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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 (ETC) eininga lokaverkefni mitt til grunnprófs í markaðsfræðum og 

alþjóðaviðskiptum við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands.  

Ferlið við að vinna þetta lokaverkefni hefur verið langt, strangt og lærdómsríkt. Ég vil 

þakka leiðbeinanda mínum Árelíu Eydísi Guðmundsdóttur kærlega fyrir að hjálpa mér og 

halda mér við efnið í þessu verkefni og sömuleiðis Höskuldi Hrafni Guttormssyni fyrir 

yfirlestur og ráðleggingar. Einnig vil ég þakka viðmælendum mínum í rannsókninni fyrir 

að gefa sér tíma til að svara spurningum mínum. Að lokum þakka ég fjölskyldu, vinum og 

vandamönnum fyrir ómetanlegan stuðning, hjálp og hvatningu til að klára verkið. 
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Útdráttur 

Erfitt er sjá fyrir sér hvernig vinnumarkaðurinn komi til með að þróast í náinni framtíð, 

en víst er að ‚deilihagkerfið‘ svokallaða (e. sharing economy) mun halda áfram að 

stækka og setja sinn svip á vinnumarkaðinn. Ljóst er að tilkoma Airbnb og aukinn 

ferðamannastraumur hefur sett svip sinn á þjóðlíf, húsnæðis- og leigumarkaðinn og 

spilað stórt hlutverk í að ráða við ferðamannastrauminn sem hefur stækkað svo um 

munar á síðustu árum hér á landi. Ráðist var í rannsókn þar sem sex aðilar er stunda 

skammtímaleigu til ferðamanna voru teknir tali og sögðu sínar skoðanir á hinum ýmsu 

málefnum er varða Airbnb og deilihagkerfið. Ljóst er að þær aukatekjur sem hlotist hafa 

af heimagistingunni með hjálp Airbnb hafa hjálpað mörgum að komast af eftir bágt 

efnahagsástand á Íslandi og jafnvel orðið til þess að sumir misstu einfaldlega ekki 

húsnæði sín. Farið er yfir hugsanlegar breytingar á vinnumarkaði framtíðar og stiklað á 

stóru um mikilvægi þess að auka tækniþekkingu og færni í takt við aukningu stafrænnar 

framleiðslu og tilfærslu frá einföldum láglaunastörfum. Deilihagkerfið hefur reynst 

mörgum vel og á sérstaklega vel við á þessum tímum sem við lifum við, það hefur 

stuðlað að betri nýtingu veraldlegra hluta og minni sóun í neyslusamfélagi heimsins. 

Líklegt er að tækniþróunin haldi áfram að hjálpa eistaklingum að koma sér á framfæri og 

haldi áfram að skapa tækifæri fyrir fólk til að vinna sjálfstætt í beinni tengingu við 

tilvonandi viðskiptavini. 
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Inngangur 

Saga vinnumarkaðarins hefur í gegnum tíðina litast af svokölluðum iðnbyltingum, en 

þær hafa átt sér stað þegar meiriháttar breytingar á tækni og vélbúnaði leiða af sér 

aukinni framleiðni og hagvöxt (Merriam-Webster). Margir halda því nú fram að við lifum 

á tímum fjórðu iðnbyltingarinnar, þar sem stafræn tækni hefur opnað fyrir möguleika 

sem ekki voru til staðar árum áður. Þessi stafræna iðnbylting hefur átt stóran part í því 

að deilihagkerfið hefur vaxið eins og raun ber vitni. Erfitt er sjá fyrir hvað framundan 

leynist fyrir deilihagkerfið þar sem möguleikarnir eru ótal margir en hindranirnar leynast 

einnig víða.  

Í ritgerð þessari verður fjallað um uppgang deilihagkerfisins, tækifæri þess og hvernig 

það mun mögulega hafa áhrif á þróun vinnumarkaðarins í náinni framtíð. Áhersla er lögð 

á fyritækið Airbnb, en það er eitt stærsta og þekktasta fyrirtækið sem starf þess byggist 

á hugmyndafræði deilihagkerfisins. Starfsemi Airbnb hér á landi hefur haft mikil áhrif á 

þjóðlífið, hún hefur séð fyrir því að Ísland hafi ráðið við gífurlega fjölgun ferðamanna hér 

á landi á sama tíma og hún hefur haft heldur neikvæð áhrif á leigu- og húsnæðismarkað 

Íslendinga. Eins og svo oft vill til með nýjungar hefur fólk skiptar skoðanir á starfsemi 

Airbnb. Það hjálpar eflaust ekki til að þar til í byrjun árs 2017 hefur verið skortur á 

reglugerðum um starfsemi slíkra fyrirtækja og þær reglugerðir sem hafa verið til staðar 

óskýrar. Búist er við að ný löggjöf komi til með að minnka flækjustig leyfisumsókna um 

heimagistingu og auka þar með skráningu sem mun auðvelda eftirlitsaðilum að sinna 

starfi sínu og útrýma leyfislausri heimagistingu.  

Framkvæmd rannsóknarinnar var eigindleg, þar sem viðtöl voru tekin við sex 

einstaklinga sem stunda skammtímaleigu í gegnum netvang Airbnb. Markmið 

rannsóknarinnar var meðal annars að notast við niðurstöður úr viðtölum til að útskýra 

hvernig starfsemi Airbnb hefur haft áhrif á þá sem nýta sér þá þjónustu og hvernig 

áframhaldandi vöxtur deilihagkerfisins getur haft áhrif á vinnumarkað í náinni framtíð. 

Rannsóknarspurning þessa verkefnis er því eftirfarandi: 

 Hvernig mun deilihagkerfið koma til með að hafa áhrif á vinnumarkaðinn í 
náinni framtíð? 



 

10 

Forvitnilegt verður að sjá hvort hið umdeilda deilihagkerfi muni hafa stórtæk áhrif á 

vinnumarkaðinn og starfsumhverfi framtíðarinnar en svo virðist sem engin lognmolla 

muni umlykja umræður um fyrirtæki deilihagkerfisins á næstunni. 

Ástæða fyrir vali höfundar á þessu viðfangsefni er áhugi  hans á 

framtíðarvinnumarkaði og mögulegri þróun hans. Einnig ber við mikilli forvitni í garð 

svokallaðs deilihagkerfis og möguleika þess, sem virðast í fljótu bragði endalausir. 

Enginn veit hvað framtíðin ber í skauti sér á þessu sviði en hugsanlega gefur rannsókn 

þessi einhverjar hugmyndir um hvað koma skal. 
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1 Breytingar á vinnumarkaði 

1.1 Sagan 

Þegar litið er til sögu iðnaðar má bersýnilega taka eftir þremur byltingum sem 

gjörbreyttu framleiðslu og vinnumarkaðinum sem heild. Sú fyrsta einkenndist af því 

hvernig vatn og gufa voru nýtt til að vélvæða framleiðslu. Önnur iðnbyltingin varð þegar 

byrjað var að nota raforku  til að framleiða í margfalt meira magni en áður þekktist. 

Þriðja iðnbyltingin varð að veruleika þegar menn byrjuðu að nýta sér raftæki og 

upplýsingatækni til að gera framleiðslu bæði skilvirkari og sjálfvirkari (Schwab, 2015).  

Að mati Klaus Schwab (2015), stofnanda og formanni World Economic Forum (WEF), 

lifum við nú á tímum fjórðu iðnbyltingarinnar, en hana má best skilgreina út frá þeirri 

framþróun sem átt hefur sér stað í stafrænni tækni. Það sem aðskilur helst þessa fjórðu 

iðnbyltingu frá þeirri þriðju eru helst þrjú atriði, en þau eru hraði (e. Velocity), umfang 

(e. Scope) og kerfisáhrif (e. Systems impact). Hraðinn á mörkuðum dagsins í dag á sér 

enga hliðstæðu í sögunni. Það má jafnvel líta á það sem svo að breytingar dagsins í dag 

séu að þróast á veldislegum hraða frekar en línulegum. Erfitt er að finna þá atvinnugrein 

sem ekki hefur orðið fyrir áhrifum fjórðu iðnbyltingarinnar og í mörgum tilfellum hefur 

þurft að uppfæra og aðlaga heilu kerfin sem standa að framleiðslu, stjórnun og 

lagalegum ákvæðum til að halda í við síbreytilegt umhverfi á mörkuðum (Schwab, 2015). 

Þessi áhrif má klárlega yfirfæra á tilfelli deilihagkerfisins, en tilkoma þess hefur heldur 

betur haft áhrif á þá markaði sem fyrir voru og í mörgum tilfellum valdið breytingum á 

viðeigandi regluverki. 

1.2 Möguleikar 

Milljarðar manna eru nú tengdir öllum stundum í gegnum símtæki sín og því fylgir 

aragrúi af möguleikum sem áður voru ekki fyrir hendi. Gríðarlegar framfarir eiga sér stað 

í tæknigeiranum og búast má við að tækifærin margfaldist á sviðum gervigreindar, 

tölvunarfræða, þrívíddarprentunar, örtækni, efnisfræða, orku geymslu og 

skammtafræða, svo eitthvað sé nefnt. Nú þegar má sjá alls kyns afbrigði gervigreindar í 

kringum okkur í hinu daglega lífi, með hverjum deginum færumst við nær sjálfkeyrandi 
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bifreiðum, heimur sýndarveruleikans er ávallt að stækka og verða raunverulegri, fólk er 

nánast hætt að kippa sér upp við að sjá dróna á sveimi á góðviðrisdegi og allskonar 

hugbúnaður sem notast við gervigreind er nýttur til þýðinga, reikninga og fjárfestinga á 

degi hverjum (Schwab, 2015).  

Mikill uppgangur hefur verið í svokallaðri ‚lausamennsku‘ (e. Freelancing), einnig 

hægt að lýsa sem verktakavinnu, þar sem sjálfstætt starfandi einstaklingar eða 

,örfrumkvöðlar‘ taka að sér verkefni fyrir fyrirtæki eða einstaklinga. Lausamennsku hefur 

verið lýst sem einskonar blöndu á því að vera frumkvöðull og venjulegur launþegi. 

Lausamennskan á annars vegar það sameiginlegt með launþegum að vera ráðnir, oft af 

stórum fyrirtækjum fyrir sérfræðikunnáttu sína, en þó einungis tímabundið. Á hinn 

bóginn eiga svokallaðir lausamenn svo það sameiginlegt með frumkvöðlum að vera 

sjálfir ábyrgir fyrir eigin þóknun og áhættu í starfi. Til að mynda eru margir lausamenn 

sem vinna í tæknigeiranum sem vel mætti flokka sem frumkvöðla í ljósi þess að þeir 

vinna fyrir sjálfa sig án þess að hafa bakland fyrirtækis eða stofnunnar auk þess notfæra 

þeir sér kunnáttu sína einungis til þess að auka eigið virði og auð (Malaga, 2016). Ein af 

ástæðum fyrir vaxandi vinsældum lausamennsku eru aukin tækifæri til að koma sér á 

framfæri með hjálp Internetsins og netvanga fyrirtækja á borð við Elace, Guru, Fiverr, 

Taskrabbit og Craigslist. Netvangar þessir eru sérhannaðir fyrir markaði lausamennsku, 

hvort sem um ræðir lausamenn að auglýsa sjálfa sig og kunnáttu sína eða fólk í leit að 

lausamönnum til að taka að sér ákveðin verkefni (Malaga, 2016). 

