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Útdráttur 
Ritgerðin fjallar um upplifun nágranna og leigusala á aukinni útleigu á íbúðum í miðbæ 

Reykjavíkur. Hér á landi hefur borið nokkuð á neikvæðri umfjöllun um áhrif 

skammtímaleigu húsnæðis á það svæði. Í dag leigja margir út íbúð sína í gegnum 

fyrirtækið Airbnb þar sem innkoman getur verið töluvert hærri en á hinum almenna 

leigumarkaði. Þessi þróun hefur víða stuðlað að vandamálum innan leigumarkaðsins og 

hafa borgir sett bönn og takmarkanir við þessa starfssemi. 

Höfundum lék forvitni á að vita hvort togstreita ríkti á milli þeirra sem leigja út íbúðir og 

þeirra sem búa í húsakynnum þar sem Airbnb leiga fer fram.  

Rannsóknarspurning ritgerðinnar er eftirfarandi: Hver er upplifun nágranna og leigusala af 

starfsemi Airbnb? Rannsóknin sem var framkvæmd er eigindleg. Heimilda var aflað með 

viðtölum við tíu einstaklinga sem búa í námunda við íbúð sem er í útleigu í gegnum Airbnb 

og þá sem leigja út eignir sínar í gegnum framangreint fyrirtæki. 

Rýnt verður í deilihagkerfið, samband heimamanna og ferðamanna og í framhaldinu verður 

farið í saumana á fyrirtækinu Airbnb. Í ritgerðinni var annars vegar rætt við einstaklinga 

sem leigja út íbúð sína í miðbæ Reykjavíkur og hins vegar einstaklinga sem búa í nálægð 

við íbúðir sem í útleigu eru í gegnum fyrirtækið Airbnb.  

Niðurstöður ritgerðarinnar leiddu í ljós að allir viðmælendur voru almennt jákvæðir fyrir 

nýjum lögum sem tóku gildi nú um áramótin 2016/17. Hins vegar voru leigusalar og 

nágrannar ekki alltaf á sömu skoðun. Leigusalar sögðu að sér hefðu aldrei borist neinar 

kvartanir en nágrannarnir voru hins vegar þreyttir á starfseminni og höfðu allir íhugað að 

flytja vegna hennar og einn var nú þegar fluttur. Flestir nágrannarnir útilokuðu einnig ekki 

þann möguleika að leigja út eigin íbúð í gegnum Airbnb ef kostur gæfist. 
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Abstract 
The essay discuss people’s opinion on increased leasing through Airbnb at downtown 

apartments in Reykjavík. In the last couple of years, Iceland there has been somewhat 

negative discussion regarding Airbnb rentals in the city center. Nowadays there are many 

individuals that rent out their apartment through Airbnb instead of renting it out on the 

private market because the income is considerably higher. This development has widely 

become a problem in larger cities but some of them have set prohibitions and restrictions 

due to the rentals. 

We explore if there is any conflict between hosts and residents (hosts being those who rent 

through Airbnb and residents being their neighbours and other local residents) in this 

context. Furthermore, we will examine the collaborative economy, the relationships 

between locals and tourist and we will canvass the sharing company Airbnb. In the paper 

we interviewed Airbnb hosts and residents living in the same house as Airbnb rentals are. 

The thesis is the following: Do hosts and residents have different experience to Airbnb? 

This research is qualitative. Sources were obtained by interviewing six hosts and four 

neighbours in Reykjavík city center. 

The research revealed that all of the respondents were generally positive for the new laws 

that will be effected in 1st of January 2017. There was, however, a different experience 

between the hosts and residents. The hosts never received any complains regarding the 

rentals. The residents however, had become really fatigued of the rental circumstances and 

all the residents had considered moving somewhere else. One of them has already moved. 

 

Keywords: Airbnb, collaborative economy, housing, resident’s experience, host’s 

experience 
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1 Inngangur 
Ferðaþjónusta er sívaxandi atvinnugrein á Íslandi og mikil fjölgun ferðamanna hefur átt sér 

stað á síðastliðnum árum sem hægt er m.a. að rekja til gossins í Eyjafjallajökli (Arion 

banki, 2016). Ævintýralegur vöxtur ferðaþjónustunnar hefur leitt til þess að ferðaþjónustan 

er nú tekjuhæsti iðnaður veraldar (WTTC, á.á) og er einnig orðin ein stærsta og jafnvel 

arðvænasta atvinnugrein landsins (Samtök atvinnulífsins, 2016).  

 

Fjölmargir ferðamenn sem hingað til lands koma hafa viðkomu á höfuðborgarsvæðinu og 

hefur þessi aukni straumur ferðamanna leitt til mikilla breytinga í miðborg Reykjavíkur. 

Mætti þar nefna fjölgun gistirýma með nýjum hótelum og aukið framboð af annarri 

þjónustu sem miðast að ferðamönnum, t.d. margvísleg verslunarstarfsemi. Ein 

birtingarmyndin á fjölgun ferðamanna hér á landi, sem og víða annars staðar, er aukin 

útleiga á íbúðum til ferðamanna í gegnum þjónustuvefsíðuna Airbnb. Þar geta einstaklingar 

bæði bókað gistingu og leigt út eign sína. Á síðunni er hægt að finna gistingu sem er 

töluvert ódýrari en að gista á hóteli, en einnig er þar að finna dýrar lúxus íbúðir (Business 

Insider, 2016). Jafnframt eru sumar íbúðir á ákjósanlegri svæðum en ýmis hótel. 

Rannsóknir á fyrirtækinu Airbnb hér á landi eru takmarkaðar og þá sér í lagi ef beint er 

sjónum að upplifun nágranna og leigusala. 

 

1.1  Markmið og rannsóknarspurning 

Markmið ritgerðarinnar er að kanna upplifun, nágranna og Airbnb leigusala í miðbæ 

Reykjavík, til aukinnar útleigustarfsemi í gegnum Airbnb. Til þess að útskýra rannsóknina 

nánar er leitað eftir upplifunum í kjölfar neikvæðra umræðna sem hafa verið á samfélags- 

og fréttamiðlum á undanförnum misserum en t.a.m. hefur verið fjallað um að Airbnb hefur 

bein áhrif á verðhækkun fasteigna (Magnús Halldórsson, 2016).  

 

Í þessari rannsókn verður leitast við svara eftirfarandi spurningu: 

Hver er upplifun nágranna og leigusala af starfsemi Airbnb? 
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1.2 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerð þessi er til B.S-gráðu í ferðamálafræði við Háskóla Íslands. Ritgerðin skiptist í sjö 

kafla. Í framhaldi af inngangi verður rýnt í hugtakið deilihagkerfið, þá aðallega út frá 

fræðilegu sjónarhorni. Í sama kafla verður deilifyrirtækið Airbnb í brennidepli og 

áhrifamáttur fyrirtækisins skoðaður, m.a. hvað varðar húsnæðisskort, hækkun 

fasteignaverðs og ný lög varðandi skammtímaleigu sem tóku gildi áramótin 2016/17. 

Leitað var út fyrir landsteinana og skoðuð voru dæmi í öðrum stórborgum og kannað 

hvernig yfirvöld takast á við afleiðingar sem leiga í gegnum Airbnb getur haft í för með 

sér. Einnig er rýnt í samband heimamanna og ferðamanna og í því samhengi litið til 

Barcelona þar sem átök ríkja á milli heimamanna og ferðamanna. Í þriðja kafla er 

aðferðafræði ritgerðarinnar kynnt en eigindleg nálgun var notuð við framkvæmd 

rannsóknarinnar. Tíu viðtöl voru tekin og var viðmælendum skipt í tvo hópa, leigusala og 

nágranna. Sex viðtöl voru tekin við einstaklinga leigja út eign sína í gegnum Airbnb og 

fjögur viðtöl við einstaklinga sem búa í fjölbýli þar sem Airbnb útleiga fer fram. Í fimmta 

kafla eru niðurstöður úr viðtölum settar fram og bornar saman við fræðilegar kenningar í 

tengslum við deilihagkerfið. Í sjötta kafla eru umræður þar sem ræddar eru niðurstöður 

viðtalanna og þær settar í samhengi við fræðilega umfjöllun. Í sjöunda og jafnframt 

seinasta kaflanum eru lokaorð.  
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2 Deilihagkerfið 
Húsaskipti, samnýting á bílum, sjálfboðaferðamennska, sófaflakk (e. couchsurfing), 

matarboð hjá ókunnugum gegn kostnaði og svipaðar nýjungar eru þættir sem einkenna 

deilihagkerfið í dag (Dredge & Gyimothy, 2015). Hugtakið deilihagkerfið er langt frá því 

að vera nýtt af nálinni en fólk hefur löngum haft vöruskipti sín á milli og það mótað 

samfélagið síðan á forsögulegum tíma. Nútíma deilihagkerfi er að vísu frábrugðið hinu 

gamla að því leytinu til að samskipti eru á milli ókunnugra og ná út fyrir landfræðilegt 

samfélag (Dredge & Gyimóthy, 2015). Grundvöllur deilihagkerfisins er því jafningaskipti, 

samfélagsmiðlar, netvangar (e. platforms), rafrænt markaðstorg, hópfjármögnun og 

samneysla (Örn D. Jónsson & Rögnvaldur J. Guðmundsson, 2014). Deilihagkerfið er kerfi 

sem byggir á samnýtingu eða endurnýtingu auðlinda samfélagsins. Þá er yfirleitt um 

jafningjaviðskipti að ræða, það er að viðskiptin fara ekki fram með gróða að leiðarljósi. 

Deilihagkerfið á sér uppruna í Silicon Valley í Kaliforníuríki þar sem miklar tækninýjungar 

hafa átt sér stað í gegnum árin. Gagnvirk upplýsingarmiðlun hefur þróast verulega og haft 

mikil áhrif á verslun og neyslu. Til að mynda er hægt að finna nánast allar upplýsingar um 

þjónustu eða vöru í gegnum nettengda tölvu, síma eða spjaldtölvu. Neytandinn getur svo 

aflað sér upplýsingar og lesið sig til um álit annarra á vörunni og/eða þjónustunni og 

jafnvel sagt eigin skoðun. Deilihagkerfið snýst einnig um að fólk gefi hvort öðru 

tímabundinn aðgang án beins eignarhalds að vörum og/eða þjónustu og fer sú deiling 

vanalega fram á samfélagsmiðlum á netinu (Örn D. Jónsson & Edward J. Huijbens, 2014). 

 

2.1 Rannsóknir fræðimanna á deilihagkerfinu 
Deilihagkerfið hefur vakið mikla athygli síðustu ár og beinist það helst að vexti þess og 

verðmæti (Dredge & Gyimothy, 2015). Fyrirtæki á borði við Couchsurfing, Uber og 

Airbnb eru hvað mest áberandi þar sem verið er að selja og/eða samnýta þjónustu. Þó svo 

að fyrirtækin eigi það sameiginlegt að vera deilifyrirtæki eru þau ólík að því leyti að 

kröfurnar til þess að verða notandi á Airbnb eru töluvert minni en að vera notandi á Uber. 

Bílstjórar Uber ráða því alfarið sjálfir hverjum þeir hleypa í bíl sinn, líkt og gestgjafar 

Airbnb ráða hverja þeir samþykkja sem leigutaka á íbúð sinni. Munurinn liggur hins vegar 
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í verðlagningu. Hjá Uber ræður fyrirtækið hvað skal greiða fyrir aksturinn fyrirfram en 

gestgjafar Airbnb ráða því að öllu leyti sjálfir (Interian, 2016). 

