einnig sjá í fjölda afþreyingarfyrirtækja tengdum 

ferðaþjónustu sem fjölgaði úr 150 árið 2007 í 1.348 árið 2017. Jafnframt fjölgaði 

bílaleigum úr 56 í 131 á sama tímabili (Þingskjal nr.1110/2016-2017). Segja má því að 

nokkurs konar gullgrafaraæði hafi gripið um sig.  

Málefni tengd ferðaþjónustunni hafa einnig ratað í stjórnmálaumræðuna, aðallega í 

formi þrýstings á uppbyggingu innviða. Gagnrýnin snýr að því að innviðir landsins hafi ekki 

verið gerðir til að þjóna þessum mikla fjölda sem nýtir þá í dag og séu komnir að 

þolmörkum. Sem dæmi um þetta var það hluti af áætlun nýrrar ríkisstjórnar sem tók við árið 

2016 að ráðast í ýmis konar uppbyggingu innviða, til dæmis í löggæslu og samgöngum 

(Sáttmáli , 2017).  

Ferðaþjónustan hefur skilað miklum gjaldeyristekjum fyrir Ísland á síðustu árum. Þetta 

kom sér mjög vel í kjölfar efnahagslægðarinnar sem gekk yfir landið 2008. Ferðaþjónusta 

hefur reyndar áður verið talin hafa komið löndum vel sem eru að ganga í gegnum 

efnahagslægð. Dæmi um það er rannsókn frá 2003 sem skoðaði m.a. áhrif ferðaþjónustu 

þegar Írland gekk í gegnum samdráttarskeið á 9. og 10. áratug 20. aldar. Niðurstöður 

rannsóknarinnar voru þær að ferðaþjónusta hafi átt stóran þátt í efnahagslegum 

viðsnúningi á tímabilinu og hafi sem dæmi verið aðal drifkraftur nýrra starfa milli áranna 

1986-1993 (Deegan & Dineen, 2003). Á Íslandi hafa gjaldeyristekjur aukist mikið af ferða-
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þjónustutengdum rekstri. Árið 2011 voru gjaldeyristekjur um 197 milljarðar en árið 2015 

voru þær orðnar 364 milljarðar (Isavia, 2016). Ferðaþjónusta á Íslandi er, eins og víða annars 

staðar, árstíðarbundin en mikil vinna hefur verið lögð í það síðustu ár að fjölga 

ferðamönnum utan háannatíma sem er jafnan frá maí til september. Störfum í 

ferðaþjónustu hefur jafnframt fjölgað mikið með uppgangi greinarinnar. Í júní 2010 voru um 

11.600 störf tengd ferðaþjónustu á Íslandi. Átta árum síðar voru störfin orðin 31.600 

(Hagstofa Íslands, 2019). Þá eru ótalin þau fjölmörgu störf sem verða til af afleiddum 

viðskiptum ferðamanna í landinu s.s. við verslunarstörf eða önnur þjónustustörf. 

Þessari hröðu fjölgun starfa í greininni hefur af stórum hluta verið mætt með aðfluttu 

vinnuafli sem má sjá á tölum Hagstofunnar. Eftir fækkun árin eftir hrun fjölgaði 

aðfluttum fram yfir brottflutta smátt og smátt. Árið 2017 voru aðfluttir umfram 

brottflutta um 8.000 manns (Hagstofa Íslands, 2019).  

Flugfélögum sem fljúga til landsins hefur sömuleiðis fjölgað í takt við aukna eftirspurn. 

Árið 2008 flugu 7 flugfélög til 47 áfangastaða frá Keflavíkurflugvelli en 2016 voru flugfélögin 

orðin 25 en áfangastaðirnir orðnir 80 (Isavia, 2016). Farþegum á Keflavíkurflugvelli fjölgaði 

jafnframt töluvert með auknu framboði Icelandair og WOW Air til Norður-Ameríku. 

Aukningin var að mestu í fjölda svokallaðra skiptifarþega. Þeir farþegar fara nánast ekkert út 

fyrir flugstöðina í dvöl sinni og í mörgum tilfellum varir hún ekki í nema 1-2 klukkustundir. 

Þessir farþegar nýta því, í flestum tilfellum, ekki hótel eða aðra þjónustu tengda 

ferðaþjónustu. Þó nýta skiptifarþegar þjónustu á Keflavíkurflugvelli ásamt því að fleiri 

flugtengingar verða til þess að auka flugframboð til og frá Íslandi, íbúum þess til hagsbóta. 

Eins og áður sagði þá má að sumu leyti líkja skiptifarþegum við þá farþega sem koma með 

skemmtiferðaskipum. Farþegar þeirra nýta sér helst dagsferðir í landi en einnig verslanir og 

að einhverju leyti matsölustaði. Gisti-, veitinga- og afþreyingarþjónusta fer að mestu leyti 

fram í skipunum sjálfum.  

Koma skemmtiferðaskipa hefur aukist töluvert síðustu ár. Samkvæmt tölum frá 

Ferðamálastofu tvöfaldaðist fjöldi þeirra farþega sem komu með skemmtiferðaskipum frá 

árinu 2014 til 2018, þegar fjöldi þeirra var 614.500 manns. Á sama tímabili fjölgaði skipum 

um rúmlega þriðjung, eða úr 60 í 84, en skipakomur þrefölduðust hins vegar úr 284 í 864. 

Þessar skipakomur dreifast víða um land en flestar þeirra eru í Reykjavík, Akureyri og Ísafirði 

(Ferðamálastofa, 2019). Þótt áhrif á gistimarkað séu ekki mikil vegna þessara farþega þá 
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benda rannsóknir til þess að áhrif skipakoma af þessari tegund hafi töluverð áhrif fyrir 

nærsamfélagið þó eðli þeirra áhrifa geti verið mismunandi í hverju tilfelli fyrir sig (Brida & 

Zapata, 2010). Ætla má því að áhrif komu skemmtiferðaskipa séu nokkur, sérstaklega á 

landsbyggðinni.  

2.2.1 Nýjar áskoranir 

Í febrúar 2019 breyttust forsendur í ferðaþjónustu á Íslandi þegar ljóst varð að 

flugfélagið WOW Air var orðið gjaldþrota. Árið 2018 var flugfélagið með um 33% 

hlutdeild í heildarframboði flugsæta um Keflavíkurflugvöll (Kristján Sigurjónsson, 2018). 

Það var því ljóst að áhrifin yrðu mikil fyrir ferðaþjónustu á Íslandi. Hjá félaginu sjálfu 

störfuðu um 1.100 manns og jafnframt var fjöldi starfa tengdur rekstri þess á 

Keflavíkurflugvelli. Þá eru aftur ótalin þau fjölmörgu afleiddu störf sem starfsemi 

félagsins leiddi af sér. Til að fá hugmynd um áhrif falls WOW Air sýna tölur Isavia 

töluverða fækkun ferðamanna milli áranna 2018 og 2019. Sem dæmi um áhrifin þá sýna 

tölur frá júní 2019 að farþegum hafi fækkað um tæplega 28% miðað við árið á undan 

(Isavia, 2019). Ef október mánuður er skoðaður sést að fækkunin er enn meiri eða um 

35% (Isavia, 2019). Ekki er óeðlilegt að áhrifin séu meiri utan álagstímabila þar sem 

önnur flugfélög sjá hag í því að fjölga eigin ferðum þegar eftirspurnin er hvað mest en 

ekki þegar aðstæður eru erfiðari. 

Þessi nýja staða býr til áskoranir fyrir þá aðila sem starfa í ferðaþjónustu á Íslandi. Það er 

því mikilvægt fyrir þessa aðila að skoða hvar tækifærin liggja. Sem dæmi um þetta benda 

ýmis merki til þess að samsetning þess hóps sem kemur til Íslands sem ferðamenn sé að 

breytast. Áður en Ísland varð þekktur ferðamannastaður var stærstur hluti ferðamanna frá 

Bandaríkjunum, Bretlandi og Þýskalandi (Ferðamálastofa, 2019). Ferðamenn frá þessum 

þremur þjóðum eru enn í hópi þeirra fjölmennustu hér á landi en þó hefur 

heildarsamsetning ferðamanna breyst nokkuð. Ef við skoðum fjölgun ferðamanna 2010 til 

2018 sjáum við að mest hlutfallsleg aukning er á ferðamönnum frá Kína, Bandaríkjunum, 

Kanada, Póllandi og Spáni. Aftur verða áhrif falls WOW Air ljós þegar við berum saman tölur 

fyrstu 11 mánaða 2018 og 2019, þó vissulega komi aðrir þættir til. Tölurnar sýna að fækkun 

hefur orðið meðal nær allra þjóðerna. Mest er fækkunin á farþegum frá Bandaríkjunum, 

Kanada, Svíþjóð og Bretlandi. Tvær þjóðir skera sig þó úr en það eru Kína og Rússland. 

Ferðamönnum frá Kína fjölgar um tæp 13% á meðan farþegum frá Rússlandi fjölgar um 
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rúmlega 16%. Það blekkir vissulega að skoða hlutfallslegar tölur þar sem á bakvið þessa 

fjölgun hjá Rússum og Kínverjum eru samtals rúmlega 12.000 ferðamenn. Á meðan fækkun 

ferðamanna frá Bandaríkjunum, Bretlandi og Kanada telur um 283.000 ferðamenn. Ljóst er 

að í þessum stóru tölum spila skiptifarþegar stóra rullu þar sem sömu þróun er ekki að sjá í 

fjölda gistinátta á hótelum. Á mynd 2 má sjá samdrátt fyrstu 11 mánuði ársins hjá annars 

vegar skiptifarþegum og hins vegar öðrum farþegum.  

 

                  Mynd 2. Samdráttur í farþegafjölda 

Glögglega sést á þessum tölum að skiptifarþegum fækkar hlutfallslega mun meira en öðrum 

farþegum. Í tölum Isavia eru skiptifarþegar taldir tvisvar og verður að taka tillit til þess við 

greiningu gagnanna. Sé það tekið til greina þá sýna tölur Isavia að skiptifarþegum hafi 

fækkað um 876.530 á meðan öðrum farþegum fækkar um 655.474 (Isavia, 2019). Ef miðað 

er við 2018 þá er þetta samdráttur upp á um 48% hjá skiptifarþegum en rúmum 11% hjá 

öðrum farþegum. Það má því draga þá ályktun að stærstu áhrif falls WOW Air komi fram í 

færri skiptifarþegum þó önnur áhrif séu vissulega einnig til staðar. Önnur flugfélög hafa í 

einhverjum tilfellum séð tækifæri í því að auka við flug til að mæta minna flugframboði sem 

hlaust af gjaldþroti WOW Air. 