Erfitt er að rýna í haldbærar tölur til að sýna fram á svörtu og hvítu fjölgun þeirra sem 

eru sjálfstætt starfandi, þá má sjá augljós áhrif starfsemi örfrumkvöðla á þeim 

netvöngum deilihagkerfisins sem hafa vaxið hvað hraðast síðustu ár. Hugmyndafræði 

helstu fyrirtækja deilihagkerfisins er á sama veg, það er að fólk skapi sína eigin tekjulind 

og nýti sér tæknina og netvanga fyrirtækjanna til að koma sér á framfæri (Wong, 2012). 

Að sama skapi eru nokkur atriði sem vert er að muna þegar lausamennskan er annars 

vegar. Til að byrja með býður þessi starfsferill upp á lítið af þeim stöðugleika, 

tryggingum og fríðindum sem fylgja venjulegu starfi. Einstaklingar í lausamennsku eru í 

flestum tilfellum verktakar sem þurfa sjálfir að bera ábyrgð á réttindum sínum. Réttindi 

á borð við launaða yfirvinnu, allar launagreiðslur, sjúkratrygging, 

atvinnuleysisbætur/trygging, barnseignarleyfi, eftirlaunasjóðir, veikindaleyfissjóðir og 
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fleira sem hinn venjulegi launamaður þarf yfirleitt ekki að hugsa um vegna samnings síns 

við vinnuveitenda (Dokko, Mumford og Whitmore Schanzenbach, 2015). 

Tækni dagsins í dag býður fólki upp á að geta helgað tíma sínum og vinnu að því 

áhugamáli eða starfi sem það hefur unun að. Í þessu samhengi er ekki einungis verið að 

tala um listamenn og skapandi einstaklinga sem nýta sér þennan vettvang til að koma 

sér á framfæri, heldur er einnig átt við sérfræðinga á ýmsum sviðum sem líta á frelsið 

við sjálfstæð vinnubrögð sem helsta kost þess að vera örfrumkvöðull. Með þessari 

þróun á vinnumarkaði má jafnvel finna möguleika á bættum lífsgæðum fólks, þar sem 

finna má meiri sveiganleika í vinnu og starfstíma svo fólk geti forgangsraðað eigin lífi. Út 

frá sjónarhorni neytenda má einnig sjá marga kosti við örfrumkvöðla menninguna. 

Viðskipti eiga það til að vera persónulegri þegar átt er við manneskjur í stað fyrirtækja. 

Þjónustan er betur aðlöguð að þörfum neytenda og viðmót er yfirleitt eins og best er á 

kosið. Auðvelt er að finna þá þjónustu sem leitað er að á netinu og persónulegri 

þjónusta veitir þá tilfinningu að varan eða þjónustan sé „ekta“. Þjónustan sem um ræðir 

er einstök, hvort sem það er í formi gistingar, samgangna eða annars konar þjónustu 

sem boðið er upp á (Wong, 2012). 

1.3 Afleiðingar breytinga 

Auðvelt virðist vera að benda á möguleikana sem fylgja þeim breytingum sem eiga sér 

stað á vinnumarkaðinum en þó er útlitið ekki jafn bjart yfir öllum. Hagfræðingarnir 

Andrew McAfee og Erik Brynjolfsson hafa skrifað um aðra hlið þróunarinnar sem á sér 

stað í kjölfar fjórðu iðnbyltingarinnar, en það er tilfelli þeirra láglauna starfa sem eru að 

hverfa af vinnumarkaði þar sem ný tækni og vélar eru við það að taka yfir. Mannkynið er 

einfaldlega orðin betri í að búa til vélar sem hafa skilning og vit á að ráða sjálfar úr 

hlutum. Tölvur eru orðnar meira en hæfar í að framkvæma verkefni á borð við 

aðgreiningu götuskilti, skilning á töluðu máli, afhjúpun greiðslusvindla, greiningu á ólíkri 

hegðun efna við ólíkar aðstæður svo eitthvað sé nefnt. Tilkoma gervigreindar ber með 

sér ýmsar afleiðingar, þar á meðal opnar hún fyrir nýja möguleika og tækifæri stafræna 

vinnumarkaðarins. Snjallari vélar og tölvur munu, líkt og gufan og rafmagnið á árum 

áður, stuðla að miklum breytingum á vinnumarkaði. Ný tækni mun koma til með að 

stuðla að aukinni framleiðslu og arðsemi, en á sama tíma minnka eftirspurn eftir 

vinnuafli. Mikilvægt er fyrir ráðamenn að leyfa þeirri þróun að eiga sér stað og halda 
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ekki aftur að þróuninni með regluverki, heldur beita sér frekar að því að styðja við þá 

sem starfa við láglaunastörf. Til dæmis með því að brúa bilið yfir í framtíðina með því að 

undirbúa þá fyrir starfsskiptin (McAfee og Brynjolfsson, 2016). Eftir því sem stafræn 

tækni verður fyrirferðameiri í daglegum rekstri allskonar fyrirtækja eykst þörf fyrir 

starfsfólk sem býr yfir viðeigandi stafrænni hæfni. Talið er að um 47% verkamanna í 

Evrópu séu ekki með viðunandi stafræna hæfni og þar af 23% sem ekki hafa neina, mikill 

munur getur þó legið á milli einstakra landa innan Evrópu. Á sama tíma eykst þörfin fyrir 

starfsfólk sem sérhæfir sig í upplýsingatækni um 4% árlega. Búast má því við að um 900 

þúsund störf í upplýsingatæknigeiranum verði til í Evrópu árið 2020, sem lýsir 

breytingunum sem koma skal á vinnumarkaði. Til að brúa bilið yfir í framtíðinna þarf að 

innleiða í skólakerfið kennslu sem skilar stafrænni færni og þekkingu á upplýsingatækni. 

Slíkt væri hægt með kennslu um algóritma, undirstöðu atriði í forritun og rökfræði á 

grunnskólastigi (Berger og Frey, 2015).  

Líkt og í tilfellum fyrri iðnbyltinga má búast við að aukning í framleiðni hafi í för með 

sér aukna arðsemi og aukin lífsgæði fólks um heim allan. Þeir sem hafa verið að hagnast 

mest hingað til eru neytendur, en þeir hafa verið að græða á auknu aðgengi og lækkuðu 

verði. Hversdagslegir hlutir á borð við að panta og greiða fyrir afþreyingu og 

ferðaþjónustu eru nú aðeins örfáum músarsmellum frá okkur hvar og hvenær sem er. 

Í skýrslu sem forseta Bandaríkjanna barst árið 2016 frá ráðgjafanefnd hagfræðinga (e. 

The U.S. Council of Economic Advisers) er talið að um 83% láglaunastarfa (sem borga 

undir $20 á tímann) komi til með að verða stafræn eða framkvæmd af vélum, þó ber að 

hafa í huga að enginn tímarammi fylgdi þessum hugleiðingum um breytingar á 

vinnumarkaðinum (McAfee og Brynjolfsson, 2016). 

Nokkrar þjóðir hafa upp á síðkastið verið að velta fyrir sér hugmyndinni um 

borgaralaun, eða óskilyrta grunnframfærslu. Það er föst greiðsla greidd mánaðarlega til 

allra fullorðinna einstaklinga tiltekins ríkis, hvorki þarf að taka próf né sýna fram á vilja 

til vinnu til að hljóta slíkra greiðslna  (Basic Income Earth Network, án dags.). Þess má 

geta að Halldóra Mogensen, varaþingmaður Pírata hefur talað fyrir tillögu til 

þingsályktunar um skilyrðislausa grunnframfærslu á alþingi hér á landi árið 2014 

(Píratar, 2014).  
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2 Kenningar Lyndu Gratton 

Prófessorinn Lynda Gratton hefur af mörgum verið talin ein af áhrifamestu prófessorum 

viðskiptafræðinnar. Í bók hennar „The Shift“ (2011) veltir hún fyrir sér hverjar helstu 

breytingar komi til með að vera á vinnumarkaði framtíðar og hvaða breytingar má sjá nú 

þegar. Þegar hún fjallar um helstu breytingar vinnumarkaðarins nefnir hún „hina fimm 

þætti“ (e. Five Factors) sem munu umbreyta heiminum í kringum okkur á komandi 

árum.  

2.1 Tækni 

Tækni hefur lengi spilað lykilhlutverk í sköpun vinnuumhverfis í hinum vestræna heimi. 

Erfitt er að gera sér grein fyrir þeim breytingum sem koma til með að eiga sér stað í 

tæknigeiranum á komandi árum, en frekar en í dag er ekki er líklegt að í framtíðinni 

verði tæknistig það sama um allan heim. Áhrif tækninnar ber víða, þau má sjá í 

efnahagsvexti þjóða, fólksfjölda í heiminum og möguleikum til náms svo eitthvað sé 

nefnt. Tækniþróun mun halda áfram að hafa áhrif á starfsumhverfi okkar á dýpri og 

óbeinni hátt, breyta hvernig samstarfsfólk háttar samskiptum sínum við hvort annað og 

væntingar til samstarfsfélaga breytast. Almenn tæknigeta og kunnátta kemur til með að 

aukast á sama tíma og hún verður ódýrari, framleiðni eykst og félagsleg þátttaka eykst í 

kjölfar aukinnar tengingu meðal fólks. Öll þekking heldur áfram að verða meira stafræn 

innan fyrirtækja og fyrirtækjaumhverfið mun einkennast af stærðarinnar 

fyrirtækjasamsteypum annars vegar og fjöldanum öllum af litlum hópum frumkvöðla 

hins vegar. Vinna í gegnum Internetið eykst ennþá meir og að lokum má nefna að 

tækniþróun kemur til með að opna enn frekar fyrir alþjóðlegt samstarf á öllum sviðum 

(Gratton, 2011). 

2.2 Hnattvæðing 

Hnattvæðing er þáttur sem hefur haft marktæk áhrif á vinnumarkaðinn í gegnum tíðina 

og er ekkert lát þar á. Heimurinn sí minnkandi fer með auknum samskiptum og 

viðskiptum heimshorna á milli, til að mynda margfaldaðist magn verslunar á milli landa í 

framleiðslugeiranum um 60-falt frá árinu 1950 til 2010. Ný alþjóðleg hagkerfi hafa 

myndast í gegnum tíðina með auknum viðskiptum milli landa, þar sem stór hagkerfi 

einstakra þjóða kalla eftir auknum alþjóðaviðskiptum. Sameining markaða hefur valdið 
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breyttum reglum á alþjóðavettvangi í viðskiptum. Mikil gróska á kínverskum og 

indverskum markaði mun halda áfram, en mikið er um tækifæri þar, þar sem neytendur 

eru um tveir milljarðar í þessum tveimur löndum. Þessi frjósemi úr austri mun halda 

áfram að stækka í alþjóðlegu samræmi, en Kína og Indland eru dæmi um lönd sem 

stunduðu áður mikla framleiðslu á vestrænu hugviti og eru nú sjálf að verða leiðandi á 

mörgum sviðum nýsköpunar og hugvits (Gratton, 2011). 

2.3 Kynslóðir og langlífi 

Mikill munur hefur verið á kynslóðum fortíðar og mikill munur getur verið á sömu 

kynslóð á milli menningarkima. Í náinni framtíð mun hin svokallað Y-kynslóð halda áfram 

að setja sínar þarfir og óskir fram á vinnumarkaðinn. Þar má búast við áhuga á auknu 

jafnvægi milli frítíma og vinnu, einnig má búast við því að Y-kynslóðin leggi meira uppúr 

því að starf þeirra komi að áhugasviði þeirra. Langlífi og betri heilsa eldra fólks skilar því 

að eldra fólk getur unnið lengur og jafnvel haft áhrif á komandi kynslóðir hvað varðar 

vinnubrögð og hefðir. Fólk er á sífelldu flakki, bæði úr sveit í borg og til annarra landa. 

