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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvort samræmi sé á milli staðfærslu Airbnb og ímynd 

neytenda Airbnb á Íslandi. Deilihagkerfi er fremur ný viðskiptagerð þar sem megintilgangurinn 

er að einstaklingar deili og skiptist á vörum og þjónustu. Airbnb er dæmi um deilihagkerfi þar 

sem einstaklingar geta skráð, bókað og upplifað gististaði víðsvegar um heiminn. Ímynd 

Airbnb á Íslandi hefur lítið verið rannsökuð þrátt fyrir að töluverður fjöldi eigna séu skráðar á 

landinu og mikill fjöldi Íslendinga nýti sér þjónustu Airbnb. Rannsóknin innihélt bæði 

eigindlega og megindlega rannsókn til að rannsaka hver ímynd neytanda Airbnb er á Íslandi. 

Einnig var notast við fyrirliggjandi gögn á formi myndbands þar sem stjórnendur Airbnb gera 

grein fyrir staðfærslu fyrirtækisins. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu yfirstaðfærsla var á 

milli Airbnb og neytendur Airbnb á Íslandi, þar sem staðfærslu atriði fyrirtækisins eru ekki í 

samræmi við ímynd neytenda. Flestir leigjendur Airbnb upplifa Airbnb sem ódýran kost fremur 

en þau staðfærsluatriði sem Airbnb gefur sig út fyrir að vera. Einnig sýndu niðurstöðurnar að 

ímynd leigusala á Airbnb væri sú að Airbnb væri góð tekjulind. 
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1. Inngangur  

Mikilvægt er fyrir fyrirtæki að neytendur skynji vöru þeirra eða þjónustu á réttan hátt. 

Samkvæmt Keller (1993) er vörumerkjaímynd fyrirtækis það viðhorf og þau 

hugrenningatengsl sem neytandi ber til vörumerkisins. Hugrenningatengsl eru þeir þættir sem 

skilgreina vörumerkið í huga neytandans. Viðskiptamiðað vörumerkjavirði er þegar neytendur 

bera sterk, jákvæð og einstök hugrenningatengsl til vörumerkis og er ávinningur þess meðal 

annars sá að fyrirtæki eru sterkari gagnvart samkeppnisaðilum og að neytendur eru tryggari 

fyrirtækinu (Keller o.fl., 2012).  

 Staðfærsla er hluti af miðaðri markaðssetningu fyrirtækis. Með staðfærslu eru fyrirtæki 

að leitast eftir því að skapa skýra, aðgreinandi og eftirsóknarverða stöðu í huga neytandans sem 

aðgreinir þannig vöru þeirra eða þjónustu frá vörum og þjónustu samkeppnisaðila. Staðfærsla 

er því aðgerð fyrirtækisins sem leitast eftir því að skapa þá ímynd sem neytandinn hefur á 

fyrirtækinu, vöru þess eða þjónustu (Keller og Kotler, 2012). 

 En þrátt fyrir að staðfærsla hafi það að markmiði að skapa ímynd neytandans á 

fyrirtækinu er þetta ekki svo einfalt mál og er oft ekki samræmi milli staðfærslu fyrirtækis og 

ímynd neytandans. Utanaðkomandi þættir geta einnig haft áhrif á ímynd neytandans svo sem 

fjölmiðlaumfjöllun og persónuleg reynsla neytandans á vörumerkinu (Þórhallur Guðlaugsson, 

2007).  

 Markmið þessarar rannsóknar var að kanna hver ímynd neytenda Airbnb væri á Íslandi 

og athuga hvort að samræmi væri á milli staðfærslu Airbnb og ímyndar Airbnb á Íslandi. 

Rannsóknarspurning ritgerðarinnar er því „Er samræmi á milli staðfærslu og ímyndar Airbnb 

á Íslandi“ og út frá rannsóknarspurningunni voru settar fram tvær tilgátur; 

 

 Tilgáta 1: Það er munur á milli staðfærslu og ímynd Airbnb hjá þeim sem hafa leigt 

Airbnb eign 

 Tilgáta 2: Það er munur á milli staðfærslu og ímynd Airbnb hjá þeim sem eru eða hafa 

leigt út eign á Airbnb  

 

 Gríðarleg aukning hefur verið síðustu ár á komu erlendra ferðamanna til Íslands 

(Ferðamálastofa, 2017). Samhliða því hefur fjöldi einstaklinga á Íslandi tekið að sér að taka á 

móti gestum með hjálp deilihagkerfisins Airbnb. Airbnb á því stóran þátt í því að taka á móti 

öllum þessum erlendu ferðamönnum sem streyma til landsins. Umfang Airbnb hefur verið hvað 
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mest áberandi á höfuðborgasvæði þar sem virk gistirými á höfuðborgasvæðinu eru 2.332 eignir 

eins og staðan er í dag („Airdna“, 2017).  Rannsakanda fannst áhugavert að kanna hverjar 

ástæður eru fyrir því að einstaklingar á Íslandi eru tilbúnir til að leigja eignir sínar og kanna 

hver ímynd þeirra er á fyrirtækinu.  

 Við gagnasöfnun ritgerðarinnar fannst hins vegar ekki mikið af gögnum sem varða 

Íslenska leigjendur á Airbnb. Því var áhugavert að kanna hvort Íslendingar nýti sér Airbnb 

þegar þeir ferðast, hver ástæður þess eru og hver ímynd þeirra er á Airbnb.  

 Við gagnasöfnun ritgerðarinnar var bæði stuðst við eigindlega og megindlega rannsókn. 

Eigindlega rannsókn ritgerðarinnar var á formi viðtala þar sem tekið var viðtal við þrjá 

stofnendur fyrirtækja sem sérhæfa sig í heildarlausnum fyrir Airbnb gestgjafa. Megindlega 

rannsóknin var á formi spurningalista og átti hún bæði við leigjendur Airbnb og þá aðila sem 

eru með eignir skráðar á Airbnb.  
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2. Airbnb 

Airbnb var stofnað árið 2008 í San Francisco, Kaliforníu, af frumkvöðlunum Brian Chesky, 

Joe Gebbia og Nathan Blecharczyk. Airbnb er deilihagkerfi þar sem fólk getur skráð, bókað og 

upplifað einstök gistirými í yfir 191 löndum og 65.000 borgum („About us“, 2017).  

 Árið 2007 fengu þeir Chesky og Gebbia hugmyndina að Airbnb en þá voru þeir illa 

staddir fjárhagslega og áttu ekki fyrir útgjöldum á íbúð sinni í San Fransisco. Þeir fundu lausn 

á fjárhagsvanda sínum með því að stofna heimasíðuna „Airbed and Breakfast“, sem seinna 

varð að Airbnb, þar sem gestir gátu komið og sofið á uppblásinni dýnu og fengið morgunmat 

gegn gjaldi. Hugmyndin að heimasíðunni kviknaði þegar þeir fréttu af því að nær öll hótel í 

San Fransisco væru fullbókuð sömu helgi og vinsæl hönnunarráðstefna var haldin í borginni. 

Til að vekja athygli á síðunni fengu þeir aðstoð hjá bloggurum sem skrifuðu um Airbed and 

Breakfast. Þessi umfjöllun kom sér vel þar sem þrír gestir bókuðu gistingu hjá þeim þann 

mánuðinn. Með þessu náðu þeir að borga leiguna þann mánuðinn og gott betur en það (Tivo 

Avianto, 2013). Chesky og Gebbia fengu svo tölvunarfræðingin og fyrrum meðleigjenda 

Gebbia, Nathan Blecharczyk, með sér í lið til þess að sjá um þróun heimasíðunnar (Salter, 

2012).  

 Þróun Airbnb að því sem það er í dag gekk ekki vel til að byrja með. Erfitt var að fá 

fólk til að skrá eignir sínar á Airbnb sem og ferðamenn til að nýta sér þessa gistiþjónustu. Það 

sem frumkvöðlarnir höfðu lært af fyrstu útgáfu heimasíðunnar var að fólk þarf að leita annarra 

leiða þegar hótelherbergi eru uppfull (Carson, 2016). Í ágúst 2008 tóku þeir því þá ákvörðun 

að gefa síðuna aftur út og var það á sama tíma og nýkjörinn forseti Bandaríkjanna, Barack 

Obama, hélt þakkaræðu sína í Denver Colorado. Búist var við mörg hundruð þúsund manns til 

að fylgjast með athöfninni og voru öll hótel fullbókuð. Mikil umfjöllum um fyrirtækið var í 

öllum helstu fréttamiðlum Bandaríkjanna, þar sem Airbed and Breakfast gerði fólki kleift að 

finna gistingu þrátt fyrir að öll hótel borgarinnar væru fullbókuð. Þessi umfjöllun gerði það að 

verkum að heimsóknum á síðuna fjölgaði og um 800 manns skráðu eignir sínar sem ferðamenn 

gátu nýtt sér. Þar sem Airbnb tók ekki þóknunargjald á þessum tíma þurftu frumkvöðlarnir að 

finna leiðir til að afla tekna (Salter, 2012). Eins og áður hefur komið fram hét fyrirtækið á 

þessum tíma Airbed and Breakfast og þar sem þeir voru ekki að hagnast á því að selja gistinætur 

datt þeim í hug að einblína á morgunverð. Þeir nýttu sér yfirvofandi forsetakosningar og gáfu 

út morgunkornið “Obamas O‘s” og “Cap‘n McCain”. Morgunkornið seldist vel og græddu þeir 

$30.000 á sölu morgunkornsins (Fortune Magazine, 2017).  
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 Það var ekki fyrr en árið 2009 að hlutirnir fóru að ganga vel. Áhættufjárfestar fóru að 

hafa áhuga á fyrirtækinu og fengu þeir sinn fyrsta styrk árið 2009 frá Y Combinator. Seinna 

sama ár fengu þeir annan styrk frá virtu áhættufjárfestingafyrirtæki, Sequoia Capital sem var 

mikil viðurkenning fyrir Airbnb (Carson, 2016). Sequoia Capital hafði meðal annars fjárfest í 

Apple, Dropbox, Yahoo, Google og Paypal, en þeir fjárfesta aðeins í þeim fyrirtækjum sem 

þeir telja eiga möguleika á að verða mjög stór („Sequial Capital“ e.d.) 

 Í mars 2009 einfölduðu þeir nafnið á fyrirtækinu, úr Airbed and Breakfast yfir í Airbnb, 

og útilokuðu þannig allan misskilning um að aðeins væri hægt að leigja út loftdýnur (e. Airbed). 

Sama ár byrjaði Airbnb að taka þóknun fyrir þjónustu sína og peningar fóru að koma inn í 

fyrirtækið. Með meira fé á milli handanna gátu þeir ráðið fleira starfsfólk. Fyrirtækið fór að 

vaxa hraðar og árið 2011, fjórum árum eftir að frumkvöðlarnir buðu upp á uppblásna dýnu og 

morgunmat í sinni eigin íbúð, var Airbnb með eina milljón gistinætur bókaðar í 89 löndum 

(Carson, 2016). 

2.1. Endurmörkun Airbnb 

Á árunum 2011-2015 breyttust hlutirnir fljótt og fyrirtækið Airbnb stækkaði hratt (Airbnb, 

2015). Þegar fyrirtæki stækka mjög hratt, glíma stjórnendur fyrirtækisins við margskonar 

áskoranir (Narayanan, 2015). Helsta áskorunin sem stjórnendur Airbnb glímdu við á þessum 

tíma var neytendahegðun þeirra eigin viðskiptavina. Neytendur Airbnb skiluðu íbúðum eða 

herbergjum í slæmu ástandi og voru leigusalar að missa þolinmæðina og traust gagnvart slæmri 

hegðun leigjenda (Carson, 2016). 

 Þegar fyrirtæki standa fyrir því að neytendur nota vörumerki á rangan hátt er áhrifaríkt 

að grípa til nýrra áætlana til að hafa áhrif á neytendahegðun markhópsins (Wipperfurt, 2005). 

Airbnb greip til aðgerða árið 2014 og hófu ferli til að skapa nýtt vörumerki og orðspor. Áður 

fyrr glímdu stjórnendur Airbnb við það vandamál að þurfa að fjármagna sig og var upplifunar- 

þáttur Airbnb settur til hliðar. Endurmörkun (e. Rebranding) Airbnb fólst í því að kynna fyrir 

neytendum fyrir hvað Airbnb stendur.  

Eftir mikla vinnu komust stjórnendur Airbnb að því að aðal atriðið sem þeir vildu að 

neytendur mundu auðkenna Airbnb væri með slagorðinu „tilheyra“ eða „belonging“. Eins og 

Brian Chesky (Airbnb, 2014) einn af stofnundum Airbnb orðaði það: „Airbnb er ekki bara 

staður til að vera á, Airbnb er heimili að heiman, Airbnb er þar sem þú tilheyrir, eignast vini 

og tilfinningin er eins og þú sért heima hjá þér“. Áður fyrr markaðssetti Airbnb sig sem annan 

kost ef hótelherbergi væru of dýr eða fullbókað væri á hótelum (Salter, 2012). Þessi 

hugmyndafræði er ennþá í gildi hjá Airbnb, en vörumerkjastefnan horfir mun frekar í 
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upplifunarþátt neytenda í staðin fyrir hagnýta þáttinn eins og lægra verð. Með þessari nýju 

hugsun reynir Airbnb að gefa neytendum sínum ekki aðeins kost á fjárhagslegum ávinning 

heldur einnig persónulegan og félagslegan eins og að kynnast nýju fólki allsstaðar frá í 

heiminum. 

Til að grípa þessa hugmyndafræði hönnuðu þeir nýtt merki (e. Logo) sem átti að 

samræma nýju hugmyndafræði og vörumerkjastefnu Airbnb. Merkið sem þeir kynntu bar 

nafnið Bêlo. Merkið Bêlo stendur fyrir fjórum hlutum eins og mynd 1 sýnir, fólk, staðir, ást og 

Airbnb.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Bêlo merkir að neytendur tengjast vörumerkja samfélagi (e.Brand community) Airbnb, 

þar sem meðlimir samfélagsins deila sömu gildum og hugsjónum um hver megin tilgangur 

Airbnb á að vera. Samkvæmt stjórnendum Airbnb eiga meðlimir vörumerkjasamfélagsins það 

sameiginlegt að vilja kynnast nýju fólki, eru tilbúnir að hjálpa gestum sínum að líða eins og 

heimamanni, hjálpa þeim að upplifa borgarstemninguna og gera þannig ferð þeirra að einstakri 

minningu.  

Neytendur Airbnb eru því ekki að kjósa Airbnb bara með þeim tilgangi að fá ódýra 

gistingu, heldur vilja þeir einnig upplifa hvernig það er að vera innfæddur borgarbúi í þeirri 

borg sem þeir ferðast til. Með þessari hugmyndafræði eru neytendur ekki bara ferðamenn, 

heldur einnig menningarþyrstir neytendur sem treysta á aðstoð húseigenda sem þeir kjósa að 

gista hjá. Aðalmarkmiðið er því ekki lengur að græða á því að bjóða fram gistingu, eins og 

Airbnb stóð fyrir áður, heldur að tengja saman heima sem hefðu ekki kynnst án aðstoðar Airbnb 

(Chesky, 2014). 

Mynd 1. Fjögur hlutverk Bêlo merkisins (Airbnb, 2014). Mynd 1. Fjögur hlutverk Bêlo merkisins (Carson, 2016). 