Samhliða fjölgun ferðamanna undanfarinn áratug hefur mikil uppbygging gistirýma átt 

sér stað og hefur framboð herbergja aukist úr rúmlega 7.000 herbergjum árið 2015 í 

tæplega 11.000 herbergi árið 2019 (Ferðamálastofa, 2019). Enn er ekkert lát á uppbyggingu 

hótela og má þar nefna nýtt hótel í Marriott keðjunni sem áætlað er að opni við hlið 

tónlistarhússins Hörpu árið 2020 (Jóhann Bjarni Kolbeinsson, 2019). Nýting herbergja hefur 
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einnig batnað allt frá árinu 2010 þegar hún náði ákveðnu lágmarki í kjölfar 

efnahagslægðarinnar 2008 sem hafði áhrif víða um heim, ekki síst á þau lönd þaðan sem 

stór hluti ferðamanna á Íslandi koma líkt og Bandaríkin og lönd í Vestur-Evrópu.  

 

Mynd 3. Hlutfallsleg nýting herbergja á árunum 2010-2018 

Á mynd 3 má sjá að árið 2010 var nýting herbergja um 47% en árið 2017 var nýtingin um 

72% (Hagstofa Íslands, 2019). Þetta er þrátt fyrir mikla fjölgun herbergja á tímabilinu. 

Nýtingin minnkar árið 2018 og hafa aðilar á byggingarmarkaði í einhverjum tilfellum hægt á 

fyrirhuguðum áætlunum um uppbyggingu hótela, bæði á höfuðborgarsvæðinu og á 

landsbyggðinni (Sigtryggur Sigtryggsson, mbl.is). Vert er að athuga að nýtingin hefur batnað 

þrátt fyrir þá miklu fjölgun herbergja á sama tímabili. Frá 2015 til 2019 fjölgar herbergjum til 

dæmis um rúmlega 57% en engu að síður batnar hlutfallsleg nýting á tímabilinu.  

2.2.2 Líkan Butler - TALC 

Ferðaþjónusta einkennist af mikilli samkeppni milli áfangastaða og þar af leiðandi ekki 

sjálfsagt að land gangi að ferðamönnum sem gefinni stærð til framtíðar. Í 

ferðamálafræði er þekkt líkan sem kallað er TALC eða Tourism Area Life Cycle. Á íslensku 

myndi það líklega þýðast sem lífshlaup ferðamannastaða. Líkanið, sem kom fyrst fram 

hjá Butler árið 1980, lýsir þróun ferðamannastaða og skiptir henni í nokkur stig (Butler, 

1980). 
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                  Mynd 4. Líkan Butler (TALC) 

Fyrsta stigið er kallað könnunarstigið en þá eru ferðamenn tiltölulega fáir á svæðinu. 

Gestir sjá sjálfir um skipulag ferðarinnar og komur eru fremur óreglulegar. Á öðru stigi, 

svokölluðu þátttökustigi, fjölgar ferðamönnum og íbúar á svæðinu fara að taka eftir 

hagrænum áhrifum þess á samfélagið. Þetta stig setur þrýsting á yfirvöld að bæta svæðið 

með tilliti til samgangna og annarrar aðstöðu fyrir ferðamenn. Jafnframt fara að verða til 

ferðamannatímabil á árinu. Þriðja stigið er þróunarstigið þegar svæðið er orðið þekktur 

ferðamannastaður, m.a. vegna kynninga með auglýsingum og slíku. Á þessu stigi eykst 

fjárfesting í greininni yfirleitt þar sem fjárfestar og ferðaþjónustufyrirtæki sjá 

hagnaðartækifæri. Því verður mikil uppbygging á hótelum, veitingastaða og allskyns 

afþreyingu fyrir ferðamenn. Það er einnig á þessum tímapunkti, samkvæmt Butler, sem að 

það er líklegast að heimafólk missi stjórn á uppbyggingu svæðisins. Fjórða stigið er svokallað 

mettunarstig. Þá hægist á fjölgun ferðamanna en heildarfjöldi eykst samt sem áður. Fjöldi 

gesta er nú orðinn hærri en fjöldi íbúa svæðisins og áhrif ferðaþjónustu orðin yfirþyrmandi í 

nærumhverfinu. Nokkurrar óánægju fer að gæta meðal íbúa sem ekki hafa lifibrauð sitt af 

ferðaþjónustu vegna samfélagslegra áhrifa greinarinnar. Stórar keðjur halda velli en lítið er 

um innkomu nýrra aðila á markaðinn. Fimmta stigið er stöðnun en þá hefur svæðið náð 

hámarki sínu með tilliti til fjölda gesta. Fjöldi ferðamanna fer að hafa neikvæð áhrif á 
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umhverfið t.d. sökum átroðnings. Ferðamannastaðir treysta í auknum mæli á endurkomur 

gesta og þarfnast mikilla útgjalda til kynninga til að halda starfsemi gangandi.  Síðasta stigið í 

líkani Butler er óvissustig. Þá getur þróunin verið margskonar þ.e. hnignun, stöðnun eða að 

svæðið taki við sér á ný. Ef svæðið getur ekki lengur keppt við aðra, nýrri áfangastaði er 

líklegt að hnignun taki við. Við þessar aðstæður fækkar ferðamönnum en þó gæti langtíma 

gestum fjölgað þar sem ódýrara húsnæði er í boði á þessum hnignandi markaði. Svæðið 

getur þó að lokum misst alla ferðamenn. Einnig er möguleiki að svæðið taki við sér á ný sem 

ferðamannastaður. Til þess að það gerist þarf svæðið að breyta alveg um stefnu sem , 

samkvæmt Butler, væri hægt að gera á tvenns konar hátt. Annars vegar með því að búa til 

aðdráttarafl, t.d. með byggingu spilavíta eða einhverju álíka, eða hins vegar með því að nýta 

sér áður ónýttar náttúruauðlindir. Til þess gæti þurft að leita stuðnings yfirvalda hvort sem 

það eru borgar-og bæjaryfirvöld eða yfirvöld landsmála (Butler, 1980). 

Þessi kúrfa sem Butler kynnti 1980 er, eins og áður sagði, vel þekkt. Ef við skoðum þróun 

fjölda erlendra ferðamanna á Íslandi undanfarin 15 ár, má sjá að þróunin svipar til líkans 

Butler eins og sjá má á mynd 5 (Ferðamálastofa, 2019). 

 

                  Mynd 5. Ferðamenn fyrstu 10 mánuði hvers árs. 

Einnig eru nokkur þeirra atriða sem Butler kemur inn á, kunnugleg í íslenskri 

samfélagsumræðu. Til dæmis má nefna umræðu vegna breyttra aðstæðna í miðbænum þar 

sem verslunum sem markaðssetja sig fyrir ferðamenn hefur fjölgað til muna á meðan að 

grónar verslanir loka eða færa sig um set (Arnhildur Hálfdánardóttir, 2016). Þar blandast svo 

inn aðgerðir sem snúa að því að gera helstu verslunargötur borgarinnar að göngugötum . 
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Ferðamálastofa byrjaði árið 2017 að framkvæma kannanir sem skoða m.a. viðhorf 

ferðamanna til Íslands og hvort að þeir mæli með því að fólk sæki landið heim. Samkvæmt 

líkani Butler mætti ætla að ef áfangastaður væri að kólna, þ.e. ásókn fari minnkandi, myndi 

það koma fram í óánægju eða vonbrigða meðal ferðamanna. Tölurnar úr könnun 

Ferðamálastofu sýna að þetta er ekki staðreyndin á Íslandi en frá miðju ári 2018 til loka árs 

2019 eru á bilinu 94-98% ánægð með Íslandsferðina. Þetta virðist gilda heilt yfir og er ekki 

merkjanlegur munur ef niðurstöðurnar eru greindar eftir upprunalandi ferðamanna, aldri 

þeirra eða kyni. Sá hluti ferðamanna sem mælir með Íslandi sem áfangastað er minni en 

hefur þó verið á bilinu 61-86% frá árinu 2017 (Ferðamálastofa, 2019). Sú tala virðist fara 

nokkuð eftir mánuðum og virðist sá tími þegar ásókn er hvað mest mælast lægst. 

Það er vert að taka fram að undanfarin ár hefur Ísland mælst meðal dýrustu áfangastaða 

ferðamanna. Raunar var verðlag á Íslandi það hæsta samkvæmt tölum OECD árið 2018 

(OECD, 2019). Nýrri tölur benda til að þessi þróun sé að ganga til baka að einhverju leiti sem 

gæti þýtt að ákveðnum hápunkti hafi verið náð í umsvifum ferðaþjónustunnar og að á 

Íslandi séu horfur á minni hagvexti. 

 

 Þó er ekki hægt að fullyrða neitt um hver þróun fjölda ferðamanna mun verða á næstu 

árum. Þar koma til ýmsir þættir sem þarfnast frekari rannsókna. Sem dæmi þyrfti að meta 

hlut skiptifarþega í þeirri miklu fjölgun sem hefur orðið á fjölda ferðamanna. Það gæti 

skekkt myndina þar sem þeir farþegar eru ekki endilega að sækjast eftir því að heimsækja 

Ísland og skoða það sem landið hefur upp á að bjóða. Einnig er vert að taka fram að líkan 

Butler kemur fram á tíma þegar rafrænar lausnir voru ekki til staðar. Í dag er landslagið 

breytt og mætti segja að það væri mun kvikara en áður þekktist þegar fólk hafði takmarkaða 

möguleika á að velja sér áfangastaði. Áhugavert er að velta fyrir sér hvort að rafrænar 

lausnir hafi ekki einmitt verið einn af lykilþáttum þess að Ísland varð á skömmum tíma sá 

ferðamannastaður sem það er orðið.  
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3 Hefðbundin ferðaþjónusta 

Alveg fram til aldamóta voru valkostir í ferðaþjónustu nokkuð skýrir þegar kom að 

gistingu og/eða samgöngum til og frá áfangastað. Ferðamanni stóð til boða að kaupa 

gistingu sem var annað hvort seld sem hluti af pakka eða sem sérstök eining. Síðustu 20 

ár hefur nýr valkostur náð vinsældum ekki síst vegna aukinnar netvæðingar sem býður 

upp á valkosti sem áður voru ekki mögulegir. Algengara er orðið að ferðamenn kaupi 

gistingu eða samgöngur með aðstoð rafrænna milliliða. Þetta skiptir máli fyrir 

rekstraraðila í ferðaþjónustu þar sem viðskiptalíkan þeirra breytist eftir því hvaða aðferð 

nýtur vinsælda hverju sinni. 