Oft í leit að menntunar- eða atvinnutækifærum. Fólksflutningar munu ekki koma til með 

að minnka í náinni framtíð. Þáttur kynslóða og langlífis mun hafa jákvæð áhrif á 

framtíðarvinnumarkað með lengri æviskeiðum, betri heilsu og aukinni framleiðni í elli. 

Einnig er mikil bjartsýni á að Y-kynslóðin muni hafa jákvæð áhrif á samstarfsþátt 

einstaklinga á vinnumarkaði framtíðarinnar (Gratton, 2011). 

2.4 Samfélög 

Fólk til hópa hefur breyst mikið í gegnum tíðina og mun halda áfram að breytast í 

samræmi við breytingar á tækni, hnattvæðingu og kynslóðum. Þeir þættir sem munu 

breytast í samfélögum framtíðar eru til dæmis breyting á hinni dæmigerðu fjölskyldu, 

nánasta fjölskylda minnkar og meira verður um tilbúin fjölskyldutengsl á borð við 

fósturforeldra og fóstursystkin. Með breyttum fjölskylduböndum og meiri fjölbreytni á 

vinnumarkaði er líklegt að fólk verði örlítið sjálfhverfara sem veldur breyttum 

ákvarðanatökum. Hlutskipti kvenna á vinnumarkaði halda áfram að styrkjast á meðan 

áhugi karlmanna færist í átt að fjölskyldunni. Karlmenn virðast fjarlægjast þeirri hugsun 

að eltast við starfsframa á kostnað tilhugalífs síns. Búist er við minnkandi trausti fólks á 

leiðtogum og stofnunum í fyrsta heims löndum og þó svo að velferð aukist má búast við 
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því að hamingjustig í hinum vestræna heimi minnki, en það er gjarnan tengt neyslustigi 

fólks. Aukin neysla skilar minni hamingju þegar til lengri tíma er litið (Gratton, 2011). 

2.5 Orkulindir 

Síðasti þátturinn sem Lynda Gratton talar um er þáttur orkulinda, en það er jafnframt sá 

liður sem margir hafa mestar áhyggjur af og jafnfram minnstu trú á að geta breytt til 

batnaðar. Verð á jarðefnaeldsneyti mun hækka þegar framboðið minnkar, helstu 

orsökin af því verður takmarkaðri vöruflutningar og fólksflutningar landa á milli. Með 

áframhaldandi hlýnun jarðar mun hækkun sjávarmáls fylgja í kjölfarið sem gæti leitt til 

búflutninga fólks lengra inn á lönd. Minnkandi aðgengi að jarðefnaeldsneyti fær fólk til 

að leggja meiri áherslu á sjálfbæran lífsstíl, sem veldur gjarnan breyttum hugsunarhætti 

og jafnvel starfsháttum fólks. Töluvert meira finnur maður fyrir neikvæðum hliðum 

þáttar orkulinda heldur en jákvæðum, enda reglulega fjallað um hlýnun jarðar og 

framtíð jarðefnaeldsneytis í deiglunni (Gratton, 2011). 
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3 Deilihagkerfið 

3.1 Hvað er deilihagkerfi? 

Segja má að deilihagkerfið í sinni einföldustu mynd sé búið að fylgja mannkyninu frá 

upphafi. Síðan maðurinn var tilbúinn að lána, deila og skiptast á að nota verkfæri sín 

með öðrum og auðvelda þar með lífið fyrir sjálfum sér og öðrum. Í dag er þó fjallað um 

deilihagkerfið í aðeins afmarkaðri merkingu, það hefur farið úr því að vera hið fyrsta 

eiginlega hagkerfi fyrir tíma gjaldeyris, yfir í þá skilgreiningu sem notast er við í dag. Til 

þess að útskýra almennilega hugtakið ‚deilihagkerfi‘ eins og það þekkist í dag þarf helst 

að brenna á þónokkrum lykilhugtökum sem koma gjarnan fyrir þegar fjallað er um 

deilihagkerfið. Hér ber að nefna ‚samfélagsmiðla‘ (e. social media), ‚jafningjaskipti‘ (e. 

peer to peer), ‚netvangar‘ (e. platforms) og ‚fjölvistun‘ (e. crowd sourcing). Þeir sem taka 

þátt eru kallaðir ‚örfrumkvöðlar‘ (e. micro-entrepreneurs) en þeir eru sagðir vera hvort 

tveggja framleiðendur og neytendur eða ‚framneytendur‘ (e. prosumer) (Örn D. Jónsson 

og Rögnvaldur J. Sæmundsson, 2014). 

Deilihagkerfi lýsir sér í grunninn að einstaklingar, eða örfrumkvöðlar, stunda 

svokölluð jafningjaskipti. Það er þeir deila hver með öðrum vöru, þjónustu eða þekkingu 

yfirleitt gegn greiðslu eða með því að skipta einu fyrir annað við aðra örfrumkvöðla eða 

jafningja. Mikið flug hefur verið á deilihagkerfinu síðustu ár en með tilkomu Internetsins 

og hinum svokölluðu netvöngum hefur orðið til grundvöllur fyrir fólk að samnýta 

auðlindir sínar og eiga jafningjaskipti við breiðari hóp heldur en einungis nánustu vini og 

kunningja, þá á svokölluð fjölvistun sér stað. Segja má að hagnýting deilihagkerfisins hafi 

orðið fyrir tilstuðlan gagnvirkrar upplýsingamiðlunar á netinu, þar sem notendur geta nú 

hæglega fundið allar þær upplýsingar sem þá vantar um vörur og þjónustu sem þeir hafa 

áhuga á hvar og hvenær sem er (Örn D. Jónsson og Edward H. Huijbens, 2014).  

Hin hraða þróun deilihagkerfisins hefur að stórum hluta átt sér stað í ‚Kýsildal‘ (e. 

Silicon Valley), í Palo Alto hluta Kaliforníufylkis Bandaríkjanna. Þaðan hefur mestur 

uppgangur nýsköpunar verið undanfarin ár og þangað fara iðulega þeir sem vilja freista 

gæfunnar með nýsköpunarhugmyndir sínar, en mikilvægt er að hafa möguleika á að 
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komast í kynni við aðra frjóvgandi einstaklinga og fjárfesta sem vinna á slíkum vettvangi. 

Hinn hefðbundni launamaður á vinnumarkaði hátæknifyrirtækja Kýsildalsins er yfirleitt 

ekki að leitast eftir löngum starfsferli innan eins fyrirtækis. Einstaklingar skipta reglulega 

um störf og eru jafnvel að reyna að koma sinni eigin nýsköpun á framfæri samhliða 

vinnu (Hyde, 2015). Til þess að nýsköpun og frumkvöðlastarfsemi nái að blómstra þarf 

gífurlega mikið fjármagn, en þessari starfsemi fylgir líka mikil áhætta. Til að mynda var 

starfsemin í Kýsildal handhafi um 40% fjármagns sem telst  undir áhættufjárfestinga í 

Ameríku árið 2011. Boston og New York fengu sín 10% hvor en þessar þrjár borgir telja 

aðeins um 11% af heildar íbúafjölda Bandaríkjanna (Chatterji, Glaeser og Kerr, 2014). 

Áhættufjárfestar voru ekki lengi að átta sig á væntanlegum möguleikum örgjörvans og 

snertiskjásins sem buðu á sínum tíma upp á nýja samskiptamöguleika á jafningjagrunni. 

Úr varð til grundvöllur fyrir fólk að sameinast um verk og deila með sér kostnaði með því 

að bjóða jafningjum upp á tímabundið aðgengi frekar en eign. Þetta þykir sérstaklega 

sniðugt fyrir fólk á ferðinni, hvort sem um ræðir aðgengi að húsnæði, samgönguplássi 

eða verkfærum og auðlindum sem annars væru vannýtt. Þeir Örn D. Jónsson og Edward 

H. Huijbens segja frá aðstæðum í grein sinni frá árinu 2014 um deilihagkerfið og 

gestakomur til Íslands eins og fram kemur um fyrirkomulag deilihagkerfisins og 

breytingum þess með aukinni tækni: 

Þetta fyrirkomulag, sem augljóslega er skynsamlegt útfrá hagkvæmni og 
sóun of-neyslunnar, tilheyrði áður nærsamfélagi og kunningjatengslum en er 
nú miðlað á samfélags-vefjum. Nú er þessum samskiptum hinsvegar miðlað í 
vaxandi mæli og sýndarheimatenging jafningja þannig fjárvædd (e. 
monetized). Að því koma í æ ríkari mæli öflugir áhættufjárfestar Kísildalsins 
sem hafa það sem langtímamarkmið að nýta yfirburðastöðu sína á 
netvöngum samfélagsmiðlanna til fjárvæðingar. Þeirra markmið er að ná 
tökum á innihaldinu, ef svo má að orði komast. Netvöngum 
samfélagsmiðlanna, sem eru drifnir áfram af frjálsu framlagi þátttakenda, 
vilja þeir breyta í markaðstorg í umboði þeirra sem eru í einokunarstöðu. 

Í júní árið 2016 kom út skýrsla unnin af tölfræði- og hagfræðideild Bandaríska 

verslunarráðuneytisins, þar sem reynt er að kortleggja útlínur þeirrar vaxandi 

atvinnugreinar sem deilihagkerfið hefur skapað. Í skýrslu þessari eru fyrirtæki sem vinna 

á hugmyndafræði deilihagkerfisins sögð vinna að stafrænni samsvörun (e. Digital 

matching firms), en starfsemi þeirra er lýst með fjórum eiginleikum sem einkenna 

deilihagkerfið og fyrirtæki þess. Fyrir það fyrsta notast þau við upplýsingatækni í formi 



 

20 

netvanga sem samsvara við notkun smáforrita á nettengdum tækjum, til að auðvelda 

jafningja viðskipti. Næst ber að nefna umsagnakerfi notenda sem gæðaeftirlit til að 

tryggja ákveðið stig trausts milli tveggja ókunnugra framneytenda. Þriðja atriðið er frjáls 

og sveigjanlegur vinnutími örfrumkvöðla og framneytenda. Engin pressa er lögð á 

framneytendur til að skila inn ákveðnum tímum og vinnuálag er algjörlega undir þeim 

sjálfum komið. Að lokum er það þau tæki, tól og eignir sem nauðsynleg eru til að veita 

þjónustu sem koma frá framneytendunum sjálfum. Fyrirtækin sem veita hinu stafrænu 

samsvörun koma ekki að kaupum á aðföngum til reksturs en þó hefur þekkst að þau hafi 

hjálpað til við tryggingar eða endurborgun á skemmdum eigum framneytenda eftir 

jafningjaviðskipti (Penn og Wihey, 2016). 

 

3.2 Helstu fyrirtæki 

Deilihagkerfið hefur stækkað gífurlega á skömmum tíma. Í grein sinni tengir Juliet Schor 

(2014) byrjun deilihagkerfisins, eins og við þekkjum það í dag, við upphaf netvangana 

Ebay og Craigslist árið 1995. Með þeim birtust tvö fyrstu markaðssvæðin á netinu þar 

sem fólk gat selt eigur sínar og verslað af öðrum einstaklingum. Enn lifa þessir netvangar 

góðu lífi í dag, Ebay sem netverslun og Craigslist sem einskonar smáauglýsinga vefsíða.  