 

Mynd 1. Fjögur hlutverk Bêlo merkisins (Carson, 2016). 
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2.2. Airbnb á Íslandi 

Til að átta sig á umfangi Airbnb á Íslandi þarf að líta til þess hversu mikil ferðamannaaukning 

hefur átt sér stað hér á landi. Þegar litið er til baka, var ferðamannaukning samkvæmt 

Ferðamálastofu (2017) frá árunum 2005-2010 frekar svipuð milli ára, þar sem árið 2008 kom 

best út með rúmlega 473.000 ferðamenn en meðaltal milli áranna 2005-2010 var 437.000 

ferðamenn. Síðan þá hefur fjölgun ferðamanna farið ört vaxandi en flestir ferðamenn voru hér 

í desember árið 2016, þegar 1.756.000 ferðamenn komu landsins. Til samanburðar við árið 

2015, þar sem 1.262.000 ferðamenn komu til landsins, þá er aukningin rúmlega 40%, sem er 

mest aukning síðan opinberar skráningar hófust hérlendis. 

Aukningu ferðamanna og vinsældir Íslands, hefur oft verið tengt við eftirminnilegt gos 

sem varð í Eyjafjallajökli árið 2010, en síðan þá hefur straumur ferðamanna til Íslandi aukist 

með hverju ári sem líður (Kjartan Már Unnarsson, 2016). Samkvæmt greiningardeild 

Íslandsbanka (Ingólfur Bender o.fl., 2017) er líklegt að 2.300.000 ferðamenn komi til landsins 

árið 2017 sem er fjölgun um 30% frá síðasta ári. Ef aukningin gengur eftir, slær hún metið milli 

áranna 2015 til 2016 og verður einn af hverjum fimm á landinu ferðamaður . 

Þar sem ferðamaðurinn verður æ sýnilegri, vandast málin hér á landi, þar sem hótel og 

aðrir gististaðir anna ekki eftirspurn (Gunnar Alexander Ólafsson o.fl., 2015) . Hlutverk Airbnb 

hér á Íslandi skiptir því gríðarmiklu máli til anna eftirspurn ferðamanna eftir gistingu. Virk 

gistirými í Reykjavík árið 2016 voru um 2.000 og fjölgaði gistirýmum um 116% frá árinu 2015. 

Aukning milli íbúða í útleiga yfir allt árið á vefsíðu Airbnb var um 509 íbúðir eða frá 300 

íbúðum á árinu 2015 til 809 íbúða á árinu 2016, því má sjá að fjölgun milli ára hefur verið 

mjög mikil.  

Þegar litið er til heildartekna sem erlendir ferðamenn koma með til landsins eru það 

rúmlega 200 þúsund krónur sem hver ferðamaður skilar inn til þjóðarbúsins, þar sem gisting er 

einn af heildar útgjaldaliðum ferðamannsinns, eða 21%. Þegar borið var saman heildarframboð 

gistinátta Airbnb í Reykjavík árið 2016, var upphæðin 2,35 milljónir á árinu eða 70% af 

heildarframboði gistinátta á hótelum á höfuðborgarsvæðinu. Þessar tölur sýna að Airbnb er 

mjög vinsæll kostur þegar erlendir ferðamenn leita sér að gistiaðstöðu í Reykjavík (Ingólfur 

Bender o.fl., 2017).  

Staðan í dag er hins vegar þannig að 2.332 virk gistirými (e. Active Airbnb rentals) eru 

skráð á Airbnb á höfuðborgarsvæðinu („Airdna“, 2017). Þrátt fyrir að fjöldi gistirýma sé meira 

en meðaltal síðasta árs, hefur háannatími ferðamanna ekki gengið í garð, en háannatíminn er 

yfir sumarið. Athyglisvert er að sjá að þegar háannatími ferðamanna stóð sem hæst á 
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síðastliðnu ári, var framboð gistinátta á Airbnb enn stærra hlutfall af heildar framboði gistinátta 

landsins, eða 87% (Ingólfur Bender o.fl., 2017). Mynd 2 er yfirlitsmynd af Airbnb eignum sem 

staðsettar eru í Reykjavík og nágrenni. Eins og sjá má eru flestar eignir staðsettar miðsvæðis í 

Reykjavík.  

  

 

Mynd 2. Dreifing Airbnb íbúða í Reykjavík („Airdna“, 2017). 

Þrátt fyrir að starfsemi Airbnb sé mikilvæg til að anna eftirspurn ferðamanna allt árið 

eru neikvæðar hliðar á málinu. Eins og nefnt var áður voru um 809 íbúðir í útleigu öllum 

stundum á árinu 2016 og hefur þessi þróun átt stóran þátt í hækkun íbúðarverðs á svæðinu. 

Þessi gríðarlegi fjöldi íbúða sem skráðar eru á vefsíðu Airbnb hefur haft áhrif á framboð eigna 

í borginni þar sem íbúðir í leigu yfir allt árið á vefsíðu Airbnb er meiri en fjölgun nýrra íbúða 

á sama tíma í Reykjavík (Ingólfur Bender o.fl., 2017). Áhrif Airbnb eru einnig sýnileg meðal 

almennings þar sem starfsemin hefur valdið ágreiningi milli leigjenda og nágranna, sérstaklega 

í þéttbýlum, fjölbýlishúsum og íbúðarhverfum (Bjarnheiður Hallsdóttir, 2016). Einnig er mikill 

hluti þeirra eigna sem skráðar eru á Airbnb án tilskilinna leyfa og má álykta að þegar stundaður 

er leyfislaus rekstur sé um að ræða svarta starfsemi. Svört starfsemi leiðir til þess að ríki og 

sveitafélög verða af umtalsverðum skatttekjum sem skaðað getur samfélagið og getur það 

einnig skekkt samkeppnisstöðu hótela (Gunnar Alexander Ólafsson o.fl., 2015).  
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2.3. Breyting laga sem varða Airbnb 

Breyting var gerð á lögum um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald þann 1. janúar 2017 

meðal annars til að mæta þeirri þróun sem hefur átt sér stað í gistiframboði. Þessi mikla aukning 

á skráningu íbúða á Airbnb sem áður hefur komið fram er ein af ástæðum þess að farið var í 

breytingar á lögunum (Jóhann Óli Eiðsson, 2016). Samkvæmt lögum um veitingastaði, 

gististaði og skemmtanahald nr. 67/2016 er einstaklingum gert kleift á að leigja út heimili sitt 

eða fasteign í einkaeign í allt að 90 daga á ári án þess að þurfa rekstrarleyfi. Skilyrðin fyrir 

þessum 90 dögum eru að tekjur einstaklings af leigu húsnæðisins fari ekki yfir tvær milljónir 

króna á ári. Þessi lög falla undir gististaði en skilgreiningin á gististöðum eru þeir staðir þar 

sem gisting er boðin til sama aðila í að hámarki 30 daga á ári gegn gjaldi, ef hins vegar farið er 

yfir 30 daga telst það til langtímaleigu og fellur það undir húsaleigulög, nr. 36/1994. 

Samkvæmt 13. gr. laganna um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald nr. 67/2016 er þeim 

sem bjóða uppá heimagistingu gert skylt að skrá eign sína hjá sýslumanni sem endurnýja þarf 

á ári hverju, aðeins þinglýstur eigandi eignarinnar getur skráð húsnæðið til heimagistingar. Í 

lok hvers almannaárs er skylt að skila inn yfirliti yfir þá daga sem húsnæðið var í leigu og gefa 

upp leigutekjur af eigninni. Til að geta skráð eignina þarf eignin að vera skráð sem 

íbúðarhúsnæði, uppfylla kröfur um brunavarnir og að húsnæðið sé fullnægjandi samkvæmt 

lögum um hollustuþætti og mengunarvarnir. Við skráninguna er eigandanum gefið 

rekstrarnúmer sem honum ber skylt að nota í allri markaðssetningu og kynningu á eigninni 

sjálfri hvort sem um almenna auglýsingu, á vefsíðu eða í gegnum bókunarsíðum sé að ræða. 

Ef brotið er gegn þessu, hvort sem stunduð er skammtímaleiga án skráningar eða rekstrarleyfis, 

leigt út íbúð í meira en 90 daga eða tekjur af eigninni er meira en tvær milljónir króna á ári og 

ef ekki er notast við skráninganúmer við markaðssetningu getur viðkomandi verið sektaður allt 

frá 10 þúsund krónum til einnar milljón króna.  

 Nýju lögunum er ætlað að skýra betur muninn milli gististarfsemi í atvinnuskyni og 

skammtímaleigu einstaklinga og er markmið þeirra að hafa betri yfirsýn um gistiframboð, auka 

skráningu og skil á skattatekjum af gististarfsemi (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 

2016). En þrátt fyrir breytingu laganna sem tóku í gildi 1. janúar sl. voru einungis 1% íbúða 

sem skráðar voru á vefsíðu Airbnb þann 23.janúar sl. skráðar hjá sýslumanni. Þá var, 

samkvæmt könnun vefsíðu Túrista sem kannaði hvort gististaðir notuðu skráninganúmer sitt til 

markaðssetningar á eigninni á vefsíðu Airbnb, engin eign á Íslandi sem skráð er hjá Airbnb 

sem gaf upp leyfisnúmer sitt á þeim tíma (Kristján Sigurjónsson, 2017).   



 

 

9 

 3. Deilihagkerfi 

Með tilkomu netbyltingarinnar hefur svokallað deilihagkerfi sprottið upp þar sem megin 

tilgangur þess er að einstaklingar deila eða skiptast á vörum eða þjónustu. Deilihagkerfi er nýtt 

viðskiptalíkan sem gerir einstaklingum kleift að stunda viðskipti sín á milli í gegnum 

umboðssíður (e. Platform) líkt og Airbnb. Áður en netbyltingin gekk yfir áttu sér þó stað 

viðskipti á milli einstaklinga eins og bílskúrssölur eða sölur á almennum varningi augliti til 

auglits en með tilkomu vel hannaðra deilihagkerfa eru slík skipti eða viðskipti auðveldari fyrir 

einstaklinga. Megin tilgangur deilihagkerfisins er sú að viðskiptalíkanið er rafrænt og hagar sér 

eins og milliliður á milli einstaklinga sem annaðhvort deila, skipta eða selja vörur eða þjónustu 

sín á milli (Gunnar Alexander Ólafsson o.fl., 2015). Deilihagkerfið sjálft á ekki þær eignir sem 

eru samnýttar, svo sem hús og bíla, heldur á það þjónustuleiðina sem sameinar mögulega 

kaupendur og seljendur (Allen, D. 2015). Erfitt er hins vegar að skilgreina deilihagkerfi á einn 

veg þar sem mikil fjölbreytni er í hverri starfsemi.  

3.1. Flokkun deilihagkerfisins 

Juliet Schor (2016) skiptir deilihagkerfi upp í fjóra flokka; endurnýjun á gæðum, aukin nýting 

á varanlegum eignum, þjónustuskipti og  samnýting á eignum. Fyrsti flokkurinn er líklegast sá 

flokkur sem hefur náð mestum vinsældum í heiminum. Endurnýjun á gæðum má rekja til ársins 

1995 þegar fyrirtækin eBay og Craiglist voru stofnuð í þeim tilgangi að gera einstaklingum 

kleift að selja og kaupa notuð gæði. Þessi gerð af deilihagkerfi er enn þann daginn í dag mikið 

notað en hefur þó tekið á sig nýja mynd þar sem almenn fyrirtæki hafa einnig fært sig inn á 

slíkar umboðssíður líkt og eBay og heldur því deilihagkerfið ekki sinni upphaflegu mynd þó 

svo að einstaklingar geti selt og keypt vörur frá hvor öðrum.  

Seinni flokkurinn auðveldar einstaklingum að auka nýtingu á varanlegum eignum í 

þeim skilningi að einstaklingurinn á eign, hvort sem það er hús, íbúð eða bíll sem er ekki nýtt 

til hins ýtrasta. Slík deilihagkerfi er mjög sjáanleg í ríkum þjóðfélögum þar sem einstaklingar 

geta leigt gæði sem þau eiga (Schor, 2016) . Slík deilihagkerfi má rekja til ársins 1999 þegar 

Zipcar bauð upp einstaklingum upp á vettvang til þess að leiga út bifreiðar í skammtímaleigur 

(Duhaime-Ross, 2014). Skammtímaleigur milli einstaklinga hafa þó verið til í lengri tíma og 

hægt er að rekja skammtímaleigur sem varðar gistingu til ársins 2004 þegar Couchsurfing 

byrjaði að bjóða einstaklingum upp á að leigja herbergi eða sófaplássi til annarra einstaklinga 

án greiðslu („Share your life“ e.d.). Þessi hugmyndafræði er svipuð starfsemi Airbnb sem 

stofnað var árið 2008 („About us“, 2017). 
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Þriðji flokkurinn og líklegast sá elsti felur í sér að einstaklingar skipta á milli sín 

þjónustu. Þrátt fyrir að hugmyndafræðin í dag sé ólík uppruna skiptiþjónustu er 

megingrundvöllur þess að einstaklingar deila sinni þekkingu í formi þjónustu og fá greitt á 

móti. Í dag eru margir  möguleikar fyrir einstaklinga sem bjóða upp á sína þjónustu með gjaldi 

sem felst í þjónustu frá öðrum (Schor, 2016). Slíkir möguleikar er t.d. Task Rappit sem felur í 

sér að fólk óskar eftir þjónustu á mismunandi hátt t.d. að setja saman húsgögn, aðstoða við 

flutninga eða jafnvel tengja sjónvörp (Task Rabbit, e.d). 

Fjórði og jafnframt síðasti flokkur Schor um deilihagkerfi er samnýting eigna. 

Flokkurinn er sá nýjasti og óalgengasti. Samnýting eigna felur í sér að efla afköst eignanna 

frekar en að einstaklingar selji, kaupi eða skipti eigninni með neyslu í huga. Samnýting eigna 

hvetur einstaklinga að vinna saman að sama markmiði í leiðarljósi. Að samnýta eign þarfnast 

þess að staður eða pláss nýtist einstaklingum á jafnmikinn hátt. Engin nýtir staðinn/hlutinn 

meira en annar þar sem einstaklingarnir vinna að sama verkefni eða markmiði. Jafningja til 

jafningja kennsla í háskólum er dæmi um samnýting eigna þar sem nemendur koma saman við 

ákveðinn stað og kenna hvor öðrum þekkingu í mismunandi fögum (Schor, 2016). 

3.2. Umfang deilihagkerfisins 

Efnahagslegir, umhverfislegir og félagslegir þættir útskýra ástæður þess að fólk er tilbúið að 

samnýta eignir sínar (Schor, 2016). Deilihagkerfi er oftast hagstæðari kostur en almenni 

markaðurinn þar sem oftast er um jafningjaviðskipti (e. Peer-to-peer) að ræða. Fólki er einnig 

gert kleift á að auka tekjur sínar á auðveldan og öruggan hátt með hjálp deilihagkerfisins (Örn 

D. Jónsson og Rögnvaldur J. Sæmundsson, 2014). Jákvæð umhverfisáhrif eru af samnýtingu 

vara þar sem samnýting dregur úr eftirspurn og framleiðslu á nýjum vörum. Einnig nýtir fólk 

deilihagkerfi til að mynda félagsleg tengsl, Airbnb gefur sig til dæmis út fyrir að vera samfélag 

þar sem fólk vill kynnast nýju fólki (Airbnb, 2014).  