Svokallaðar pakkaferðir hafa lengi notið vinsælda en þær ganga í stuttu máli út á að 

ferðamaður kaupir pakka af söluaðila þar sem búið er að setja saman samgöngur, 

gistingu og jafnvel afþreyingu. Pakkinn er yfirleitt seldur á lægra verði en annars væri í 

boði. Þetta er mögulegt í krafti þess að söluaðili kaupir mikið magn flugsæta og 

herbergja. Ferðaskrifstofur geta einnig sérsniðið ferðina að þörfum viðskiptavinarins 

með því að setja ákveðna auka þætti inn í pakkaferðina (Cook, Hsu & Taylor, 2018).  

Rafrænir milliliðir hafa búið til nýjan valkost fyrir neytendur. Þeir gera það að verkum 

að það þarf ekki lengur að vera einn aðili sem selur heildarpakka heldur getur 

neytandinn keypt mismunandi hluta áætlaðrar ferðar á fleiri en einum stað. Þessi aðferð 

við skipulag ferðalaga hefur notið aukinna vinsælda á kostnað hefðbundinna 

pakkaferða.  Þó njóta hefðbundnar pakkaferðir enn vinsælda, sérstaklega meðal 

ákveðinna aldurshópa.   

Til dæmis sýnir rannsókn frá 2011 að fólk eldra en 65 ára í Evrópusambandinu sé að 

eyða meiru en áður í ferðalög. Þessi hópur er jafnframt einn sá mikilvægasti fyrir 

fyrirtæki sem bjóða upp á pakkaferðir. Í rannsókninni kemur fram að þessi aldurshópur 

sé á bakvið um 20% af heildarútgjöldum í ferðamannageiranum en um 30% í sölu á 

pakkaferðum. Fólki yfir 65 ára aldri hefur og mun fjölga í Evrópu á næstu árum  þar sem 

stórar kynslóðir eftir-stríðsáranna eru að komast á eftirlaunaaldur. Almennt hefur 

þróunin verið í þá átt að eldri kynslóðir ferðast meira en áður tíðkaðist. Betri heilsa og 

efnahagur skýrir það að stórum hluta. Gert er ráð fyrir að þessi þróun haldi áfram á 
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næstu árum og áratugum. Því má gera ráð fyrir að þessi hópur verði áberandi meðal 

ferðamanna á komandi árum (Eurostat, 2012). Aftur á móti er líklegt að stór hluti þeirra 

sem eru að komast í þennan aldurshóp hafi vanist notkun rafrænna milliliða á 

ferðalögum svo það er ekki öruggt að hópurinn notist áfram við pakkaferðir eins og 

áður. Hins vegar er það kosturinn við pakkaferðir að með þeim er dregið úr áhættu 

kaupanda á að eitthvað fari úrskeiðis. Viðskiptavinurinn dregur verulega úr flækjustigi 

með því að þurfa eingöngu að eiga samskipti við einn aðila. Það gæti áfram höfðað til 

eldri aldurshópa sem vilja mögulega geta gengið að hlutunum vísum.  

Það virðist einnig vera nokkuð breytilegt milli þjóða hvernig fólk kýs að ferðast. 

Samkvæmt könnun frá árinu 2017 myndu 34% kínverskra ferðamanna kjósa að kaupa 

pakkaferðir en aðeins um 13% ferðamanna utan Kína hefðu valið þann kost. Jafnframt 

voru ferðamenn utan Kína líklegri til að vilja ferðast á eigin vegum (Nielsen, 2017). Í 

skýrslu frá fyrirtækinu McKinsey kemur fram að það sé ákveðinn misskilningur meðal 

fólks í ferðaþjónustugreinum að eftir því sem kínverskir ferðamenn ferðist meira, því 

óvinsælli verði pakkaferðir. Þeir benda á að þó það gæti átt við hefðbundar pakkaferðir 

þá sé mikill markaður fyrir lúxus pakkaferðir eða ferðir þar sem ferðamenn njóti 

leiðsagnar að hluta til. Sömuleiðis telja höfundar skýrslunnar líklegt að pakkaferðir verði 

algengari eftir því sem kínverskir ferðamenn ferðist lengra frá heimkynnum sínum, þar 

sem tungumál og menningarlegir þröskuldar geti orðið vandamál (McKinsey & 

Company, 2018). 

3.1 Pakkaferðir - þróun 

Svokallaðar pakkaferðir eiga uppruna sinn frá eftir stríðsárunum þegar ítalskar strendur 

nutu aukinna vinsælda þar sem verð á gistingu þar var orðið hagstæðara en í Frakklandi. 

Í upphafi voru þetta rútuferðir frá Norður-Evrópu en breyttist fljótt yfir í flugferðir. 

Þessar pakkaferðir, eins og aðrar pakkaferðir, voru háðar því að sá sem skipulagði 

ferðina gæti keypt mörg herbergi á hótelum og í krafti þess boðið lægra verð til 

endanlegra kaupenda. Eftir lok seinni heimstyrjaldarinnar leituðu eigendur flugvéla í 

Evrópu að nýjum rekstrartækifærum. Á stríðstímum höfðu takmarkanir gilt um notkun 

vélanna og sem dæmi höfðu bresk lög skipað fyrir að allur flugvélaflotinn yrði nýttur í 

þágu Breta í stríðinu (Holloway, 2006).  
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Um 1960 hófst innreið þotunnar og þegar stærri flugfélög hófu að kaupa þær gafst 

minni rekstraraðilum möguleiki á að kaupa eldri vélarnar. Þetta gerði þeim kleift að 

bjóða lægra verð á flugi til áfangastaða í Miðjarðarhafinu og var nú í fyrsta skipti orðið 

sambærilegt verð á flug-, lestar- og rútusamgöngum. Sama þróun átti sér stað í 

Bandaríkjunum þegar svæðisbundnir rekstraraðilar hófu leiguflug milli stærri borga í 

Kanada og Bandaríkjunum til eyja í Karabíska hafinu. Leiguflug á vegum ferðaskrifstofa 

náði vinsældum um 1950 en með því að fylla slík flug varð mögulegt að lækka 

einingarkostnað hvers og eins farþega. Sá sem er yfirleitt nefndur sem sá sem gerði 

leiguflug að almennri söluvöru var Vladimir Raitz. Hann vann hjá fyrirtækinu Horizon 

Holidays um árið 1950. Eftir erfiða byrjun fór aðferðin að skila hagnaði og fljótlega tóku 

aðrir aðilar innan greinarinnar upp aðferðir hans. Leiguflug eiga sér þó lengri sögu og er 

almennt talað um að fyrsta slíka flugið hafi verið þegar ferðaskrifstofan Thomas Cook 

skipulagði ferð fyrir hnefaleikaaðdáendur árið 1927 frá New York til Chicago,  þar sem 

úrslitaviðureign í þungavigt fór fram.  

Við almennari notkun ferðaþjónustuaðila á þessari nýjung fóru áfangastaðir á Spáni 

og Grikklandi að njóta aukinna vinsælda. Fljótlega varð ferðaþjónustuaðilum ljóst að 

stór markaður var falinn í því að koma fólki frá Norður-Ameríku og norðanverðri Evrópu 

til suðurs þar sem hitastig var almennt hærra. Suðrænu löndin bjuggu þar að auki oft við 

vanþróaðari efnahag, lágt launastig og þ.a.l. lægra verðlag (Holloway, 2006). Almenn 

aukning fjöldaferðamennsku hafði mikil áhrif á þá áfangastaði sem náðu vinsældum en 

jafnframt var samkeppnin mikil. Yfirvöld í þeim löndum sem nutu vinsælda sem 

áfangastaðir ferðamanna áttuðu sig á því að munur milli áfangastaða var yfirleitt fremur 

lítill. Ferðamenn virtust aðeins leitast eftir góðu veðurfari, ströndum, lágu verðlagi, 

góðum mat og þokkalegu húsnæði. Landið sjálft skipti ekki höfuðmáli svo lengi sem 

þessar forsendur væru uppfylltar (Holloway, 2006). Þessi staðreynd varð til þess að 

upphófst mikil uppbygging einsleitra ferðamannastaða. Dæmi um slíka staði eru Miami, 

Benidorm og ýmsir strandbæir í Rúmeníu og Búlgaríu. 

Segja má að það séu þrír megin þættir sem útskýri mikla aukningu pakkaferða í 

Evrópu seinni hluta 20. aldar.  

➢ Auknar tekjur almennra neytenda í ríkari löndum 

➢ Aukinn frítími almennings í efnaðari löndum heims  
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➢ Pakkaferðir voru ódýrari kostur en áður hafði þekkst í ferðalögum, jafnvel 
samanborið við frí í heimalandi.  

Ástæður þessa lága verðs á pakkaferðum hafa verið taldar upp hér að framan en má 

þar nefna lægra verð á gistingu og mat í löndum Miðjarðarhafsins, lækkun kostnaðar við 

flug, frjálsari reglugerðir sem snúa að flugsamgöngum, möguleiki á ferðalögum allt árið 

og magnkaup ferðaskrifstofa.  

3.2 Rekstrarlíkön á gistimarkaði 

Á mynd 6 má sjá grófa mynd af því hvernig hótel eða annars konar gististaður getur selt 

þjónustu sína (IBIT, 2001). Þar koma til þrír möguleikar. Í fyrsta lagi getur gististaður 

kosið að selja beint til sinna viðskiptavina t.d. með eigin vefsíðu, sölu í gegnum síma eða 

tölvupósti. Í öðru lagi er mögulegt að nýta milliliði til þess að koma vöru á framfæri og 

jafnframt sjá um viðskiptin sjálf við viðskiptavinin. Dæmi um þetta væri notkun 

rafrænnar bókunarþjónustu á borð við Booking.com eða Expedia. Í þriðja lagi getur 

gististaður átt samskipti við ferðaskrifstofu. Þetta ætti til dæmis við þegar um 

hefðbundnar pakkaferðir er að ræða. Þá verða í raun til tveir markaðir. Annars vegar 

milli gististaðar og ferðaskrifstofu og hins vegar milli ferðaskrifstofu og neytenda. 