Eitt hreinasta form deilihagkerfisins mátti finna í netvanginum Couchsurfing, en sá 

netvangur tengir ævintýraþyrsta ferðamenn saman við ókunnuga heimamenn sem eru 

tilbúnir að taka á móti þeim á heimilum sínum án endurgjalds. Heimasíðan var sett upp 

árið 2004 þó svo að hugmyndin eigi upptök sín að rekja til ársins 1999 þegar stofnandi 

Couchsurfing, ungur maður að nafni Casey Fenton átti flugmiða til Íslands. Í stað þess að 

panta sér hótelherbergi ákvað Fenton að senda um 1500 nemendum Háskóla Íslands 

netpóst þess efnis að hann hefði áhuga á að gista á sófanum þeirra meðan á dvöl hans 

stæði. Honum barst fjölmörg svör og úr varð eftirminnileg ferð til Íslands sem gaf 

honum þá hugmynd að þetta væri möguleiki sem aðrir hefðu áhuga á að nýta sér 

(Camillo, 2015).  

Uber er eitt þekktasta fyrirtækið sem nýtist við deilihagkerfið og er jafnframt það 

verðmætasta, en áætlað er að Uber sé metið á um 69 milljarða dollara. Uber var stofnað 

árið 2009 og sérhæfir sig í að tengja saman bílstjóra og tilvonandi farþega víðsvegar um 

heiminn í gegnum smáforrit. Nú í dag er Uber starfandi í yfir 575 borgum víðsvegar um 
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heim. Fjöldinn allur af einstaklingum hafa atvinnu af því að keyra ókunnuga um á 

einkabílum sínum gegn gjaldi. Uber hefur gert það að verkum að fólk getur gerst 

„leigubílstjóri“ án þess að útvega sér leyfi eða aðgengi að bifreið sem uppfyllir 

tilheyrandi skilyrði (Stone, 2017). Í frétt Viðskiptablaðsins frá árinu 2014 kemur fram að 

nægilega mörgum undirskriftum hafi verið safnað hér á landi til að Uber fari að hefja 

vinnu við að markaðsetja starfsemi þeirra í Reykjavík (Viðskiptablaðið, 2014). 

Samkvæmt samgöngustofu er ekki gert ráð fyrir þeirri þjónustu sem Uber býður upp á í 

núgildandi lögum. Til þess að Uber gæti löglega hafið störf á Íslandi þyrftu þeir að fá leyfi 

sem leigubifreiðastöð og útvega öllum sínum bílstjórum tiltekið leyfi, en einungis er 

veittur takmarkaður fjöldi slíkra leyfa hér á Íslandi (Sæmundsdóttir, 2014). Þess má geta 

að árið 2008 voru virk leigubílaleyfi í landinu 537 talsin á meðan 472.672 ferðamenn 

áttu leið í gegnum Keflavíkurflugvöll. Síðar, árið 2015 fóru 1.261.938 ferðamenn um 

Keflavíkurflugvöll en þá voru virk leigubílaleyfi ekki nema 547 talsins (Þórgnýr E. 

Albertsson, 2016). 

Ótrúlegur fjöldi fyrirtækja sem vinna undir hugmyndafræði deilihagkerfisins hafa 

sprottið upp á skömmum tíma. Mörg hver metin á verulegar upphæðir og jafnvel orðin 

starfrækt og þekkt víða um heim. Til eru netvangar sem bjóða fólki upp á að auglýsa allt 

frá reiðhjólum, bátum, verkfærum, vinnuvélum eða eigin kunnáttu og allt þar á milli. 

Ekki hafa mörg alþjóðleg fyrirtæki náð almennilegri hlutdeild á Íslandi, algengari eru 

dæmi um íslensk fyrirtæki byggð á keimlíkum hugmyndum og önnur fyrirtæki að utan. 

Sem dæmi mætti nefna íslensk fyrirtæki á borð við Eldum rétt, Bungalo og Caritas. 

Eldum rétt býður uppá matarpakka í hverri viku, hver matarpakki inniheldur þrjár 

uppskriftir auk alls hráefnis sem þarf til við eldamennskuna sem viðskiptavinir sjá um 

sjálfir. Þetta mun vera sama hugmynd og fyrirtæki á borð við Blue Apron vinna eftir. 

Bungalo er netvangur þar sem eigendur sumarhúsa og bústaða geta leigt út eigur sína til 

skamms tíma í stað þess að láta þau standa auð. Erlanda fyrirtækið HomeAway byggir 

sinn netvang á sömu hugmynd. Caritas býður upp á netvang þar sem einstaklingar geta 

leigt út einkabíl sinn til ókunnugra jafningja til skamms tíma rétt eins og Zipcar býður 

uppá í Bandaríkjunum.  

Það er áhugavert að sjá hvað bæði Uber og Airbnb, tvö verðmætustu og þekktustu 

fyrirtæki deilihagkerfisins eiga margt sameiginlegt. Hvoru tveggja eru byggð á gömlum 
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hugmyndum, annars vegar að deila bifreið og hins vegar útleiga á heimili, en þó með 

nýjum blæbrigðum og möguleikum fyrir fólk til að eiga viðskipti við ókunnuga með hjálp 

upplýsingatækni. Bæði fyrirtæki hafa verið mjög umdeild á öllum þeim mörkuðum sem 

þau hafa innleitt starfsemi sína. Í augum margra standa þessi fyrirtæki fyrir ákveðna 

elítu úr tæknigeiranum sem hafa auðgast gífurlega á sköpun sinni. Gagnrýnendur vilja 

ýmist sækja þau til saka fyrir hlutkesti sitt í sviftingum á atvinnlífi, aukinni umferð í 

borgum, versnandi hverfisskipulag og leigu- og húsnæðisskort. Hæglega má segja að 

þessar hindranir sem hafa legið á vegi Uber og Airbnb hafi að miklu leyti komið þeim í 

opna skjöldu (Stone, 2017).   

Frá því að fyrirtæki deilihagkerfisins komu fyrst fram á markað hefur það verið 

höfuðverkur stjórnvalda um allan heim að mæta þessum nýjungum með breyttum 

lögum og regluverki. Starfsemi Uber og Airbnb hefur til að mynda ýmist verið bönnuð 

með öllu eða settar ákveðnar skorður á fjölmörgum stöðum þrátt fyrir áhuga 

almennings á starfsemi þeirra. Flestir geta verið sammála um að grunnhugmynd 

deilihagkerfisins sé af hinu góða, þar sem jafningjar deila með sér aðföngum sínum og 

stuðla á sama tíma að betri nýtingu og minni sóun. Eitt helsta vandamál stjórnvalda við 

sköpun á nýju regluverki hefur verið að gera greinarskil á milli, annars vegar þeirra sem 

sérhæfa sig á ákveðnu sviði en nýta sér deilihagkerfið til að koma sér á framfæri á 

fölskum forsendum og hins vegar þeirra sem vilja nýta sér deilihagkerfið eins og til var 

ætlast. Hægt er að taka sem dæmi annars vegar einstakling sem er að fara í frí til 

útlanda og í stað þess að láta íbúð sína standa auða á meðan, þá leigir hann hana út í 

gegnum Airbnb. Hins vegar eru það svo leigufélög sem eiga aragrúa af íbúðum sem þeir 

leigja út allan ársins hring til ferðamanna án þess að borga viðeigandi gjöld eins og 

gistiheimilum er skylt að borga. Nákvæmlega sama vara getur verið í boði á nákvæmlega 

sama stað og verði, en gerólíkar forsendur geta staðið á bak við viðskiptin. Þó svo að 

yfirvöldum tækist að sjá kláran mun á fagaðilum og jafningjum og hefðu áhuga á að 

koma í veg fyrir að fagaðilar kæmust upp með að nýta sér vettvang deilihagkerfisins sér 

til framdráttar, þá eru umfangið svo gríðarlega mikið að ómögulegt væri að gæta eftirlits 

og framfylgja með viðeigandi úrræðum (Gata, 2015). 
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3.3 Saga Airbnb 

Hugmyndin á bak við Airbnb kviknaði í San Fransisco í október árið 2007 þegar þeir Joe 

Gebbia og Brian Chesky fengu þá hugmynd að hýsa fólk á vindsængum í íbúð sinni til 

þess að hjálpa til við að eiga fyrir leigunni. Hugmyndina fengu þeir þegar þeir áttuðu sig 

á því að framboð hótelherbergja stóð ekki undir eftirspurn í hvert sinn sem stórar 

ráðstefnur áttu sér stað eða þegar ferðamannastraumurinn var í hámarki í borginni. Til 

þess að ná endum saman sáu þeir félagar fram á gróðavon með því að auglýsa til útleigu 

þrjár loftdýnur í íbúð sinni ásamt morgunmat á vefsíðunni airbedandbreakfast.com. Þeir 

áttuðu sig á að þeir voru með í höndunum hugmynd sem gæti farið töluvert lengra og 

fengu til liðs við sig kunningja Gebbia, forritara að nafni Nathan Blecharczyk, til að hanna 

fyrir sig vefsíðu. Hæglega gekk hjá þeim félögum í byrjun að koma sér á framfæri með 

vefsíðu sinni, en tókst þó að vekja áhuga Paul Graham, einn stofnenda Y Combinator, 

leiðbeinandasetur fyrir frumkvöðlafyrirtæki. Paul féll ekki fyrir hugmynd þeirra um 

Airbnb, en leist þó vel á athæfi strákanna. Sérstaklega eftir að þeim tókst að safna sér 

fjármagni með því að selja morgunkorn á uppsprengdu verði við landsfund 

Demókrataflokksins og ákvað að veita þeim þeirra fyrstu fjárveitingu, 20.000 dollara 

(Salter, 2012). Þar sem vefsíðan þeirra var tilbúin nýttu þeir fjármagnið til þess að fara til 

New York og annarra borga þar sem þeirra stærsti markaður var og tala við notendur 

síðunnar. Þeir ræddu við þá notendur sem fyrir voru með rúm, herbergi eða íbúðir til 

útleigu. Þar komust þeir að því að margir nýttu sér þessa þjónustu til að ná endum 

saman, rétt eins og tilefnið var þegar hugmyndin kviknaði hjá þeim fyrst (Graham, 

2011). . Með því að taka viðtöl við notendur sína öðluðust þeir mikinn skilning á eigin 

starfsemi og því sem betur mætti fara. Til að mynda buðu þeir hýsendum (e. Hosts) upp 

á faglega ljósmyndun á íbúðum þeirra til að setja á vefinn (Thompson, 2013). Með þessa 

auknu vitneskju um eigin starfsemi að baki héldu þeir aftur til San Fransisco með mun 

heilsteyptari viðskiptahugmynd til að selja og bættu við sig um 600.000 dollara 

fjárfestingu frá áhættufjárfestum (Salter, 2012).  