 

Puschmann og Alt (2016) nefna þrjár tegundir deilinga og má þar fyrst nefna deilingu á 

milli fyrirtækja, til dæmis samnýtingu á tækjum. Því næst deilingu frá fyrirtækjum til 

neytenda svo sem skíðaleigur. Þriðja og einnig nýjasta tegund deilingar sem hefur rutt sér 

til rúms undanfarið er frá neytanda til neytanda (e. peer-to-peer), þar sem eign, tæki eða 

þjónusta er leigð til annars einstaklings. Fræðimenn hafa skiptar skoðanir á hvað fellst 

undir deilihagkerfið. Oskam og Boswikj (2016) segja að fyrirtæki á borði við Airbnb og 

Uber hafi ekkert með deilingu á hlutum að gera. Þeir vilja meina að fyrrnefnd deilifyrirtæki 

standi fyrir stafrænni aukningu í markaðshagkerfinu, sem er andstæða þess að deila. 

Giorgos Kallis (2014) er á sömu skoðun og segir að Airbnb sé ekki byggt á dæmigerðu 

deililíkani (e. sharing model) heldur sé það nýstárlegt leigurými sem ætti að skattleggja og 

setja því reglur. Jeremy Rifkin (2014) telur að hugtakið delihagkerfið skuli aðgreint frá 

þeirri upprunalegu merkingu að deila. Hann nefnir að í deilihagkerfinu séu einstaklingar að 

skiptast á auðlindum gegn gjaldi en ekki endilega að deila hlutum ókeypis og fellur því 

hugtakið um sjálft sig. 

 

Deilihagkerfið er góður vettvangur til þess að stuðla að sjálfbærri þróun (Daunoriené, 

Draksaite, Snieska og Valodkiene, 2015). Heinrichs (2013) tekur undir það og segir að 

deilihagkerfið gæti verið möguleg leið í átt að sjálfbærni. Allen og Berg (2014) nefna að 

kostir deilihagkerfisins séu sjálfbær notkun á auðlindum, sveigjanleg atvinna fyrir 

verktaka, virk samkeppni og að vörur eru mun sérsníðari og einstaklingsmiðaðari fyrir 

viðskiptavininn. Botsman og Rogers (2010) telja að deilihagkerfið muni rjúfa ósjálfbærar 

venjur af ofurneyslu (e. hyper-consumption) sem drífur kapítalíska efnahaginn. 

Forstöðumaður Hagfræðistofnunnar Íslands, Gunnar Haraldsson, segir mikil tækifæri felast 

í deilihagkerfinu. Hann segir að deilihagkerfið sé umhverfisvænt og hjálpi fjölskyldum að 

afla aukinna tekna á heimilinu, t.d. með því að leigja íbúðina sína út í gegnum Airbnb 

(Fréttatíminn, 2015). Neytendur verða því að framleiðendum sem sjá mikla möguleika að 

afla sér aukinna tekna (Örn D. Jónsson & Rögnvaldur J. Guðmundsson, 2014). Að mati 

Gunnars verður þó einnig að taka til greina skuggahliðar deilihagkerfisins, þ.e. Ef fólk 

gefur ekki tekjur til skatts af starfsemi sinni og að vinnuréttindi einstaklinga séu ekki virt 

(Fréttatíminn, 2015). 
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Belk (2014) vill meina að tíu ólík hugtök nái yfir deilihagkerfið. Í einum endanum eru 

deilingar án skilyrða, t.d. að gista á sófanum hjá einhverjum án endurgjalds. Á hinum 

endanum eru hrein markaðsviðskipti þ.e. vöruskipti eða kaup á vöru eða þjónustu með 

peningum. Belk segir að samneysla (e. collaborative consumption) sé þarna á mitt á milli 

þar sem framleiðsluþættir eru nýttir gegn gjaldi og/eða þóknun.  

 

Deilihagkerfið hefur vakið mikla athygli í nútímasamfélagi og hafa nokkrar stórborgir sett 

takmarkanir og bönn við útleigu á íbúðum til ferðamanna. Eichhorst og Spermann (2016) 

segja að ekki ætti að banna Airbnb eða svipuð deilifyrirtæki, heldur þá ættu reglugerðir að 

vera skýrar. Fyrirtæki ættu hvorki að geta myndað sínar eigin reglur, né starfað án neinna 

utanaðkomandi afskipta, heldur sé millivegurinn besta leiðin til þess að ná fram 

skilvirkasta hagvextinum. Deilihagkerfið er dæmi af líkani sem mun að öllum 

líkindumvera notað í komandi framtíð en það útskýrir hvernig á að tengja hagfræðis-, 

umhverfis- og félagslega þætti saman (Daunoriene o. fl., 2015).  

 

2.2 Samband heimamanna og ferðamanna 
Ferðamenn sækjast gjarnan eftir áfangastöðum sem búa yfir staðbundnum einkennum og 

upprunaleika (MacCannell, 1999). Ætla má að það hljómi betur að gista í húsnæði hjá 

heimamanni í Róm heldur en á almennu hóteli. Það gerir upplifunina öðruísi vog jafnvel 

heldur ósviknari þó áfangastaðurinn sé sá sami í stóra samhenginu. Dredge og Gyimóthy 

(2015) segja að beint samband milli leigusala og gesta færi upprunaleika ferðalagsins (e. 

authenticity) upp á hærra stig. Kenning MacCannell (1999) um framsvið og baksvið 

ferðaþjónustunnar lýsir því þannig að í hversdagslífinu er fólk fast í framsviðinu og við það 

að missa tengsl við upprunaleikann. Við komu ferðamanna til landsins vilja þeir gjarnan 

komast í nánari tengsl við heimamenn og umhverfi þeirra og leitast eftir því að komast 

baksviðs. Þar sem flestum þykir hugtakið ,,túristi” vera neikvætt og reyna þeir frekar að 

vera á sama grundvelli og heimamenn. Ferðamenn reyna jafnvel að ná dýpri tengslum við 

heimamenn svo að upplifun þeirra verði betri. MacCannell (1999) gefur í skyn að 

einstaklingar séu stöðugt að leita af merkingu í lífi annarra manna fyrir eigið líf. Þó svo að 

kenning MacCannell um framsvið og baksvið hafi upprunalega verið gefin út fyrir fjörutíu 
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árum er áhugavert að sjá hversu viðeigandi hún er í dag til þess að varpa ljósi á aðdráttarafl 

heimagistingar. 

 

Þegar staður verður að vinsælum ferðamannastað eru áhrif þess m.a. sú að líf heimamanna 

breytist vegna athafnasemi ferðamannanna. Áhrifin geta verið bæði jákvæð og neikvæð, en 

margt hefur verið rannsakað er viðkemur áhrifum ferðamennsku á staði og þar má nefna 

áhrif á félagslega þætti samfélags eins og t.d. félagslega-, menningarlega- og 

umhverfislega velferð (Kim, Sirgy & Uysal, 2012). Georg Doxey (1975) setti fram 

áreitiskvarða (e. Irridex model) sem snýr að afstöðu heimafólks gagnvart ferðamönnum. 

Kvarðinn hefur fjögur stig: ánægja, áhugaleysi, gremja og óvild. Þegar ákveðinn staður er 

að uppgötvaður af fáum ferðamönnum eru heimamenn yfirleitt ánægðir með athyglina. Við 

fjölgun ferðamanna missa flestir heimamenn áhuga á þeim, líklegast er þó að þeir sem 

sérhæfa sig í þjóustu við ferðamenn hafi enn mikinn áhuga. Þegar staðan er orðin þannig 

að heimamenn geta ekki nýtt sér ákveðnar þjónustur vegna fjölda ferðamanna geta þeir 

fundið fyrir gremju. Óvild myndast jafnvel gagnvart ferðamönnum vegna mikilla breytinga 

sem hafa átt sér stað í samfélaginu vegna ferðaþjónustunnar. Þessar breytingar geta 

einkennst af t.d. alþjóðlegum keðjum sem taka yfir heilu svæðin. 

 

Samband heimamanna og ferðamanna skiptir miklu máli og hafa rannsóknir sýnt fram á að 

ef heimamenn og ferðamenn sem vinna á staðnum eiga í félagslegu sambandi þá er líklegt 

að öllum aðilum semji vel. Heimamenn verða jákvæðari í garð ferðamanna og 

ferðamennirnir verða jákvæðari gagnvart staðnum og heimamönnunum. Því öflugra sem 

félagslega sambandið er því ánægðari verða ferðamenn með bæði dvöl sína og reynslu 

(Pizam, Reichel & Uriely, 2000). Rannsóknir hafa sýnt fram á það að heimamenn styðji 

fremur við vistvæna ferðamennsku en fjöldaferðamennsku vegna slæmra áhrifa sem 

fjöldaferðamennska getur haft í för með sér t.d. gagnvart umhverfinu, þá aðallega vegna 

átroðnings á vinsælum svæðum. Heimamenn eru oft jákvæðir í garð ferðamennsku vegna 

þeirra tækifæra sem hún býður upp á í efnahagslegu samhengi. Viðhorf heimamanna á það 

þó til að breytast ef ferðamönnum fjölgar mikið. Ef ekki er unnið að þörfum og löngunum 

bæði heimamanna og ferðamanna, t.d. með verndun umhverfisins og bættum innviðum, þá 

er líklegra að gremja verði á milli þessara hópa og árekstrar geta orðið þeirra á milli (Chi, 

Dyer & Gursoy, 2009).   
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Viðhorf heimamanna gagnvart ferðaþjónustu er mjög breytilegt og persónubundið, sem 

gerir það að verkum að það er nær ómögulegt að þróa ferðaþjónustu á þann veg að hún 

falli í kramið hjá öllum. Þó svo að áhrif ferðamennsku geti verið jákvæð á marga vegu, líkt 

og á menningu ferðamannastaða með því að viðhalda einkennum hennar, þá geta hin 

neikvæðu áhrif einnig verið áberandi. Barcelona hefur orðið fyrir miklum áhrifum fjölda 

ferðamanna sem hana heimsækja en árið 2015 sóttu tæplega níu milljónir ferðamanna 

áfangastaðinn (Barcelona Turisme, á.á) en íbúar Barcelona eru 1,7 milljónir (Barcelona, 

2016). Heimamenn hafa undanfarin ár mótmælt (The Daily Mail, 2014) og segja borgina 

ónýta vegna þeirrar fjölgunar ferðamanna sem hefur átt sér stað (The Guardian, 2014). Ein 

birtingarmyndin á fjölgunarinnar eru fjöldi ólöglegra íbúða í útleigu en mikil aukning hefur 

verið í útleiguíbúðum í gegnum Airbnb og eru þær nú um 18.600 (Reuters, 2015). 

Borgayfirvöld hafa í nokkrum tilfellum sektað Airbnb fyrir það að auglýsa íbúðir í óleyfi 

(City Lab, 2015) og ætla spænsk yfirvöld að halda ótrauð áfram og munu sekta Airbnb 

og/eða fyrirtæki svipuð þeim um tæplega 80 milljónir króna ef íbúðir verða áfram leigðar 

út á ólöglegan máta (Reuters, 2016a). Borgayfirvöldin í Barcelona gáfu út í september 

2016 að um 40% af útleiguíbúðum borgarinnar væru leigðar út með ólöglegum hætti (El 

País, 2016). 

 

2.3 Fyrirtækið Airbnb 
Einkunnarorð Airbnb (2016) eru Velkomin(n) heim og má ætla að þessi orð eigi að ljá 

starfseminni heimilislegan brag. Viðskiptahugmynd Airbnb felur í sér að gefa almennum 

borgurum færi á að nýta auðlindir sínar og afla aukinna tekna (Örn D. Jónsson og 

Rögnvaldur J. Guðmundsson, 2014). Eigendur fyrirtækisins, Brian Chesky og Joe Gebbia, 

hófu útleigu á heimili sínu í San Francisco til þess að eiga fyrir leigunni. Þetta þótti þeim 

góð hugmynd til að afla meiri tekna og boltinn tók að rúlla (Funders and founders, 2014). 