Ferðaskrifstofan getur jafnframt nýtt sér milliliði til að koma sinni vöru á framfæri við 

neytendur.  

 

      Mynd 6. Uppsetning rekstrarlíkana.  
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Á nútíma markaði hefur gististaður því val um hvort hann nýti sér þjónustu rafrænna 

bókunarþjónustu. Mynd nr.7 sýnir hvað það val hefur í för með sér. Kjósi gististaður ekki 

að nýta sér slíka þjónustu velur hann endanlegt verð til neytandans. Sé hins vegar valið 

að nýta sér þjónustuna, velur hótelið á milli tvenns konar viðskiptalíkana. Annars vegar 

svokallaðs kaupmannslíkans þar sem gististaður selur millilið, rafrænum eða 

hefðbundum, nokkurt magn herbergja á lægra verði en annars væri í boði. Milliliðurinn 

sér svo um að selja herbergin til endanlegra notenda þjónustunnar en tekur jafnframt 

áhættuna af því að sitja uppi með óseld herbergi. Gististaðurinn deilir áhættunni með 

milliliðnum þar sem hagnaður hans af hverju seldu herbergi er lægri en annars. Hins 

vegar getur gististaður notast við svokallað umboðslíkan en í því er notast við millilið 

sem sér um tengingu milli gististaðar og endanlegra notenda. Milliliðurinn sér um sölu 

herbergja og þau samskipti sem því fylgja. Fyrir þetta tekur hann þóknun fyrir sem getur 

verið breytileg milli aðila. Gististaðurinn ber því áhættuna af óseldu herbergi en fær á 

móti hærri framlegð af hverju seldu herbergi (Ye, Zhang & Li, 2018).  

  

 

           Mynd 7. Val hótels á aðferð og viðskiptalíkani. 

Eldri og hefðbundnari ferðaskrifstofur, líkt og átti við um Thomas Cook, notuðust að 

mestu leyti við kaupmannslíkanið. Þær hafa þó í auknum mæli nýtt sér rafrænar lausnir 
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með misjöfnum árangri. Vöruframboð þeirra samanstendur af flugi, hótelherbergjum 

sem og pakkaferðum. Það grundvallast af getu þeirra til að geta keypt ódýri herbergi 

og/eða flugsæti með magnkaupum. Þetta gerir þeim kleift að bjóða lægra verð en 

samkeppnisaðilar. Hlutverk þeirra er einnig að kynna áfangastaðinn fyrir væntanlegum 

viðskiptavinum. Þeir hafa mikinn hvata til að bjóða góð verð þar sem þær sitja uppi með 

verðlausa vöru ef hún selst ekki í tæka tíð.  

Með aukinni tæknivæðingu hefur umboðslíkanið orðið aðgengilegri kostur ekki síst 

þar sem bætt tækni styttir boðleiðir milli söluaðila og neytenda til muna. Rafrænir 

milliliðir kaupa, í flestum tilfellum, ekki herbergi eða flugsæti. Þau gera samninga við 

hótel og önnur fyrirtæki í ferðaþjónustu sem geta falið í sér ýmis ákvæði sem binda 

samstarfsaðila að einhverju leyti. Í staðinn sjá þau um t.d. markaðssetningu, þjónustu 

við ferðamenn og jafnvel greiðslumiðlun gegn þóknun. Því má segja að báðir aðilar 

hagnist á viðskiptunum þar sem bókunarþjónustan sér um stærstan hluta auglýsinga og 

kynninga á gististaðnum. Hún nýtir sér jafnframt stærðarhagkvæmni sem fæst með 

aðgangi að mun stærri markaði en sjálfstætt hótel ætti möguleika á að ná með jafn 

hagkvæmum hætti. Einn stærsti kostnaðarliður rafrænna bókunarþjónustu er oft kaup á 

betri staðsetningum innan Google og slíkra vefsíða.  Samkvæmt árskýrslu Booking 

Holdings frá árinu 2018 varði félagið 4,4 milljörðum Bandaríkjadala í auglýsingar á 

leitarvélum og var Google þar umsvifamest (Booking Holdings, 2019). Með slíkum 

auglýsingum fá viðskiptavinir rafrænna milliliða aukna athygli sem má ætla að leiði til 

aukinnar viðskipta. Ekki má vanmeta áhrif þeirrar gagnavinnslu og greininga sem 

framkvæmd er af rafrænu milliliðunum. Sem dæmi hjálpar sú vinna hótelum, sem og 

öðrum gististöðum, að átta sig á samsetningu viðskiptavina sinna. Það getur reynst 

dýrmætt að sjá hvers konar viðskiptavinir sækja þá þjónustu sem boðið er upp á og gerir 

það til að mynda markaðssetningu skilvirkari og hagkvæmari en ella. Ávinningur 

söluaðilans, hótelsins, er að meðalverð á selt hótelherbergi hækki enda situr áhætta af 

óseldri gistinótt eftir hjá hótelinu en ekki hjá kaupmanninum í umboðslíkaninu. 
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3.3 Vandræði ferðaskrifstofa 

Eins og áður hefur komið fram varð ferðaskrifstofan Thomas Cook gjaldþrota seinni 

hluta árs 2019. Fyrirtækið á sér merkilega sögu og var elsta ferðaskrifstofa í heimi við 

gjaldþrotið. Þó hefðbundnar ferðaskrifstofur hafi í einhverjum tilfellum átt erfitt 

uppdráttar á undanförnum árum og áratugum þá er það ekki almennt. Pakkaferðir sem 

slíkar njóta enn vinsælda en hefðbundnar ferðaskrifstofur hafa átt í erfiðleikum með 

háan rekstrarkostnað og háa skuldastöðu.  

Thomas Cook hefur raunar glímt við rekstrarvanda í mörg ár. Í frétt The Economist frá 

2019 kemur fram að fyrirtækið hafi lengi átt í rekstrarerfiðleikum. Það hafi byggt rekstur 

sinn á sölu pakkaferða sem sé þó ekki ástæðan fyrir erfiðleikum fyrirtækisins. Raunar 

hafa pakkaferðir notið aukinna vinsælda undanfarinn áratug í Bretlandi sem má að hluta 

til rekja til vinsælda sjónvarpsþátta á borð við Love Island. Vandi Thomas Cook var 

tilkominn vegna slæmra ákvarðana í rekstri fyrirtækisins. Sameiningar og yfirtökur á 

öðrum fyrirtækjum í greininni gerðu það að verkum að Thomas Cook var orðið mjög 

skuldsett. Fyrirtækið hafi raunar aldrei náð að vinna úr þeirri miklu uppsöfnuðu 

skuldsetningu sem leiddi að lokum til gjaldþrots. Thomas Cook rak einnig um 550 útibú í 

Bretlandi sem, á tímum harðrar samkeppni frá rafrænum milliliðum, reyndist dýrkeypt. 

Rafrænu milliliðirnir On the Beach og We Love Holidays gátu boðið lægra verð en 

Thomas Cook og voru orðnir meðal stærstu söluaðila pakkaferða í Bretlandi („Thomas 

Cook, the world‘s oldest travel firm, collapses“, 2019). Rannsóknir benda til að rafrænir 

milliliðir bjóði almennt betur en ferðaskrifstofur sem nýta sér ekki tæknina í sama mæli. 

Rannsókn frá árinu 2012 skoðaði verðlag á pakkaferðum innan Evrópu og áhrif nýrra 

miðla og lággjaldaflugfélaga þar á. Rannsóknin tók fyrir áfangastað í Miðjarðarhafinu 

sem myndi flokkast sem hefðbundinn sumarleyfisáfangastaður fyrir ferðamenn í Evrópu. 

Niðurstöðurnar voru þær að verðlag var almennt lægra ef kaupin fóru fram á netinu. Að 

mati höfundar ýtir þetta undir þá fullyrðingu að fyrirtæki sem nýti tækninýjungar búi við 

lægri rekstrarkostnað sem komi fram í lægra verði til neytenda (Rosselló, Riera; 2012).  

Varðandi fall Thomas Cook, þá urðu einnig aðrir þættir en hár kostnaður og há 

skuldastaða til þess að félagið fór í þrot s.s. gott veðurfar í Bretlandi og væntanleg 

útganga Breta úr Evrópusambandinu („Thomas Cook, the world‘ oldest travel firm, 

collapses“, 2019). Þegar allt kemur til alls mætti þó segja að það hafi verið grunn-
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þættirnir í efnahagsreikningi félagsins sem urðu til þess að svo fór sem fór. Það er ljóst 

að það er lykilatriði fyrir fyrirtæki í ferðaþjónustu að fylgja tækninýjungum og nýta sér 

þá kosti sem nýjar lausnir hafa í för með sér. Ætla má að litið verði til falls Thomas Cook 

sem sönnunar þess hvað gerist ef fyrirtæki reynast of íhaldssöm í rekstrarlegri 

hugmyndafræði.  
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4 Nútíma ferðaþjónusta 

Tæknivæðing hefur breytt samfélagi okkar mikið á síðustu árum og áratugum. 

Ferðaþjónustan er þar engin undantekning. Eins og áður sagði hefur aukin netvæðing 

opnað á nýjungar á borð við deilihagkerfið og bókunarsíður sem auðvelda fólki að ganga 

frá hótelgistingu, flugi og öðru á hagstæðu verði með betri upplýsingagjöf en áður hefur 

þekkst. Þessi fyrirbæri eru oft kölluð einu nafni OTAs eða Online Travel Agencies. Á 

íslensku er gjarnan talað um rafræna bókunarþjónustu, þar sem þessar síður eru ekki 

beinlínis ferðaskrifstofur heldur gegna hlutverki milliliðar í viðskiptum á gistimarkaði. 