Samkvæmt Juliet Schor (Schor, 2016) er þetta ekki svona einfalt og telur hún að þessir 

þættir eigi ekki við rök að styðjast. Þrátt fyrir að deilihagkerfi dragi úr framleiðslu vara og þörf 

bygginga nýrra hótela eru raunveruleg áhrif enn óljós þar sem umhverfisáhrif deilihagkerfisins 

hafa ekki verið rannsökuð nægilega vel til að geta dregið fram þessa ályktun. Með tilkomu 

deilihagkerfisins hefur fólk til að mynda ferðast meira og samnýting bifreiða aukist sem veldur 

einnig mengun. Einnig nefnir hún að þrátt fyrir að ýmis deilihagkerfi gefi sig út fyrir að vera 

staður til að kynnast nýju fólki hafi nýleg rannsókn á deilihagkerfi fyrir bíla sýnt að samskipti 

milli leigjenda og leigusala fóru einungis fram á rafrænu formi, þar að segja að einstaklingarnir 

hittast jafnvel aldrei og mynda því ekki þessi félagslegu tengsl. Þar sem deilihagkerfið hefur 
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vaxið hratt hefur verið erfitt að láta það fylgja lögum og reglum, og eru jafnvel ekki til 

regluverk um þau (Schor, 2016). Heilu íbúðarhverfin hafa e.t.v. verið tekin undir 

atvinnustarfsemi líkt og heimagistingar, sem eru ekki hluti af upprunalega deili- og 

aðalskipulagi borgarinnar (Gunnar Alexander Ólafsson o.fl., 2015). 

4. Vörumerki 

Í markaðsfræði er talað um hugtakið vörumerki (e.Brand), þegar fyrirtæki hanna nafn, hugtak, 

tákn, merki eða hönnun eða samsetningu þessara þátta til að aðgreina sína vöru eða þjónustu 

frá samkeppnisaðilum (Helding, Knudtzen og Bjerre, 2009). Á Íslandi hafa hins vegar verið 

miklar vangaveltur um þýðingu og innihald enska orðsins “brand”. Samkvæmt Sigurði og 

Þórhalli (Sigurður Gunnlaugsson og Þórhallur Örn Guðlaugsson, e.d) þýða þeir hugtakið 

“brand” sem auðkenni út frá því að “Brand” með stórum staf merkir vörumerki en “brand” með 

litlum staf merki auðkenni vörumerkisins. Auðkenni vörumerkisins hefur líka verið þýtt yfir 

enska hugtakið “branding”, sem er í raun og veru allar þær aðgerðir sem fyrirtæki fara í, til að 

aðgreina sitt vörumerki frá öðrum sambærilegum vörumerkjum. 

Það sem vörumerkið sækist eftir er að mynda ákveðna sérstöðu í huga neytandans, í 

þeim skilning að neytandinn aðgreinir vöru eða þjónustu frá öðrum sambærilegum vörum eða 

þjónustu (Holt, 2003). Þessi svokallaða sérstöðu er hægt að meta með aðgreinandi eiginleikum 

(e.Points of difference) eða POD. Með POD er átt við alla þá þætti eða eiginleika sem aðgreina 

vörumerkið frá öðru sambærilegu vörumerki. Þessir þættir eða eiginleikar geta verið í formi 

óáþreifanlegra hluta eins og skilaboð vörumerkisins til neytanda eða hönnun á merki þess. Þeir 

geta einnig verið í formi áþreifanlegra hluta eins og hönnun vörunnar, ef um vörudrifið 

fyrirtæki er að ræða (Kapferer, 2004). 

Helstu kostir auðkenningar er að vörumerkið getur oft verið verðmætara heldur en afurð 

fyrirtækisins (Ries, 2014). Þegar neytandinn kaupir afurð fyrirtækisins, svo sem vöru eða 

þjónustu, er hann ekki bara að kaupa notagildi afurðarinnar, heldur einnig vörumerkið í þeim 

skilning að afurðin sem fyrirtækið gefur út hefur ekki bara notagildi fyrir neytandann heldur 

einnig tilfinningalegt og félagslegt gildi (Holt, 2003). 

Þrátt fyrir að hugtakið auðkenning eða “branding”, sé skilgreint sem allar þær aðgerðir 

sem aðgreina vörumerkið frá öðrum sambærilegum vörumerkjum þá er það flókið 

umfangsmikið og vandasamt hugtak sem inniheldur margra ólíka þætti sem þurfa að vera stilltir 

rétt svo að vörumerkið nái þeim árangri sem það sækist eftir (Helding, Knudtzen og Bjerre, 

2009).  
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Vörumerkjavirði (e.Brand equity) er mikilvægur þáttur vörumerkis þar sem 

vörumerkjavirði er það auka virði sem vörumerkið hefur út frá eiginleikum vörunnar eða 

þjónustunnar. Mismunandi skilgreiningar hafa komið fram á hugtakinu vörumerkjavirði 

(e.Brand equity) sem hefur bæði verið rannsakað út frá fjárhagslegum sjónarmiðum og 

viðskiptavininum (Keller, 1993). Í þessari rannsókn verður aðeins fjallað um viðskiptagrundað 

vörumerkjavirði (CBBE) sem skoðar vörumerkjavirði vörumerkis út frá neytandanum.  

4.1. Viðskiptagrundað vörumerkjavirði (CBBE) 

Keller (1993) skilgreindi vörumerkjavirði sem mismunandi áhrif sem vörumerkjaþekking 

(e.Brand knowledge) hefur á viðbrögð neytanda við markaðssetningu á vöru eða þjónustu. 

Líkan viðskiptagrundaðs vörumerkjavirðis (e. Customer based brand equity) leitast við að 

útskýra sambandið á milli vörumerkis og neytenda (Keller, 1993). Ein leið til að útskýra 

viðskiptagrundað vörumerkjavirði er sú að skoða samanburðarpróf eins og 

blindrasmökkunarpróf (e. Blind testing). Tilgangurinn með blindraprófi er að meta hvaða 

vörumerki er sterkara í huga neytandans. Neytendur eru líklegri til að hafa sterkari skoðanir á 

niðurstöðum prófsins þegar þeir vita hvaða vörumerki á við en þegar þeir vita ekki hvaða 

vörumerki á við. Þessi munur á skoðunum þeirra er vörumerkjavirði vörunnar (Helding o.fl., 

2009).  

Viðskiptagrundað vörumerkjavirði er þegar neytandinn þekkir vörumerkið og hefur 

sterk, jákvæð og einstök hugrenningatengsl til þess. Áhrif vörumerkis á neytandann stafar af 

reynslu og vörumerkjaþekkingu neytandans.  Fyrirtæki geta reynt að stjórna vörumerkjavirði 

vörumerkisins með markaðsaðferðum en erfitt er að stjórna því þar sem vörumerkjavirði er 

hugmynd, skynjun, val og viðbrögð neytandans við markaðsetningu vörunnar (Keller, 1993).  

Vörumerki hefur jákvætt viðskiptagrundað vörumerkjavirði ef neytandi bregst betur við 

markaðssetningu vöru eða þjónustunnar þegar vörumerkið er sýnilegt en þegar vörumerki er 

ekki til staðar. Ávinningur vörumerkis með jákvætt viðskiptagrundað vörumerkjavirði er  meiri 

tryggð neytenda, styrkur gegn samkeppnisaðilum, ótengdari gegn verðhækkunum, hærri tekjur, 

lægri kostnaður og meiri hagnaður (Keller o.fl., 2012).  

Vörumerkjaþekking er lykillin að því að styrkja vörumerkjavirði vörumerkisins. Kanna 

þarf vörumerkjaþekkingu vörumerkis til að geta skilgreint hvort vörumerki hafi 

viðskiptamiðað vörumerkjavirði (Helding o.fl., 2009). Vörumerkjaþekking samkvæmt 

viðskiptagrunduðu vörumerkjavirði skiptist í vörumerkjavitund (e. Brand aweraness) og 

vörumerkjaímynd (e. Brand image) eins og sjá má á mynd 3 (Keller, 1993). 
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Mynd 3. CBBE: Viðskiptagrundað vörumerkjavirði. (Keller, 1993). 

4.2. Vörumerkjavitund 

Samkvæmt Rossister og Percy árið 1897 er vörumerkjavitund hversu sterkt vörumerkið er í 

huga neytandans og hvort neytandinn beri kennsl á og muni eftir vörumerkinu undir 

mismunandi kringumstæðum. Til að neytandi geti borið kennsl á vörumerki þarf neytandinn 

hafi séð eða heyrt um vörumerkið og geti því greint það frá öðrum vörumerkjum (Keller, 1993). 

Vörumerkjavitund spilar stóran þátt í ákvarðanartöku og kauphegðun neytanda, vegna lærða 

þátta eða hve ofarlega vörumerkið er í huga neytanda, vegna íhugunar þar sem vörumerkið er 

hluti af mörgum valkostum og vegna vals þar sem neytandinn er líklegri að velja vöru sem 

hann er kunnugur eða hefur áður prufað (Keller, Apéria, og Georgson, 2012). 

4.3. Vörumerkjaímynd  

Hugtakið vörumerkjaímynd (e.brand image) má skilgreina hvernig neytendur skynja og 

skilgreina vörumerki út frá tilfinningalegum og félagslegum þáttum (Helding o.fl., 2009). 

Samkvæmt Keller (1993) er vörumerkjaímynd það viðhorf og þau hugrenningatengsl sem 

neytandi hefur við vörumerki. Hugrenningatengsl vörumerkis er margskonar og endurspeglar 

bæði eiginleika vörunnar og þætti sem eru óháðir vörunni eða þjónustunni sjálfri. Með 

hugrenningatengslum er átt við þá þætti sem skilgreina merkingu vörumerkisins í huga 

neytenda 
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 Hugrenningatengsl neytenda til vöru eða þjónustu er hægt að finna með að því að 

spyrja neytandann hvað kemur fyrst upp í huga þegar hann hugsar um vörumerkið. Út frá 

svörum spurningarinnar er svo hægt að búa til hugarkort (e. Mental map) sem er myndræn 

greinin á þeim kjarnaþáttum (e. Core associations) sem eru í huga neytanda. Hugarkortið gefur 

góða mynd af því hvernig neytendur skynja vörumerkið í raun út frá viðhorfi, skoðunum, 

tilfinningum, ímynd, reynslu og trú þeirra á vörumerkinu. 

Mikilvægt er að vörumerkjaímynd séu sterk, jákvæð og einstök í huga neytenda og eru 

allar markaðsaðferðir fyrirtækja með það markmið (Keller o.fl., 2012). Til að vörumerki sé 

sterkara, en vörumerki samkeppnisaðila, þurfa hugrenningatengsl vörumerkisins að vera 

sterkari, hagstæðari og einstakari en vörumerkjaímynd samkeppnisaðilans (Helding o.fl., 

2009). Eins og áður hefur komið fram leitast líkan viðsiptamiðaða vörumerkjavirðis til að 

útskýra sambandsið milli vörumerkisins og neytandans. Vörumerki með jákvætt 

viðskiptamiðað vörumerkjavirði eru líklegri til að vera valin en þau vörumerki sem hafa 

neikvætt vörumerkjavirði. Vörumerkjaímynd er mikilvægur þáttur í að byggja upp jákvætt 

viðskiptamiðað vörumerkjavirði (Keller, 1993). Hugrenningatengsl vörumerkis sem myndar 

vörumerkjaímynd eru ekki bara búin til innan fyrirtækisins með markaðsaðgerðum heldur hafa 

utanaðkomandi þættir eins og reynsla, fjölmiðlaumfjöllun og umtal (e. Word of mouth) einnig 

áhrif. Mikilvægt er fyrir fyrirtæki að vera vel upplýst um þessi utanaðkomandi áhrif og reyna 

hafa áhrif og stjórn á þeim til að viðhalda góðri vörumerkjaímynd (Keller o.fl., 2012). 

Eins og mynd 4 sýnir skiptist hugreningatengsl neytanda við vörumerki (e. Brand 

associations) í þrennt eiginleika (e. Attributes), ávinning (e. Benefits) og viðhorf (e. Attitude). 

 

Mynd 4.  Hugrenningatengsl neytanda til vörumerkis: Unnið úr gögnum frá (Keller, 1993). 

Eiginleikar vöru eru þeir lýsandi þættir sem einkenna vöru eða þjónustu í huga neytenda 

eða í raun og veru hvað felst í kaupum og neyslu vörunnar fyrir neytandann. Eiginleikar vöru 

skiptast í þá þætti sem tengjast frammistöðu vörunnar eða þjónustunnar beint og þeirra þátta 

sem tengjast frammistöðu vörunnar eða þjónustunnar óbeint. Samkvæmt rannsókn Blattberg 

og Wisniewski frá árinu 1989 er verð vöru mikilvægur eiginleiki vöru og þjónstu því verð getur 

Hugrenningatengsl neytanda til 
vörumerkis

Eiginleikar Ávinningur Viðhorf
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haft áhrif á vörumerkjaval neytenda þar sem neytendur hafa oft sterkar skoðanir á verð og virði 

vara og þjónustu og getur það haft áhrif á vörumerkjaval (e. Brand choice) neytanda (Keller, 

1993). 

Ávinningur vöru eru þau persónulegu gildi sem neytandinn tengir við vörumerkið. 

Ávinning vöru skiptist í þrennt, hagnýtan ávinning, upplifun og táknrænar ávinning. Hagnýtur 

ávinningur vöru eða þjónustu er persónulegur ávinningur sem vörumerkið gerir fyrir 

neytandann. Upplifun vörumerkisins á við það hvernig neytandinn skynjar upplifun sína á 

vörumerkinu, hvaða ánægju neytandinn fær frá vörumerkinu og lýsir ánægju eða óánægju við 

neyslu vörunnar eða þjónustunnar. Táknrænn ávinningur vörumerkis er hvernig vörumerkið 

hefur áhrif á sjálfsmynd neytandans og hvaða félagslega samþykki varan hefur (Helding o.fl., 

2009). 

Viðhorf vöru er mikilvægt hugrenningatengsl vörumerkis þar sem viðhorf er heildarmat 

neytandans á vörumerkinu og hefur einnig áhrif á vörumerkjaval (e. Brand choice) neytandans. 

Mörg mismunandi líkön hafa komið fram um viðhorf vöru, en viðhorf vörumerkis, samkvæmt 

almennri skilgreiningu, fall af eiginleikum og ávinning sem eru tengd áberandi þáttum 

vörumerkisins (Keller, 1993). 

Hve sterkt vörumerki er í huga neytandans veltur á því hvernig markaðsaðgerðir og 

utanaðkomandi þættir hafa áhrif á ímynd vörumerkisins í huga neytandans. Bæði hve miklar 

upplýsingar neytandinn hefur um vörumerki og hvernig hann hugsar um það hefur áhrif á 

styrkleika vörumerkjaímyndarinnar (Keller o.fl., 2012). Persónuleg reynsla neytandans á 

vörunni eða þjónustunni sjálfri myndar sterk hugrenningatengsl til vörumerkisins. Eiginleiki, 

þeir lýsandi þættir sem einkenna vöru eða þjónustu í huga neytanda, og ávinningur,  þau 

persónuleg gildi neytandans sem hann tengir við vörumerkið, myndast með reynslu og getur 

haft áhrif á ákvörðunartöku neytandans.  