Í mars 2009 styttu þeir nafnið á vefsíðunni í Airbnb.com og yfirfærðu loftdýnu leiguna 

yfir í gistiaðstöðu af öllum toga. Næsta skref fyrir Airbnb var að safna notendum, en það 

gerðu þeir með því að herja á fólk sem var þá þegar með gistiaðstöðu til útleigu í 

gegnum vefsíðuna craigslist.com. Craigslist er opinn netvangur fyrir einstaklinga til að 

auglýsa eftir atvinnu, húsnæði, samkomum eða bókstaflega hverju sem er. Þeir hjá 
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Airbnb tóku eftir því að mikill fjöldi fólks sem leitaði sér að húsnæði í skammtímaleigu 

nýtti sér Craigslist, og því báðu þeir notendur sína á Airbnb að auglýsa eignir sínar á 

Craigslist með tilbúnum auglýsingaborða sem benti notendum Craigslist á þeirra eigin 

vefsíðu (Brown, 2014). Þeir neytendur sem vanir voru að leita sér að húsnæði á 

Craigslist voru fljótir að átta sig á að þau leiguhúsnæði sem finna mátti á Airbnb voru 

mun fínni og meira aðlaðandi en önnur sem leiddi til þess að margir skiptu um netvang 

(Graham, 2011). Talið er að þessi nálgun í aukningu notenda hafi átt stóran hlut í því að 

koma Airbnb almennilega á markað sem þekkt nafn og valkost fyrir fólk á ferðalögum 

eða einfaldlega í leit að skammtímaleigu. 

Ekki er hægt að búast við því að allir fagni því að jafn atkvæðamikið fyritæki og 

Airbnb birtist sem nýr kostur fyrir fólk á annars stöðnuðum og mettuðum markaði á 

borð við gistihúsamarkaðinn. Árið 2013 var gefin út rannsókn um áhrif Airbnb á 

Texasfylki í Bandaríkjunum. Sú rannsókn sýndi fram á að með hverri 10% aukningu í 

framboði íbúða hjá Airbnb í fylkinu minnkuðu tekjur af hótelherbergjum um 0,39%. 

Neikvæðar afleiðingar sem Airbnb hefur haft á hótelbransann sáust bersýnilega í 

höfuðborg Texas, Austin þar sem uppgangur Airbnb hefur verið einna mestur, en þar 

hefur vöxtur Airbnb yfir nokkurra ára tímabil skilað sér í 8-10% tekjumissi fyrir 

viðkvæmustu hótelin og gistiheimilin í Austin (Zervas, Proserpio og Byers, 2013-16). 

Erfitt er að heimfæra slíka þróun yfir á íslenskan markað þar sem fjölgun ferðamanna og 

vöntun í framboði hótelherbergja hefur haft róttæk áhrif á markaðinn.  

3.3.1 Airbnb á Íslandi 

Óhætt er að segja að starfssemi Airbnb á Íslandi sé búin að vera mikið hitamál í íslensku 

þjóðfélagi. Frá því að fyrstu framneytendur Airbnb byrjuðu að stunda skammtímaleigu á 

Íslandi hefur allt regluverk í kringum starfsemina verið heldur óljóst. Eins og sjá má á 

mynd 1 þá hefur íbúðagisting á Íslandi svo sannarlega aukist með tilkomu Airbnb á 

markað, en seldar gistinætur í íbúðagistingu hefur aukist úr 28.925 árið 2009 (sama ár 

og Airbnb hóf starfsemi sína í núverandi mynd) í 554.188 árið 2016. Gríðarleg aukning 

ferðamanna er ein megin ástæða fyrir velgengni Airbnb á Íslandi, en þrátt fyrir mikinn 

uppgang í hótel- og gistihúsarekstri hefur engan veginn tekist að mæta þeirri eftirspurn 

ferðamanna eftir gistirými sem hér hefur myndast og þar hefur íbúðagisting Airbnb 

komið sterk inn.  
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Mynd 1. Aukning seldra gistinótta í íbúðagistingu 2005-2016 (Hagstofa Íslands). 

 

Frá árinu 2011 hefur erlendum ferðamönnum á Íslandi fjölgað um 227% á meðan 

fjölgun hótelherbergja í Reykjavík hefur ekki verið nema um 52%. Í dag er meðalnýting 

hótelherbergja í Reykjavík er um 84%, sem er jafnframt hæsta nýting meðal höfuðborga 

Norðurlandanna (Ásta B. Sigurðardóttir o.fl., 2017). Á mynd 2 má sjá fjölda ferðamanna 

á Íslandi á árunum 2005 til 2016. Búist er við áframhaldandi fjölgun hótelherbergja á 

höfuðborgarsvæðinu en samkvæmt ferðaþjónustuskýrslu Íslandsbanka fyrir árið 2017 

má gera ráð fyrir aukningu um rúmlega tvö þúsund hótelherbergi á næstu fjórum árum. 

Þó svo að nauðsynlegt væri að bæta við um 1.400 hótelherbergi strax á þessu ári til þess 

að svara núverandi eftirspurn á markaðnum. 
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Mynd 2. Fjöldi ferðamanna á Íslandi árin 2005-2016 (Ferðamálastofa). 

 

Þessum skorti á hótelherbergjum hefur þurft að mæta með einhverjum hætti og hefur 

það að miklu leiti komið í hlut deilihagkerfisins, með Airbnb í broddi fylkingar. Fjöldi 

virkra gistirýma virðist vera mjög sveigjanlegur í takt við fjölda ferðamanna á Íslandi, en 

töluvert meiri eftirspurn er eftir gistingu yfir sumartímann. Meðalfjöldi virkra gistirýma á 

Airbnb í Reykjavík í fyrra var um 2.000 sem er rúmlega tvöfalt meira en árið þar á undan, 

þegar ekki voru nema 927 virk gistirými. Auk þess að virkum gistirýmum hefur fjölgað til 

muna þá hefur nýting hvers gistirýmis hækkað um 11% milli ára. Úr 44% árið 2015 í 55% 

árið 2016. Að lokum ber að nefna að hvert gistirými var að meðaltali leigt oftar annars 

vegar og til lengri tíma hins vegar (Ásta B. Sigurðardóttir o.fl., 2017). Samkvæmt 

útreikningum greiningardeildar Íslandsbanka hefur gistiþjónusta í gegnum Airbnb vaxið 

umtalsvert umfram aðra gistiþjónustu sem stendur ferðamönnum til boða. Framboð 

seldra gistinótta á Airbnb frá árinu 2015 til 2016 jókst um 179% meðan á sama tíma 

jukust seldar gistinætur hótela á höfuðborgarsvæðinu um 30%. Eins og sjá má á mynd 3 

munaði ekki miklu að heildarframboð gistinátta Airbnb yfir háannatíma ársins 2016 væri 

jafnt heildarframboði allra hótela höfuðborgarsvæðisins. Áætla má að haldi 

heimagisting Airbnb í Reykjavík áfram að vaxa muni hún vera sambærileg í afkastagetu 

og öll hótel höfuðborgarsvæðisins til samans á næstu árum (Ásta B. Sigurðardóttir o.fl., 

2017). 
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Mynd 3. Samanburður heildarumfangs Airbnb í Reykjavík við heildarumfangs hótela á 
höfuðborgarsvæðinu (Ásta B. Sigurðardóttir o.fl., 2017). 

 

Enn hefur ekki komið í ljós hvort nýja löggjöfin, sem tók gildi í byrjun þessa árs, komi til 

með að breyta markaðinum mikið, en lengi hafði verið beðið eftir skýrari regluverki sem 

snýr að skammtímaleigu og starfsemi Airbnb. Á vefsíðu atvinnuvegaráðuneytis (2016) 

var sagt frá löggjöfinni áður en hún kom fram á yfirboðið, en þar var henni lýst svo: 

Helstu markmiðin með nýrri löggjöf eru að bregðast við þróun á 
gistiframboði hér á landi og jafnframt að bregðast við miklum fjölda 
leyfislausrar gistingar. Þá eru í lögunum skýrð betur mörkin milli 
gististarfsemi í atvinnuskyni og tímabundinnar leigu af hálfu einstaklinga 
gegnum deilihagkerfið. 

Áhrif breytinganna munu sjást m.a. í betri yfirsýn um gistiframboð, bættri 
skráningu og skilum skatttekna af gististarfsemi og einfaldara regluverki fyrir 
rekstrarleyfi.  

Ljóst er að téð löggjöf hafi upp að vissu marki skerpt á reglunum og minnkað flækjustig 

leyfisumsókna til muna. Áður fyrr voru að lágmarki átta heimsóknir til mismunandi 

stofnana nauðsynlegar til að fá rekstrarleyfi fyrir heimagistingu. Nú er ferlið töluvert 

einfaldara þrátt fyrir að enn sé krafist starfsleyfis frá heilbrigðiseftirlitinu, en það kostar 

um 35 þúsund krónur i Reykjavík og er talið vera ein af ástæðum þess að skráningar eru 

ekki algengari en í raun ber vitni (Pétur Gunnarsson, 2017). 
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4 Aðferðafræði rannsóknar 

Ráðist var í eigindlega rannsókn á viðfangsefni ritgerðarinnar, þar sem tekin voru viðtöl 

við sex einstaklinga sem allir eiga það sameiginlegt að hafa stundað skammtíma útleigu 

á fasteignum sínum í gegnum netvang Airbnb. Viðtölin fóru öll fram á vormánuðum 

ársins 2016 og því nokkuð vatn runnið til sjávar á markaði heimagistingar á Íslandi frá því 

viðtölin fóru fram og ritgerðin var skrifuð. Viðtölin fóru fram á fyrirfram ákveðnum 

stöðum og tímum ýmist á heimilum viðmælenda eða almennum stöðum á borð við 

kaffihúsum og veitingastöðum.  

4.1 Lýsing á rannsóknaraðferðum, kostir og gallar 

Notast var við einstaklingsviðtöl sem rannsóknaraðferð fyrir ritgerðina, þar sem viðtöl 

eru tekin við einn einstakling í einu um ákveðið málefni. Einstaklingsviðtöl eru 

einstaklega hentug aðferð til að ná fram viðhorfi og skilning fólks til ákveðins 

viðfangsefnis. Þessi aðferð hentaði vel þar sem rannsókn beinist að miklu leyti að 

huglægum atriðum, en markmið rannsóknar er að gera grein fyrir hugmyndum og 

viðhorfi fólks á deilihagkerfinu, ástandi þess og framtíð. Ekki er hægt að tilfæra 

niðurstöður yfir á stærri hóp, og því þarf að taka niðurstöðum með þeim fyrirvara að um 

er að ræða persónulegar skoðanir viðmælenda (Félagsvísindastofnun, 2014). Notast var 

við spurningalista með opnum spurningum sem gaf viðmælendum færi á að svara 

spurningum eftir eigin túlkun og áherslum. 

4.2 Þátttakendur rannsóknar 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru sex talsins og töluvert ólíkir innbyrðis hvað varðar 

þá aðstöðu og þjónustu sem þeir buðu uppá í sinni útfærslu á heimagistingu í gegnum 

Airbnb. Höfundur rannsóknar þekkti aðeins einn viðmælanda fyrir gerð rannsóknar, en 

aðra fann hann ýmist í gegnum netvang Airbnb, kunningja eða fyrri viðmælendur 

rannsóknarinnar. Viðmælendur voru ekki sérfræðingar þegar kemur að málefnum 

deilihagkerfisins og Airbnb en sýndu þó mikinn áhuga á að deila skoðunum sínum um 

viðfangsefnið. Skoðanir viðmælenda eru margvíslegar og endurspegla ekki skoðanir 

höfundar sem reynir að koma þeim fram af algjöru hlutleysi. 

Í umfjöllun um niðurstöður viðtala mun höfundur halda nafnleynd yfir viðmælendum 

og þess í stað gera greinarmun á svörum hvers og eins með númerum frá einn upp í sex 
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(1,2,3,4,5,6). Í töflu 1 má sjá upplýsingar um viðmælendur sem ættu að hjálpa lesendum 

að tengja betur aðstæður hvers og eins viðmælanda við svör þeirra í umfjöllun 

rannsóknar. 