Síður á borð við Booking.com, Hotels.com, Expedia.com og Airbnb hafa notið svo mikilla 

vinsælda undanfarin ár að rekendur gististaða standa nú frammi fyrir breyttu 

rekstrarumhverfi. Einn helsti munurinn á bókunarþjónustu og hefðbundu fyrirtæki á 

gistimarkaði er að milliliðir eiga ekki þær eignir sem þau selja aðgang að. (Gyódi, K., 

2017). Tæknivæðingin hefur dregið mikið úr viðskiptakostnaði þeirra sem reka 

gistiþjónustu svo nú eru mun lægri hindranir en áður fyrir minni aðila að koma inn á 

markaðinn. Þetta endurspeglast ekki síst í hinu svokallaða deilihagkerfi sem Airbnb 

hefur nýtt sér í sínum rekstri. Þar geta einstaklingar leigt eigið húsnæði með einföldum 

hætti og jafnframt tryggir Airbnb ákveðið öryggi milli leigjanda og þess sem býður fram 

húsnæði sitt. Fyrir þessa þjónustu tekur fyrirtækið þóknun af gesti sem nemur yfirleitt 

um 6-12% af heildargjaldi. Þar að auki rukkar Airbnb gististaðinn um 3% þóknun (Gyódi, 

2017). Þó að sambærileg fyrirtæki hafi áður komið fram sem notast hafa við svipað 

viðskiptalíkan, líkt og Couchsurfing, þá er velgengni Airbnb einstök í samanburði. Það 

mætti segja að Airbnb sé fyrsta fyrirtækið á gistimarkaði sem hefur náð því að búa til 

hagkvæmt viðskiptamódel úr deilihagkerfinu.  

4.1 Rafræn bókunarþjónusta 

Í þessari ritgerð verður ekki farið ítarlega í starfsemi Airbnb og viðskiptalíkan þess 

fyrirtækis. Vefsíður eins og Booking.com notast þó við sambærilegt fyrirkomulag og 

Airbnb en í stað þess að bjóða eingöngu upp á íbúðir og annað húsnæði í einkaeigu selur 

síðan einnig aðgang að herbergjum á hefðbundum hótelum. Fyrir þá þjónustu tekur hún 

um 12-15% þóknun (Gyódi, 2012). Ólíkt því sem tíðkast í viðskiptum við Airbnb þá þarf 
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viðskiptavinurinn aldrei að greiða booking.com beint fyrir notkun síðunnar. Veitandi 

þjónustu, gististaður, sér því um að greiða fyrir notkun síðunnar þó vissulega greiði 

viðskiptavinurinn óbeint fyrir notkun síðunnar þar sem gististaður þarf að taka 

þóknunargjöld inn í rekstrarkostnað sinn. Expedia gefur ekki upp hvaða þóknun hótel 

greiða fyrir afnot af þeirra þjónustu en líklegt má telja að þóknunargjöldin séu á bilinu 

20-30%, en hluturinn veltur á eðli seldrar þjónustu og samninga milli aðila (Lee, Guillet & 

Law, 2013). Ekki er ólíklegt að þóknunin hafi lækkað eitthvað á síðustu árum. Sem dæmi 

er talið að samningur milli Marriott hótelkeðjunnar og Expedia hafi tryggt að Marriott 

keðjan greiði um 12% í þóknunargjöld (Lucas, 2019). Líklegt er því að almennt séu 

þóknunargjöld hjá Expedia nær 20% heldur en 30%. 

Þessar þóknanir hafa mætt töluverðri gagnrýni frá hótelstjórum og öðrum aðilum á 

gistimarkaði (Kristinn Haukur Guðnason, 2019). Ekki síst þar sem bent hefur verið á að 

greidd þóknunargjöld fara úr landi þar sem flestir rafrænna milliliða eru erlend fyrirtæki. 

Ef við gerum ráð fyrir að þóknunargjöld séu um 15% og meðaltal tekna síðustu þriggja 

ára af gistiþjónustu sé um 92,625 milljarðar (Hagstofan, 2019). Gerum jafnframt ráð fyrir 

að hlutfall rafrænnar bókunarþjónustu á íslenskum markaði sé um 30%, sem er 

sambærilegt við Evrópskan markað, þá greiða íslenskir gististaðir rúmlega 4 milljarða í 

þóknunargjöld á hverju ári (Hotrec, 2018). Þessi tala er vissulega verulegri óvissu háð, 

ekki síst þar sem ekki liggja fyrir nákvæmar tölur um umfang rafrænna milliliða á 

íslenskum markaði sem og hversu háa prósentu gististaðir þurfa að greiða af hverri sölu.   

Á Íslandi hafa jafnvel verið uppi raddir um að stofna ætti íslenska bókunarsíðu sem yrði 

einhvers konar miðlæg bókunarsíða fyrir innlend hótel og gistiheimili. Hugmyndin hefur 

þó fengið misjafnar móttökur þar sem vandséð er að lítill aðili eins og Ísland, ætti mikla 

möguleika gegn gríðarstórum markaði sem vinsælustu bókunarsíður heims starfa á. Þær 

geta með því nýtt sér stærðarhagkvæmni og ekki síst greint markaði með skilvirkari 

hætti en minni aðili ætti tök á. Verkefnastjóri stafrænnar þróunar hjá Ferðamálastofu, 

Inga Rós Antoníusdóttir, segir í hlaðvarpi árið 2019 að hún telji að stærsta áskorun 

íslenskra rekstraraðila í gistiþjónustu tengist rafrænni bókunarþjónustu. Hún telji þó 

jafnframt að fyrirtæki eigi frekar að vinna með þeim aðilum sem veita slíka þjónustu í 

stað þess að nýta hana ekki eða vinna gegn þeim. Þetta sé barátta sem ekki verði unnin 

á þann hátt og mikilvægt að rekstraraðilar nýti sér þá kosti sem fást með nýtingu 



 

31 

þjónustu rafrænna milliliða. Þar má helst nefna gagnasöfnun sem geti m.a. nýst 

rekstraraðilum til að styrkja beina sölu til viðskiptavina (Óli Jóns, 2019). 

Hlutverk rafrænna milliliða er í raun fjölbreytt. Þeir sjá ekki eingöngu um að vera 

milliliðir við sölu gistingar heldur sjá þeir einnig um að ná athygli viðskiptavinar með 

auglýsingum og kynningarefni sem er jafnframt þeirra stærsti kostnaðarliður. Þar að 

auki veita rafrænir milliliðir þjónustu við gististaðinn sjálfan með því til dæmis að greina 

viðskipti þeirra og koma jafnvel með ráðleggingar hvað mætti gera betur. (Gössling & 

Lane, 2014) 

 

4.2 Athugasemdir samkeppnisyfirvalda 

Rafræn bókunarþjónusta hefur tekið breytingum frá því hún fór fyrst að njóta vinsælda 

upp úr aldamótum. Hún hefur þurft að aðlagast tíðaranda og mæta þeirri gagnrýni sem 

að henni hefur verið beint. Meðal þeirrar gagnrýni sem þeim hefur mætt er frá 

samkeppnisyfirvöldum í Evrópu. Það sem vakti athygli þeirra er að í samningum 

rafrænna bókunarþjónustu við gististaði var að finna ákvæði sem samkeppnisyfirvöld 

töldu að drægju úr samkeppni á gistimarkaði.  

Ákvæðin voru tvenns konar. Annars vegar er svokallað breitt ákvæði sem virkar 

þannig að gististað er bannað að bjóða upp á lægra verð á öðrum vettvangi en á 

bókunarsíðunni. Hins vegar er það þröngt ákvæði sem leyfir hóteli að hafa lægra verð 

svo lengi sem það er í gegnum aðra bókunarþjónustu eða bein viðskipti við hótelið sjálft. 

Hótelið má þó ekki birta lægra verð á vefsíðu sinni. Í báðum tilfellum er gististað meinað 

að bjóða upp á lægra verð í beinum viðskiptum við viðskiptavin með rafrænum leiðum 

(Mantovani, Piga & Reggiani, 2018). Samkeppnisyfirvöld gerðu athugasemdir við breiða 

ákvæðið á þeim forsendum að það drægi úr samkeppni meðal fyrirtækja sem bjóða upp 

á rafræna bókunarþjónustu. Samkomulag náðist milli Booking.com og 

samkeppnisyfirvalda í Frakklandi, Ítalíu og Svíþjóð árið 2015 um að fyrirtækið skyldi 

hætta notkun breiða ákvæðisins og notast þess í stað við þrönga ákvæðið. Sama ár 

ákvað Booking.com að notast við þrönga ákvæðið í öllum löndum Evrópusambandsins 

og fylgdi Expedia þeirra fordæmi í kjölfarið.  

Sumum þótti þetta ekki nógu langt gengið og hafa Frakkland, Þýskaland, Austurríki og 

Ítalía bannað notkun bæði þrönga og breiða ákvæðisins með lögum. Í rannsókn frá árinu 
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2018 voru áhrif lagabreytinganna könnuð (Matnovani, Piga & Reggiani, 2018). 

Rannsóknin bar saman ástandið í hverju landi fyrir og eftir breytingarnar og gefur það 

grófa mynd af áhrifunum.  

Niðurstöðurnar voru m.a. að rafræn bókunarþjónusta virðist almennt hafa bætt 

þjónustu sína við gististaði í kjölfar breyttra laga. Booking hafi til að mynda bætt 

heimasíðu sína og lagt áherslu á persónulegri tengsl við bæði ferðamenn og gististaðina 

sjálfa. Með notkun diffrence-in-difference aðferðafræði sýndu rannsóknaraðilar fram á 

að verð hafi lækkað í kjölfar lagabreytinganna 2015. Mat höfunda var að lækkunina 

mætti rekja til lagabreytinganna sem hafi aukið samkeppni á markaði rafrænnar 

bókunarþjónustu. Hún hafi komið fram í lægra þóknunargjaldi og þar af leiðandi leitt til 

lægra verðs til neytenda. 

Niðurstöðurnar gefa vísbendingu um mikilvægi þess að yfirvöld í hverju landi veiti 

rafrænni bókunarþjónustu aðhald líkt og annarri þjónustu. Sé það gert ættu að geta 

myndast aðstæður þar sem allir aðilar markaðarins njóta góðs af starfseminni.  

4.3 Evrópsk könnun 

Það hefur reynst vandamál þegar kemur að greiningu á ákveðnum þáttum 

ferðaþjónustu, að ekki eru nægilega góð gögn til staðar. Á síðustu árum og áratugum 

hefur þó verið unnið í því að bæta úr þessu. Tilkoma Alþjóðaferðamálastofnunarinnar 

(UNWTO) hafði þar áhrif en einnig hafa ýmis samtök og stofnanir unnið mikla vinnu. 