Hugmyndafræði Airbnb var upprunalega sú að geta boðið upp á ódýrari gistingu fyrir 

ferðamenn ásamt því að sniðganga hótel sem geta einangrað ferðamanninn frá borginni 

sem heimsótt er og menningunni sem þar er að finna. Airbnb var því hugsað sem ákveðinn 

pallur (e. platform) fyrir gesti til þess að spara peninga, leigjendur til þess að þéna peninga 

og að heimamenn yrðu tengiliðir við borgina (Business Insider, 2011). Í dag eru um 100 

milljón notendur, 640.000 hýsendur og um 2.3 milljón eignir skráðar í 191 löndum eða 
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57.000 borgum um allan heim. Fyrirtækið hóf starfsemi sem frumkvöðlafyrirtæki og er nú 

orðið, innan fimm ára, yfirgripsmikið alþjóðarfyrirtæki. Talið er að Airbnb sé nú 

verðmætið á 30 milljarða dollara eða um 3.500 milljarða íslenska króna (DMR, 2016). 

Kaup á gistingu í gegnum Airbnb getur verið misdýr. Samkvæmt vefsíðunni 

Business Insider (2016) er oft dýrara að leigja íbúð í gegnum Airbnb heldur en 

hótelherbergi. Það er því ekki hægt að sjá því föstu að ódýrara sé að nýta þjónustu Airbnb 

fremur en að leigja hótelherbergi eða annars konar gistingu. Þetta fer í raun allt eftir stærð 

og staðsetningu gistirýmis. Við val á gistingu er óhætt að fullyrða að ferðamönnum standi 

til boða að velja bæði dýr og ódýr hótel, hið sama á við um gistingu í gegnum Airbnb. 

Fyrirtækið eykur því valmöguleika ferðamannsins og stuðlar að fjölbreyttara vali er kemur 

að húsnæði. Eftir að Airbnb hóf starfsemi sína árið 2008 hafa fleiri kosið að nýta þann 

valmöguleika í staðinn fyrir hótelgistingu. Samkvæmt skoðanakönnun sem gerð var af 

fyrirtækinu Goldman Sachs þá eru ferðamenn sem hafa nýtt sér þjónustu Airbnb ekki 

líklegir til þess að kaupa sér gistingu á hóteli næst þegar þeir ferðast (Mest, 2016). 

 

Í október 2016 gaf Airbnb út sáttmála sem segir að bera skuli virðingu fyrir öllum 

þeim sem teljast í Airbnb samfélaginu, burt séð frá kyni, trú, þjóðerni, fötlun, kyngervi, 

kynhneigð eða aldri. Sé einstaklingur mótfallinn þessum nýju skilyrðum fær viðkomandi 

ekki leyfi til þess að hýsa né gista í gegnum síðuna. Þá er þetta kjörinn vettvangur fyrir fólk 

af mismunandi uppruna til þess að kynnast og draga þar af leiðandi úr fordómum (Airbnb, 

2016).  

 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að Airbnb getur haft jákvæð efnahagsleg áhrif, að mestu leyti 

vegna þess að einstaklingar hafa haft tök á því að borga niður lán sín eða aðrar tilfallandi 

skuldir (Dwif Consulting, á.á). Vert er að nefna umhverfislegan ábata sem skapast af 

þjónustu Airbnb. Áætlað er að árið 2015 hafi þeir sem gistu hjá gestgjöfum í gegnum 

Airbnb á heimsvísu, frekar en á hefðbundnum gistiheimilum eða hótelum, sparað orku sem 

myndi duga 2.286 milljónum heimila og vatn í 36 sundlaugar (Gkiousou, 2016). Sérstaða 

Airbnb er sú að ekki þarf að byggja húsnæði eða eiga eignaskrá. Þess í stað eru þær eignir 

sem nú þegar eru fyrir hendi nýttar, t.a.m. auka herbergi, sumarhús eða eyjur (Botsman, 

2014). 
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2.3.1 Inngrip borgaryfirvalda við aukinni skammtímaútleigu 

Airbnb hefur haft áhrif um allan heim og hafa margar borgir ákveðið að setja lög vegna 

starfsemi hennar eða banna hana. Fyrstu viðbrögð New York borgar var að banna 

skammtímaleigu nema eigandi íbúðarinnar væri á staðnum á meðan leigunni stóð (NYC, 

á.á). Í október 2016 var síðan ákveðið að herða lögin og banna skammtímaleigu alfarið 

(Reuters, 2016b). Þá hafa yfirvöld í París tekið ákvörðun að leyfa leigu í 120 daga á ári án 

þess að þurfa tilskilin leyfi, en með þeim skilyrðum að leiga íbúð sem eigandinn býr sjálfur 

í (Schechner, 2016). Í Berlin eru 0.4% af íbúðum borgarinnar til leigu á Airbnb eða 

tæplega 12.000 íbúðir (Airbnb vs. Berlin, 2016). Berlínarborg setti einnig bann á 

skammtímaleigur á íbúðum og hafa yfirvöld meðal annars sett upp vefsíðu þar sem hægt er 

að senda inn nafnlausar athugasemdir ef vitað er um ólöglegar gistingar (Oltermann, 2016). 

Í Amsterdam er íbúum heimilt að leigja íbúð út í allt að tvo mánuði á ári með þeim 

skilyrðum að skattar séu greiddir og engar kvartanir berist frá nágrönnum (Domínguez & 

Sans, 2016).  

 

2.4 Airbnb á Íslandi 
Árið 2015 voru um 4% af íbúðum Reykjavíkur leigðar út í gegnum síðuna (Gunnar 

Alexander Ólafsson o.fl., 2015). Í skýrslu Háskólans á Bifröst og Atvinnu- og 

nýsköpunarráðuneytisins (2015) var umfang íbúðargistinga í ferðaþjónustu rannsakað. 

Helstu niðurstöður sýndu mikla aukningu á útleigu undanfarin ár. Fasteignaverð hefur 

einnig hækkað vegna aukinnar eftirspurnar á húsnæðum. Fjölgun hótelherbergja hefur ekki 

annað þeirri eftirspurn í takt við fjölgun ferðamanna og hafa þeir reynt að leita sér annarra 

leiða til þess að verða sér úti um gistingu hér á landi. 
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Mynd 1. Umfang Airbnb íbúða miðsvæðis (Airdna, 2017) 

 

Samkvæmt Airdna, sem sérhæfir sig í greiningu á umfangi Airbnb, eru 1.967 hýsendur (e. 

hosts) skráðir í Reykjavík. Þá eru 2.850 íbúðir/herbergi í leigu og því má ætla að einhverjir 

séu með fleiri en eina eign til leigu. 

 

 

2.4.1 Framboð og eftirspurn 

Vegna þess hversu mikil fjölgun hefur orðið á ferðamönnum á Íslandi er oft ekki nægt 

framboð á gistirými. Vegna þessa hafa vinsældir Airbnb aukist, eins og víða um heim. Árið 

2014 voru samtals 1.118 íslensk gistirými skráð á síðuna en í lok árs 2015 voru þau orðin 

tæplega 2.700. Það er fjölgun m 126% á tæpu ári (Íslandsbanki, 2016). 

Síaukin útleiga á íbúðum í skammtímaleigu getur haft í för með sér skort á íbúðum í 

miðbænum, bæði fyrir leigumarkað og fasteignasölur (Gunnar Alexander Ólafsson,  
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Jón Bjarni Steinsson, Árni Sverrir Hafsteinsson, Brimar Aðalsteinsson, Snorri 

Guðmundsson & Vilhjálmur Egilsson, 2015). Samkvæmt Greiningardeild Arion banka 

(2014) var mikil verðhækkun á fasteignamarkaðinum árið 2014 og má það rekja til 

kaupmáttaraukningu, betri eignastöðu heimila og aukinnar eftirspurnar á íbúðum (Arion 

banki, 2014). Til að mynda hækkaði fasteignaverð á höfuðborgarsvæðinu um 13,1% frá 

september 2015 til september 2016 (Hagfræðideild Landsbankans, 2016).   

 

Íslandsbanki spáði því að verð á íbúðarhúsnæði hækkaði um 9,3% árið 2016 og muni halda 

áfram að hækka árið 2017 um 11,4% og 6,6% árið 2018. Ein af hverjum átta íbúðum í 

póstnúmeri 101 í Reykjavík var í leigu til ferðamanna í gegnum Airbnb í júlí 2016. Þá voru 

tæplega 12,5% íbúða á þeim svæðum tileinkuð ferðamönnum á þeim tíma. Fáar íbúðir eru 

til sölu en framboð eigna á söluskrá hefur aldrei verið eins lítið svo langt sem gögn 

Þjóðskrár Íslands ná til. Íslandsbanki tekur einnig undir að með örum vexti 

deilihagkerfisins hafi íbúðarverð hækkað í kjölfarið. Rúmlega 3.000 eignir voru á skrá í 

útleigu á síðu Airbnb í ágúst 2016 og hafði sú aukning verið upp á tæp 80% frá ágúst árinu 

áður (Íslandsbanki, 2016). Þessi fjöldi íbúða sem leigðar eru út í gegnum Airbnb er 

orsakavaldur þess hve lítið framboð er á litlum íbúðum á svæðinu. Þetta hefur í för með sér 

að bæði fasteigna- og leiguverð hefur stigið. Formaður Félags fasteignasala, Ingibjörg 

Þórðardóttir, telur að þessar hækkanir muni einnig eiga sér stað í nærliggjandi hverfum 

eins og í Hlíðunum og Norðurmýri (Morgunblaðið, 2014). 

 

Samkvæmt skýrslu Háskólans á Bifröst hafa fáir, af þeim sem eru að leigja út eign sína á 

síðu Airbnb, leyfi undir höndum en samkvæmt sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu 

voru 231 aðilar með leyfi fyrir rekstrinum í lok árs 2015 (Gunnar Alexander Ólafsson o.fl., 

2015). Sofia Gkiousou (2016), sem er almannatengill Airbnb á Íslandi, segir að um 211 

þúsund gestir hafa nýtt sér gistingu í gegnum Airbnb árið 2015, sem er fjölgun gesta um 

165% á milli ára. Hún segir ennfremur að þessir gestir hafi dvalið lengur á landinu heldur 

en hefðbundnir ferðamenn og eyddu einnig hærri fjárhæð í ferðina. Þá voru tæplega 2.700 

virkir gestgjafar á Íslandi á árinu og meðalaldur þeirra var 43 ár og af skráðum íbúðum 

voru 71% heilar íbúðir og 28% herbergi í íbúð. Samkvæmt skýrslu Íslandsbanka (2016) er 

áætlað að seldar gistinætur í gegnum Airbnb árið 2015 hafi verið um 20% af seldum 

gistinóttum á höfuðborgarsvæðinu. Una Jónsdóttir hjá Alþýðusambandi Íslands (2015) 
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segir að í skýrslu þeirra um leigumarkaðinn komi fram að Airbnb leiga setur strik í 

reikninginn þegar kemur að því að leigja hér á landi. Þá dregst framboð eigna saman og 

verð á leigumarkaði hækkar (Una Jónsdóttir, 2015). 

 

2.4.2 Breytingar á lögum varðandi útleigu 

Í júní 2016 voru samþykkt ný lög á Alþingi um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald. 