Karl Kona

Leigir út frá 

eigin heimili

Leigir út aðra 

fasteign

Stundar 

útleigu 

gegnum 

Aribnb allan 

ársins hring Lengd viðtals

Viðmælandi 1  - -   13:30

Viðmælandi 2 -   - - 18:52

Viðmælandi 3  -   - 32:11

Viðmælandi 4 -  -   17:18

Viðmælandi 5 -   - - 30:01

Viðmælandi 6 -     42:41  

Tafla 1. Upplýsingar um viðmælendur 

 

4.3 Aðgengi og greining gagna 

Viðtölin við þátttakendur rannsóknarinnar voru hljóðrituð á stafrænan máta og þau svo 

rituð niður orðrétt af höfundi til frekari úrvinnslu. Við greiningu viðtala var notast við 

svokallaða kóðun, í þeim tilgangi að athuga samræmi í svörun viðmælenda og mynda 

grundaðar tilgátur. Kóðuninni má skipta niður í þrjú stig, á því fyrsta er byrjað á opinni 

kóðun, þá les rannsakandi viðtölin nokkrum sinnum yfir og finnur orðasambönd sem 

mynda grunn fyrir áframhaldandi vinnu. Á næsta stigi er framkvæmd öxulkóðun, 

orðasamböndin er þá skoðuð og reynt að sjá tengingar þeirra á milli. Að lokum er það 

valkóðun, þar sem fyrri skref eru tekin og sett saman til að finna þau atriði sem mynda 

grundaða tilgátu (Unnur G. Óttarsdóttir, 2013).  
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5 Rannsókn 

5.1 Aukatekjur 

Í kjölfar efnahagshrunsins á Íslandi árið 2008 var ljóst að mörg heimili áttu erfitt með að 

ná endum saman á árunum sem fylgdu. Viðmælendur höfðu nær öll orð á því að tekjur 

þeirra af heimagistingunni hafi verið nauðsynlegar til að ná endum saman á einhverjum 

tímapunkti. Forsendur húsnæðislána voru breyttar og margir þurftu að leita úrræða til 

þess eins að komast af. Viðmælandi 6 segir „Auk þess að hafa lent í þessari bólu að vera 

látin greiða mun hærri vexti en allar… Forsendur allar breyttar á öllu slíku og ég í 

vandræðum, bara fjárhagsvandræðum.“ Viðmælandi 4 bjó í stóru einbýlishúsi og sá 

fram á að hagur sinn væri meiri við það að vinna sér inn aukatekjur með 

skammtímaleigu í stað þess að fara minnka við sig, eins og segir: 

Ég fór út í þessa starfssemi út af því mig vantaði tekjur, það vantar öllum 
tekjur og hvernig getur maður búið sér til tekjur. Það er til dæmis ef maður 
er með eitthvað húsnæði eða rými sem maður getur leigt út á Airbnb… Mig 
vantaði að búa til tekjur til að borga bara kostnaðinn af húsnæðinu sem ég 
er í, og ég átti þetta rými sem ég gat breytt í íbúð og mér fannst það bara 
mjög góð hugmynd. 

Viðmælandi 6 segir betur frá sinni upplifun á stöðu heimilanna í landinu og hvernig 

skammtímaleiga hefur hjálpað mörgum heimilum: 

Það er náttúrulega að fólk er misvel statt, en hérna í miðborginni þá held ég 
að þeir sem leigja út frá sér, inni á heimilunum sínum. Ég held að  það stafi af 
því að fólki raunverulega vanti þessar aukatekjur. Það bara hefur ekki nóg 
fyrir rekstri heimilisins eða fjölskyldunnar og þá má alveg segja: Já, þá má 
bara minnka við sig og fá sér ódýrara, en það er ekki endilega í boði. 
Leigumarkaðurinn er ekki í boði. Til dæmis fyrir barnafólk og annað, en í 
minni stöðu þá er það bara svoleiðis, ég er bara að reyna að reka þetta hús 
og búa mér til vinnu, og það hefur bara gegnið fínt. 

Viðmælandi 1 segir frá sínu tilfelli þar sem hann kaupir sína fyrstu íbúð og átti í 

erfiðleikum með að borga af láninu sínu og fór því svo að hann byrjaði að leigja hana út í 

gegnum Airbnb. Þeirri starfsemi hélt hann áfram ásamt því að bæta við sig annarri íbúð 

sem hann hefur líka leigt út í gegnum netvang Airbnb. Viðmælandi 2 hóf sína útleigu eitt 
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sumarið þegar aðstæður buðu upp á að leigja heila hæð í íbúð sinni meðan fjölskyldan 

sjálf hélt sig niðri í kjallara íbúðarinnar. Svo mikið var þrengt að fjölskyldunni að þau gátu 

ekki hugsað sér að halda því fyrirkomulagi áfram til framdráttar. Þó hrifust þau svo mikið 

af fyrirkomulagi skammtímaleigunnar að þau héldu áfram að leigja út eitt herbergi úr 

íbúð sinni. Flestir eru á þeirri skoðun að innkoman af heimagistingunni sé ansi 

rausnarleg miðað út frá því vinnuframlagi sem til þarf. 

5.2 Vinnan við skammtímaleigu 

Þegar falist var eftir hversu mikill tími og vinna væri fólgin við skammtímaleiguna að 

jafnaði mátti sjá líkindi með svörum þátttakenda. Þrif á leiguhúsnæði á milli gesta tekur 

að jafnaði mjög skamman tíma fyrir leigusala þar sem flestir gestir eru mjög snyrtilegir. 

Á meðan eru samskipti og þjónusta við gesti algjörlega persónubundið við gestina sjálfa. 

Meirihluti ferðamanna eru fullkomlega færir um að sjá um sig sjálfir og þurfa litla sem 

enga hjálp frá gestgjöfum sínum, á meðan aðrir virðast þurfa fá upplýsingar um hin 

minnstu smáatriði. Af og til kemur upp á að gestir lenda í ýmis konar vandræðum eða 

óhappi og eru gestgjafar þá yfirleitt tilbúnir að rétta fram hjálparhönd. Þar sem 

netvangur Airbnb býður upp á umsagnakerfi sem snýr hvort tveggja að gestgjöfum og 

leigjendum er eðlilegt að allir aðilar vandi sig til verka í framkomu og samskiptum til að 

forðast slæmar umsagnir. Vinnan sem felst í því að halda úti skammtímaleigu er hvorki 

beinlínis mikil né tímafrek, heldur gæti hún frekar kallast slítandi og krefst ákveðinnar 

viðveru gestgjafa. Í það minnsta nærveru þeirra ef eitthvað kemur upp á hjá gestum 

þeirra. Viðmælandi 6 lýsti því allavega sem svo: 

…ég er með sveigjanlegan innritunartíma og þar af leiðandi tek ég á móti 
fólki allan sólarhringinn. Þetta er svona 24/7, ég fer ekki neitt, ég get ekki 
verið að fara í sumarbústað eða þú veist, nema þá að fá einhvern til þess að 
vera fyrir mig. Maður er svolítið bundin eins og belja á bás yfir öllu og engu.  

Ekki er líklegt að allir gestgjafar telji sig knúna til að vera til taks öllum stundum eins og 

viðmælandi 6, en í því tilviki er um að ræða eiganda einbýlishús í miðbæ Reykjavíkur 

sem leigir út nokkur herbergi sem ekki eru lengur í notkun, og því mikill fjöldi 

ferðamanna sem þarf að sinna. 
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5.3 Upplýst ástand 

Þegar viðtölin áttu sér stað var mikil óvissa um lagalegt eðli skammtímaleigu. Reglur um 

heimagistingu og skilyrði hennar mátti finna í lögum nr. 85/2007 um veitingastaði, 

gististaði og skemmtanahald en þau lög eru frá því áður en Airbnb kom til sögunnar. 

Framneytendur Airbnb á Íslandi voru margir hverjir búnir að bíða lengi eftir skýrari 

reglum hvað varðar skráningu og miklar deilur áttu sér stað sem hægt væri að forðast 

með skýrara regluverki. Viðmælendur áttu það öll sameiginlegt að fylgjast grannt með 

umræðunni og skoða fréttir af stöðu heimagistingar á Íslandi og samtímis vonast eftir 

skýrari reglum án mikilla boða og banna. Hinsvegar hafði einungis viðmælandi 6 kynnt 

sér málefnið til hlýtar og hrósaði meðal annars Ragnhildi Sigurðardóttur, formanni og 

Sölva Melax, talsmanni Samtaka um skammtímaleigu á heimilum fyrir störf sín í þágu 

málstaðsins.  

Búast má við að með tilvist nýrrar löggjafar ætti fólk að vera meira meðvitað um 

stöðu sína og réttindi sem framneytendur á markaði heimagistingar í gegnum Airbnb. Í 

þessari löggjöf er kveðið á um að einstaklingum sé leyfilegt að leigja út heimili sitt og 

aðra fasteign að auki í allt að 90 daga á ári án þess að þurfa að sækja um rekstrarleyfi. 

Tekjumörk eru þó innan tveggja milljóna á þessum dagafjölda, en þegar tekjur fara yfir 

aðra milljón þurfa aðilar að borga virðisaukaskatt af leigutekjum sínum. Þar að auki 

hefur umsóknarferlið fyrir rekstrarleyfi verið einfaldað til muna, en áhrif löggjafarinnar 

áttu að skila sér í betri yfirsýn um gistiframboð, bættri skráningu og skilum á 

skatttekjum af starfseminni, sem og einfaldara ferli fyrir umsókn að rekstrarleyfi 

(Viðskiptablaðið, 2017). 

5.4 Skammtímaleiga eða langtímaleiga 

Eins og áður hefur komið fram eru aðstæður skammtímaleigusala ólíkar. Fólk býður upp 

á allt frá einstaka herbergjum yfir í stærðarinnar einbýlishús. Til eru dæmi um ólíka 

valkosti á borð við báta, tréhús og jafnvel hallir úti í hinum stóra heimi, en lítið hefur 

verið um svo framandi kosti hér á landi. Önnur forsenda sem er mjög breytileg á milli 

þeirra sem stunda skammtíma-útleigu er hversu oft eignin er í útleigu. Sumir gera í því 

að fylla allar mögulegar nætur og lækka jafnvel verðið fyrir stakar nætur sem eru lausar, 

á meðan aðrir stunda þetta eftir algeri hentisemi. Þeir leigja þá út íbúð sína í stað þess 

að skilja hana eftir tóma þegar þau sjálf eru í fríi annars staðar. Viðmælendur 
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rannsóknarinnar voru mjög ólíkir innbyrðis og buðu upp á ólíka valkosti, en allir gátu 

þeir fært rök fyrir því hvers vegna þau stunda skammtímaleigu framyfir langtímaleigu. 

Viðmælandi 1 var með tvær litlar íbúðir í miðbæ reykjavíkur sem hann lýsti sem: 

„Bara lúxus hótelherbergi eiginlega“ og hafði verið að leigja út á Airbnb til „mörg 

hundruð gesta“. Þegar spurt var út í leigumarkaðinn á Íslandi var viðmælandi 1 ekki 

endilega á þeirri skoðun að hans íbúðir myndu vera í langtímaleigu ef ekki væri fyrir 

möguleikann sem Airbnb býður uppá. „Kannski myndi ég bara hlaða öllu draslinu mínu 

og bíða eftir að fasteignaverð hækki ennþá meira“ sagði viðmælandi 1. „Það er bara alls 

ekki raunin að ég myndi fara leigja einhverjum listaháskólakrökkum þetta, allavega ekki í 

mínu tilfelli.“ 

Viðmælandi 2 var einungis með eitt herbergi til útleigu og talaði um að það þrengdi 

verulega að fjölskyldunni á heimilinu, en í þeirra tilfelli voru aukatekjurnar af leigunni of 

góðar og auðfáanlegar til að vera án. Þó svo að vera ekki örvæntingafull með að ná að 

fylla allar nætur, þá munar heilmikið um þessar aukatekjur. Vitandi hversu mikið auka 

leigjandi inni á heimilinu þrengir þykir ólíklegt að fjölskyldan tæki að sér leigjenda til 

langtíma. 