Sem dæmi um hagnýta gagnasöfnun er könnun sem samtök hótela, veitingastaða, bar- 

og kaffihúsaeigenda í Evrópu (Hotrec) hafa staðið fyrir á undanförnum árum (Hotrec, 

2018). Könnunin er framkvæmd þannig að rafrænn spurningalisti er sendur út til 

gististaða í Evrópu þar sem m.a. er spurt um hlutfall beinnar og óbeinnar sölu, mælt í 

gistinóttum. Einnig er spurt sérstaklega um hlutfall rafrænnar bókunarþjónustu eftir 

fyrirtækjum. Kannanir hafa verið sendar út þrisvar sinnum þar sem spurt var um rekstur 

áranna 2013, 2015 og 2017. Áhugavert er að bera saman þróunina yfir þennan tíma. Í 

heildina fengust 2744 svör en með því að bæta við gögnum frá stórum hótelkeðjum 

voru nýtileg svör frá 3.412 evrópskum hótelum. Svarhlutfall var þó mjög breytilegt milli 

landa. Til að mæta því var notast við vigtuð meðaltöl þ.e. fundið er vigtað meðaltal 

summu breyta fyrir hvert land sem er margfaldað með hlutfallslegri vigt landsins. Þetta 

gerir það að verkum að heildar matið leiðréttir fyrir áhrifum þess að það sé mikill fjöldi 
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staka frá einu ákveðnu landi.  Hlutfallsleg vigt í rannsókninni er hver nótt sem varið er í 

viðeigandi landi. Þættir sem hægt er að rekja til einstakra landa voru nýttir fyrir 12 lönd 

þar sem stök voru fleiri en 70. Önnur lönd voru ekki með nægilega mörg stök og því var 

heildar þýðið nýtt í þeim tilfellum.  

Niðurstöðurnar benda til að milli áranna 2013 og 2017 hafi hlutfall þeirra hótela sem 

nota bókunarþjónustur á netinu aukist nokkuð. Einnig dregur úr beinum bókunum á 

tímabilinu. Í heildina fækkar beinum bókunum um rúmlega 4% í Evrópu. Á sama tíma 

fækkar bókunum í gegnum ferðaskrifstofur eða sambærilega milliliði um 3%. Rafræn 

bókunarþjónusta eykur hins vegar hlutdeild sína í seldum gistinóttum um 7,5% og er 

árið 2017 á bakvið um 30% bókaðra gistinótta í Evrópu. Ef tekið er tillit til vigtunar þá 

breytast tölurnar aðeins þ.e. beinum bókunum fækkar um rúmlega 5% en rafræn 

bókunarþjónusta eykur við sig um tæplega 7%.  Kannanirnar sýna að minni hótel, með 

færri en 20 herbergi, treysta meira á rafrænar bókunarsíður. Einnig var ólíklegra að 5 

stjörnu hótel notuðust við rafrænar bókunarsíður en 1-4 stjörnu hótel. Þetta gæti bent 

til þess að stærri hótel og hótelkeðjur hafi betri möguleika á að sjá um eigin bókanir þ.e. 

með auglýsingum og slíku. Minni hótelin nýti því frekar rafræna bókunarþjónustu til að 

stækka sinn markað og láta milliliðinn um að kynningu staðarins. Á tímabilinu sem 

kannanirnar ná til var þó aukin notkun rafrænnar bókunarþjónustu bæði hjá stærri og 

minni hótelum.   

Samkvæmt könnunum Hotrec eru Booking.com, Expedia og HRS stærstu aðilarnir á 

markaði rafrænnar bókunarþjónustu í Evrópu. Booking.com hefur mikla yfirburði og er 

með um 66% markaðshlutdeild á meðan Expedia er með 16,6% og HRS með um 9%. 

Booking.com virðist enn fremur vera að auka markaðshlutfall sitt líkt og Expedia. Hins 

vegar hefur HRS misst hluta af sinni markaðshlutdeild. Hlutföll hverrar bókunarþjónustu 

getur verið mismunandi milli landa. Booking.com er yfirleitt með á milli 60-75% 

hlutdeild og Expedia með frá 12-30%. HRS er áberandi sterkast í Þýskalandi með um 

20% en mun minna annars staðar (Hotrec, 2018). 

Ef niðurstöður fyrir hvert land eru skoðaðar má sjá að mynstrið er svipað í flestum 

löndum. Sem dæmi þá dregst bein sala saman í Finnlandi um 2,6% og sala í gegnum 

ferðaskrifstofur um 3,6%. Á sama tíma aukast bókanir í gegnum rafrænar 

bókunarþjónustur um 7%. Í Þýskalandi er svipaða sögu að segja, bein sala dregst saman 
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um 2,7% og bókunum í gegnum ferðaskrifstofur fækkar um 4,8%. Rafrænar 

bókunarsíður auka hlutfall sitt um tæp 8%. Ungverjaland sýnir aðeins annað mynstur en 

þar minnkar bein sala um heil 16,7% en bókunum frá bæði ferðaskrifstofum og 

rafrænum bókunarsíðum fjölgar, annars vegar um 1,8% og hins vegar 12,5% (Hotrec, 

2018).  

Í rannsókninni voru rekstraraðilar einnig spurðir út í viðhorf sitt til rafrænna 

bókunarþjónustu. Ein spurninganna sem lögð var fyrir var svohljóðandi : „Finnst þér þú 

vera undir þrýstingi frá rafrænni bókunarþjónustu til að samþykkja þeirra skilmála og 

skilyrði sem þú myndir annars ekki bjóða upp á?“. Niðurstöðurnar voru þær að 

helmingur rekstraraðilum töldu sig vera undir þrýstingi, um 40% töldu sig ekki vera undir 

þrýstingi og um 10% voru óviss. Ekki var mikill munur á svörum eftir stærð hótela en þó 

voru hótelkeðjur ólíklegri til að finna fyrir þrýstingi en sjálfstæð hótel eða samsteypur. 

Jafnframt var spurt hvort að rekstraraðilum fyndust deilur við rafræna bókunarþjónustu 

leysast á sanngjarnan og farsælan hátt. Um 40% sögðu svo ekki vera og svipað hlutfall 

sagðist ekki eiga í neinum deilum við rafræna milliliði. Aðeins um 18% töldu deilur vera 

leystar á sanngjarnan hátt. Nokkur munur var á svörum eftir stærð og gerð hótela. 

Stærri hótel og hótelkeðjur áttu í minni vandræðum með rafræna milliliði ef upp komu 

deilur (Hotrec, 2018).  

Í heildina virðist svo vera að rafrænir milliliðir hafi þó nokkur ítök á evrópskum 

markaði. Áhrifin ná til markaðarins í heild en eru hvað mest meðal lítilla sjálfstæðra 

hótela sem jafnframt virðast hafa hvað minnstan samningsmátt gagnvart rafrænu 

milliliðunum. Á móti mætti segja að þeir hagnist hlutfallslega meira af þeirri þjónustu 

sem milliliðirnir bjóða upp á með aðgangi og sýnileika á mun stærri markaði ferðamanna 

en annars  væri mögulegur. 

4.4 Staðan á Íslandi 

Rannsókn Hotrec bendir til að rafræn bókunarþjónusta hafi verið komin með töluverð 

ítök á gistimarkaði í Evrópu þegar fyrsta athugunin var framkvæmd árið 2013 (Hotrec, 

2018). Því má draga þá ályktun að notkun rafrænnar bókunarþjónustu hafi verið orðin 

almenn þegar fjölgun ferðamanna á Íslandi hófst fyrir alvöru, um árið 2011.  

Sambærilegar kannanir eru ekki til staðar á Íslandi. Ekki er því endilega víst að hægt 

sé að heimfæra niðurstöður kannanna yfir á íslenskan markað þar sem að bæði er 
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markaðurinn tiltölulega lítill og á sama tíma einangraður. Sömuleiðis byggist stór hluti 

íslenskrar ferðaþjónustu upp eftir að notkun rafrænnar bókunarþjónustu er orðin 

almenn í Evrópu. Þar af leiðandi er ekki sama hefð á Íslandi fyrir gömlum rótgrónum 

hótelum eða hótelkeðjum sem hafa orðið til í umhverfi hefðbundinna rekstrarlíkana. 

Þetta er nokkuð ólíkt því sem þekkist t.d. í Evrópu og Bandaríkjunum. Það væri því 

áhugavert að sjá hvort að sjálfstæð hótel á Íslandi séu háðari rafrænni bókunarþjónustu 

en annars staðar í Evrópu af þessum sökum.  

Til að fá hugmynd um umfang rafrænnar bókunarþjónustu á Íslandi og viðhorfs 

rekstraraðila er hægt að skoða niðurstöður rannsóknar frá árinu 2015 sem framkvæmd 

var í Noregi (Gössling & Lane, 2014). Í rannsókninni voru metin áhrif rafrænnar 

bókunarþjónustu á rekstraraðila gististaða utan þéttbýlis í vestur Noregi. Rannsóknin, 

sem samanstóð af viðtölum, bendir til þess að Booking.com hafi þar töluverð ítök sem 

hefur ýmis áhrif á rekstur og áfangastaðina sjálfa. Á heildina litið virðast sjálfstæðir 

gististaðir hagnast en þó tekur erlend rafræn bókunarþjónusta tekjur frá innlendum og 

svæðisbundum stofnunum sem bjóða upp á bókunarþjónustu. Þeir aðilar hafi þó 

fjölbreyttara hlutverk s.s. með ráðgjöf og kynningu á áfangastöðum.  Flestir þeirra sem 

rannsóknin náði til höfðu eingöngu nýtt rafræna bókunarþjónustu í tiltölulega skamman 

tíma. Einnig nýttust flestir staðirnir við fleiri milliliði en Booking.com. Hlutfall bókana í 

gegnum rafrænu milliliðina af heildarviðskiptum voru á bilinu 3-95%. Þar af var 

Booking.com langmikilvægast eða á bilinu 5-80% af öllum bókunum í gegnum rafræna 

bókunarþjónustu. Viðmót Booking.com fékk einnig nokkuð góða dóma. Fyrirtækið hafði 

m.a. samband við rekstraraðila að fyrra bragði og gerði litla gististaði, sem ekki höfðu 

áður nýtt rafræna bókunarþjónustu, sýnilega með lítilli fyrirhöfn. Einhverjir viðmælenda 

sögðu frá því að hlutfall erlendra gesta hefði aukist til muna eftir að þeir fóru að notast 

við Booking.com og að fyrirtækið hafi hjálpað við að auka gestakomur allt árið um kring. 

Booking.com var sagt vera mjög notendavænt, bæði fyrir viðskiptavini og rekstraraðila. 