Lögin tóku gildi um áramótin 2016/17 og gera fólki kleift að starfrækja heimagistingu á 

lögheimilum sínum, eða í annarri fasteign í þeirra eigu að hámarki í 90 daga á ári. Þá mega 

heildartekjur leigunnar ekki fara yfir tvær milljónir króna (Alþingi, 2016). Með lögunum 

þarf ekki lengur að fá útgefið rekstrarleyfi fyrir heimagistingu. Ferlið er gert einfaldara og 

fljótlegra en áður og eftirfylgnin er skilvirkari. Þannig verði auðveldara að útrýma svartri 

útleigustarfsemi. Starfsemin er skráningarskyld og verður nú að tilkynna sýslumanni 

starfsemina, greiða 8.000 krónur í skráningargjald og uppfylla allar kröfur um brunavarnir 

á heimilinu. Eins þarf að endurnýja skráningu árlega og skila þarf yfirliti um hvenær 

húsnæðið var leigt út og hversu margar gistinætur voru seldar. Sýslumaður úthlutar aðilum 

númeri við skráningu á heimagistingu og ber honum skylda að nota númerið í öllum 

kynningum og markaðssetningu gistirýmisins, þar á meðal á vefsíðum, auglýsingum og 

bókunarsíðum. Sé númerið ekki notað getur aðilinn fengið sekt frá 10.000 kr. til 1.000.000 

m. kr. (Íslandsbanki, 2016). Gkiousou sendi inn umsögn til iðnaðar- og viðskiptaráðherra 

en Airbnb hafði áhyggjur af frumvarpinu sem lagt var fram. Hún nefnir meðal annars að 

fyrirtækið sé ekki að taka viðskipti frá hefðbundnum rekstraraðilum heldur séu gestir að 

koma til landsins sem vilja einungis ferðast á þennan máta, þ.e. dvelja í íbúðarhúsnæði 

(Viðskiptablaðið, 2016). 

 

Í skýrslu Háskólans á Bifröst og Nýsköpunarráðuneytisins er einnig minnst á að 

skattlagning sé ekki nægilega skýr. Kerfið þarf að vera einfalt til þess að hvetja leigusala til 

að gefa upp upplýsingar um leigu (Gunnar Alexander Ólafsson o.fl., 2015). 
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3 Aðferðir og gögn 
Rannsóknin er unnin með eigindlegri rannsóknaraðferð. Rannsóknarsnið ritgerðarinnar er 

tilviksrannsókn sem er ítarleg rannsókn á ákveðnu tilviki sem er í þessu tilfelli Airbnb á 

Íslandi, en undanfarið hefur borið á neikvæðri umfjöllun vegna útleigu íbúðarhúsnæðis til 

ferðamanna (Punch, 2014). Markmiðið er að varpa ljósi á upplifun þeirra sem búa í nábýli 

við húsnæði sem leigt er út til erlendra ferðamanna og einnig þeirra sem eru að leigja 

íbúðina sína eða herbergi út til ferðamanna. 

 

Eigindlegar aðferðir einblína á að rannsaka mannlegt eðli og félagslegt umhverfi við 

eðlilegar aðstæður. Eigindleg rannsókn er jafnframt persónulegri heldur en megindleg 

rannsókn, t.d. vegna þess að rannsakandinn er gjarnan sjálfur á svæðinu og tekur viðtöl við 

viðmælendur og er þar af leiðandi í tengslum við einstaklingana. Það sem einkum 

einkennir eigindlegar aðferðir er að þær fara fram í raunverulegum aðstæðum og er 

aðalhlutverk rannsakandans að leita skilnings á aðstæðum. Með eigindlegum aðferðum er 

hægt að öðlast dýpri skilning á viðfangsefninu og reyna að skilja og upplifa skoðanir 

viðmælenda. Í megindlegum aðferðum er oft unnið með mikið af gögnum sem fengin eru 

m.a. með spurningakönnunum sem sendar eru á fjölda manns t.d. í gegnum tölvupóst. 

Eigindlegar aðferðir eru samheiti fyrir margvíslegar rannsóknaraðferðir og hægt er að beita 

aðferðum og nálgast ýmis sjónarhorn á mismunandi vegu. Eigindleg rannsóknaraðferð er 

nokkurs konar regnhlífahugtak, ef svo má að orði komast, þar sem rannsóknin getur verið 

bæði opin og sveigjanleg þar sem hún einkennist ekki einungis af reglum og ákveðnum 

vinnubrögðum heldur er aðferðin breytileg eftir rannsóknum í hvaða röð er unnið (Punch, 

2014).  

 

Rannsakendur beittu grundaðri kenningu (e. grounded theory) en rannsóknarferlið hefst á 

því að setja fram rannsóknarspurningu sem útskýrir viðfangsefnið og markmið 

rannsóknarinnar. Rannsóknarspurningin felur í sér afmörkun viðfangsefnisins sem gerir 

gagnasöfnun grundaðra kenninga nákvæma (Bogdan & Bilken, 2007). 
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3.1 Viðtalsrannsókn og val á viðmælendum 
Í þessari rannsókn var leitast við að ná fram upplifun einstaklinga á aukinni 

skammtímaútleigu til ferðamanna. Tekin voru viðtöl við tíu einstaklinga, sex af þeim eru 

eða hafa verið að leigja út eign sína í gegnum Airbnb og fjórir af þeim eru nágrannar. 

Notast var við hálfstöðluð viðtöl, þar sem viðtalsramminn er opinn og sveigjanlegur, til 

þess að reyna skilja upplifun beggja aðila. Hálfstöðluð viðtöl eru algengasta eigindlega 

rannsóknaraðferðin en viðtalið byggist á viðtalsramma þar sem rannsakandinn vill fá 

upplýsingar um helstu þemu rannsóknarinnar (Kvale, 1996; Huijbens & Jóhannesson, 

2013). Viðmælendur fengu svigrúm til að stýra umræðunni innan ákveðinna marka. 

Viðmælendur fengu svo tækifæri í lok viðtalsins til þess að koma einhverju á framfæri ef 

þeim þótti eitthvað ósagt. 

 

Við val á viðmælendum var leitast eftir viðmælendum sem þekktu til fyrirtækisins Airbnb. 

Viðmælendur voru valdir með markvissu- og sjálfboðaliðarúrtaki (Punch, 2014; Katrín 

Blöndal & Sigríður Halldórsdóttir, 2013) en þeir þurftu að vera annað hvort að leigja eign 

sína út í gegnum Airbnb eða að vera nágranni í húsnæði þar sem Airbnb leiga færi fram. 

Til að komast í tengsl við viðmælendur var haft samband í gegnum síma, tölvupósta og 

Facebook. Nokkrir viðmælendur voru valdir með veltiúrtaki (Punch, 2014) þar sem 

fjölskyldumeðlimir og vinir rannsakenda bentu á einstaklinga sem þeim datt í hug að væru 

til í viðtal. Aðrir einstaklingar sem voru valdir vegna vitneskju rannsakenda um að þeir 

ættu íbúð sem væri í útleigu í gegnum Airbnb eða væru nágrannar í húsnæði þar. 

3.2 Þátttakendur og framkvæmd viðtala 
Allir viðmælendur okkar áttu það sameiginlegt að þekkja til Airbnb og að vera íbúar 

miðsvæðis í Reykjavík. Viðmælendur komu úr mismunandi stéttum, þegar horft er til 

menntunnar, aldurs og starfs, en meðalaldur þeirra er 33 ára. Viðtölin voru tekin á 

tímabilinu september-október 2016. Viðtölin voru mislöng, allt frá tíu mínútum upp í 

sextíu mínútur. Tekin voru viðtöl við einn karlmann og níu konur. Viðtölin voru tekin á 

mismunandi stöðum, í heimahúsi, kaffihúsi og á vinnustað viðmælenda. Til þess að 

trúnaðar yrði gætt var þeim gert ljóst að nafnleynd yrði við úrvinnslu gagna og ekki væri 

hægt að rekja svör þeirra, því var viðmælendum gefin gervinöfn. Viðtölin voru tekin upp á 

farsíma, færð yfir í tölvutækt form og að lokum afrituð. 
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Tafla 1. Bakgrunnur og menntun viðmælenda 

Viðmælandi Starf Menntun Leigusali/Nágranni 

Gunna Frístundaráðgjafi Bs gráða Leigusali 

Sigga Nemi Bs gráða Leigusali 

Magga Ferðafræðingur Ferðafræðingur Leigusali 

Didda Markaðsetning í ferðaþjónustu Bs gráða Leigusali 

Bubba Nemi Stúdentspróf Leigusali 

Begga Bókari Stúdentspróf Leigusali 

Halla Sérfræðingur hjá 
sjóðstýringarfyrirtæki 

Bs gráða Nágranni 

Ingi Vörustjóri Stúdentspróf Nágranni 

Nanna Framkvæmda- og verkefnastjóri Ms gráða Nágranni 

Inga Nemi Grunnskólapróf Nágranni 
 

3.3 Viðtalsrammi og greining viðtalsgagna 
Þar sem rætt var við bæði nágranna og leigjendur Airbnb íbúða voru tveir viðtalsrammar 

gerðir. Spurningarnar voru keimlíkar en nokkrum var bætt við eða eytt út eftir því sem átti 

við. Til að mynda voru leigusalar spurðir hvort þeir færðu sér í nyt þjónustufyrirtæki sem 

sérhæfa sig í þrifum fyrir Airbnb notendur og nágrannar spurðir hvort þeir hafi orðið fyrir 

einhvers konar ónæði (sjá viðauka 1). 

 

Til að byrja með voru viðtölin afrituð og því næst prentuð út. Við greiningu gagnanna var 

mikilvægt að lesa yfir viðtölin áður en unnið var frekar úr þeim. Kóðun er upphafið á 

greiningu á eigindlegum rannsóknum og grunnurinn af því efni sem unnið er með síðar 

(Punch, 2014). Við vinnslu upplýsinga er kóðun algengt úrvinnsluform og er markmiðið 

með henni að finna þemu sem ákveðin atriði falla undir. Það getur verið mjög mismunandi 

hvernig viðmælendur svara spurningum og því hentugt að flokka svörin til að geta borið 

þau saman (Esterberg, 2002). Notast var við opna kóðun, þar sem innihald 
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rannsóknargagnanna var flokkað niður og þemu er þóttu mikilvæg athuguð betur. Þemun 

sem komu í ljós eftir kóðun voru níu: (1) breytingar í miðbænum áberandi, (2) tilgangurinn 

er þéna peninga, (3) kvartanir nágranna, (4) leiga oftast upp gefin, (5) góð tekjulind en 

þreytandi, (6) að gera meira en gott þykir, (7) hávaði og umgangur dæmigert ónæði, (8) 

nýju lögin mikilvæg og (9) skammtímaleiga hrífandi valmöguleiki. Hvert þema fékk 

ákveðinn lit og auðvelt var að sjá það sem stóð upp úr og þannig var mun hentugara að 

greina niðurstöðurnar eftir kóðun viðtalanna. Nánar verður farið í þessi þemu í 

niðurstöðum rannsóknarinnar.  
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4 Niðurstöður 
Greining á viðtölunum 10 verður sett fram í þessum kafla. Hafist var handa við að leggja 

almennar spurningar fyrir bæði leigusala og nágranna. Því næst var viðmælendum skipt 

upp í tvo hópa og notast var við viðeigandi spurningalista. Grunnur viðtalanna var lagður 

með almennum spurningum varðandi fjölgun ferðamanna hér á landi og hver skilningur 

þeirra var á hugtakinu Airbnb. Þemu ritgerðarinnar voru níu talsins og í þessum kafla 

verður farið í hvert og eitt þeirra.  

 

4.1 Breytingar í miðbænum áberandi 
Breytingar hafa bersýnilega átt sér stað í miðbæ Reykjavíkur vegna fjölgunar ferðamanna. 