Viðmælandi 3 hefur stundað hvorutveggja útleigu til skamm- og langtíma. Hann var 

með heilt hús annars vegar annars vegar og hins vegar nánast fullbúna stúdíó íbúð í 

kjallaranum hjá sér. Þetta virðist einungis fara eftir hentisemi og aðstæðum 

viðmælenda. Oft eru hefðbundnir langtíma leigjendur yfir vetrartímann og svo verður 

oft meira um útleigu til ferðamanna yfir sumartímann. Viðmælandi 3 var áberandi meira 

en aðrir viðmælendur rannsóknarinnar á báðum áttum hvað varðar þróun 

skammtímaleigunnar og Airbnb væðingar Reykjavíkur. Einnig var hann ekki á þeirri 

skoðun að skammtímaleiga væri jafn arðbær og margir vilja meina, í samanburði við 

langtímaleiguna, svo ekki sé talað um alla þá vinnu sem skammtímaleigan krefst framyfir 

langtímaleiguna. 

Viðmælandi 4 átti stórt einbýlishús sem bauð upp á að breyta tvöföldum bílskúr í 

fullbúna íbúð með öllu tilheyrandi, svo ráðist var í þær framkvæmdir og að lokum byrjað 

að leigja það rými út á Airbnb. Allt gekk eins og í sögu yfir sumartímann þegar 

ferðamannastraumurinn er sem mestur og yfir vetrartímann fékk hún leigjanda fyrst um 

sinn. Þegar svo uppi var staðið var tekjumunurinn svo mikill á milli skammtíma- og 
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langtímaleigunnar að það borgaði sig frekar að halda íbúðinni lausri fyrir ferðamenn 

heldur en að taka inn leigjenda til lengri tíma. 

Í tilfelli viðmælanda 5 var reglulega boðið upp á eitt herbergi til útleigu, en svo kom 

það fyrir að viðmælandi 5 leigði út alla íbúðina sína og kom sér á meðan fyrir hjá 

vandamönnum á meðan á útleigu stóð. Þrátt fyrir að það sé komið í vana hjá 

viðmælanda 5 að hafa ókunnuga gesti inni á heimili sínu hefur það aldrei komið til 

greina að fá inn leigjanda til lengri tíma, þó svo einhverjir hafi falist eftir því. Viðmælandi 

5 segir máli sínu til stuðnings: 

…Ég bý hérna og meira að segja hafa stundum komið hérna einhverjir og 
viljað herbergi hjá mér. Sem er í raun og veru, ég þyrfti helst að nota, eða 
dóttir mín væri til í að nota og notar annað yfir veturinn, eða sumarið, eða 
þú veist misjafnt. En margir hafa komið og beðið mig um að fá að vera í tvo, 
þrjá mánuði en mér finnst það vera of mikið. Alls ekki peningurinn sem ég er 
að hugsa um, það er bara allt allt annað. Það er bara öðruvísi að fá 
manneskju hérna í nokkra daga eða viku, heldur en einhvern sem býr hérna. 

Viðmælandi 6 var með stórt hús sem var orðið fjárhagslega erfitt að reka. Börnin flutt út 

og forsendur húsnæðisláns breyttar. Möguleikarnir sem stóðu frammi fyrir viðmælanda 

6 voru að selja, leigja út herbergi í langtímaleigu eða bjóða upp á skammtímaleigu til 

ferðamanna. Viðmælanda 6 þótti ekki hagstætt að selja, hvorki fjárhagslega né 

persónulega. Langtímaleigan hefði þýtt að ekki væri lengur sá möguleiki til staðar að 

bjóða börnum og barnabörnum að koma í heimsókn. Að lokum var það skammtímaleiga 

til ferðamanna í gegnum Airbnb sem varð álitlegasti kosturinn í hennar stöðu, en sá 

kostur býður upp á að loka fyrir leigu á ákveðnum dagsetningum eftir hentisemi. 

Viðmælandi 6 bauð annars vegar upp á einstaka herbergi með sameiginlegu aðgengi að 

baðherbergi og eldhúsi. Svo hins vegar litla „íbúð“ sem innihélt smá eldunaraðstöðu og 

baðherbergi. Þegar viðtalið átti sér stað var verið að leggja lokahönd á aðstöðu, sem 

leigja átti út, þar sem lítilli geymslu með sér inngang var búið að breyta í stúdíó íbúð. 

Þegar spurt var út í húsnæðisvanda ungs fólks á Íslandi talar viðmælandi 6 um aðstæður 

sínar: 

Það þýðir ekkert að benda á mig, af því ég er ekki að fara gera út heimilið 
mitt hvort eð er, fyrir námsmenn eða barnafólk eða eitthvað, mitt húsnæði 
er ekkert til þess fallandi að það henti slíku fólki…  
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Eins og gefur til kynna af lýsingum á aðstæðum viðmælanda eru þeir sem stunda 

skammtímaleigu mjög ólíkir innbyrðis og búast má við að finna megi fleiri aðila innan 

flórunnar sem eiga lítið sem ekkert sameiginlegt með öðrum skammtímaleigusölum og 

því er erfitt að setja alla undir sama hatt.  

5.5 Húsnæðisvandinn 

Ein af ástæðum þess að starfsemi Airbnb þykir umdeild hér á landi er sú staðreynd að á 

Íslandi, og sérstaklega í Reykjavík, ríkir mikill húsnæðisvandi. Þegar leitað er að 

orsakavöldum húsnæðisvandans er yfirleitt minnst á Airbnb-væðingu Íslands annars 

vegar og hins vegar stór leigufélög á borð við Heimavelli, Almenna leigufélagið GAMMA, 

Ásbrú ehf. og BK Eignir. Þessi fjögur félög eiga samanlagt um 4070 íbúðir samkvæmt 

útreikningum fréttatímans. Fjöldi íbúða í eigu leigufélaga þessara er gífurlegur í ljósi 

þess að þau eru ekki búin að starfa nema í þrjú ár (Ingi F. Vilhjálmsson, 2017). 

Viðmælendur voru að miklu leyti óánægðir með þá þróun sem hefur átt sér stað í 

Reykjavík, sérstaklega hvað varðar bæði fyrrnefnd leigufélög sem og ástand 

skammtímaleigunnar til ferðamanna. Viðmælandi 3 lýsti yfir reiði sinni á ástandinu og 

lýsti því svo: „…það er ekkert svona langtíma, það eru engar reglur og ég er ekkert viss 

um að það breytist neitt svo hratt þannig að mig grunar að það verði áfram erfitt í 

rauninni að búa í Reykjavík.“ Viðmælandi 4 segir frá sinni nálgun af 

fasteignamarkaðinum: 

Það er lítið framboð af húsnæði. Ég sjálf hef verið að skoða íbúðir til að 
kaupa… það er ekkert til sölu, og þegar það kemur eitthvað á sölu þá fer það 
strax. Og hérna, ég held að það sé mikið af fólki sem á pening sem nær að 
kaupa jafnvel áður en þetta fer á markaðinn. Mikil spilling á Íslandi. 

Viðmælandi 6 segir frá mikilvægi þess að gera greinarmun á milli þeirra sem reka 

heimagistingu út frá skilgreiningu deilihagkerfisins og svo aftur á móti þeim sem kaupa 

upp íbúðir í vinsælum hverfum til þess að reka eiginlegan hótel-rekstur undir fölsku 

flaggi deilihagkerfisins. Í framhaldi segir viðmælandi 6: 

Ég sé það fyrir mér þannig að reglugerðunum verði breytt. Þetta verði 
aðskilið semsagt heimagisting og svo aftur hótelrekstur eða 
gistiheimilarekstur. Og það verði í sátt við íbúa, bæði í hverfunum og í 
sveitafélögunum, þar sem að opnari umræða hlýtur að útskýra það fyrir fólki 
að við græðum á því að fá fólk hingað í heimsókn. Það bæði er í því, græðum 
við peninga sem okkur vantar sem þjóðfélag og samfélag og líka mannauð af 
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gestunum okkar. Þannig að ég sé fyrir mér þannig að heimagisting verði 
skilgreind sem sér fyrirbæri, ekki sem hótelrekstur. 

Að lokum lýsir viðmælandi 6 leigufélögunum sem úlfum í sauðagæru. Þar sem þau sitja 

um lausar íbúðir í miðbænum og geta yfirleitt yfirboðið hvern sem er, setja upp 

fjöldaframleiddar innréttingar og leigja svo íbúðirnar út í skammtímaleigu í gegnum 

Airbnb. Þar með er verið að snúa upp á upprunalegu hugmyndafræði deilihagkerfisins, 

þar sem einstaklingar deila eigin eignum með öðrum einstaklingum. 

Samkvæmt skýrslu Íslandsbanka frá 2017 um ferðaþjónustuna á Íslandi hafa vinsældir 

Airbnb haft stórann þátt í hækkun íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu. Að meðaltali voru 

um 300 íbúðir til útleigu allan ársins hring árið 2015 og ári síðar voru þær orðnar um 809 

að meðaltali. Þar með má telja um 509 íbúðir sem eru að hverfa af íslenska 

húsnæðismarkaðinum. Á sama tíma voru byggðar 399 íbúðir í Reykjavík árið 2016. Sjá 

má að fjölgun íbúða í heilsársútleigu á Airbnb er töluvert meiri en fjölgun nýrra íbúða í  

Reykjavík og þar að leiðandi átt stórann hlut í mikilli hækkun íbúðaverðs í Reykjavík. 

Mynd 4 sýnir hversu breytilegur fjöldi íbúða í heilsársútleigu er eftir mánuðum ársins 

(Ásta B. Sigurðardóttir o.fl., 2017). 

 

Mynd 4. Áætlaður fjöldi íbúða í heilsársútleigu í Reykjavík gegnum Airbnb (Ásta B. Sigurðardóttir o.fl., 
2017). 

 

Þegar húsnæðisvandinn á Íslandi er til umræðu má taka það fram að enn er gífurlega 

mikil vöntun á hótelherbergjum, þrátt fyrir mikla uppbyggingu á síðustu árum. Í 

ferðaþjónustuskýrslu Íslandsbanka frá mars 2017 kemur fram að á tímabilinu 2011 til 

2016 hefur ferðamönnum fjölgað um 227% hér á landi á meðan hótelherbergjum hefur 

aðeins fjölgað um 52% í Reykjavík, en ætla má að meirihluti ferðamanna gisti í það 

minnsta eina nótt í Reykjavík (Ásta B. Sigurðardóttir o.fl., 2017). Á sama tíma og 
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hótelum hefur mistekist að anna eftirspurn eftir gistingu vegna vöntunar á 

hótelherbergjum hefur deilihagkerfið með Airbnb í framabroddi átt sinn þátt í að mæta 

eftirspurninni.  