Auðvelt sé að breyta upplýsingum á síðunni s.s. verði og myndum. Einnig hjálpar það að 

fyrirtækið sé vel þekkt og hafi traust viðskiptavina. Margir viðmælenda sögðu að 

Booking.com hafi aukið tekjur fyrirtækja sinna og hagnaður hafi aukist, þrátt fyrir 

þóknunargjöld.  Þá bentu þeir á að þjónusta Booking.com hafi gert þeim kleift að selja 

herbergi á hærra verði en áður þar sem möguleiki sé að skipta herbergjum upp eftir 

gæðum (Gössling & Lane, 2014).  
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Á Íslandi hefur umræðan um rafræna bókunarþjónustu oftar enn ekki snúist um 

óhófleg þóknunargjöld. Viðmælendur í rannsókninni í Noregi sættu sig almennt við 

þóknunargjöldin en einhverjir litu á þau sem tapaðar tekjur. Niðurstöðurnar voru 

jafnframt  mismunandi ef fyrirtæki treystu eingöngu á Booking.com, eða sambærilega 

milliliði, eða seldu einnig beint til viðskiptavina í gegnum eigin vefsíðu. Nokkur fjöldi 

gististaða í norsku rannsókninni var farinn að biðja viðskiptavini um að bóka frekar í 

gegnum vefsíðu hótelsins og hótel sem tilheyrðu keðjum létu gesti vita að þeir gætu ekki 

fengið punkta í vildarkerfum hótelsins ef bókunin færi fram í gegnum millilið (Gössling & 

Lane, 2014). Þetta er einmitt einn þeirra þátta sem Booking Holdings kemur inn á í 

ársreikningi sínum fyrir árið 2018. Þar segir að einn þáttur sem gæti haft áhrif á 

reksturinn til framtíðar væri sá að fyrirtæki í ferðaþjónustu, t.d. hótelkeðjur, væru farin 

að bjóða upp á auka afslætti og/eða önnur hlunnindi ef bókanir færu fram í gegnum 

vefsíðu þjónustuaðila. Þetta gæti þýtt að Booking.com þyrfti að endurskoða kjörin sem 

þau veita sínum viðskiptavinum og bjóða þá jafnvel upp á aukin fríðindi fyrir þá sem 

nýta þeirra síðu (Booking Holdings, 2019).  

Viðmælendur í norsku rannsókninni voru einnig spurðir um viðhorf sitt til þess að 

með tilkomu erlendra rafrænna milliliða færðist vald frá nærsamfélaginu. Einhverjir 

töldu það ekki vera stórmál þar sem það væri hlutfallslega dýrara að viðhalda minna 

bókunarkerfi ef litið er til ávinnings í formi seldra herbergja. Nokkrir viðmælenda 

sögðust þegar hafa hætt notkun innlendrar og/eða svæðisbundinnar bókunarþjónustu 

og nýttu sér þess í stað eingöngu þjónustu erlendra aðila. Höfundar benda á að það sé 

einn vandi þess að reka innlenda eða svæðisbundna bókunarþjónustu að þjónustan sem 

þar er veitt þykir ekki vera eins fáguð og annars þekkist. Þetta orsakist helst af því að oft 

eru fjármunir takmarkaðir. Eins og sést á ársreikningum stærstu aðilana á markaði 

rafrænna milliliða er greinilegt að það yrði gríðarlega kostnaðarsamt að fara í samkeppni 

við þá (Booking Holdings, 2019).  

Í rannsókninni var að lokum haft samband við nokkra rekstraraðila sem höfðu ekki 

nýtt sér þjónustu Booking.com. Ástæður þess voru nokkuð fjölbreyttar. Meðal þeirra 

voru að nýting herbergja væri almennt góð, mikil endurkoma gesta og samningar væru 

til staðar við ferðaskrifstofur. Það er því ekki eitt rétt svar við því hvort að áhrif erlendrar 

bókunarþjónustu séu góð eða slæm en þó er ljóst að þau eru töluverð. 
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Önnur leið til að áætla notkun á rafrænum milliliðum meðal íslenskra rekstraraðila á 

gistimarkaði er að skoða heimasíður þeirra. Ef leitarorðið Iceland er slegið inn í 

leitarvélar stærstu aðila á markaði rafrænnar bókunarþjónustu má fljótt sjá að mikill 

fjöldi hótela og annarra gististaða nýtir þjónustu þeirra. Sökum þess hvernig 

upplýsingarnar koma fram þá er erfitt að átta sig á hversu stórt hlutfall hótela á Íslandi 

notast við þessar síður. Sem dæmi þá koma upp 1.635 gististaðir ef leitað er af gistingu í 

janúar 2020 á Booking.com (Booking.com, 2019). Expedia tilgreinir ekki fjölda 

niðurstaða en töluverður fjöldi gististaða kemur upp við leit af gistingu á Íslandi á 

heimasíðu þeirra (Expedia, 2019). Sömu sögu er að segja með Hotels.com en þar koma 

upp tæplega 1.300 niðurstöður fyrir gistingu á Íslandi í janúar 2020 (Hotels.com, 2019). 

Ætla má að fjöldi gististaða í boði breytist eftir árstíðum þar sem ferðaþjónusta á Íslandi 

hefur verið nokkuð árstíðarbundin (Ferðamálastofa, 2019). Þó að taka eigi þessar tölur 

með fyrirvara er ljóst að áhrif rafrænnar bókunarþjónustu á Íslandi eru mikil.  

 

 

4.5 Grein breytinga 

Þrátt fyrir að miklar breytingar hafi átt sér stað í ferðaþjónustunni á undanförnum árum 

þá er þetta ekki í fyrsta skipti sem breytingar eiga sér stað í greininni. Greinin, sem er í 

eðli sínu síbreytileg, hefur gengið í gegnum aðlögunarskeið á 20. öld sem og á þeirri 21. 

Dæmi um þetta er rannsókn frá 2001 þar sem nýjar aðstæður á Spáni eru skoðaðar út 

frá samkeppnishæfi og möguleika smærri rekstraraðila hótela (IBIT, 2001). Á þeim tíma 

sem rannsóknin nær til voru miklar sameiningar að eiga sér stað milli aðila í greininni og 

stórar samsteypur að verða til. Eftir sameiningu gat samsteypan samanstaðið af 

hótelum, flugfélagi og ferðaskrifstofum. Lóðréttur samruni, eins og þetta er kallað, var 

hugsaður til að draga úr áhættu og tryggja betri samkeppnisstöðu fyrirtækja. Stærri 

keðjur ættu auðveldara með að mæta þeim vandamálum sem einkenna rekstur í 

ferðaþjónustu. Eitt þeirra einkenna er að birgðasöfnun er ekki möguleg á gistimarkaði, 

þ.e. ónotað hótelherbergi eða flugsæti er verðlaust.  

Rannsóknin skoðar samkeppnisstöðu sjálfstæðra hótela á Spáni sem horfðu fram á 

breyttar aðstæður vegna þessara stærri aðila á markaðinum. Annars vegar var 

samningsmáttur þeirra nú minni gagnvart stórum keðjum og hins vegar var samkeppni 
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frá þeim mjög mikil. Sú lausn sem virtist hvað augljósust væri að sjálfstæð hótel 

sameinuðust eða yrðu hluti af einhvers konar samsteypu. Höfundar rannsóknarinnar 

telja þó að lausnin fyrir minni aðila sé að sérhæfa sína þjónustu til að skara fram úr 

fjöldanum. Hótelin verði að nýta sér tækninýjungar til að þróa nýjar markaðsaðferðir. Á 

þessum tíma var þegar byrjað að tala um rafræna bókunarþjónustu sem mögulega lausn 

fyrir minni aðila. Þær biðu upp á möguleika sem ekki voru til staðar hjá hefðbundum 

ferðaskrifstofum (IBIT, 2001). Í raun eru nútíma vandamál í greininni lík þeim 

vandamálum sem birtust sjálfstæðum hótelum á Spáni fyrir um 20 árum síðan. Í dag 

hefur athyglin þó færst að nokkru leyti yfir á rafræna milliliði og valdið sem þeir hafa á 

markaði.  

Eins og áður hefur komið fram, eru stærstu fyrirtækin á markaði rafrænnar 

bókunarþjónustu Booking Holdings, sem rekur m.a. Booking.com, og Expedia Group, 

sem rekur m.a. Expedia og Hotels.com. Einnig má nefna að Tripadvisor er stórt á 

markaðnum og hefur á undanförnum árum útvíkkað sinn rekstur. Það keypti m.a. 

íslenska fyrirtækið Bókun ehf. árið 2018, sem var á þeim tíma mest notaða sölu- og 

birgðakerfi í íslenskri ferðaþjónustu (Bryndís Silja Pálmadóttir, 2018).  

Stærsti kostnaðarliður rafrænna milliliða er oftast auglýsingar og kaup á plássi á 

leitarvélum en í krafti stærðar sinnar geta þær boðið gististöðum og öðrum fyrirtækjum 

í ferðaþjónustu mun stærri markað en annars væri möguleiki. Erfitt getur því reynst fyrir 

sjálfstæð hótel að nýta ekki þjónustu rafrænna milliliða þar sem samkeppnin er hörð í 

ferðaþjónustu og gegnir sýnileiki út á við mikilvægu hlutverki. Það er þó ekki þar með 

sagt að síður á borð við Booking.com séu með gististaði í gíslingu þar sem rannsókn frá 

2019 sýnir að gististaðir vinni saman með rafrænum milliliðum en séu um leið í 

samkeppni við þá (Chang, Hsu, Lan; 2019). Sökum þess að rafrænir milliliðir rukka 

þóknunargjald fyrir hvert selt herbergi þá vilji rekstraraðilar gistihúsa helst beina gestum 

á eigin vefsíður eða að þeir nýti sér aðrar leiðir t.d. tölvupóst eða síma. Þeir reyni því að 

hvetja gesti sem bóka í gegnum rafræna milliliði til að bóka beint í gegnum hótelið ef 

gestirnir hyggja á endurkomu. Rannsóknin sýnir að rafræn bókunarþjónusta laðar að 

nýja viðskiptavini fyrir gististaði, sem og viðskiptavini sem hafa komið áður, með gæða 

vefsíðum. Hótelin, eða annars konar gististaðir, fá gesti til að koma aftur til sín með því 

að veita góða þjónustu. Góð þjónusta hvetur viðskiptavin til þess að bóka aftur hjá 
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viðkomandi hóteli í gegnum vefsíðu hótelsins eða með notkun rafrænnar 

bókunarþjónustu. Samkvæmt rannsókninni hafa gæði veittrar þjónustu frá rafrænum 

millilið ásamt vilja viðskiptavinar til að nýta sér þjónustu þeirra, neikvæð áhrif á vilja 

viðskiptavinar til að bóka beint í gegnum vefsíðu hótelsins. Hótelin geta því laðað að 

viðskiptavini með því að bæta skynjað verðmæti þess að bóka beint hjá hótelinu á 

meðan rafræn bókunarþjónusta getur keppt um viðskiptavini sem hyggjast snúa aftur 

með því að bæta gæði eigin vefsíða. 