Téðar breytingar hafa óumflýjanlega áhrif á íbúa miðbæjarins. Allir viðmælendur 

rannsóknarinnar voru sammála um það að finna fyrir fjölgun ferðamanna á Íslandi. 

Almennt töluðu allir um að mikil breyting hafi átt sér stað með tilkomu aukins straum 

ferðamanna. Begga, Gunna, Halla og Sigga tóku fjölguninni fagnandi og nefndu allar að nú 

væri meira mannlíf, aukin þjónusta og fleiri verslanir og veitingastaðir í boði en áður var. 

Aftur á móti sagði Nanna að hún hafi þurft að breyta lífsvenjum sínum vegna aukins 

ferðamannastraums: ,,Ég get ekki farið á uppáhalds kaffihúsið mitt lengur og ég hætti 

reyndar að fara á það út af því að það var alltaf svo troðið af ferðamönnum.” Begga og 

Halla nefndu báðar að eftirtektavert væri að hlusta eftir fjölbreytileika þeirra tungumála 

sem töluð eru í miðbænum. Þar sem stór hluti ferðamanna sem koma til Íslands dvelja í 

Reykjavík, finnst mörgum æskilegt að reyna dreifa álaginu. Gunna og Nanna töluðu báðar 

um að það, Nanna sagði: ,,Allt er gott í hófi og það væri fínt að dreifa ferðamönnunum um 

allt landið og ég myndi vilja sjá fleiri hótel í úthverfum.”  

 

Með síauknum ferðamannastraumi verða náttúrutengdir staðir oft undir miklu álagi. 

Einvörðungu einn viðmælandi lýsti yfir áhyggjum yfir náttúruperlum landsins. Halla talaði 

um að Airbnb væri mikilvægur vettvangur þegar er kæmi að því að koma til móts við 

aukinn straum ferðamanna og sagði: ,,Ég myndi segja að Airbnb hefur verið mikilvægur 

vettvangur til að anna þessum vexti ferðamanna, ef fyrirtækið væri ekki til staðar myndu 

ferðamenn hérna vera mun færri þar sem hótelin hafa ekki náð að anna aukinni eftirspurn. 

Airbnb ætti samt að vera heimili sem leigt er út annað slagið t.d. þegar íbúar fara að 
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heiman í stuttan tíma í ferðalag, þannig skil ég upprunalegan tilgang Airbnb sem hefur svo 

snúist við í hálfgerðan hótel- eða gistiheimilarekstur.” 

 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvernig þeir skildu Airbnb voru þeir allir á sama máli að 

þetta væri útleiga til ferðamanna og væri aukin tekjulind fyrir einstaklinga og fjölskyldur. 

 

4.2 Tilgangurinn er að þéna peninga 

Leigusalarnir buðu upp á mismunandi valkosti varðandi útleigu. Sumir leigðu herbergi í 

íbúðinni sinni, aðrir fóru úr íbúð sinni til þess að leigja hana út og nokkrir áttu íbúð sem 

var eingöngu ætluð fyrir Airbnb rekstur. Leigusalarnir leigðu íbúðirnar og herbergin út 

vegna margvíslegra ástæðna. Einn viðmælandinn leigði herbergi út til þess að komast hjá 

því að taka námslán á meðan aðrir nýttu tækifærið til þess að vinna sér inn aukapening eða 

til þess að borga inná lán eða borga niður skuldir. Allir leigusalarnir áttu það sameiginlegt 

að hafa nýtt sér Airbnb þegar þeir dvöldu erlendis. 

 

Þegar kannað var hvort leigusalar stæðu í rekstrinum til þess að kynnast fólki var einungis 

einn sem sagðist gera þetta í þeim tilgangi. Magga og Begga töluðu allar um að þeim þætti 

mjög ólíklegt að fólk væri að þessu til þess að mynda vinabönd. Magga lýsir þessu á 

þennan veg: ,,Ég held að það séu allir að þessu til að græða pening. Annað finnst mér bara 

hræsni. Það eru eflaust til einhver einmana, svona einn og einn, einhverjir sérvitringar, þú 

ert ekkert að þessu nema til þess að þéna peninga. Þú ert ekkert að kaupa íbúð til þess að 

kynnast fólki, eða flytja af heimilinu þínu til þess að kynnast fólki eða fá fólk inn á sig til 

þess að kynnast því.” 

 

Aftur á móti sagði Didda að hún hafi byrjað í þessu með það að markmiði að kynnast fólki 

hvaðanæva úr heiminum og segir þau hjónin hafi verið að leigja út eina af fyrstu íbúðunum 

í Reykjavík í gegnum Airbnb. Þeim þótti hinsvegar hvimleitt að hafa leigjendur í 

langtímaleigu og hófu útleigu í gegnum Airbnb vegna forvitni og félagsskapsins. Sagði 

hún þau hafa eignast góða vini í gegnum Airbnb en að margt hafi breyst á nokkrum árum 

og nú snúist þetta mun meira um gróða og telur Airbnb þjónustuna nú líkjast rekstri hótela 

og gistiheimila fremur en upphaflegri hugmynd Airbnb. 

 



19 

4.3 Kvartanir nágranna 
Borið hefur á neikvæðri umfjöllun varðandi Airbnb í samfélaginu og því tilvalið að kanna 

hvort leigusalar hafi fengið kvartanir frá nágrönnum sínum vegna útleigunnar. Enginn 

viðmælandi hafði fengið kvörtun frá nágranna vegna útleigu. Í sumum tilfellum voru allar 

íbúðirnar í húsinu leigðar út í gegnum Airbnb. Nokkrir nágrannar höfðu spurt leigusalana 

út í útleiguna en einungis fyrir forvitnissakir. Fáeinir viðmælendur höfðu ekki spurt 

nágranna sína um leyfi fyrir skammtímaútleigu en Magga sagði það vera lykilatriði þegar 

einstaklingur leigir út íbúð sína í fjölbýli: ,,Þú gerir ekki annað í fjölbýli. Ég meina það er 

sameiginlegur inngangur. Ég var alveg með það á hreinu frá því í byrjun að ef það væri 

eitthvað sem væri kvartað yfir að þá ættu þau að koma til mín strax.” 

4.4 Leiga oftast uppgefin 
Stór hluti af leigutekjum íbúða í miðbæ Reykjavíkur eru ekki gefnar upp til skatts og er því 

ljóst að miklir fjármunir skili sér ekki í ríkissjóð. Þar sem skammtímaleiga til ferðamanna 

er nýjung eru ekki til nægilega skilvirkar leiðir fyrir leigusala að nálgast upplýsingar um 

hvernig eigi að greiða skatta og gjöld af útleigunni. Reynt var að grafast fyrir um hvort 

leigusalar gæfu eign sína upp til skatts eða hvort að starfsemi þeirra væri svört. Svör 

viðmælenda voru mismunandi. 

 

Flestir leigusalanna sem rætt var við gáfu tekjur af útleigunni sinni upp til skatts. Magga 

sagði að það ætti ekki að skipta máli hvort leigan væri í stuttan eða langan tíma: ,,Mér 

finnst það skipta öllu máli að gefa eignina sína upp. Ég borga skatta af þessu, er með allt 

löglegt og gef allt upp. Ég er með allt upp á borði og mér finnst að það eigi að loka þeim 

stöðum sem eru ekki með leyfi. Þetta eru ofboðslega miklir peningar sem er verið að stinga 

undan skatti.”   

 

Þá hafa nokkrir ekki sótt um leyfi en sumir ætla ekki halda áfram að leigja íbúð sína út. 

Gunna sagði þetta hafa lítil áhrif á hana því þau voru rétt undir 90 dögum og rétt undir 

tekjumörkum og býst ekki við að leigja út aftur. 

Sigga er ein af þeim sem er ekki með leyfi og sagði ástæðuna vera vegna umstangs og hve 

tímafrekt ferlið er: ,,Við fórum aldrei alla leið í að sækja um leyfið áður út af því hve flókið 
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og mikil skriffinnska það er. Eins og þetta er núna þarf maður að fara á einhverja fimm 

mismunandi staði til að safna pappírum.” 

 

4.5 Góð tekjulind en þreytandi 
Ekki er allt gull sem glóir en því fylgir mikill vinna að leigja íbúð út í gegnum Airbnb. 

Leigusalar sjá um þrif á íbúðinni eftir hverja útleigu og þurfa vera í miklum samskiptum 

við gestina. Við spurðum um kosti og galla Airbnb. 

 

Flestir voru sammála um að kostir Airbnb væru viðmót heimasíðunnar og hversu einfalt 

það væri að leigja út íbúð sína. Þá voru allir sammála um að þetta væri fín tekjulind og að 

hægt væri að safna sér inn góðum aukapening. Sumir nefndu að vingjarnlegir gestir væri 

líka góður kostur. Begga telur að það sé betri kostur að leigja út húsnæði sitt en að vera 

með það í langtímaleigu: ,,Íbúðin var áður í langtímaleigu og það fór svo illa með íbúðina. 

Það hefur kannski eitt borð brotnað hér í skammtímaleigunni en það var einn sem var að 

leigja í langtímaleigu og hann eyðilagði íbúðina. Það þurfti að taka hana alla í gegn. Það 

eru náttúrulega ekkert allir Íslendingar eins. En reynslan er allavega sú að það er betra að 

leigja íbúðina út í skammtímaleigu til útlendinga.” 

 

Varðandi galla Airbnb nefndu leigusalarnir að staðan á leigumarkaðnum væri slæm og það 

hefði bein áhrif á hækkandi fasteignaverð. Einnig var minnst á fjölgun ferðamanna og 

fækkun heimamanna og að miðbær Reykjavíkur væri orðinn einsleitur. Einn viðmælandinn 

lýsti yfir áhyggjum af þessari þróun og nefndi Barcelona borg sem dæmi þar sem 

staðbundin menning væri nánast horfin vegna aukinnar útleigu í gegnum Airbnb. 

 

Einungis höfðu örfáir lent í amasömum gestum og flestir sammála um að nánast alltaf væri 

gengið vel um og samskipti auðveld.. Samt sem áður leynast skemmd epli innan hópsins 

og sagði Magga að hún muni aldrei leigja Íslendingum aftur: ,,Ég leigði Íslendingum utan 

af landi og áður en ég vissi af voru sex lögreglubílar og þrjú mótorhjól mætt og búið var 

að innsigla íbúðina. Íslendingar eru ekki að koma í bæinn til þess að fara á 

Þjóðminjasafnið. Þau voru á þrítugsaldri, í dóppartýi og enduðu í steininum. Ég var í þrjá 

daga að þrífa eftir þau. Ég heyrði svo í einum í götunni fyrir neðan og svo í kunningjakonu 

minni sem lentu bæði í því sama. Þannig að ég leigi ekki Íslendingum.” 
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Þá nefndu Begga, Magga, Gunna og Bubba að þetta gæti verið þreytandi. Beggu fannst 

þetta vera mikið ónæði enda væri maður alltaf í vinnunni að svara skilaboðum á síðu 

Airbnb. Hún sagði einnig að: ,, ...Maður þarf alveg að vera fljótur að svara af því það 

kemur í bakið á manni ef maður er ekkert að sinna þessu ...” Bubba tók undir að þetta væri 

lýjandi: … ,,Mér fannst hafa mest áhrif á mig að hafa fólk inn á mér og líka að taka á móti 

því vegna þess að það var að koma á mismunandi tímum og þá var ég kannski ekki heima 

og þá þurfti ég að sleppa einhverju sem ég var að gera.”. Það kom Gunnu hins vegar á 

óvart hversu mikil áhrif Airbnb hafði á hennar daglega líf: ,,Það var mikil vinna að svara 

fyrirspurnum hjá fólki og þrífa íbúðina svona oft. Við vorum orðin þreytt í lok sumarsins á 

öllu áreitinu og þrifunum en við sjáum samt ekki eftir þessu því við fengum fínar tekjur af 

þessu”. Magga telur aftur á móti ókostinn liggja í því að þurfa að flytja út af heimili sínu í  

hvert skipti sem íbúðin væri í útleigu. 