Rannsóknir hafa sýnt að ímynd neytenda á vörumerki tengist bæði ánægju og tryggð 

þeirra til vörumerkisins. Helstu þættir sem taldir eru hafa áhrif á ímynd eru gæði og verðlagning 

vöru og þjónustu og traust. Mikilvægt er að fyrirtæki skipuleggi, hafi áhrif á og hlúi að ímynd 

sinni þar sem ímynd fyrirtækis er mikilvægur þáttur starfseminnar þar sem góð ímynd getur 

dregið að nýja viðskiptavini og hefur bein áhrif á afkomu fyrirtækisins.  Ímynd byggist á 

mörgum þáttum eins og fram hefur komið og má segja að ímyndin sé andlit fyrirtækisins því 

það er það sem neytandinn sér og skynjar (Þorlákur Karlsson, 2000).  
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5. Miðuð markaðsfærsla 

Miðuð markaðssetning er tegund markaðsáætlunar sem skiptist í þrjá þætti markaðshlutun (e. 

Segmentation), markaðsmiðun (e. Targeting) og staðfærslu (e. Positioning). Fyrirtæki nota 

miðaða markaðssetningu til að ná sem bestum árangri í markaðsstarfi sínu með því að einblína 

á markhóp/a (Keller og Kotler, 2012). Eins og mynd 5 sýnir er fyrsta skref í markaðsmiðaðri 

markaðssetningu markaðshlutun þar sem markaðnum er skipt niður eftir ákveðnum breytum. 

Eftir markaðshlutun eru valdir þeir markhópar sem fyrirtækið telur geta skapað mesta virðið 

og fyrirtækið kýs að þjóna. Síðasta skrefið er svo staðfærsla þar sem fyrirtækið staðfærir sig í 

huga neytandans (Þórhallur Guðlaugsson, 2007).  

 

 

Mynd 5. Miðuð markaðsfærsla. (Þórhallur Guðlaugsson, 2007). 

5.1. Markaðshlutun 

Markaðshlutun er ferli sem skiptir markaðnum niður í smærri og samstæðari hópa og með því 

er hægt að ná til neytenda á árangursríkan og skilvirkan hátt (Þórhallur Guðlaugsson, 2007). Á 

neytendamarkaði er hægt að skipta markaðnum niður eftir landfræðilegum breytum, 

lýðfræðilegum breytum, sálfræðilegum breytum og hegðunarbreytum. Hóparnir skiptast eftir 

þörfum, einkennum og hegðun neytanda sem gætu því viljað samskonar eða svipaðar vöru og 

þjónustu. Kostir markaðshlutunar er að fyrirtæki geta fínstillt vöru sína og þjónustu og verðlagt 

þær og markaðssett á viðeigandi hátt fyrir markhópinn (Guðmundur Arnar Guðmundsson, 

2014).   

5.2. Markaðsmiðun  

Þegar búið er að hluta markaðin niður þarf fyrirtækið að meta markaðshlutana og ákveða 

hversu mörgum og hverjum þeir ætla að beina markaðsmiðaðri markaðssetningu sinni að. Erfitt 

Markaðshlutun • Gera grein fyrir 
markaðshlutum

Markaðsmiðun • Velja markhóp

Staðfærsla
• Samræma 

aðgerðir fyrir 
hvern hóp
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er fyrir fyrirtæki að sinna þörfum allra á markaði og þess vegna þarf að greina hvaða hópur/ar 

veitir fyrirtækinu flestu tækifærin til að skapa mesta virðið. Þetta hjálpar fyrirtækjum að skapa 

sér markaðsforskot. Markhópur samanstendur af neytendum með svipaðar þarfir og einkenni 

sem fyrirtækið vill þjóna (Keller og Kotler, 2012). 

5.3. Staðfærsla 

Þegar búið er að greina hvaða markaðshluta fyrirtækið vill þjóna þarf að það að staðfæra sig í 

huga neytandans til að geta keppt við samkeppnisaðila. Með staðfærslu eru fyrirtæki að skapa 

skýra, aðgreinandi og eftirsóknarverða stöðu í huga neytandans sem aðgreinir vöru þeirra frá 

vörum samkeppniaðilans (Þórhallur Guðlaugsson, 2007). Til að skapa samkeppnisforskot 

þurfa vörur eða þjónusta fyrirtækisins að hafa meira virði fyrir markhópinn, vera með lægra 

verði en samkeppnisaðilinn eða umfram eiginleika eða ávinning sem réttlætir hærra verð 

vörunnar eða þjónustunnar í huga neytandans. Mikilvægt er fyrir fyrirtæki að gera sér grein 

fyrir því að staðfærsla og ávinningur vöru eða þjónustu er frá sjónarhorni neytandans en ekki 

fyrirtækisins.  Fyrirtæki reyna því að staðfæra vöru sína eða þjónustu í huga neytandans þannig 

að hún skapi þeim samkeppnisforskot. Vel heppnuð staðfærsla skýrir fyrir neytandanum fyrir 

hvað varan eða þjónustan stendur, hver ávinningur neytandans er af vörunni eða þjónustunni 

og hvernig hún skapar einstæða merkingu í huga hans samanborið við vöru eða þjónustu 

samkeppnisaðilans (Keller og Kotler, 2012).  

 Hægt er að skilgreina staðfærslu út frá þrem hlutum; aðgreiningu, aðgerð og ímynd. 

Aðgreining er hvernig vara fyrirtækisins aðgreinir sig frá samkeppnisaðilum til dæmis með 

verði eða virði vörunnar eða þjónustunnar. Aðgreiningin getur verið byggð á mörgu þáttum 

svo sem vörunni, þjónustunni, starfsfólkinu eða ímyndinni. Með aðgerð er átt við hvernig 

fyrirtækið ætlar að koma aðgreiningu vöru sinnar eða þjónustu til skila til neytandans og 

staðfæra sig í huga hans. Ímynd hefur verið skilgreind á mismunandi vegu milli fræðimanna, 

en segja má að ímynd séu þau hugrenningatengsl neytandans til vörumerkisins.  

Þrátt fyrir að staðfærsla fyrirtækis sé með það markmið að skapa ímynd fyrirtækisins í 

huga neytandans er ekki víst að staðfærslan og raunveruleg ímynd neytandans sé sú sama. Til 

að neytendur geti haft ímynd á fyrirtækinu þurfa þeir að þekkja til fyrirtækisins. 

Hugrenningatengsl neytenda á fyrirtæki geta byggst á lítilli eða mikilli þekkingu. Mismunurinn 

á staðfærslu og ímynd er hægt að útskýra eftir því hversu vel neytendur þekkja til fyrirtækisins. 

Undirstaðfærsla er þegar neytendurnir vita ekki hvað vara eða þjónusta fyrirtækisins stendur í 

raun og veru fyrir. Hægt er að útskýra undirstaðfærslu með því að neytendur hafi í raun og veru 

litla sem enga þekkingu á vöru eða þjónustu fyrirtækisins. Yfirstaðfærsla er hins vegar þegar 
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neytendur hafa of þrönga sýn af fyrirtækinu, vörum þess eða þjónustu með þeim afleiðingum 

staðfærslan og ímynd fyrirtækisins verður ekki sú sama og fyrirtækið leitast eftir. Einnig ef 

fyrirtæki staðfæra vöru sína og þjónustu ekki nægilega skýrt getur það orðið til þess að ímynd 

neytandans á vörunni eða þjónustunni verður ruglingsleg (Þórhallur Guðlaugsson, 2007).  

6. Aðferð 

Í þessum kafla verður farið yfir aðferðafræði ritgerðarinnar. Við gerð rannskóknarinnar var 

fyrst framkvæmd megindleg rannók á formi spurningakönnunar og þar á eftir var framkvæmd 

eigindleg rannsókn í formi hálf-opið viðtala.  

 Áður en rannsóknirnar vour framkvæmdar var unnið í fræðilega kafla rannsóknarinnar. 

Með markmið rannsóknarinnar í huga var göngum aflað fyrir skrif á fræðilega kafla 

ritgerðarinnar. Söfnun gagna fór bæði fram bókasafni Syddansk University (University of 

Southern Denmark) og rafrænt meðal annars í gegnum google.com, scholar.google.com, 

EBSCOhost og á gagnabönkum Syddansk University. Leitarorð sem meðal annars voru notuð 

voru deilihagkerfi (e. Sharing economy), vörumerkjaímynd (e. Brand image), vörumerki (e. 

Brand), ferðaþjónusta á Íslandi, fjöldi ferðamanna á Íslandi, staðfærsla (e. Positioning), miðuð 

markaðsfærsla (e. STP marketing), Airbnb á Íslandi og Airbnb.  

6.1. Aðferð megindlegu rannsóknar 

Í þessum kafla verður farið yfir aðferðafræði megindlegu rannsókn ritgerðarinnar. Kaflinn 

skiptist upp í þátttakendur; mælitæki; framkvæmd; úrvinnsla.  

6.1.1. Þátttakendur  

Markmið könnunarinnar var að kanna ímynd Airbnb notenda og bera það saman við staðfærslu 

Airbnb. Þýði könnunarinnar voru þeir sem eru eða hafa verið með eign í leigu á Airbnb og þeir 

sem hafa leigt íbúð í gegnum Airbnb. Bæði var notast við hentugleikaúrtak og snjóboltaúrtak, 

þar sem könnuninni var deilt á Facebook, sett inn á Facebook hóp sem er aðeins ætlaður Airbnb 

leigjendum og einnig bentu vinir rannsakenda á aðila sem höfðu nýtt sér Airbnb. Til að vera 

viss um að allir þátttakendur könnunarinnar væru neytendur Airbnb innihélt spurningalistinn 

síuspurningu sem greindi á milli þeirra sem hafa nýtt sér þjónustu Airbnb og þeirra sem hafa 

ekki nýtt sér hana. Alls voru 222 svarendur spurningalistans en alls komust 140 þátttakendur í 

gegnum síuspurninguna eða 63% svarenda.  
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Tafla 1 sýnir kynjaskiptingu þátttakenda og þar sést að meirihluti þátttakenda var 

kvenkyns eða 65,7%.  

 

Tafla 1. Kynjahlutfall 

Kyn Fjöldi Hlutfall í % 

Kvenkyn 92 65,7% 

Karlkyn 48 34% 

Alls 140 100% 

 

 Tafla 2 sýnir aldursskiptingu þátttakenda. Rúmur helmingur þátttakenda eða 53,6% 

voru á aldrinum 20-29 ára en þar á eftir komu þáttakenur á aldrinum 40-49 ára eða 17,1% en 

enginn þátttakandi var yngri en 19 ára.  

 

Tafla 2. Aldursskipting 

Aldur Fjöldi Hlutfall í % 

19 ára eða yngri 0 0% 

20 - 29 ára 75 53,6% 

30 - 39 ára 21 15% 

40 - 49 ára 24 17,1% 

50 - 59 ára 12 8,6% 

60 ára eða eldri 8 5,7% 

Alls 140 100% 

 

Hjúskapastaða þátttakenda skiptist frekar jafnt á milli svara. En eins og sést í töflu 3 

voru flestir þátttakendur í sambúð eða 34,3% þátttakenda.  

 

Tafla 3. Hjúskapastaða þátttakenda. 

Hjúskapastaða Fjöldi Hlutfall í % 

Einhleyp/ur 36 25,7% 

Í sambandi 25 17,9% 

Í sambúð 48 34,3% 

Gift/ur 31 22,1% 

Alls 140 100% 

   

 

Athyglisvert er að aðeins fengust 139 svör við spurningunni um tekjur þátttakenda, en 

skýringin gæti verið vegna þess að það telst vera viðkvæm spurning. Tafla 4 sýnir svör 

þátttakenda. 
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Tafla 4. Tekjur þátttakenda 

Mánaðartekjur fyrir skatt Fjöldi Hlutfall í % 

199.000 kr. eða minna 23 16,5% 

200.000 kr. - 399.000 kr. 37 26,6% 

400.000 kr. - 599.000 kr. 35 25,2% 

600.000 kr. - 799.000 kr. 39 28,1% 

800.000 kr. - 999.000 kr. 1 1% 

1.000.000 kr. eða meira 4 2,9% 

Alls 139 100% 

6.1.2. Mælitæki 

Mælitæki rannsóknarinnar var á formi spurningalista sem gerður var í vefkönnunarforritinu 

Google Forms. Spurningalistinn innihélt samtals 53 spurningar (sjá viðauka A). 

Spurningalistinn var bæði frumsaminn af rannsakanda og einnig var stuðst við rannsókn 

Guttentag (2016, viðauki C) sem kannaði af hverju ferðamenn völdu Airbnb. Ekki var hægt að 

nýta niðurstöður könnunar Guttentags þar sem könnunin gefur ekki mynd af ímynd Íslenskra 

neytenda á Airbnb.  

Fyrsta spurning spurningakönnunarinnar var opin spurning þar sem kannað var hvað 

væri það fyrsta sem kemur upp í huga neytandans (e. top of mind) þegar hann heyrir Airbnb. 

Með þessari spurningu var verið að leitast eftir hvað neytendur tengja við vörumerkið Airbnb 

og úr gögnum var búið til hugarkort fyrirtækisins. Ákveðið var að hafa opnu spurninguna sem 

fyrstu spurningu spurningalistans svo svar þátttakenda væri ekki undir áhrif annarra spurninga.  

Í spurningu tvö voru svarendur spurðir að því hver tengsl þeirra væru við Airbnb. Þessi 

spurning var á formi síuspurningar og útilokaði hún þá svarendur sem ekki höfðu nýtt sér 

þjónustu Airbnb. Einnig skipti spurningin svarendum upp í þrjá hópa eftir tengslum þeirra við 

Airbnb. Hópur eitt voru þeir sem aðeins hafa leigt eign á Airbnb, hópur tvö voru þeir sem eru 

eða hafa verið með eign í leigu í gegnum Airbnb og hópur þrjú átti við þá sem bæði hafa leigt 

Airbnb og verið með eign í leigu í gegnum Airbnb. 

Hópur eitt fékk spurningar varðandi leigu á Airbnb, hópur tvö fékk spurningar varðandi 

útleigu á eign í gegnum Airbnb en hópur þrjú fékk allar spurningar spurningalistans. Hóparnir 

þrír enduðu svo allir á bakgrunnspurningum.  

Hóparnir fengu einnig fullyrðingaspurningar sem flokkuðust eftir hentugleika, 

heimilisaðstæðum, upplifun og vörumerkjasamfélaginu og fékk hver hópur mismunandi 

spurningar eftir tengslum þeirra við Airbnb. Svarkostur fullyrðinga spurninganna voru á formi 

fimm bila raðkvarða þar sem svarkostirnir fóru frá mjög ósammála til mjög sammála. Með 
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þessum spurningum var verið að leitast eftir hvaða þættir neytendur töldu vera ástæður þess að 

þeir völdu Airbnb. Spurningakönnunin endaði svo á þremur bakgrunnspurningum þar sem 

spurt var um kyn, aldur og mánaðartekjur fyrir skatt.  

6.1.3. Framkvæmd 

Áður en farið var í gerð spurningalistans var greint frá markmiði könnunarinnar, ákveðið hverja 

ætti að spyrja og um hvað. Markmið spurningakönnunarinnar var að athuga hvort samræmi sé 

á milli staðfærslu Airbnb og ímynd íslenskra neytanda. Þar sem aðeins er verið að kanna ímynd 

íslenskra neytenda var ákveðið að spurningalistinn  innihéldi síuspurningu sem útilokuðu þá 

sem ekki höfðu nýtt sér Airbnb né verið með eign í leigu á Airbnb. Upplýsinga var aflað um 

þá þætti sem Airbnb gefur sig út fyrir að uppfylla ásamt því að kanna hvernig best sé að 

rannsaka ímynd fyrirtækja. Einnig var haft samband við Þorlák Karlsson, dósent við Háskólann 

í Reykjavík, sem gaf leiðbeiningar um hvernig ímynd fyrirtækja er könnuð. Með þessa þætti í 

huga voru spurningarnar samdar. 