5.6 Netvangar 

Ef tekið er mið af svörum viðmælenda þá virðist vera mikil ánægja meðal framneytenda 

í garð netvangs Airbnb og þjónustuna sem þar er boðið upp á. Einfalt og auðvelt er að 

skrá sig og hefja störf. Einnig er boðið er upp á tryggingu ef eitthvað kemur upp á og 

auðvelt er að hafa samband og fá aðstoð ef eitthvað bjátar á. Þegar innt var eftir því 

hvort viðmælendur teldu sig hafa byrjað að stunda heimagistingu er ekki væri fyrir 

Airbnb var mikið um vangaveltur. Flestir voru á því að nauðsynlegt væri að fara í 

gegnum einhverskonar kerfi, semsagt einhvern millilið sem heldur utan um bókanir, 

greiðslur, utanumhald og öryggi. Viðmælendur höfðu sumir orð á því hversu mikilvægt 

umsagnakerfi netvangsins er, enda má segja að álíka umsagnakerfi sé einn af 

hornsteinum deilihagkerfisins. Notendur fullvissa sig um að alvöru manneskja sé á 

hinum enda samskiptanna og yfirleitt fylgja þeirri manneskju umsagnir, einskonar 

meðmæli ef svo má að orði komast. 
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6 Umræða 

Þegar hugsað er aftur til þess tíma sem liðið hefur síðan deilihagkerfið fór almennilega á 

flug sést að einfaldar hugmyndir sem spretta upp í réttu umhverfi eiga það til að verða 

að stærðarinnar fyrirtækjum og jafnvel breyta öllu umhverfi markaðarins í kring um sig. 

Einfaldar hugmyndir á borð við þær sem kveiktu á upphafi Airbnb og Uber, sem snúa 

jafnvel að betri nýtingu auðlinda og tekjusköpun fyrir einstaklinga sem annars sætu uppi 

með ónýttar auðlindir, hafa orðið til þess að skapaðir hafa verið netvangar fyrir fólk til 

að stunda jafningjaviðskipti sín á milli án afskipta þriðja aðila.  

Við úrvinnslu á viðtölum mátti sjá að í flestum tilfellum er fólk að standa í  

skammtímaleigu á eigin húsnæði til að vinna sér inn aukatekjur. Tiltölulega lítil fyrirhöfn 

fylgir því fyrir flesta að taka á móti gestum og því hefur þetta þótt þægileg leið til að 

auka duglega við ráðstöfunartekjur heimila. Lítill möguleiki virðist vera fyrir fólk að lifa 

einungis á leigutekjum frá Airbnb. Til þess þarf viðkomandi líklega að eiga töluvert af 

fasteignum fyrir. Að mati höfundar virtustu svör aðeins eins viðmælanda, viðmælanda 6,  

benda til þess að tekjur af heimagistingu væru hennar megin tekjur. Þessi ályktun er 

dregin út frá því hvernig hún lýsti stöðu sinni á vinnumarkaði og hversu mikilvæg 

heimagistingin væri henni. Viðmælandi 6 bjó í stóru einbýlishúsi sem bauð upp á að 

leigja út samtímis nokkur mismunandi herbergi (talaði um tvö þeirra sem litlar stúdíó 

íbúðir) í senn, en það má segja að aðstæður hennar líkjast heldur litlu gistiheimili. 

Töluverður munur virðist vera á aðstæðum viðmælanda 6 annars vegar og hins vegar 

aðstæðum viðmælanda 2 sem leigði út eitt herbergi við og við eftir hentisemi. 

Spennandi væri að sjá hvort mikil breyting hafi átt sér stað með tilkomu nýrrar 

reglugerðar er kom til sögunnar 1.janúar 2017, en mikil óvissa ríkti meðal viðmælenda 

um þá reglugerð þegar viðtölin fóru fram. Með tilkomu hinnar nýju reglugerðar kom í 

ljós að heimilt er fyrir einstakling að: „Leigja út lögheimili sitt og/eða eina aðra fasteign 

samanlagt í allt að 90 daga á ári hverju eða þar til viðkomandi nær leigutekjum sem 

nema brúttó 2 milljónum króna.“ (Atvinnuvegaráðuneyti, 2016).  

Margir þeirra sem lýst hafa óánægju sinni yfir starfsemi Airbnb hafa nefnt 

leigumarkaðinn sem eitt helsta dæmi um neikvæð áhrif sem fylgt hafa auknum afdrifum 
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Airbnb á Íslandi. Ljóst er að töluverður fjöldi íbúða hefur verið í heilsárs útleigu á Airbnb 

og þegar aukning íbúða í heilsárs útleigu Airbnb er meiri en fjöldi nýrra íbúða á markaði 

er ljóst að slíkt hefur neikvæð áhrif á leigu- og húsnæðismarkaðinn hér á landi. Þó 

verður að gera grein fyrir því að stór hluti þeirra sem stunda heimagistingu eru ekki að 

bjóða upp á aðstæður sem eru til þess fallandi að vera á leigu- eða húsnæðismarkaði. 

Þær aðstæður væru annars ónýtt ef ekki væri fyrir skammtímaleiguna. 

Eitt af því sem deilihagkerfið hefur boðið upp á sem ekki stóð til boða áður er 

vettvangur sem auðveldar fólki til muna að vinna sjálfstætt með hjálp netvanga. Þessir 

netvangar hafa auðveldað einstaklingum að koma sér á framfæri og á sama tíma eru 

þeir lausir við allar skuldbindingar. Þeir sem kjósa að taka þátt í þeim möguleikum sem 

deilihagkerfið hefur upp á að bjóða, gera það algjörlega að eigin frumkvæði. Af svörum 

viðmælenda að dæma eru öll samskipti framneytenda við fyrirtækið Airbnb til 

fyrirmyndar. Miðað við niðurstöður úr lokaverkefni Guðmundar Lúthers um traust innan 

deilihagkerfisins má sjá að eigendur bera mis mikið traust til leigjenda, á meðan 

milliliðatraust er mikið, það er traust til Airbnb sem milliliðs (Guðmundur L. 

Hallgrímsson, 2017).  

Miðað við þróun síðustu ára er líklegt að vinnumarkaður framtíðar haldi áfram að 

þróast í átt að stafrænni tækni og þar má segja að deilihagkerfið sé vel á veg komið. Öll 

framsetning á vegum Airbnb hefur verið til fyrirmyndar. Auðvelt er fyrir fólk að skrá sig 

inn á netvang fyrirtækisins sem virkar bæði sem vefsíða og smáforrit fyrir snjallsíma (e. 

Application/App). Netvangar deilihagkerfisins hafa að vissu marki lagt línurnar fyrir það 

sem koma skal. Aukið vægi stafrænnar tækni þar sem fólk getur stundað sín viðskipti 

hvar og hvenær sem því hentar og jafnvel án allra persónulegra samskipta við mótaðila 

viðskiptanna.  

6.1 Nánari rannsóknir 

Forvitnilegt væri að komast að því hvort aðstæður þátttakenda rannsóknarinnar hafi að 

einhverju leyti breyst með tilkomu nýrrar löggjafar. Höfundur rannsóknar hefur ekki 

sjálfur orðið var við haldbærar tölur sem sýna áhrif þeirrar löggjafar sem tók gildi í 

ársbyrjun 2017, en ætlast má til að skráningum sé búið að fjölga með auknu eftirliti. 

Einnig væri áhugavert að sjá hvaða áhrif lögleiðing á starfsemi Uber hefði á Íslenskt 

atvinnulíf.  
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7 Lokaorð 

Eins og segir í inngangi var markmið þessa verkefnis að komast að því hvaða áhrif hið 

umdeilda deilihagkerfi komi til með að hafa á vinnumarkað framtíðar og starfsumhverfi 

komandi ára. En rannsóknarspurning var eftirfarandi: 

 Hvernig mun deilihagkerfið koma til með að hafa áhrif á vinnumarkaðinn í 
náinni framtíð? 

Eins og staðan er í dag er Airbnb lang vinælasta fyrirtækið sem vinnur á hugmyndafræði 

deilihagkerfisins hér á landi. Færa má rök fyrir að fyrirtæki á borð við Eldum Rétt, sem 

einnig hefur notið mikilla vinsælda, sé partur af deilihagkerfinu en ekki er um að ræða 

jafningjaskipti í þeirra tilviki, sem er yfirleitt eitt af einkennum deilihagkerfisins. Öðrum 

fyrirtækjum hefur ekki tekist að ná álíka vinsældum og Airbnb hér á landi. Áhugavert 

verður að sjá hver þróunin verður í framtíðinni. Hvort fyrirtæki erlendis frá reyna í 

auknum mæli að koma starfsemi sinni á legg hér á landi, eða hvort íslenskir netvangar 

sérsniðnir að íslenskum markaði haldi áfram að spretta upp. Svo er aldrei að vita nema 

næsta stórfyrirtæki deilihagkerfisins komi væntanlega á markað og verði jafnvel til hér á 

landi. 

Svo virðist vera sem mikið af þeim eiginleikum sem einkenna deilihagkerfið sé partur 

af því sem koma skal á vinnumarkaði í náinni framtíð. Allir þeir eiginleikar sem 

netvangar fyrirtækjanna bjóða uppá eins og greiðslukerfin, samskiptakerfin og 

möguleikar smáforrita eru líklegir til að hafa mikil áhrif á vinnumarkað komandi ára og 

erum við núþegar byrjuð að sjá afrakstur þess.  

Ekki er líklegt að deilihagkerfið valdi miklu raski á vinnumarkaði og fólk skipti um 

starfsumhverfi þar sem um ræðir aukavinnu í flestum tilfellum. Hinsvegar má búast við 

að vinnumarkaðurinn verði fyrir áhrifum af þeim eiginleikum sem virkað hafa vel hjá 

fyrirtækjum deilihagkerfisins. Aukin stafræn þróun veldur því að starfsumhverfi verður 

frjálslyndara og hinn eiginlegi vinnustaður verður minna viðeigandi í mörgum greinum 

þar sem fólk getur sinnt vinnu sinni hvar sem er.  
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Viðauki 

Spurningar til Airbnb leiguaðila 

 

Hvernig byrjaði þetta hjá þér? 

Af hverju fórstu út í þessa starfsemi?  

Hvað býður þú uppá? (Herbergi og þjónusta) 

Hvernig ákveður þú verð? 

Hversu reglulega tekur þú við bókunum? (opið allan ársins hring?) 

Hversu miklu sambandi ertu í við hugsanlega leigendur? 

Hefur þú haldið sambandi við leigjanda eftir gistingu? 

Hefur þú slæma reynslu af starfseminni? 

Hversu mikill tími og vinna fer í leigendur að jafnaði? 

Gætir þú hugsað þér að stunda heimagistingu utan Airbnb? 

 

Er þetta fyrir alla? Mælir þú með þessu? 

Hefur þú leigt herbergi eða íbúð frá öðrum? 

Hvernig sérðu fyrir þér framtíðina varðandi heimagistingu? 

Sérðu fyrir þér að halda þessu áfram? Jafnvel í framtíðar húsnæði? 

Fylgistu vel með umræðu um reglugerðir varðandi heimagistingu á Íslandi? 

Hefurðu áhyggjur af húsnæðis- og leiguvanda ungs fólks á Íslandi? 

 

Airbnb er partur af svokölluðu deilihagkerfi, hefur þú nýtt þér það á annan máta? Sbr. 

Couchsurfer, HomeExchange eða Caritas? Uber? 

 

Hvernig er hægt að bæta hagsmuni allra? 

Er eitthvað sem ég hef ekki spurt um sem þú telur mikilvægt?



 

45 

 


