
 
 

Ný könnun um viðhorf leigjenda til húsnæðismarkaðarins 
Félags- og húsnæðismálaráðherra lét Gallup framkvæma könnun síðla árs 2015 þar sem gert 

var grein fyrir viðhorfi fólks til stöðu sinna á húsnæðismarkaði. Þar kom í ljós að hagur 

leigjenda hefur farið mjög versnandi undanfarin ár. Leigjendur eru almennt ekki jafn ánægðir 

með húsnæði sitt og áður og síður ánægðri en þeir sem eiga húsnæði sitt.  

Æskilegt er talið að húsnæðiskostnaður fari ekki yfir 25% af ráðstöfunartekjum heimilis en 

könnunin leiddi í ljós að það er afar fjarri raunveruleikanum. Einungis rúmlega 12% svarenda 

á leigumarkaði sagði að leigan væri undir því marki. Meirihluti leigjenda ver yfir 40% 

ráðstöfunartekna í leigu. Þegar hlutfallið er jafn hátt og raun ber vitni gefst lítið tækifæri til þess 

að leggja til hliðar og koma af stað eignamyndun. Það má því segja að leigumarkaðurinn í þeirri 

mynd sem hann er í dag leiði fólk í fátæktargildru.  

Athygli vekur að einungis 10,4% leigjenda sögðust vera á leigumarkaði af því að þeir vilja vera 

þar, aðrir eru á leigumarkaði af nauðsyn eða tímabundið. Árið 2003 var hlutfall fólks sem var 

á leigumarkaði af frjálsum vilja mun hærra, eða 18,9%. Aðspurðir hvort leigjendur telji hagstætt 

eða ekki að vera á leigumarkaði, töldu 88,8% leigjenda það vera óhagstætt. Þrátt fyrir það töldu 

61,7% leigjenda sig mun vera áfram á leigumarkaði næst þegar þau skipta um húsnæði. Þetta 

sýnir að leigumarkaðurinn er ekki fyrsti valkostur fólks þegar kemur að húsnæðisvali, menn eru 

fremur tilneyddir þangað.  

Framboð leiguhúsnæðis hefur verið af mjög skornum skammti og hefur Alþýðusambandið 

margoft lýst yfir áhyggjum sínum af því. Hlutfall leigjenda sem sagðist hafa átt auðvelt með að 

verða sér úti um húsnæði fór úr 66% árið 2003 í 26% árið 2015, sem sýnir að mun erfiðara er 

orðið að fóta sig á leigumarkaði. 66,4% leigjenda sögðust telja líklegt að þurfa skipta um 

húsnæði á næstu þrem árum meðan hlutfallið var einungis 17,9% meðal eigenda. Þegar spurt 

var hversu oft fólk hefði flutt síðan 2005 var meðaltalið fjórum sinnum meðal leigjenda en 

einungis 1,2 sinnum meðal eigenda. Þetta sýnir að leigjendur eiga erfiðara með að festa rætur 

og þurfa ef til vill oftar að láta börnin sín skipta um skóla og aðlagast nýju umhverfi.  

 