 Notast var við vefkönnunarforritið Google Forms við gerð könnunarinnar. Áður en 

könnunin var send út var spurningalistinn forprófaður af þrem einstaklingum sem rannsakandi 

vissi að höfðu nýtt sér þjónustu Airbnb, því endurspegluðu þeir hluta af þýðinu. Forprófunin 

reyndist mikilvægt skref í ferlinu þar sem rannsakandinn fékk ábendingar varðandi orðalag 

nokkurra spurninga sem hefðu getað aukið brottfall við öflun gagna. Könnuninni var deilt á 

samfélagsmiðlinum Facebook þar sem ættingjar og vinir rannsakenda deildu einnig könnuninni 

áfram. Einnig var könnunin send inn á lokaðan Facebook hóp sem aðeins er ætlaður þeim sem 

eru með eign í leigu í gegnum Airbnb. Könnunin var send inn hópinn þann 2. maí 2017 þegar 

487 einstaklingar voru skráðir í hópinn.   

Þegar svarendur opnuðu spurningakönnunina var rannsakandi kynntur, látið vita að 

spurningakönnun væri hluti af BSc ritgerð og að ekki væri hægt að rekja einstaka svör til 

þátttakenda. Markmið kynningarinnar var að ná trausti svarenda áður en þeir svöruðu 

spurningakönnuninni. Einnig var látið vita að spurningakönnunin varðaði Airbnb með það að 

markmiði að aðeins þeir sem þekkja vörumerkið Airbnb svöruðu könnuninni. 

Spurningakönnunin var opin í sjö daga og gekk öflun svara vel, en alls voru 144 þátttakendur 

sem komust í gegnum síuspurninguna og taldi rannsakandi það vera nægilegan fjölda svara til 

að byrja úrvinnslu gagna.  
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6.1.4. Úrvinnsla 

Gögn spurningakönnunarinnar voru færð frá Google Forms forritinu yfir í Microsoft Excel þar 

sem gögnin voru forunnin, skoðuð og hreinsuð til að undirbúa þau fyrir tölfræðilegar 

greiningar. Fyrst var greint niðurstöður spurningarinnar „Hvað er það fyrsta sem þér dettur í 

hug þegar þú heyrir Airbnb?“. Öll svör spurningarinnar voru færð yfir í Excel og flokkuð niður 

eftir flokkum hugrennitengsla samkvæmt Keller (1993). Því næst voru svör einstaka flokka 

talin og búið var til hugarkort með hjálp Microsoft Word. Þar sem allir sem opnuðu 

spurningarkönnunina fengu þessa spurningu var þeim svörum sem enga tengingu höfðu við 

Airbnb eytt út. 

 Því næst var þátttakendum skipt niður í tvo hópa eftir tengslum þeirra við Airbnb. 

Annarsvegar leigjendur Airbnb og hinsvegar leigusalar Airbnb og því þurfti að sameina þá sem 

bæði höfðu leigt Airbnb og verið með eign í leigu við hópana. Í Microsoft Excel voru 

spurningarnar síðan sameinaðar með þeim hætti að tvö gagnasöfn voru notuð í úrvinnslu í 

tölfræðiforritinu SPSS Statistic 23. Gagnasöfnin voru því; 

 Þeir þátttakendur sem höfðu leigt Airbnb eignir og þeir þátttakendur sem höfðu bæði 

leigt og eru eða höfðu verið með eign í útleigu (Úrtak var samtals 109). 

 Þeir þátttakendur sem höfðu verið með Airbnb eign til útleigu og þeir sem höfðu bæði 

leigt Airbnb eign og eru eða höfðu verið með eign í útleigu (Úrtak var samtals 73). 

Eftir að flokkun þátttakenda var unnið í gagnasöfnunum tveimur í SPSS og voru allar 

breytur og spurningar endurunnar og skýrðar í samræmi við þá upphaflegu mynd sem bæði 

spurningarnar og breyturnar voru í. Í SPSS voru framkvæmd nokkur tölfæðipróf við úrvinnslu 

gagnanna. Stuðst var við t-próf með pöruðu úrtaki (e. Paired-samples t-test) til að athuga hvort 

að marktækur munur væri á milli tveggja breytna. Einnig var notast við t-próf tveggja óháðra 

úrtaka (e. Independent-samples t-test) til þess að bera saman meðaltöl tveggja óháðra hópa þar 

sem ein af breytunum var nafnbreyta og önnur skalabreyta. Auk þess var notast við einhliða 

dreifigreiningu (e. ANOVA) til þess að kanna mismun milli fleiri en tveggja hópa. Einnig var 

notast við fylgni (e. Correlation) til að athuga hvort að línuleg tengsl væru á milli skalabreytna. 

Notast var við fylgnistuðul frá Fields (2009) um styrk sambandsins á milli breytanna. 

 Eftir úrvinnslu gagna í SPSS voru gögnin aftur færð í Microsoft Excel þar sem unnið 

var myndrænt út úr þeim gögnum sem áttu við.  
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6.2. Niðurstöður meigindlegu rannsóknarinnar 

Í þessum kafla verður helstu niðurstöðum megindlegu rannsóknarinnar gerð skil. Þeim verður 

skipt í eftirfarandi kafla: 

1. Hugarkort Airbnb. Í þessum kafla verður farið yfir hugarkort Airbnb. Gert verður grein 

fyrir einstaka svörum þátttakenda og sýnt verður með myndrænum hætti niðurstöður 

hugrenningartengsla þátttakenda til Airbnb. 

2. Niðurstöður sem varðar einstaklinga sem hafa leigt Airbnb eign. Í þessum kafla verður 

farið í niðurstöður þeirra þátttakenda sem hafa leigt eign á Airbnb. Niðurstöðurnar taka 

því bæði afstöðu til þátttakenda sem völdu svarkostinn „Ég hef leigt Airbnb íbúð“  

og þeirra sem völdu svarkostinn „Ég hef bæði leigt Airbnb íbúð og er eða hef verið með 

eign í leigu í gegnum Airbnb“. En kaflinn mun aðeins taka mið af þeim spurningum 

spurningalistans sem varða leigu á Airbnb eign. Kaflin mun einnig innihalda undirkafla 

þar sem fjallað verður um staðfærslu þætti Airbnb og niðurstöður sem varðar ímynd 

leigjenda á þeim vörumerkja sérkennum sem Airbnb stendur fyrir. 

3. Niðurstöður sem varða þátttakendur sem eru eða hafa verið með eign til útleigu á 

Airbnb. Þeir þátttakendur sem fjallað verður um í þessum kafla eru þeir sem eru eða 

hafa verið með eign í úleigu á Airbnb. Því mun kaflinn bæði eiga við þá sem völdu 

svarkostinn „Ég er eða hef verið með eign í leigu á Airbnb“ og þeirra sem völdu 

svarkostinn „Ég hef bæði leigt Airbnb íbúð og er eða hef verið með eign í leigu í 

gegnum Airbnb“. Kaflinn mun einungis taka mið af svörum sem eiga við þær 

spurningar sem varða útleigu á Airbnb eign. Einnig mun kaflinn innihalda undirkafla 

þar sem fjallað verður um staðfærslu þætti Airbnb og niðurstöður sem varðar ímynd 

leigusala á þeim vörumerkja sérkennum sem Airbnb stendur fyrir.  
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Áður en farið verður í kaflana verður farið yfir niðurstöður fyrstu og einu 

aðgreiningarspurningu könnunarinnar. Eins og sjá má á mynd 6 voru þátttakendur spurðir að 

því hver tengsl þeirra við Airbnb væri. Niðurstöðurnar sýndu að rúmlega helmingur svarenda 

eða 48% höfðu einungis leigt út Airbnb eign og 22% þátttakenda höfðu einungis verið með 

eign í útleigu í gegnum Airbnb. Þeir svarendur sem völdu svarkostinn „Ég hef bæði leigt og er 

eða hef verið með eign í leigu á Airbnb“ voru 30% af heildar þátttakendum. Þar sem sá hópur 

fékk allar spurningar spurningalistans, bæði þær sem varða leigu á Airbnb eign og þær sem 

varða útleigu á Airbnb eign, voru svör þeirra tekin til greina við tölfræðilega úrvinnslu 

gagnanna bæði fyrir niðurstöður leigjenda og niðurstöður leigusala. 

 

Mynd 6. Hvert af eftirfarandi atriðum á best við þig? 

  

48%

22%

30%

Ég hef leigt Airbnb íbúð

Ég er eða hef verið með eign í leigu í gegnum Airbnb

Ég hef bæði leigt og er eða hef verið með eign í leigu á Airbnb



 

 

25 

6.2.1. Hugarkort Airbnb 

Hugarkortið var unnið út frá spurningunni „Hvað er það fyrsta sem þér dettur í hug þegar þú 

heyrir Airbnb?“. Alls svöruðu 140 þátttakendur spurningunni. Eins og áður hefur komið fram 

er hugarkort myndræn lýsing á mismunandi hugrenningatengslum neytanda til vörumerkis. 

Mynd 7 sýnir hugrenningatengsl þátttakenda til Airbnb. Flestir tengdu við eiginleika 

vörumerkisins þar sem íbúðarleiga kom fyrir oftast eða 22,1% og þar á eftir gisting eða 20,7%. 

Þar á eftir tengdu þátttakendur við ávinning Airbnb eða hversu ódýrt það er, þar sem 18,6% 

sögðu að Airbnb væri ódýrt. Aðrir viðhorfsþættir eins og túristar kom fyrir eða um 8,6% og 

ferðalög eða 7,1%.. Einnig voru nefnd fleiri atriði en heildarsvör þátttakenda má sjá í töflu 21 

í viðauka C.  

 

 

Mynd 7. Hugarkort Airbnb 
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6.3. Niðurstöður leigjenda Airbnb 

Þessi kafli fjallar um niðurstöður sem varðar þátttakendur sem hafa leigt eign á Airbnb. Eins 

og áður kom fram, eiga niðurstöður leigjenda Airbnb bæði við þá þátttakendur sem svöruðu 

játandi að hafa leigt eign á Airbnb og þeirra sem höfðu leigt eign á Airbnb og verið með eign 

til útleigu á Airbnb. Niðurstöðunum verður skipt í fimm flokka eftir þema spurninganna. 

Flokkarnir eru fimm alls og bera heitin; Almennar niðurstöður, Hentugleiki, Heimilisástæður, 

Upplifun og Staðfærsla Airbnb. 

6.3.1. Almennar niðurstöður leigjenda 

Airbnb leigjendur voru spurðir að því hversu oft að jafnaði þeir ferðast erlendis á ári. Eins og 

sést á mynd 8 ferðast flestir að jafnaði 2-3 sinnum á ári eða 55% þátttakenda. Þar á eftir voru 

21,1% þátttakenda sem ferðast að jafnaði 0-1 sinni á ári.  

 

Mynd 8. Að jafnaði, hversu oft ferðast þú erlendis á ári? 
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Mynd 9 sýnir í hve langan tíma þátttakendur leiga Airbnb eign að jafnaði. Flestir 

þátttakendur eða 55% leigja Airbnb eign í þrjá til fjóra daga í senn, þar á eftir var 26,6% 

þátttakenda sem leigja Airbnb í 5 til 7 daga í senn.  

 

Mynd 9. Að jafnaði, í hve langan tíma leigir þú Airbnb íbúð/herbergi? 
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þátttakenda sem höfðu nýtt sér Airbnb tvisvar til þrisvar sinnum. Athyglisvert þótti að tveir 

þátttakenda höfðu aldrei nýtt sér Airbnb erlendis og má því áligta að þeir hafa einungis nýtt sér 

Airbnb innanlands. 

 

Mynd 10. Hversu oft hefur þú nýtt þér Airbnb erlendis? 
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Þátttakendur voru einnig spurðir að því hvort þeir hafi nýtt sér Airbnb innanlands en 

eins og sést á mynd 11 höfðu meirihluti þátttakenda eða 87,2% ekki nýtt sér Airbnb innanlands.  

 

Mynd 11. Hefur þú leigt Airbnb íbúð innanlands? 

 

Spurt var um hver megin tilgangur ferðarinnar var þegar Airbnb varð fyrir valinu. Hér 

höfðu þátttakendur möguleika á að velja allt sem átti við. Á mynd 12 má sjá niðurstöður 

spurningarinnar en stærsti hluti þátttakenda eða 35,4%, voru í skemmtiferð og þar á eftir kom 

27,7% þátttakenda sem nefndu vinaferð. Samkvæmt niðurstöðum spurningarinnar var því um 

helmingur þátttakenda sem var í vina- eða skemmtiferð þegar þeir nýttu sér gistingu í gegnum 

Airbnb.  

 

Mynd 12. Hver var megin tilgangur ferðarinnar þegar þú kaust Airbnb? 
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6.3.2. Hentugleiki 

Hentugleiki mældist yfir meðallagi í öllum fullyrðingum í töflu 5. Niðurstöðurnar sýndu að 

þátttakendur velja Airbnb eignir til leigu vegna hversu ódýrt það er að leigja Airbnb eignir en 

breytan að þátttakendur kjósi Airbnb því það er ódýrt, mældist hæst af breytunum þremur. 

Einnig var marktækur munur á milli breytanna „Ég kýs Airbnb því það er ódýrt“ og breytunnar 

„Ég kýs Airbnb því það gerir mér kleift að ferðast í lengri tíma“ (t(105) = 6,29; p< 0,05).  

Niðurstöðurnar sýndu að staðsetning skiptir einnig miklu máli fyrir þátttakendur, þar 

sem  breytan „Ég kýs Airbnb vegna staðsetningarinnar“ mældist næst hæst. Einnig var 

marktækur munur milli breytunnar um staðsetningar á Airbnb eignum og breytunnar að Airbnb 

gerir mér kleift að ferðast í lengri tíma (t(105) = 4,94; p< 0,05).  

Athugað var hvort að munur væri á hópunum „Ég hef leigt Airbnb íbúð“ og „Ég hef 

bæði leigt Airbnb íbúð og er eða hef verið með eign í útleigu á Airbnb“ en enginn munur var á 

milli hópanna tveggja á öllum þremur breytunum (p> 0,05). Einnig var kannað hvort að munur 

væri á breytunum með tillit til tekna en enginn marktækur munur var á breytunum (p> 0,05). 

 

Tafla 5. Hentugleiki Airbnb. 