 

Einungis einn leigusali hafði nýtt sér þjónustufyrirtæki til þess að þrífa eign sína og var það 

gert á meðan hann var erlendis. Magga taldi tilgangslaust að nýta sér slíka þjónustu: ,, … 

ég gæti alveg eins hent peningnum út um gluggann. Ég er ekki að þessu til að standa undir 

atvinnustarfsemi annarra. Einstaklingar sem eru með sína íbúð eru ekki að eyða þriðjungi 

í þrif, nema einstöku sinnum ef maður er í útlöndum eða veikur.” Sigga réði hins vegar 

þjónustufyrirtæki í þrjá mánuði á meðan hún dvaldi erlendis. Fyrirtækið sá meðal annars 

um þrif, svara fyrirspurnum og vera í samskiptum við gestina: ,,Þeir voru mjög góðir og 

við fengum mjög góðar umsagnir en þeir voru bara alltof dýrir. Þeir taka um 40% af 

innkomunni.” 

 

4.6 Að gera meira en gott þykir 
Einkunarorð Airbnb, ,,home away from home”, setja ákveðið gæðastig á leigusalana. 

Hugmyndafræði fyrirtækisins er að veita heimilisbrag og að tengja ferðamanninn við 

heimamanninn sem má tengja við kenningu MacCannell (1999) um baksviðið. 

Leigusalarnir leggja því mikið upp úr því að bjóða gestum fyrsta flokks þjónustu og gera 

oft meira en gert er ráð fyrir. Þjónusta Airbnb býður upp á að hver og einn gestur getur 

skrifað umsögn um leigusalann og þar af leiðandi þykir mikilvægt að koma vel fram við 

kúnnana því annars er hætta á að fá slæma umsögn. Ef slæm umsögn berst tiltekinni íbúð 
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er líklegt að sú íbúð verði ekki ofarlega í leitarniðurstöðum fyrir næstu gesti sem ætla að 

bóka gistingu.  

Sumir leigusalar leggja mikið upp úr því að veita gestum góða upplifun á dvöl þeirra 

stendur hér á landi og sjá þetta ekki sem einhvers konar færibandavinnu. Begga nefndi að 

henni þykir gaman að gera vel við fólk, ekkert endilega í skiptum fyrir góða umsögn. 

Upplifun Möggu er lýsandi: ,,Mér finnst í fyrsta lagi að við Íslendingar megum ekki líta 

bara á þetta sem peninga. Ég eyddi tíma með mínu fólki, ég sagði þeim hvert það ætti að 

fara, benti þeim á staði, hitti hvern einasta ferðamann þegar að þau komu og ég fór alltaf 

yfir íbúðina og ýmislegt. Mér fannst ég ekki bara vera að leigja heldur var ég að kynna 

Ísland og ráðleggja þeim. Mér finnst við ekki mega gleyma okkur í græðgisvæðingu. Við 

verðum að gefa okkur tíma. Ég hef séð ferðamenn rölta hér fyrir utan og þeir eru 

greinilega mjög villtir. Ég segi þeim bara að hoppa upp í bílinn og ég skutla þeim.” Ljóst 

þykir að upplifun Möggu passar vel inn í hugmyndafræði Airbnb þar sem gestir komast í 

tengsl við heimamenn.   

Gunna sendir gestum upplýsingar um veitingastaði og mælir með því hvað þeir geta gert 

sér til dægurstyttingar og upplifunar: ,,Ég reyni að hafa upplýsingarnar mjög ítarlegar til 

þess að fá sem fæstar spurningar.” 

Sigga reynir að hafa sambandið milli hennar og gestanna persónulegra og kýs meiri nánd 

en gengur og gerist á almennu hóteli en segir samt sem áður að það geti verið yfirþyrmandi 

hversu mikið þarf að hafa fyrir gestum. Hún telur að það sé orðið meira um ósjálfbjarga 

gesti sem spyrja spurninga í sífellu og henni finnst það slítandi. Ferðamenn spyrja hvar þeir 

eigi að borða og vilja ekki endilega meðmæli á veitingastöðum heldur vilja þeir vita 

nákvæmlega hvar þeir eigi að borða. Þar af leiðandi útbjó hún lista yfir uppáhalds 

veitingastaði sína en samt fær hún skilaboð frá ferðamönnum þar sem þeir spyrja hvar þeir 

eigi að borða. 

 

4.7 Hávaði og umgangur dæmigert ónæði 

Vegna mikillar uppsveiflu í ferðaþjónustunni hafa aldrei fleiri flugfélög flogið til landsins 

eins og nú. Ferðamenn koma því til landsins á öllum tíma sólarhringsins og getur það 

valdið nágrönnum miklum óþægindum. Þegar ferðamenn koma að húsum um miðjar nætur 
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getur afleiðing þess verið að fólk vaknar og getur það skapað gremju á milli íbúa og 

ferðamanna. 

Nágrannarnir voru spurðir hvert viðhorf þeirra væri til Airbnb þar sem borið hefur á 

neikvæðri umfjöllun í garð Airbnb undanfarið. Allir nágrannarnir áttu það sameiginlegt, 

varðandi þeirra upplifun til Airbnb, að hafa upplifað eitthvað neikvætt. Upplifun Ingu á 

Airbnb var hins vegar einungis neikvæð og mislíkaði henni að búa í fjölbýli þar sem slík 

leiga færi fram: ,,Ég þoli þetta ekki. Sérstaklega þegar maður býr við þetta. Maður fær 

engar tilkynningar um þetta og maður verður pirraður á þessu. Sérstaklega þegar 

ferðamenn koma á næturnar, svo mikill hávaði og umgangur … þeir koma bara hvenær 

sem er … það hefur verið bankað upp á hjá mér á nóttunni og hringt á bjöllunni og ég veit 

ekki hvað og hvað.” 

 

Það virðist hins vegar skipta nágrannana miklu máli hvort fyrirtækjarekstur sé að ræða eða 

útleigu af og til af einstaklingi sem byggi í íbúðinni alla jafna. Ingi og Halla töluðu bæði 

um að þeim þætti ekki í lagi að leigja út íbúðir í hagnaðarskyni og nefndi halla að 

fyrirtækjastarfsemi ætti ekki heima í hefðbundnum íbúðarhúsnæðum: ,, … aðilar eru farnir 

að nýta þetta í hreina fyrirtækjastarfsemi þar sem enginn á heimili í íbúðunum, það kann 

ég ekki við. Svoleiðis á heima í þar til gerðu húsnæði þar sem allar íbúðir eru þannig.” 

Nanna taldi þetta einkar góð leið til þess að drýgja tekjur en var ósatt við rútur sem stoppa 

úti á götum um miðjar nætur: ,,Mér finnst þetta góð leið til að fá smá auka tekjur. Ég finn 

fyrir meira ónæði, það eru alltaf rútur eða ferðaþjónustu fyrirtæki að stoppa í götunni. Það 

þarf að breyta þessu. Það er verið að stoppa á gangstéttinni fyrir utan húsið mitt í kannski 

korter og börnin mín eru sofandi. Mér finnst það ekki sérlega góð þróun hvað allt hefur 

breyst og það er hótelbragur yfir öllu.” 

 

Nágrannar voru spurðir hvernig þeir upplifun þeirra væri af viðmóti nágranna sinna 

varðandi Airbnb. Inga var aldrei beðin um leyfi fyrir skammtímaleigunni en íbúðin sem 

hún býr í er sú eina sem er í langtímaleigu í hennar húsi. Hinar íbúðirnar eru allar í leigu í 

gegnum Airbnb. Halla sagði hins vegar að viðhorfið væri misgott en umgengni gestanna 

hefur verið til fyrirmyndar. Ingi talaði einungis um neikvætt viðhorf nágranna: ,,Þeir eru 

almennt á móti þessu. Ég hef ekki heyrt mikið jákvætt um þetta frá þeim sem ég hef talað 

við. Fólk er pirrað á þessu.” 
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Þeir nágrannar sem Nanna hafði rætt við höfðu sitthvað að segja, rúturnar stoppuðu á 

öllum tíma sólarhringsins. Einn nágranni Nönnu segist ekki ætla láta Airbnb leiguna fara í 

taugarnar á sér heldur líta á hana á jávæðum augum. Nanna hafði orðið vör við það að fólk 

telur þetta alfarið á hennar ábyrgð, hún hafi kosið að búa í miðbænum. Nanna var 

ósammála þessu og tók sem dæmi nágranna sinn sem sagði henni að það hefði einmitt ekki 

verið val að búa í miðbænum. Á tímabilinu sem nágranni hennar var að fjárfesta í íbúð 

voru eignir í miðbænum hagstæðastar og þess vegna ákvað hann að flytja þangað. 

 

Nágrannarnir voru spurðir hverjir kostir og gallar Airbnb væru að þeirra mati. Allir gátu 

þeir fundið bæði kosti og galla. Halla talaði um góða umgengni ferðamanna en benti á að 

Airbnb ætti þátt í hækkun fasteignaverðs í miðbænum. Hún nefndi einnig þann ókost að 

verið væri að hringja á dyrabjöllum fólks á öllum tíma sólarhringsins: ,, … íbúðareigandi í 

húsinu sem býr við hliðina á innganginum lendir oft í því að hringt sé hjá honum þegar 

þeir ætla að opna útidyrahurðina með rofa eða kveikja ljósið.” Halla nefndi einnig að teldi 

að minna væri um nágrannaerjur með tilkomu Airbnb, en hún mætir varla manneskju í 

sameigninni lengur. Hún sagðist vera viss um að fólk væri að selja núna því fasteignaverð 

hefði hækkað svo mikið undanfarið. Aftur á móti taldi hún að ekki væri hægt að hýsa alla 

ferðamennina ef ekki væri fyrir Airbnb: ,,Það verður að hafa í huga að ef Airbnb væri ekki 

í boði þá gætum við aldrei tekið á móti þessum ferðamannafjölda sem hefur verið að 

koma.” 

Ingi nefndi þann kost að ferðamaðurinn upplifi líf heimamanna og menningu á annan hátt 

ef hann væri á almennu hóteli. Sem nágranni taldi hann það mikinn ókost að fólk væri að 

koma og fara á öllum tímum sólarhringsins og talaði um að það væri mjög pirrandi og 

hefði áhyggjur af því að ferðamenn bæru sennilega minni virðingu fyrir umhverfinu en 

heimamenn. 

 

Inga sagði að Airbnb væri hentugt fyrir ferðamennina og einnig leigusala sem hefðu af 

þessu tekjur en hún kærði sig hins vegar ekki um að hafa þetta nálægt sér: ,, …það er 

enginn friður fyrir mig, ég fer með þvottinn niður og svo er búið að taka hann úr vélinni og 

hann kominn á borðið og ég þarf alltaf að fylgjast með þvottinum mínum niðri. Það er safn 

af túristum þarna niðri og ef það er þvottur í vélinni þá er honum hent úr henni.” 
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Varðandi fjölda hótela nefndi Nanna að ekki væri nóg af þeim og taldi Airbnb þjónustuna 

skemmtilega fyrir ferðamenn sem gætu þannig valið annan kost en hótelgistingu. Nanna 

hafði áhyggjur af því að verið væri að rífa mörg hús og þá sér í lagi eldri hús miðbæjarins: 

,, …þegar það er verið að taka heilu húsin og rífa og gera þau að útleigu íbúðum og líka 

gömlu húsin. Þetta lítur eflaust voða flott út að innan en kannski er búið að eyðileggja 

eitthvað dýrmætt eða eitthvað sem er upprunalegt.” 