Það mætti því mögulega færa rök fyrir því að rafræn bókunarþjónusta sé bæði vinur 

og óvinur rekstraraðila í ferðaþjónustu. Annars vegar bíður rafræn bókunarþjónusta á 

stærri markað með greiðvirkari leiðum en annars stæðu til boða en hins vegar þarf að 

greiða fyrir þeirra þjónustu töluverð þóknunargjöld sem lækka það verð sem gististaður 

fær í vasann. 

4.6 Breytingar til framtíðar 

Á undanförnum árum hafa verið gerðar rannsóknir á því hvort að huga þurfi að 

ákveðnum áhættuþáttum í fyrirtækjarekstri í ljósi aukins mikilvægi rafrænna milliliða. 

Rannsókn frá árinu 2015 skoðaði m.a. hvaða þættir það eru sem hafa helst áhrif á 

kerfisáhættu hjá fyrirtækjum á markaði rafrænnar bókunarþjónustu. Samkvæmt 

rannsókninni eru það helst þrír þættir sem hafa þar áhrif. Það eru útgjöld til auglýsinga, 

lausafjárstaða og stærð fyrirtækisins. Rafrænir milliliðir verja töluvert hærra hlutfalli af 

heildarkostnaði í auglýsingar en fyrirtæki sem starfa ekki á rafrænum markaði eða um 

54% á móti 9%. Þar er hugsunin sú að aukin útgjöld í auglýsingar og annað kynningarefni 

leiði til fleiri heimsókna. Það verði til þess að viðskipti aukast og fleiri aðilar sæki í 

þjónustu milliliðar. Höfundar rannsóknarinnar telja ávinning af stærð fyrirtækja komi til 

vegna stærðarhagkvæmni, þar sem stærri fyrirtæki stundi viðskipti á hagkvæmari máta 

en þau sem minni eru. Leggja þeir til að rafrænir milliliðir sameinist fyrirtækjum í 

sértækum rekstri eða myndi bandalög með þeim til að deila upplýsingum og þekkingu. 

Það myndi auka samkeppnishæfni slíkra fyrirtækja og gera rekstur þeirra tryggari 

(Moon, Lee, Kerstetter; 2015). Slíkar sameiningar eru þegar þekktar innan greinarinnar 

og má þar til dæmis nefna fyrrnefnd kaup Tripadvisor á íslenska bókunarkerfinu Bókun. 

Ef litið er til framtíðarþróunar á markaði rafrænnar bókunarþjónustu þá virðast 

verulegar breytingar vera í farvatninu. Tæknirisarnir Amazon og Google eru sagðir íhuga 
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innkomu á markaðinn og hafa raunar þegar tekið skref í þá átt (Kelleher, 2019). Má þar 

nefna sem dæmi flugleitarvél Google, Google Flights. Líklegt er að innkoma tæknirisa á 

borð við Amazon og Google muni hrista verulega upp í umhverfi ferðaþjónustunnar þar 

sem að fyrirtækin búa yfir gríðarlegu fjármagni. Jafnframt hafa þau aðgang að 

umfangsmiklu gagnasafni sem fengið er úr öðrum rekstri þeirra. Þessi gögn gætu 

hæglega nýst þeim í samkeppni á markaði ferðaþjónustunnar. Innkoma þessara aðila er 

þó einnig líkleg til að vekja athygli samkeppnisyfirvalda þar sem áhrif þeirra á aðra 

markaði hafa verið töluverð. Rannsókn frá árinu 2013 sýnir að samkeppni á markaði 

rafrænna milliliða er helst falin í beinum og óbeinum áhrifum af stærra tengineti, 

skiptikostnaði, áhrif orðspors og stærðarhagkvæmni. Það er þó mismunandi eftir eðli 

markaðarins hvaða hluti skiptir mestu máli  en þessi atriði skipta þó meira máli á 

rafrænum markaði en hefðbundum markaði. Sterk staða aðila eins og Google er ekki 

endilega örugg þar sem fyrirtækið þarf að verja stöðu sína þar sem skiptikostnaður þess 

að notast við aðra leitarvél er ekki mikill. Þessi risafyrirtæki njóta þó forskots þar sem 

þau hafa aðgang að miklu gagnasafni sem nýtist til hámörkunar á virkni algóritma 

(Haucap & Heimeshoff, 2013). Þau geta því nýtt það forskot í samkeppni við fyrirtæki 

sem eru fyrir á markaði rafrænnar bókunarþjónustu.  

Expedia kemur inn á það í árskýrslu sinni fyrir árið 2018 að fyrirtækið mæti aukinni 

samkeppni frá ýmsum aðilum, þar á meðal Google og öðrum leitarvélum. Sú samkeppni 

felist m.a. í því að Google hafi bætt þjónustu sýna í tengslum við flug og hótelbókanir. 

Því til viðbótar hafa leitarvélarnar bætt gervigreindar möguleika sem hafi neikvæð áhrif 

á umferð á vefsíðu Expedia í gegnum leitarvélar. Kostnaðurinn við að koma fyrirtækinu á 

framfæri á leitarvélum fari jafnframt hækkandi (Expedia, 2019).  

Í rannsókn frá árinu 2019 fer Naomi Lamoreaux yfir hvort að þörf sé á inngripi 

yfirvalda til að sporna við áhrifum risafyrirtækja á borð við Google (Lamoreaux, 2019). 

Þar kemur fram að samkeppnisyfirvöld, bæði í Evrópu og Bandaríkjunum, hafi einmitt 

skoðað hegðun Google þegar kemur að stýringu leitarniðurstaða. Google hafi verið 

sakað um að nota leitarvél sína til að beina notendum að þjónustu aðila sem voru í eigu 

fyrirtækisins. Yfirvöld í Bandaríkjunum ákvörðuðu að sú hegðun gæti talist hluti af því að 

bæta þjónustu Google og vísaði því málinu frá. Samkeppnisyfirvöld í Evrópu voru ekki 

sammála þeirri niðurstöðu og töldu að með því að beina umferð frá samkeppnisaðilum 
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drægi Google úr samkeppnishæfni þeirra. Árið 2017 var Google svo dæmt til að greiða 

sekt sem nam 2,7 milljörðum Bandaríkjadala. Í rannsókninni bendir Lamoreaux á að 

ráðist hafi verið í aðgerðir um aldamót 18. og 19. aldar þegar fyrirtæki eins og Standard 

Oil þóttu orðin of stór. Hluti þeirra aðgerða var að setja upp stofnanir sem áttu að 

tryggja að nýsköpunarfyrirtæki gætu þrifist. Þær breytingar sem þá hafi verið ráðist í 

hafa þó ekki endilega sömu áhrif á nútímamarkaði vegna breyttra aðstæðna vegna t.d. 

tæknibreytinga. Það gæti því verið kominn tími fyrir yfirvöld að meta hegðun stórra 

fyrirtækja til að tryggja að þau hindri ekki að minni nýsköpunarfyrirtæki komi undir sig 

fótunum. Jafnframt væri það gagnlegt til að forðast að yfirvöld beiti sér á óeðlilegan hátt 

gegn stórum fyrirtækjum sem hafa orðið stór með því að vera í fararbroddi þegar kemur 

að nýsköpun (Lamoreaux, 2019). Það er því líklegt að við munum verða vitni af enn 

frekari breytingum á markaði rafrænnar bókunarþjónustu á næstu árum.   
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5 Lokaorð 

Sú hraða þróun í ferðaþjónustu sem hefur átt sér stað á undanförnum 20 árum mun 

vafalaust halda áfram. Þó pakkaferðir og hefðbundnari kostir muni áfram njóta nokkurra 

vinsælda er rekstrarlíkan þeirra aðila sem standa á bakvið annað en áður hefur tíðkast. 

Hagkvæmari rekstur með tilkomu tækninýjunga hefur gert fyrirtækjum á borð við 

Booking.com, Expedia og fleiri aðilum kleift að ná sterkri markaðstöðu. Eldri og reyndari 

fyrirtæki, líkt og Thomas Cook, hafa átt erfitt gengi m.a. vegna mikilla skulda sem hafa 

fylgt yfirtöku á fyrirtækjum, fjárfestingum í atvinnuhúsnæði og hás rekstrarkostnaðar.  

Það er þó ekki sjálfgefið að rekstraraðilar á gistimarkaði muni kjósa að nýta sér 

þjónustu rafrænnar bókunarþjónustu. Það getur verið mjög kostnaðarsamt og reynst 

rekstrinum erfitt. Á móti kemur að með nýtingu slíkrar þjónustu fá rekstraraðilar aðgang 

að mun stærri markaði en annars væri mögulegt. Það má færa rök fyrir því að rafræn 

bókunarþjónusta laði að þá ferðamenn sem séu viðkvæmari fyrir verðlagi og á sama 

tíma  dregur þjónustan verulega úr upplýsingakostnaði neytenda með því að taka saman 

fjölda tilboða frá mismunandi hótelum.  

Það er þó vert fyrir stjórnvöld að veita greininni aðhald þar sem töluverðar tekjur fara 

úr landi með svokölluðum þóknunargjöldum. Reynslan hefur sýnt að aðhald hefur skilað 

árangri í Evrópu sem hefur aftur skilað sér í aukinni samkeppni og þ.a.l. lægri 

þóknunargjöldum. Erfitt er að sjá að innlend bókunarsíða gæti keppt við þá risa sem 

starfa nú þegar á markaði rafrænnar bókunarþjónustu og væri sennilega farsælla að 

reyna að vinna með þeim aðilum að bættu umhverfi. 

 Til þess að stjórnvöld, og aðrir aðilar, geti fengið mynd af umfangi rafrænna milliliða 

á Íslandi er frekari rannsókna þörf. Könnun á borð við þá sem framkvæmd er af 

samtökum hótelrekenda í Evrópu gæfi gagnlegar niðurstöður sem hægt væri að nýta í 

stefnumyndun í þeirri síbreytilegu grein sem ferðaþjónustan er. 
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