Breyta Fjöldi Meðaltal Staðalfrávik 

Ég kýs Airbnb því það er ódýrt 109 4.00 1.06 

Ég kýs Airbnb vegna staðsetningarinnar 109 3.87 1.01 

Ég kýs Airbnb því það gerir mér kleift að ferðast í lengri tíma 108 3.34 1.02 

6.3.3. Heimilisástæður 

Flokkur tvö fór yfir viðhorfi gagnvart heimilisástæðum við leigu á Airbnb eignum. Samkvæmt 

töflu 6 voru allar breyturnar yfir meðallagi þar sem breytan „Ég kýs Airbnb af því 

íbúðin/herbergin passar við mínar þarfir“ skoraði hæst af heimilisaástæðis breytunum. Þegar 

rannsakað var hvort að munur væri á milli breytanna reyndist marktækur munur á öllum 

breytunum gagnvart því að leigjendur kjósa Airbnb því íbúðirnar/herbergin passar við þeirra 

þarfir. Stærsti munurinn reyndist vera á milli þess að leigjendur kjósa Airbnb því 

íbúðirnar/herbergin passa við þeirra þarfir og að kjósa Airbnb því það er heimilislegt (t(105) = 

2,92; p< 0,05). Eins og áður var nefnt, var einnig munur á milli þess að leigjendur kjósa Airbnb 

íbúð/herbergi því það passar við þeirra þarfir og að boðið er upp á búsáhöld (t(105) = 2,23; 

p<0,05). Marktækur munur reyndist líka vera á milli breytanna að finnast Airbnb íbúð/herbergi 

passa við mínar þarfir og að Airbnb íbúð/herbergi gefa mér aukið rými til að athafna mig 

(t(105) = 2,21; p<0,05). 
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Tafla 6. Heimilisástæður Airbnb. 

Breyta Fjöldi Meðaltal Staðalfrávik 

Ég kýs Airbnb því mér finnst íbúðirnar/herbergin heimilisleg/ar 109 3.53 1.18 

Ég kýs Airbnb því það er boðið upp á búsáhöld (ofnar, pottar, pönnur o.fl) 108 3.58 1.25 

Ég kýs Airbnb því íbúðir/herbergi gefa mér aukið rými til að athafna mig 109 3.64 1.21 

Ég kýs Airbnb af því íbúðin/herbergin passar við mínar þarfir 108 3.83 1.09 

 

Tafla 7, sýnir lýsandi tölfræði á hópunum, „Ég hef leigt Airbnb íbúð“ og „Ég hef bæði 

leigt og er eða hef verið með eign í leigu á Airbnb“. Athugað var hvort að munur væri á 

hópunum gagnvart breytunni „Ég kýs Airbnb af því íbúðin/herbergin passar við mínar þarfir“ 

og reyndist marktækur munur vera á hópunum tveimur (t(106) = 2,021; p< 0,05). 

 

Tafla 7. Lýsandi tölfræði heimilisástæðna milli þeirra sem hafa leigt Airbnb íbúðir og þeirra sem hafa bæði leigt Airbnb íbúð 

og eru eða hafa verið með eign á leigu á Airbnb. 

Hvert af eftirfarandi atriðum á best við þig? Fjöldi Meðalgildi Staðalfrávik 

Ég kýs Airbnb af því 

íbúðin/herbergin passar við 

mínar þarfir 

Ég hef leigt Airbnb íbúð 66 3.67 1.18 

Ég hef bæði leigt og er eða hef 

verið með eign í leigu á Airbnb 

42 4.09 0.87 

      

6.3.4. Upplifun 

Í flokki þrjú var farið yfir upplifunarþætti sem varðar leigu á Airbnb eign. Flokkurinn innihélt 

sex breytur og voru niðurstöðurnar í þeim dúr að þátttakendur voru rétt yfir meðallagi sammála 

upplifunar-fullyrðingunum eins og má sjá í töflu 8. Sú breyta sem kom best út var „Ég kýs 

Airbnb til þess að upplifa ekta innanborgar upplifanir“, en hún mældist með hæsta meðaltalið 

og minnstu staðalfrávikin af breytunum sex.  

Athugað var hvort að marktækur munur væri á milli breytanna og reyndist munur vera 

á milli „Ég kýs Airbnb til þess að upplifa ekta innanborgar upplifanir“ og „Ég kýs Airbnb til 

þess að vera ekki í ferðamanna umhverfi“ (t(106) = 3,907; p< 0,05). Einnig var marktækur 

munur á milli breytana „Ég kýs Airbnb til þess að upplifa ekta innanborgar upplifanir“ og 

breytunnar „Ég kýs Airbnb til þess að upplifa eitthvað spennandi“ (t(106) = 2,787; p< 0,05). 

Enn og aftur var munur á milli þess að kjósa Airbnb út frá ekta innanborgar upplifun og 

breytunnar „Ég kýs Airbnb því mér finnst það öðruvísi“ (t(106) = 4,263; p< 0,05). 
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Tafla 8. Upplifunar þættir Airbnb. 

Breyta Fjöldi Meðaltal Staðalfrávik 

Ég kýs Airbnb til þess að upplifa ekta innanborgar upplifanir 109 3.45 0.93 

Ég kýs Airbnb til þess að vera ekki í ferðamanna umhverfi 109 3.12 1.11 

Ég kýs Airbnb til þess að upplifa einstaka og öðruvísi upplifun 109 3.32 1.06 

Ég kýs Airbnb til þess að upplifa eitthvað nýtt 109 3.39 1.08 

Ég kýs Airbnb til þess að upplifa eitthvað spennandi 109 3.18 1.06 

Ég kýs Airbnb því mér finnst það öðruvísi 109 3.04 1.10 

 

Tafla 9 sýnir lýsandi tölfræði milli hópanna „Ég hef leigt Airbnb íbúð“ og „Ég hef bæði 

leigt og er eða hef verið með eign í leigu á Airbnb“ við tvær breytur úr upplifunar spurningum 

könnunarinnar. Rannsakað var hvort að munur væri á milli þeirra sem hafa einungis leigt 

Airbnb eignir og þeirra sem hafa bæði leigt Airbnb eignir og eru eða hafa verið með eign í 

útleigu og reyndist vera munur á milli á hópanna fyrir breyturnar tvær. Munur var á milli 

hópanna sem varðar breytuna „Ég kýs Airbnb til þess að upplifa ekta innanborgar upplifanir“ 

(t(105) = 3,113; p< 0,05) og einnig breytuna „Ég kýs Airbnb til þess að upplifa einstaka og 

öðruvísi upplifun“ (t(105) = 3,188; p< 0,05). Ekki var frekari munur milli annarra breyta og 

hópanna tveggja. 

 

Tafla 9. Lýsandi tölfræði upplifuna þátta milli þeirra sem hafa leigt Airbnb íbúðir og þeirra sem hafa bæði leigt Airbnb íbúð 

og eru eða hafa verið með eign á leigu á Airbnb. 

Hvert af eftirfarandi atriðum á best við þig? Fjöldi Meðalgildi Staðalfrávik 

Ég kýs Airbnb til þess að 

upplifa ekta innanborgar 

upplifanir 

Ég hef leigt Airbnb íbúð 67 3.23 0.84 

Ég hef bæði leigt og er eða hef verið með 

eign í leigu á Airbnb 
42 3.79 0.98 

Ég kýs Airbnb til þess að 

upplifa einstaka og öðruvísi 

upplifun 

Ég hef leigt Airbnb íbúð 67 3.07 0.99 

Ég hef bæði leigt og er eða hef verið með 

eign í leigu á Airbnb 
42 3.71 1.06 

6.3.5. Vörumerkjasamfélag 

Fjórði og síðasti flokkur skalabreyta sem varðar einstaklinga sem höfðu leigt Airbnb eignir 

fjallaði um staðhæfingar um vörumerkjasamfélag Airbnb. Í töflu 10 má sjá niðurstöðurnar úr 

vörumerkjasamfélags hlutanum þar sem breyturnar mældust fremur lágar í samanburði við hina 

flokkanna þrjá. Sú breyta sem kom best út úr vörumerkjasamfélags spurningunum var breytan 

„Ég kýs Airbnb því mér finnst hugmyndafræði Airbnb passa við mig“. Athyglisvert er að þegar 

litið er á hvort að munur er á milli breytanna, mældist marktækur munur á milli áðurnefnda 
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breytu og breytunnar „Ég kýs Airbnb til þess að kynnast nýju fólki“ (t(106) = 10,483; p<0,05). 

Marktækur munur var líka á milli þess að hugmyndafræði Airbnb passar við mig og að 

peningurinn rennur til fólks (t(106) = 4,490; p<0,05). Einnig var marktækur munur á milli 

breytunar „Ég kýs Airbnb því mér finnst hugmyndafræði Airbnb passa við mig“ og „Ég kýs 

Airbnb til þess að vera hluti af Airbnb samfélaginu“ (t(106) = 6,422; p<0,05). 

 

Tafla 10. Vörumerkjasamfélag Airbnb. 

Breyta Fjöldi Meðaltal Staðalfrávik 

Ég kýs Airbnb því mér finnst hugmyndafræði Airbnb passa við mig 109 3.39 1.05 

Ég kýs Airbnb til þess að kynnast nýju fólki 109 2.32 0.96 

Ég kýs Airbnb því peningurinn rennur til fólks 108 2.93 1.14 

Ég kýs Airbnb til að vera hluti af Airbnb samfélaginu 109 2.68 1.16 

Ég kýs Airbnb vegna vinalegs umhverfis 109 3.33 1.13 

Ég kýs Airbnb af því ég get sagt vinum og fjölskyldu frá óhefðbundnum ferðasögum 108 2.69 1.14 

 

Eins og áður, var kannað hvort munur væri á milli hópanna „Ég hef leigt Airbnb íbúð“ 

og „Ég hef bæði leigt og er eða hef verið eign í leigu á Airbnb“ við breytuna „Ég kýs Airbnb 

því mér finnst hugmyndafræði Airbnb passa við mig“ og var marktækur munur á milli hópanna 

tveggja (t(106) = 4,358 p< 0,05). Tafla 11 sýnir lýsandi tölfræði á hópunum tveimur við 

breytuna „Ég kýs Airbnb því mér finnst hugmyndafræði Airbnb passa við mig“. 

 

Tafla 11. Lýsandi tölfræði vörumerkjasamfélags þátta milli þeirra sem hafa leigt Airbnb íbúðir og þeirra sem hafa bæði leigt 

Airbnb íbúð og eru eða hafa verið með eign á leigu á Airbnb. 

Hvert af eftirfarandi atriðum á best við þig? Fjöldi Meðalgildi Staðalfrávik 

Ég kýs Airbnb því mér finnst 

hugmyndafræði Airbnb passa við mig 

Ég hef leigt Airbnb íbúð 67 3.07 .96 

Ég hef bæði leigt og er eða hef 

verið með eign í leigu á Airbnb 
42 3.90 .98 

6.3.6. Staðfærsla Airbnb og ímynd þeirra sem hafa leigt Airbnb  

Í töflu 12 má sjá lýsandi tölfræði fyrir endurkaupum á þjónustu Airbnb og hvort að þátttakendur 

mæla með Airbnb þjónustunni. Niðurstöður sýna að þátttakendur voru frekar sammála 

gagnvart því að nýta sér þjónustu Airbnb aftur og að þátttakendur mæla með Airbnb. 
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Tafla 12. Endurkaup á Airbnb og jákvætt umtal. 

Breyta Fjöldi Meðalgildi Staðalfrávik 

Ég mæli með Airbnb 109 4.40 0.84 

Ég mun nýta mér Airbnb aftur í framtíðinni 109 4.45 0.80 

 

Eins og fram var komið áður voru þátttakendur frekar jákvæðir gagnvart því að mæla 

með Airbnb eða nýta sér þjónustuna aftur í framtíðinni. En þegar litið er til staðfærsluþátta 

Airbnb sem stjórnendur Airbnb vilja tileinka vörumerkinu sínu sýndu niðurstöðurnar það að 

þeir þættir sem Airbnb gefur sig út fyrir að vera, mældust frekar lágir eins og má sjá í töflu 13. 

Sú breyta sem kom best út sem varðar staðfærsluþætti Airbnb var sú að þeir voru nokkuð 

sammála um að þeir kjósa Airbnb vegna hve heimilislegar íbúðirnar eru. Í töflu 13 má einnig 

sjá þá áhrifaþætti sem komu best út úr könnuninni og voru fimm breytur sem komu best út úr 

könnuninni settar saman í flokk sem kallast „Áhrifaþættir leigjenda Airbnb“. Í flokknum var 

miðað við fimm breytur þar sem staðfærsluþættir Airbnb voru einnig fimm. 

 

Tafla 13. Staðfærsluþættir Airbnb og áhrifaþættir leigjenda Airbnb. 

  Breyta Fjöldi Meðalgildi Staðalfrávik 

Staðfærsluþættir 

Airbnb     

 

Ég kýs Airbnb því það gerir mér kleift að ferðast í lengri 

tíma 

108 3.34 1.02 

 

Ég kýs Airbnb því mér finnst íbúðirnar/herbergin 

heimilisleg/ar 

109 3.53 1.18 

 

Ég kýs Airbnb til þess að upplifa ekta innanborgar 

upplifanir 

109 3.45 0.93 

 Ég kýs Airbnb til að vera hluti af Airbnb samfélaginu 

109 2.68 1.16 

 Ég kýs Airbnb til þess að kynnast nýju fólki 

109 2.32 0.96 

 

Ég kýs Airbnb til þess að upplifa einstaka og öðruvísi 

upplifun 

109 3.32 1.06 

Áhrifaþættir 

leigenda Airbnb  

   

 Ég kýs Airbnb því það er ódýrt 

109 4.00 1.06 

 Ég kýs Airbnb vegna staðsetningarinnar 

109 3.87 1.01 

 

Ég kýs Airbnb af því íbúðin/herbergin passar við mínar 

þarfir 

108 3.83 1.09 

 

Ég kýs Airbnb því íbúðir/herbergi gefa mér aukið rými til 

að athafna mig 

109 3.64 1.21 

  
Ég kýs Airbnb því það er boðið upp á húsáhöld (ofnar, 

pottar, pönnur o.fl) 

108 3.58 1.25 
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Kannað var hvort að marktækur munur væri á milli breytanna og kom í ljós að 

marktækur munur var á milli þeirra sem kusu Airbnb vegna heimilislegra íbúða/herbergja og 

að vera hluti að Airbnb samfélaginu (t(106) = 6,89; p<0,05). Einnig var munur á milli þeirra 

sem kusu Airbnb vegna heimilislegra íbúða/herbergja og að kynnast nýju fólki (t(106) = 9,53; 

p<0,05). 

Athugað var hvort að fylgni væri á milli þess að mæla með Airbnb og staðfærsluþættina 

sem Airbnb stendur fyrir. Til þess að rannsaka hvort að tengsl væru á milli hópanna var 

framkvæmt Pearson fylgnipróf. Ástæða þess að kanna hvort að fylgni væri á milli breytanna 

var að athuga hvort að staðfærsluþættirnir ættu við þá þátttakendur sem voru líklegir til að 

mæla með Airbnb. Þegar litið er á niðurstöðurnar úr fylgniprófinu í töflu 14, má sjá að fylgni 

var á milli allra staðfærsluþáttanna sem Airbnb stendur fyrir og þá þátttakendur sem mæla með 

Airbnb. Tengslin voru hins vegar öll skilgreind sem veik tengsl en þrátt fyrir það voru tvær 

breytur sem komu best út úr fylgniprófinu en þær voru „Ég kýs Airbnb til þess að vera hluti af 

Airbnb samfélaginu“ og „Ég kýs Airbnb til þess að upplifa einstaka og öðruvísi upplifun“. 

Einnig var rannsakað hvort að munur væri á milli kyns og staðfærslu þátta Airbnb en ekki 

fannst marktækur munur eftir kyni (p>0,05) 

 

Tafla 14. Fylgnipróf milli þeirra sem mæla með Airbnb og staðfærsluþætti Airbnb. 