 

Nágrannarnir voru spurðir að því hvort þeir hefðu eða væru að íhuga að flytja vegna 

Airbnb. Einn játaði því að hafa flutt vegna Airbnb, tveir íhuguðu það og einn væri að leita 

að öðru húsnæði eingöngu vegna starfsemi Airbnb. Nanna hefur verið að leita sér að öðru 

húsnæði síðan í ágúst meðal annars vegna umsvifa Airbnb. Ingi talaði um að hann hefði 

verið mjög þreyttur á umgangi ferðamanna: ,, ...ég var orðinn mjög þreyttur á þessum 

umgangi allan sólarhringinn, sérstaklega þegar ferðamenn voru að hringja á bjöllunni hjá 

mér um miðjar nætur.” 

4.8 Nýju lögin mikilvæg 
Ný lög, sem tóku gildi um áramótin 2016/17, munu hafa áhrif á þá sem eru að leigja út 

eignir í gegnum Airbnb, en þó mest á þá sem stunda það að atvinnu. Allir þeir sem fara 

eftir þessum lögum gefa upp leigutekjur til skatts hlíta þar af leiðandi lögbundum reglum 

og borga sína skatta og gjöld. Nágrannarnir voru spurðir hvort þeim þætti mikilvægt að 

leigusalar gefi upp leigutekjur af íbúðinni sinni til skatts. Allir voru á einu máli varðandi 

mikilvægi þess að gefa upp leigutekjur til skatts. Inga talaði um að þetta væri einnig 

mikilvægt vegna þeirra sem væru í leiguhúsnæði: ,,Mér finnst mikilvægt að tilkynna þetta, 

sérstaklega þar sem það er alveg fólk sem býr líka þarna.” 

 

Nanna ræddi mikilvægi þess að gefa upp leigutekjur íbúðar sem væri ávallt í útleigu til 

ferðamanna en taldi það ekki endilega eiga við ef fólk væri að leigja út íbúð af og til sem 

fólk alla jafna byggi í: ,,Auðvitað á fólk að gefa þetta upp, sérstaklega ef þú ert með 

margar íbúðir. En ef þú ert að leigja út íbúðina þína í einn mánuð að sumri til þá finnst 

mér það í lagi. Mér finnst þetta í lagi ef fólk er að leigja út eigin húsnæði. Mér finnst vera 

mikill munur á því hvort þú sért að flytja út af heimilinu þínu eða leigja út herbergi á 

heimilinu þá fyndist mér það klárlega allt annað en að eiga aðra íbúð, þá fyndist mér að 

það ætti að vera gefið upp.” 
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Nágrannarnir voru spurðir um viðhorf þeirra til nýju laganna um Airbnb hér á landi sem 

tók í gildi áramótin 2016/17. Viðmælendurnir voru allir sammála um að lögin væru jákvæð 

en þó væri spurning hvort þau myndu bera árangur. Nanna hafði áhyggjur af því hvernig 

ætti að framfylgja þeim og hvernig eftirlitið verði. Einnig talaði hún um falinn kostnað við 

útleigu íbúða og sagðist ekkert finna um það hvernig íbúðir eru skráðar sem leiguíbúðir: 

,,Ég veit ekki alveg hvernig þeir ætla að framfylgja þessu, t.d. vorum við að hugsa um að 

leigja okkar íbúð út í gegnum Airbnb næsta sumar og maður hefur engar upplýsingar um 

hvar maður skráir sig og hver kostnaðurinn er. Ég setti saman Excel skjal varðandi 

viðmiðin á síðu Airbnb, þar er t.d. sagt að það eigi að skilja eitthvað eftir í ísskápnum og 

svo er það klósettpappír, hreinsiefni og þvottaefni og ég þarf að kaupa auka sængurföt og 

baðmottur. Hvernig er það? Er það dregið frá eða? Því það er alveg kostnaður og svo þarf 

að borga hita, rafmagn og internet.” 

 

Inga er hlynnt reglugerð er viðkemur Airbnb útleigu og ættu, að hennar mati, 

íbúðaeigendur í fjölbýli að þurfa veita samþykki fyrir útleigu á íbúð í gegnum Airbnb: 

,,Það ættu bara að vera skýrar reglur. Þú þarft að fá samþykki frá öllum sem búa þarna og 

ég sagði við leigusalann minn að hún myndi fá nei frá mér.” 

 

Þegar það kemur að nýju lögunum finnst Nönnu jákvætt að það væri að mótast ákveðinn 

rammi utan um starfsemina en veltir því fyrir sér hversu skilvirkur hann mun vera. Hún 

telur að reglur eigi að ríkja um komutíma ferðamanna: ,, ...sami komutími í hverfinu, 

fyndist ekkert vitlaust að hafa það þannig því þetta snýst ekki bara um þá sem eru að taka 

á móti…. og hlusta á fólkið, hlusta á íbúana og gera þetta í samráði við íbúana hérna.” 

Nágrannar voru spurðir hvort það skipti þá einhverju máli að íbúð þeirra í sameign væri í 

útleigu allt árið eða hvort þeim þætti betra að eigendur íbúðarinnar byggju í íbúðinni en 

leigðu hana út öðru hvoru. Allir viðmælendurnir voru sammála um að þeim þætti ekki 

eðlilegt að útleiga á íbúðum í gegnum Airbnb væri í gangi alla daga ársins og talaði Halla 

um að þá væri þetta atvinnuhúsnæði: ,,Mér myndi nú finnast eðlilegra ef leigt væri út öðru 

hvoru. Heilsárs leiga er í rauninni atvinnuhúsnæði og á ekki heima í svona fjölbýlishúsi að 

mínu mati, ekki nema allar íbúðirnar væru þá í þessum bransa.” 

 

Nanna sagði að þegar aðilar ættu margar íbúðir í útleigu þá væri þetta komið út í allt annað 
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en upprunalegu hugmynd Airbnb þjónustunnar: ,,Tilgangurinn með Airbnb eins og ég sé 

hann er að þetta á ekki að vera svona mikill business. Þú átt ekki að eiga 10-15 íbúðir og 

leigja þær út í Airbnb, þá ertu kominn í allt annan pakka.” 

 

4.9 Skammtímaleiga hrífandi möguleiki 

Að leigja út eign í gegnum Airbnb getur haft jákvæð áhrif á innkomu fólks en ekki 

hafa allir tök á því að leigja út íbúðir. Sumir leigja á hinum almenna leigumarkaði 

og eiga enga eign, á meðan aðrir hafa ekki tök á því að leigja út eign sína og margar 

ástæður gætu legið þar að baki.  
 

Nágrannarnir voru spurðir hvort þeir höfðu áður eða myndu hugsanlega leigja út íbúð í 

gegnum Airbnb, tveir sögðu nei og tveir sögðu já. Ingi flutti úr húsnæði sínu meðal annars 

vegna umsvifa Airbnb en útilokar þó ekki þann valmöguleika að hugsanlega leigja út íbúð í 

gegnum Airbnb í framtíðinni. 

Nágrannarnir voru einnig spurðir að því hvort þeir hefðu nýtt sér Airbnb þegar þeir dvöldu 

erlendis. Þrír sögðu nei en Nanna hafði gert það í tvígang. Inga nefndi að verðmunur á 

hóteli og Airbnb væri lítill sem enginn og að raunin væri sú að Airbnb væri jafnan dýrari.  
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5 Umræður 

Samkvæmt svörum leigusalanna eru ástæður þess að þeir hófu útleigu á íbúðum sínum í 

gegnum Airbnb jafnan svipaðar. Í flestum tilfellum var það gert til að ná inn auka tekjum 

þó svo að einn viðmælandinn hafi leigt út eign sína til þess að kynnast fólki og mynda 

tengsl við annað fólk. Þá var einungis einn leigusali sem reyndi að koma sér hjá því að 

svara hugsanlegum fyrirspurnum frá gestum með því að hafa allar upplýsingar um íbúðina, 

ferðir og veitingastaði aðgengilegar. Hinir voru allir að vilja gerðir og lögðu sig fram í að 

gera upplifun gesta ógleymanlega, sérstaklega Magga sem kappkostar við að fylgja 

hugmyndafræði Airbnb eftir fremsta megni.  

 

Eftirtektarvert þykir að engar kvartanir hafa borist leigusölum frá nágrönnum og af þeim 

niðurstöðum má álykta að það bylur hæst í tómri tunnu. Enn fremur voru allir nema einn 

leigusalinn í þeirri stöðu að fleiri en þeir sjálfir í húsinu voru að leigja íbúðir út í gegnum 

Airbnb. Það sýnir hversu ört vinsældir Airbnb fara vaxandi hér á landi og má telja að 

meginástæða þess sé sú að kvartanir eru fáheyrðar. Rannsakendur töldu að sá leigusali sem 

hafði orðið sér út um leyfi hafði hagsmuni nágranna sinna fyrir brjósti, en Inga sem var 

aldrei spurð um leyfi né upplýst um Airbnb útleiguna var mjög neikvæð gagnvart Airbnb. 

Þetta gæti útskýrt af hverju togstreita myndast á milli nágranna og leigusala og sýnir að 

inngrip borgaryfirvalda eru orðin nauðsynleg til þess að finna milliveg svo allir geta orðið 

sáttir. Togstreitan sem myndast á milli nágranna og leigusala svipar til áreitiskvarða Doxey 

(1975) en þessi óvild sem að lokum myndast væri ekki til staðar ef leiga til ferðamanna 

væri ekki í svona miklu magni.  

Enginn virtist hafa áhyggjur af nýju lögunum sem tóku í gildi um áramótin 2016/17 en 

viðmælendurnir voru annað hvort með færri en 90 daga í leigu eða komnir með tilskilið 

gistileyfi. Allir voru einróma um að þetta væri jákvæð þróun og skref í rétta átt í að setja 

skýran ramma á skammtímaútleigu. Því verður forvitnilegt að sjá hvort að nýju lögin munu 

koma í veg fyrir frekari togstreitu á milli nágranna og leigusala. 

 

Út frá svörum nágranna í viðtölum þótti fróðlegt að sjá að helmingur þeirra var tilbúinn til 

þess að leigja íbúð sína út í gegnum Airbnb þrátt fyrir að hafa orðið fyrir óþægindum. Ingi 

flutti vegna umsvifa Airbnb en sagðist samt sem áður að hafa íhugað að leigja út íbúð sína 

í gegnum fyrirtækið. Ályktun rannsakenda er sú að þeir sem sögðust íhuga þann möguleika 
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að leigja út íbúð sína sjái með því aukinn tækifæri til að drýgja tekjur sínar. Forvitnilegt 

væri að sjá hvort að upplifun nágrannanna gagnvart Airbnb myndi breytast ef þeir myndu 

fara að leigja út eign í gegnum Airbnb. Einnig væri fróðlegt að athuga hvort upplifun þeirra 

sem hafa ekki nýtt sér Airbnb á ferðalögum sínum myndi breytast ef þeir myndu prófa að 

nýta sér Airbnb í staðinn fyrir t.d hótel. Þá myndu þeir upplifa það hvernig það er að 

komast á baksviðið líkt og MacCannell (1999) fjallaði um á sínum tíma.  

 

Inga er að leita sér að annarri íbúð eingöngu vegna ónæðis sem hún hefur orðið vegna 

Airbnb. Nanna hefur hafið leit að húsnæði og Halla er einnig að íhuga flutning m.a. vegna 

umsvifa Airbnb. Nágrannarnir áttu það allir sameiginlegt að vera frekar neikvæðir gagnvart 

Airbnb, en þó gátu þeir allir nefnt kosti og jákvæðar hliðar. Jákvæð hlið samkvæmt 

nágrönnunum er t.d. að útleigan er góð tekjulind en neikvæð hlið er t.d. ónæði á öllum 

tímum sólarhringsins. 