Ég mæli með Airbnb Fylgni P-Gildi n-2 

Ég kýs Airbnb því það gerir mér kleift að ferðast í lengri tíma 0.211 0.029 106 

Ég kýs Airbnb því mér finnst íbúðirnar/herbergin heimilisleg/ar 0.192 0.046 107 

Ég kýs Airbnb til þess að upplifa ekta innanborgar upplifanir 0.193 0.045 107 

Ég kýs Airbnb til að vera hluti af Airbnb samfélaginu 0.267 0.005 107 

Ég kýs Airbnb til þess að upplifa einstaka og öðruvísi upplifun 0.289 0.002 107 

 

Þegar litið er á töflu 15, voru staðfærsluþættir Airbnb fremur lágir en samkvæmt niðurstöðum 

könnunarinnar voru breytur sem ekki tilheyrðu staðfærsluþáttum Airbnb sem sköruðu fram úr. 

Þátttakendur voru fremur sammála því að þeir kjósa Airbnb vegna þess hve ódýrt Airbnb er. 

Tvær aðrar breytur komu einnig ágætlega út úr könnuninni, að kjósa Airbnb vegna 

staðsetningar og að íbúðin/herbergi passa við mínar þarfir. Athugað var með Pearson 

fylgniprófi hvort tengsl væru á milli breytanna og þeirra þátttakenda sem mæla með Airbnb. 

Niðurstöðurnar úr töflu 15 sýna að tengsl eru á milli allra breytanna fyrir utan breytuna 

„Ég kýs Airbnb því það er boðið upp á búsáhöld“. Sterkasta sambandið milli breytanna var að 

þátttakendur kjósa Airbnb því það er ódýrt og vegna staðsetningar. Þegar litið er á styrkleika 

sambandsins var fylgnisambandið milli breytanna tveggja og að mæla með Airbnb, það hæsta 
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af öllum breytum sem spurt var um í könnuninni. Þrátt fyrir það er sambandið milli breytanna 

enn talið veikt samband ef litið er á viðmið Fields (2009). Einnig var kannað hvort að munur 

væri á milli kyns og breytanna en enginn marktækur munur var á milli þeirra (p>0,05).  

 

Tafla 15. Fylgnipróf milli þeirra sem mæla með Airbnb og staðfærsluþætti Airbnb. 

Ég mæli með Airbnb Fylgni P-Gildi n-2 

Ég kýs Airbnb því það er ódýrt 0.311 0.001 109 

Ég kýs Airbnb vegna staðsetningarinnar 0.302 0.001 109 

Ég kýs Airbnb því það er boðið upp á húsáhöld (ofnar, pottar, pönnur o.fl) -         - - 

Ég kýs Airbnb því íbúðir/herbergi gefa mér aukið rými til að athafna mig 0.19 0.048 109 

Ég kýs Airbnb af því íbúðin/herbergin passar við mínar þarfir 0.25 0.009 108 
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6.4. Niðurstöður leigusala Airbnb 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður könnunarinnar sem varða þá þátttakendur sem 

hafa verið með eða eru með eign í útleigu á Airbnb. Eins og áður kom fram var bæði tekið tillit 

til þeirra þátttakenda sem svöruðu að þeir væru með eign í útleigu og þeirra sem hafa bæði leigt 

eign á Airbnb og hafa verið eða eru með eign í útleigu á Airbnb. Spurningarnar voru 

frábrugðnar þeim spurningum sem þátttakendur sem höfðu leigt Airbnb eign vegna þess að 

sumar spurningarnar áttu einungis við þá sem höfðu verið eða voru með eign í útleigu á Airbnb. 

Breytunum var skipt upp í þrjá viðeigandi flokka út frá gerð og tilgangi spurninganna. 

Flokkarnir voru; Almennar niðurstöður, Hentugleiki og upplifun og Staðfærsla Airbnb. 

6.4.1. Almennar niðurstöður leigusala 

Leigusalar voru spurðir að því hve margar eignir þeir væru með skráðar á vefsíðu Airbnb. 

Stærsti hluti leigusala eða 54,8% voru með eina eign skráða á Airbnb. Athyglisvert þótti að 

30,1% voru með enga eign skráða í augnablikinu. Því má segja að 84,9% þátttakenda voru með 

eina eða enga eign skráða á Airbnb þegar þeir svöruðu spurningakönnuninni. Niðurstöður 

spurningarinnar má sjá á mynd 13. 

 

Mynd 13. Hversu margar eignir ert þú með skráðar á Airbnb? 

Mynd 14  sýnir í hve langan tíma þátttakendur hafa verið með eign sína skráða á Airbnb. 

Samkvæmt niðurstöðunum má sjá að flestir þátttakendur eða 41,1% hafa verið með eign skráða 

í skemur en eitt ár. Þar á eftir koma 37% þátttakenda sem hafa verið með eign skráða í eitt til 

tvö ár og 15,1% í tvö til þrjú ár. Aðeins tveir þátttakendur eða 2,7% hafa verið með eign skráða 

í þrjú til fjögur ár og þrír eða 4,1% þátttakenda í fjögur ár eða lengur.  

22

40

6
3

1 1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Enga í
augablikinu

Eina Tvær Þrjár Fjórar Fimm eða
fleiri

Fj
ö

ld
i þ

át
tt

ak
en

d
a

Fjöldi eigna skráða á Airbnb



 

 

37 

 

Mynd 14. Hversu lengi hefur þú verið með eign skráða á Airbnb? 

Kannað var hvort leigusalar búi í þeirri eign sem þeir eru með skráða á Airbnb. En eins 

og sést á mynd 15 var skiptingin þannig að 58,9% svöruðu játandi og 41,1% svöruðu neitandi.  

 

Mynd 15. Býrð þú í eigninni sem þú leigir út á Airbnb? 

Athyglisvert þótti hversu margir leigusalar höfðu upplifað neikvæða reynslu af gestum 

sínum. En eins og sjá má á mynd 16 svöruðu 35,6% játandi og 64,4% neitandi. Því má segja 

að um 3 af hverjum 10 leigusölum hafa upplifað neikvæða reynslu af Airbnb gestum sínum. 

30

27

11

2 3

0

5

10

15

20

25

30

35

Skemur en 1 ár 1-2 ár 2-3 ár 3-4 ár 4 ár eða lengur

Fj
ö

ld
i þ

át
tt

ak
en

d
a

Hve lengi eign hefur verið skráð á Airbnb

58.9%

41.1%

Já Nei



 

 

38 

 

Mynd 16. Hefur þú upplifað neikvæða reynslu af Airbnb gestum þínum? 

Eins og sést á mynd 17 hefur aðeins einn þátttakandi eða 1,4% fengið kvörtun frá 

nágranna sínum vegna Airbnb gesta sinna.  

 

Mynd 17. Hafa nágrannar þínir sent þér kvörtun vegna Airbnb gesta þinna? 

Þegar þátttakendur voru spurðir að því hvort þeir gefi upp eign sína sem Airbnb eign? 

svöruðu 50,7% þátttakenda játandi og 37% neitandi. Einnig sögðust 12,3% ekki vita það. 

Niðurstöður spurningarinnar má sjá á mynd 18.  

 

Mynd 18. Gefur þú upp eign þína sem Airbnb íbúð? 
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6.4.2. Hentugleiki og upplifun 

Í töflu 16 má sjá lýsandi tölfræði yfir þá þætti sem eiga við hentugleika og upplifun leigusala  

Airbnb. Þátttakendur voru fremur sammála um að leigja út eign á Airbnb er hentugt og er 

upplifunin jákvæð samkvæmt þátttakendum. Flestar breyturnar mældust nokkuð háar en hæstu 

breyturnar voru „Ég leigi út eign mína á Airbnb því ég tel það vera góða tekjulind“ og „Ég 

treysti vefsíðu og fyrirtækinu Airbnb“. Einnig var könnuð upplifun gagnvart leigjendum og 

reyndust leigusalar vera nokkuð sáttir með leigjendur. Þátttakendur voru fremur sammála því 

að treysta leigjendum sínum og einnig voru þeir nokkuð ósammála því að vera stressaðir þegar 

eignin væri í útleigu. Hins vegar var kannað hvert viðhorf leigusala um hversu krefjandi það 

væri að sjá um eign á Airbnb og mældist sú breyta í meðallagi. 

Tafla 16. Hentugleiki og upplifun Airbnb leigusala. 

Breyta Fjöldi Meðalgildi Staðalfrávik 

Ég leigi út eign mína á Airbnb því ég tel það vera góða tekjulind 73 4.45 0.65 

Ég treysti vefsíðu og fyrirtækinu Airbnb 73 4.45 0.67 

Ég ber traust til Airbnb leigjenda minna 73 4.14 0.69 

Mér finnst auðvelt að leigja eign í gegnum Airbnb 73 4.36 0.84 

Ég er stressuð/stressaður þegar eignin mín er í útleigu 73 2.30 1.08 

Mér finnst krefjandi að sjá um eign á Airbnb 73 3.14 1.12 

 

Við frekari rannsókn á niðurstöðunum var kannað hvort munur væri á milli breytanna 

sex og í hversu langan tíma leigusalar höfðu verið með eign í útleigu. Munurinn reyndist ekki 

vera martækur (p> 0,05).  

Með einhliða dreifigreiningu (e. Anova) var kannað hvort og hve lengi þátttakendur 

höfðu verið með eign í útleigu hefði áhrif á hentugleika og upplifanir. Þeir sem höfðu einungis 

verið með eign í útleigu í skemur en eitt ár báru minna traust til leigjenda sinna heldur en þeir 

sem höfðu verið eign í útleigu í tvö til þrjú ár (F(4, 68) = 2,594; p< 0,05). Niðurstöðurnar úr 

dreifigreiningunni sýndu einnig að þeir sem höfðu verið með eign í útleigu voru meira 

stressaðir þegar eignin þeirra var í útleigu heldur en þeir sem höfðu verið eign í útleigu í eitt til 

tvö ár, tvö til þrjú ár og einnig fjögur ár eða lengur (F(4, 68) = 6,886; p< 0,05). 

Athugað var hvort að munur reyndist vera á milli hópanna „Ég hef bæði leigt og er eða 

hef verið með eign í leigu á Airbnb“ og „Ég er eða hef verið með eign í leigu í gegnum Airbnb“ 

og reyndist vera munur á milli hópanna þegar það kom að því að finnast auðvelt að leigja eign 

í gegnum Airbnb. Þátttakendur sem hafa bæði leigt eign og eru eða hafa verið með eign í útleigu 

í gegnum Airbnb voru á því að þeim fannst auðveldara að leigja eign frekar en hópurinn sem 

er eða hefur verið með eign í útleigu í gegnum Airbnb (t(69) = 2,337; p< 0,05). 
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Niðurstöðurnar sýndu að þátttakendur voru nokkuð sammála um það að leigja út eign 

á Airbnb væri góð tekjulind. Athugað var hvort að munur væri á milli breytanna og reyndist 

það vera. Marktækur munur var á milli þess að þátttakendur leigja út Airbnb eign því það er 

góð tekjulind og að bera traust til Airbnb leigjenda minna (t(70) = 3,0305; p< 0,05). Einnig var 

munur á milli þess hve góð tekjulind Airbnb er og hversu stressaðir þátttakendur eru þegar 

eignin er í útleigu (t(70) = 14,518; p< 0,05). Munur var á milli þess hve góð tekjulind Airbnb 

er og að þátttakendum fyndist krefjandi að sjá um eign á Airbnb (t(70) = 8,939; p< 0,05). 

6.4.3. Viðhorf leigusala gagnvart staðfærslu Airbnb 

Líkt og þegar kannað var hjá þeim sem höfðu leigt Airbnb eignir, var einnig kannað viðhorf til 

staðfærslu Airbnb hjá þátttakendum sem eru eða höfðu verið með eign til útleigu hjá Airbnb. 

Eins og má sjá í töflu 17, voru svörin hjá þátttakendum nokkuð dreifð en þær tvær 

breytur sem komu best út úr könnuninni voru breyturnar „Ég er tilbúin/nn til að hjálpa gestum 

mínum að upplifa Ísland eftir minni bestu getu“ sem var einnig með minnstu staðalfrávikin og 

breytan „Ég er tilbúin/nn að leigja öllum eignina mína, óháð kyni og uppruna“. Mikil dreifing 

var þó á svörum þátttakenda þar sem ekki voru allar breytur að skora eins hátt og hinar en 

breytan sem fékk lægsta skor var „Mér leiðist þegar ég fæ spurningar frá gestum“ sem er í raun 

og veru jákvætt þegar litið er útfrá vörumerkjasamfélagi Airbnb. 

 
Tafla 17. Staðfærsla Airbnb. 

Breyta Fjöldi Meðalgildi Staðalfrávik 

Ég er tilbúin/nn að leigja öllum eignina mína, óháð kyni og uppruna 73 4.10 1.17 

Ég leigi út eign mína á Airbnb því Airbnb gerir mér kleift að kynnast nýju 

fólki 
73 2.55 1.20 

Ég leigi út eign mína á Airbnb því ég vil gera ferðamönnum kleift að líða 

sem heimamanni 
73 3.40 1.16 

Ég er tilbúin/nn til að hjálpa gestum mínum að upplifa Ísland eftir minni 

bestu getu 
72 4.35 0.77 

Ég kýs Airbnb því mér finnst hugmyndafræði Airbnb passa við mig 73 3.97 0.88 

Ég leigi út eign mína á Airbnb til að gera fólki kleift að ferðast á hagstæðan 

máta 
73 3.48 1.21 

Ég leigi út eign mína á Airbnb því ég vil bjóða uppá vinalegt umhverfi 73 3.73 1.06 

Mér leiðist þegar ég fæ spurningar frá gestum 73 2.14 1.05 

Ég reyni að svara öllum spurningum á prófílnum mínum til þess að komast 

framhjá frekari spurningum frá gestum 
73 2.78 1.17 
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Kannað var hvort að marktækur munur væri á milli hópanna, „Ég hef bæði leigt og er 

eða hef verið með eign í leigu á Airbnb“ og „Ég er eða hef verið með eign í leigu í gegnum 

Airbnb“ en reyndist enginn munur vera milli hópanna (p>0,05). 

Einnig var kannað hvort að munur væri á milli þess hve lengi leigusalar höfðu verið 

með eign til útleigu og breytanna átta. En enginn munur reyndist vera á milli hve lengi 

leigusalar höfðu verið með eign í útleigu milli breytanna (p> 0,05). 

Einnig var athugað hvort að munur væri á milli staðfærsluþáttanna og kyns. Enn 

reyndist enginn marktækur munur vera á breytnum og kyni (p> 0,05). 

Gert var Pearson fylgnipróf sem athugar hvort að fylgni væri á milli breytanna og 

reyndist vera fylgni á milli allra staðfærsluþátta Airbnb fyrir utan breytuna „Ég er tilbúin/nn að 

leigja öllum eignina mína, óháð kyni og uppruna“ sem sýndi enga fylgni með hinum 

breytunum. Í töflu 18, má sjá dreifinguna á fylgninni. Margar breytur mynduðu sterkt samband 

en sterkasta sambandið myndaðist á milli breytanna, „Ég leigi út eign á Airbnb til að gera fólki 

kleift að ferðast á hagstæðan máta“ og „Ég leigi út eign mína á Airbnb því ég vil bjóða upp á 

vinalegt umhverfi“. Sterk tengsl mynduðust líka á milli breytanna „Ég leigi út eign mína á 

Airbnb til að gera fólki kleift að ferðast á hagstæðan máta“ og „Ég leigi út eign mína á Airbnb 

því ég vil gera ferðamönnum kleift að líða sem heimamanni“. Niðurstöðurnar sýna að samræmi 

sé á milli staðfærsluþátta Airbnb þrátt fyrir að tengsl milli breytanna séu misjöfn eftir 

fullyrðingum. 
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Tafla 18. Fylgni á milli staðfærsluþætti Airbnb. 