 

Nágrannarnir voru allir sammála um að það væri allt annað mál að leigja út íbúð sem 

einstaklingur býr alla jafna í en leigir út öðru hvoru heldur en að leigja út íbúð eingöngu í 

hagnaðarskyni og jafnvel allan ársins hring. Draga má því þá ályktun að viðhorf til fólks 

sem leigir út eigið heimili er mun jákvæðara en viðhorf til fólks sem leigir út íbúð eða 

íbúðir eingöngu í hagnaðarskyni. Nágrönnunum þótti mikilvægt að leigutekjur, af íbúðum 

sem leigðar væri út í gegnum Airbnb, væru gefnar upp. Nýju lögin hljómuðu mjög vel í 

eyrum nágrannanna en sumir veltu því fyrir sér hvort þau yrðu skilvirk. Inga talaði um 

mikilvægi reglugerðar er við kæmi Airbnb útleigu, svo að allir væru á eitt sáttir, einnig 

nágrannar þeirra er leigðu út eign sína. Inga sagðist hinsvegar aldrei samþykkja Airbnb 

leigu í húsnæði þar sem hún byggi en rannsakendur velta því fyrir sér hvort henni gæti 

mögulega snúist hugur ef reglur væru mjög skýrar og einhvers konar millivegur myndi 

myndast á milli nágranna sem eru ósáttir og leigusala. Þá væri fróðlegt að sjá hvort nýju 

lögin munu vera nóg til að breyta viðhorfi Ingu, eða hvort enn frekari reglugerðir þyrftu til 

þess. 

Þegar fjársterkir aðilar sjá gróðatækifæri í gegnum þjónustu Airbnb verður til enn meiri 

eftirspurn eftir íbúðum í borginni. Nanna og Halla komu inn á það að vegna Airbnb væri 

færi fasteignaverð hækkandi og fólk væri jafnvel að selja íbúðir sínar um þessi dægrin þar 

sem það er hægt að fá mikinn pening fyrir íbúð miðsvæðis. Eftir því sem eftirspurn eykst 

hækkar fasteignaverð sem getur leitt til þess að torveldara verður fyrir íbúa að kaupa sér 
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íbúð á svæðinu. Með tilkomu nýju laganna má leiða hugann að því hvort fjársterkir aðilar 

muni losa sig við eignir eða bíta í það súra epli og borga hærri skatta og fasteignagjöld.  

Halla talaði um að minna væri um nágrannaerjur vegna Airbnb því fólk mætist nú orðið 

nánast aldrei á sameigninni. Ásta viðraði áhyggjur sínar yfir því að það væri verið að 

umbreyta gömlum húsum og rífa niður hús vegna Airbnb. 

 

Samkvæmt Höllu hýsir Airbnb fjöldann allan af ferðamönnum sem annars fengju ekki 

gistingu því eftirspurn eftir gistingu er svo mikill og ekki er nóg af hótelum. Rannsakendur 

velta vöngum yfir því hvort vandkvæði geta skapast innan nokkurra ára. Nú sé verið að rífa 

og betrumbæta hús til þess eins og byggja upp hótel og Airbnb íbúðir. Óhjákvæmilegt er að 

leiða hugann að því hvernig þróunin verður, hvort áframhald verði á uppbyggingu eða 

hvort hnignun muni eiga sér stað. Ef hnignun mun eiga sér stað stendur Ísland eftir með 

offramboð af hótelum og Airbnb leiguíbúðum. Forvitnilegt væri að vita hvort áhyggjur 

vegna breytinga húsa séu algengar í miðbænum og hvort þessar breytingar munu hafa 

slæm áhrif á samband heimamanna og ferðamanna, þar sem verið er að breyta íbúðum 

gagngert í þeim tilgangi að leigja út til ferðamanna.     

 

Áður en rannsóknarvinna hófst voru rannsakendur með ákveðnar hugmyndir um hvernig 

upplifun leigusala og nágranna gæti verið og hún var í raun svipuð og talið var í upphafi. 

Leigusalar einblína flestir á auknar tekjur en nágrannar finna fyrir pirring vegna ástandsins 

og sést það bersýnilega á niðurstöðunum. Rannsakendum þóttu afar eftirtektarvert að þeir 

sem voru þreyttir á ástandinu höfðu samt allir eitthvað jákvætt að segja og því er 

forvitnilegt að sjá hvort nýju lögin munu breyta upplifun nágrannanna. 

 

Eftir að hafa skoðað niðurstöðurnar vandlega þótti sú staðreynd athyglisverðust að einn 

viðmælandinn hafði flutt vegna Airbnb en gæti vel hugsað sér að leigja út íbúð sína í 

gegnum fyrirtækið. Þetta er þversögn að mati rannsakenda og fróðlegt væri að vita hvort 

fleiri í þessari stöðu hafi sama viðmót. Einnig kom það á óvart að einn leigusalinn þvertók 

fyrir það að leigja Íslendingum en rannsakendur höfðu ekki íhugað þann möguleika. 
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6 Lokaorð 

Aukin útleiga íbúða til ferðamanna hefur bæði jákvæð og neikvæð áhrif á íslenskt 

samfélag. Jákvæðu áhrifin eru þá aðallega miklar tekjur inn í landið sem gerir það að 

verkum að krónan okkar styrkist. Með auknum gistirýmum gefur það okkur tækifæri að 

taka á móti fleiri ferðamönnum. Aftur á móti setur það strik í reikninginn að með 

skammtímaleigu hækka fasteignaverð og húsnæðisskorturinn verður meiri. Þar sem land 

og þjóð er enn að venjast auknum ferðamannastraumi þarf að setja skýran ramma við 

margvíslegar starfsemi tengdri deilihagkerfinu, þar á meðal Airbnb. Óvíst er hvernig þróun 

miðbæ Reykjavíkur verður í komandi framtíð og hvort borgin verði að endingu eins og 

Barcelona eða hvort nýju lögin koma til með að hafa þau áhrif að fólk dragi úr því að leigja 

íbúðirnar sínar út. 

 

Ómögulegt er að vita hvað framtíðin ber í skauti sér en reikna má með því að sett verði 

skýrari lög og reglugerðir um skammtímaútleigu til ferðamanna. Einnig þarf að skoða 

stefnur nágrannalanda í þessum málum og bera saman bækur. Hugsanlega gæti verið settur 

kvóti á skammtímaleigu, líkt og gert er við hótel í miðbæ Reykjavíkur, til þess að sporna 

við því að allar íbúðir miðsvæðis fari í leigu til ferðamanna. Rannsóknum á upplifun 

nágranna og leigusala er ábótavant og nauðsynlegt er að framkvæma rannsóknir á því sviði 

til þess að fá sem besta skilning á umfangi aukinnar skammtímaleigu á Íslandi í dag. 

Forvitnilegt væri að rannsaka allt landið í heild sinni en ekki bara miðbæ Reykjavíkur til 

þess að fá heildarmynd á viðfangsefnið og bera saman upplifanir eftir landshlutum. Ljóst er 

að Airbnb býr yfir kostum og göllum og því væri einkar áhugavert að líta á mismunandi 

upplifun fólks milli svæða.  

 

Í byrjun fóru rannsakendur af stað með spurninguna hvort munur væri á upplifun leigusala 

og nágranna til fyrirtækisins Airbnb. Niðurstöður leiddu í ljós að augljós munur er á 

upplifunum, þar sem leigusalarnir voru almennt jákvæðari gagnvart Airbnb heldur en 

nágrannarnir, eins og við mátti búast. Nágrannarnir bjuggu hins vegar yfir blendnum 

tilfinningum gagnvart Airbnb og íhuguðu sjálfir að leigja út eigin eign eða flytjast á brott. 

Þá er frasinn ,,if you can’t beat them join them” mjög lýsandi fyrir niðurstöður 

rannsóknarinnar. 
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Viðauki A: Viðtalsrammi 
 
Nágranni: 

Aldur, starf og menntun? 

Hvernig birtist fjölgun ferðamanna þér? Nefndu dæmi um atriði. 

Hvernig skilur þú Airbnb? 

Hver eru þín viðhorf til Airbnb útleigu og gesta? 

Finnst þér mikilvægt að fólk gefi eign sína upp sem Airbnb leiguíbúð? 

Hvernig upplifir þú viðmót nágranna þinna í samband við Airbnb? 

Skiptir það þig máli hvort verið sé að leigja út íbúð í gegnum Airbnb allt árið um kring eða 

þætti þér betra að eigendur íbúðarinnar byggju í henni en myndu leigja hana út öðru hvoru? 

Hverjir myndir þú segja að væru kostir og gallar við Airbnb? 

Hefur þú íhugað að leigja íbúðina þína út í gegnum Airbnb eða svipuð fyrirtæki? 

Hefur þú íhugað að flytja annað vegna umsvifa Airbnb? 

Nýtir þú þér Airbnb þegar þú ert erlendis? 

Hvað finnst þér um nýju lögin varðandi Airbnb sem ganga í gegn nú um áramótin (segja út 

á hvað þau ganga)? 

Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri í sambandi við Airbnb? 

 

 

Leigusali: 

Aldur, starf og menntun? 

Hvernig birtist fjölgun ferðamanna þér? Nefndu dæmi um atriði. 

Hvernig skilur þú Airbnb? 

Hvers vegna fórstu að leigja út íbúðina þína í gegnum Airbnb? 

Hvernig eign ertu að leigja? 

Hvernig hefur Airbnb áhrif á daglegt líf þitt? 

Nýtir þú þér Airbnb þegar þú ert erlendis? 

Ertu búin að gefa eign upp sem Airbnb leiguíbúð? 

Hvernig upplifir þú viðmót nágranna þinna (nágranna íbúðarinnar sem er í útleigu)? 

Hverjir myndir þú segja að væru kostir og gallar við Airbnb? 
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Heldur þú að nýju lögin sem fara í gegn nú um áramótin munu hafa áhrif á þig og ef svo er 

hvernig þá? 

Nýtir þú þér þjónustufyrirtæki sem hugsa um eignina sem þú leigir út? 

Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri í sambandi við Airbnb? 

 


	Myndir
	Töflur
	Þakkir
	1 Inngangur
	1.1  Markmið og rannsóknarspurning
	1.2 Uppbygging ritgerðar

	2 Deilihagkerfið
	2.1 Rannsóknir fræðimanna á deilihagkerfinu
	2.2 Samband heimamanna og ferðamanna
	2.3 Fyrirtækið Airbnb
	2.3.1 Inngrip borgaryfirvalda við aukinni skammtímaútleigu

	2.4 Airbnb á Íslandi
	2.4.1 Framboð og eftirspurn
	2.4.2 Breytingar á lögum varðandi útleigu


	3 Aðferðir og gögn
	3.1 Viðtalsrannsókn og val á viðmælendum
	3.2 Þátttakendur og framkvæmd viðtala
	3.3 Viðtalsrammi og greining viðtalsgagna

	4 Niðurstöður
	4.1 Breytingar í miðbænum áberandi
	4.2 Tilgangurinn er að þéna peninga
	4.3 Kvartanir nágranna
	4.4 Leiga oftast uppgefin
	4.5 Góð tekjulind en þreytandi
	4.6 Að gera meira en gott þykir
	4.7 Hávaði og umgangur dæmigert ónæði
	4.8 Nýju lögin mikilvæg
	4.9 Skammtímaleiga hrífandi möguleiki

	5 Umræður
	6 Lokaorð
	7 Heimildir
	Viðauki A: Viðtalsrammi