Breyta   

Ég leigi út eign 

mína á Airbnb 

því Airbnb gerir 

mér kleift að 

kynnast nýju 

fólki 

Ég leigi út 

eign mína á 

Airbnb því ég 

vil gera 

ferðamönnu

m kleift að 

líða sem 

heimamanni 

Ég er tilbúin/nn 

til að hjálpa 

gestum mínum 

að upplifa 

Ísland eftir 

minni bestu 

getu 

Ég leigi út 

eign mína á 

Airbnb til 

að gera 

fólki kleift 

að ferðast á 

hagstæðan 

máta 

Ég leigi út 

eign mína á 

Airbnb því 

ég vil bjóða 

uppá 

vinalegt 

umhverfi 

Ég leigi út eign mína á Airbnb 

því Airbnb gerir mér kleift að 

kynnast nýju fólki 

Fylgni  0.597** 0.347** 0.417** 0.578** 

Fjöldi 73 73 72 73 73 

Ég leigi út eign mína á Airbnb 

því ég vil gera ferðamönnum 

kleift að líða sem heimamanni 

Fylgni 0.597**  0.472** 0.748** 0.778** 

Fjöldi 73 73 72 73 73 

Ég er tilbúin/nn til að hjálpa 

gestum mínum að upplifa 

Ísland eftir minni bestu getu 

Fylgni 0.347** 0.472**  0.331** 0.359** 

Fjöldi 72 72 72 72 72 

Ég leigi út eign mína á Airbnb 

til að gera fólki kleift að 

ferðast á hagstæðan máta 

Fylgni 0.417** 0.748** 0.331**  0.807** 

Fjöldi 73 73 72 73 73 

Ég leigi út eign mína á Airbnb 

því ég vil bjóða uppá vinalegt 

umhverfi 

Fylgni 0.578** 0.778** 0.359** 0.807**  

Fjöldi 73 73 72 73 73 

 

Eins og má sjá aftur í töflu 19 voru niðurstöður sem varða staðfærsluþætti Airbnb 

nokkuð dreifð en þó voru flestir sammála fullyrðingunum. Samt sem áður var breyta sem ekki 

tilheyrði staðfærsluþáttum Airbnb sem kom best út eins og má sjá í töflu 17,  en sú breyta var 

„Ég leigi út eign mína á Airbnb því ég tel það vera góða tekjulind“. Kannað var hvort að 

marktækur munur var á milli staðfærsluþáttanna og að Airbnb væri góð tekjulind og reyndist 

marktækur munur vera á milli allra breytanna fyrir utan breytuna að þátttakendur vildu hjálpa 

gestum sínum að upplifa Ísland eftir þeirra bestu getu. Tafla 19 greinir frá hver niðurstaðan var 

í hverju tölfræðiprófi fyrir breytuna. 

Tafla 19. Marktækur munur staðfærslubreytna og að Airbnb sé góð tekjulind. 

Ég leigi út eign mína á Airbnb því ég tel það vera góða tekjulind Tölfræðipróf 

Ég er tilbúin/nn að leigja öllum eignina mína, óháð kyni og uppruna t(72) = 2,499; p< 0,05 

Ég leigi út eign mína á Airbnb því Airbnb gerir mér kleift að kynnast nýju fólki t(72) = 11,259; p< 0,05 

Ég vil gera ferðamönnum kleift að líða sem heimamanni t(72) = 6,422; p< 0,05 

Ég leigi út eign mína á Airbnb til að gera fólki kleift að ferðast á hagstæðan máta t(72) = 5,797; p< 0,05 

Ég leigi út eign mína á Airbnb því ég vil bjóða uppá vinalegt umhverfi t(72) = 4,680; p< 0,05 
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6.5. Aðferð eigindlegra rannsóknar 

Í þessum kafla verður farið yfir aðferðafræði sem notast var við gerð eigindlegur 

rannsóknarinnar. Eigindlega rannsóknin var framkvæmd á eftir þeirri megindlegu. Eigindlegar 

kannanir sem framkvæmdar eru á eftir þeim megindlegu gefa oft skýrari hugmyndir um 

niðurstöður rannsókna (Þorlákur Karlsson, 2016). 

 Kaflinn skiptist upp í fjóra flokka; Þátttakendur, Mælitæki, Niðurstöðu og Úrvinnsla 

6.5.1. Þátttakendur 

Notast var við matsúrtak (e. Judgemental sample) þar sem sérstaklega voru valdir þátttakendur 

sem höfðu vitneskju um Airbnb. Matsúrtök eru hentug þegar rannsakendur byggja mat á að 

þátttakendur búi yfir faglegri vitneskju um það efni sem rannsakendur leitast eftir. Yfirleitt eru 

þeir aðilar sem eru valdir út frá matsúrtökum sérfæðingar á því sviði sem rannsóknin beinist 

að (Haukur Freyr Gylfason, 2014). Í þessu tilfelli voru allir viðmælendur eigendur fyrirtækja 

sem sérhæfa sig í Airbnb þjónustu.  

Í töflu 20 má sjá þá þátttakendur sem voru valdir við eigindlega rannsóknina. Allir 

aðilarnir eru stofnendur fyrirtækja sem sérhæfa sig í að þjónusta einstaklinga sem vilja leigja 

út eign og einnig aðila sem vilja leigja eign til gistingar. 

Þar sem rannsakandi var staðsettur erlendis var haft samband við viðmælendurna 

símleiðis með beiðni um stutt viðtal. Alls var haft samband við sex aðila hjá fimm mismunandi 

þjónustufyrirtækjum hér á landi en aðeins þrír af þeim fengust í viðtal. 

 

Tafla 20. Þátttakendur eigindlegu rannsóknar. 

Viðmælandi Fyrirtæki Starf Þjónusta 

Jóhannes Ísleiga Stofnandi Alhliða þjónusta fyrir eigendur íbúða á leigumiðlum eins og Airbnb 

Guðmundur Árni GreenKey Stofnandi Heildarumsjón fyrir Airbnb gestgjafa 

Davíð Dekura Stofnandi Heildarþjónusta fyrir íbúðir í skammtímaleigu 

 

6.5.2. Mælitæki 

Hannaður var spurningarlisti sem innihélt sjö opnar spurningar. Spurningarlistinn var hannaður 

með það í huga að hafa spurningarnar sem líkast eðlilegum samræðum til þess að hafa 

möguleika á frekari spurningum. Spurningarnar tengdust allar Airbnb á einn eða annan hátt. 

Byrjað var á að fá almennar upplýsingar um fyrirtækið sem viðmælandi starfaði hjá og svo var 

farið út í þá þætti sem viðmælanda fannst vera helstu ástæður þess að einstaklingar leigi út 

eignir í gegnum Airbnb og annars vegar þá þætti sem einstaklingar horfa til þegar þeir kjósa 
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Airbnb fyrir gististað. Einnig var spurt út í þá staðfærsluþætti sem Airbnb stendur fyrir og 

athugað hvert álit viðmælenda var á þeim þáttum. 

Eins og áður var nefnt var notast við hálf-opin viðtöl þar sem spurningarnar voru hannaðar til 

þess að líkjast eðlilegum samræðum. Út frá því var hvert viðtal ólíkt hvort öðru þar sem viðtölin 

fóru í mismunandi stefnur en hélt sér þó innan Airbnb umræðna. Var það því ábyrgð 

rannsakandans að meta og stýra viðtalinu í rétta átt ef viðtalið var að fara út af sporinu 

6.5.3. Framkvæmd og úrvinnsla  

Áður en haft var samband við viðmælendur var spurningalisti hannaður með það að markmiði 

að ná yfir þau atriði sem spyrja átti um. Sjá má þær spurningar sem rannsakandi studdist við í 

viðauka B. Rannsakandi aflaði sér heimilda um fyrirtækin þrjú með hjálp heimasíðna 

fyrirtækjanna. Haft var samband við viðmælendur símleiðis þann 12. maí 2017 þar sem 

rannsakandi var staddur erlendis og gat því ekki hitt viðmælendurna augliti til auglits. Í byrjun 

símtalsins var rannsakandi kynntur og útskýrt hvert viðfangsefni könnunarinnar var. Viðtölin 

voru mislöng og fóru í mismunandi áttir þar sem stuðst var við hálf-opin viðtöl. Niðurstöður 

viðtalanna voru skráð niður, kóðuð og sett upp í excel þar sem þau voru greind eftir 

rannsóknarspurningunni.  

6.6. Niðurstöður eigindlegra rannsóknar 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu niðurstöður eigindlegu rannsóknarinnar. Alls var tekið 

viðtal við þrjá viðmælendur sem allir eiga það sameiginlegt að vera stofnendur fyrirtækis sem 

starfar við það að sjá um eignir sem leigðar eru út á Airbnb. Stuðst var við spurningar 

spurningalistans þegar viðtölin voru framkvæmd en þær vörðuðu allar staðfærslu og ímynd 

Airbnb.  

6.6.1. Ástæður þess að fólk leigir út eignir sínar á Airbnb 

Allir viðmælendur könnunarinnar voru spurðir að því hverjar þeir töldu vera helstu ástæður 

þess að fólk leigir út eignir sínar í gegnum Airbnb. Allir viðmælendur voru nokkuð sammála 

um það að áhrifaþátturinn væri sá að þetta væri auðveld leið til að hagnast. Davíð orðaði þetta 

á þennan hátt:  

“Fólk gerir þetta til þess að hagnast á því, til dæmis á meðan íbúðin er 

ekki í notkun, fólk er kannski að skreppa til útlanda í tvo mánuði og vill 

ekki láta íbúðina standa“.  
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 Einnig nefndu bæði Jóhannes og Guðmundur að fjárhagslegur ávinningur væri það sem 

stæði upp úr hjá flestum. 

6.6.2. Samskipti leigusala og leigjenda 

Viðmælendur voru einnig spurðir að því hvort leigjendur væru virkir í því að reyna mynda 

tengsl við leigusala. Allir viðmælendurnir nefndu að mikil samskipti væru á milli leigusala og 

leigjenda. Guðmundur Árni nefndi að leigjendur væru frekar að leitast eftir persónulegri 

þjónustu fremur en persónulegum tengslum og orðaði hann þetta svona:  

„Jú auðvitað einhverjir, til dæmis koma með gjafir og skilja eftir gjafir og 

svona, en það er miklu meira um það að fá upplýsingar og þjónustu frá 

gestgjöfum svona „lokal“ hvað á ég að segja, meðmæli. En ekki svona 

persónuleg tengsl frekar persónulega þjónustu, ég hef allavega ekki verið 

var við það.“ 

En algengt er að leigjendur spyrji leigusala spurninga sem varða veru þeirra á Ísland 

svo sem hverju er mælt með að gera og hvert skuli fara. En Jóhannes nefndi að það ætti ekki 

við um alla leigjendur.  

6.6.3. Ástæður leigjenda á vali á Airbnb 

Ódýrt, stórar eignir, heimilisáhöld, heimilislegt og yfirfull hótel eru meðal annars þeir þættir 

sem viðmælendurnir nefndu að væru ástæður þess að ferðamenn kjósa Airbnb. Davíð vildi 

meina að leigjendur kysu Airbnb fram yfir hótel því þeir fá mikið fyrir peninginn:  

„Það er eiginlega bara það að fá meira fyrir peninginn, það er að fá heila 

íbúð með eldhúsi og stofu og sjónvarpi og öllu því fyrir minni pening en eitt 

lítið hótelherbergi, það er bara það, það eru kannski aðrir faktorar en 

þetta er svona 98% af dæminu, er bara það að fá meira fyrir peninginn.“ 

Einnig nefndi Guðmundur Árni að það væri ódýrara að fá gistingu hjá Airbnb heldur 

en hótelum og talaði hann um að það væri líka það sem Airbnb væri að reyna að gera:  

„Airbnb er alltaf með svona tips, sem sagt eru með svona verðábendingar 

fyrir fólk og þeir reyna því sjálfir alltaf að undirbjóða hótelin“. 

Guðmundur nefndi einnig að ástæðan fyrir vali á Airbnb væri sú að fólk gæti meira séð 

um sig sjálft og losni þannig við alla óþarfa þjónustu. Meðal annars eldað heima og sé þannig 
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ekki háð því að fara út að borða eða panta mat frá veitingastöðum. Einnig nefndi hann að á 

Íslandi væri staðan þannig að yfir háannatíma ferðamanna svo sem sumar, jól og áramót stæðu 

hótel landsins einfaldlega ekki undir þeim ferðamannafjölda sem er á landinu og því verði fólk 

að leita sér annarra leiða til að fá gistingu á landinu. Hann vildi því meina að ferðaþjónustan 

þyrfti í raun og veru á þjónustu Airbnb að halda til að geta staðið undir þessum mikla fjölda.  

Jóhannes nefndi að Airbnb væri einfalt og þægilegt kerfi sem byði upp á mikla 

möguleika. Einnig nefndi hann að leigjendur velji Airbnb vegna þess að það er ódýrt og vegna 

þess að fólk er meira út af fyrir sig með sitt eigið húsnæði eða íbúð.  

6.6.4. Hvað stendur Airbnb fyrir 

Viðmælendur voru einnig spurðir að því hvað þeir teldu að Airbnb stæði fyrir. Jóhannes nefndi 

að Airbnb gæfi sig út fyrir að vera einfalda leið til þess að geta leigt út heimili ásamt því að 

vera einföld leið til þess að geta fundið ódýrt gistipláss. Á meðan Davíð nefndi að Airbnb væri 

meginstoð í deilihagkerfinu ásamt því að vera sanngjarnt fyrirtæki:   

„Við sjáum það fyrir okkur í raun og veru sem mjög góðan og skilvirkan og 

sanngjarnan máta fyrir eigendur fasteigna til þess að hagnast á þeim með 

góðum og skynsamlegum hætti“. 

7. Umræða 

Árið 2007 í San Francisco, voru sambýlismennirnir Joe Gebbia og Brian Chesky í vandræðum 

með að greiða leigu af íbúðinni sem þeir bjuggu í. Út frá því kviknaði sú hugmynd að leyfa 

fólki sem var á þessum tíma að fara á hönnunarráðstefnu að leigja út pláss í íbúðinni hjá þeim 

gegn gjaldi (Carson, 2016). Frá stofnun Airbnb árið 2008 hefur fyrirtækið vaxið ört og hafa 

markaðsáherslur fyrirtækisins breyst. 

Árið 2014 fór Airbnb í endurmarkaðsetningu á fyrirtækinu þar sem þeir staðfærðu 

fyrirtækið upp á nýtt (Chesky, 2014). Greint var hvað fyrirtækið stæði í raun og veru fyrir og 

komust þeir að því að Airbnb er í raun og veru staður þar sem fólk „tilheyrir“. Að Airbnb væri 

vörumerkjasamfélag þar sem fólk deilir sömu löngunum, vilja kynnast nýju fólki, eru tilbúin 

að hjálpa gestum sínum að upplifa ekta innanborgarstemningu, vilja hafa áfangastaðinn sinn 

sem heimilislegastan, tilbúnir að taka á móti öllum óháð kyni og uppruna og vilja upplifa 

eitthvað einstakt og nýtt. Með þessari hugsjón endurhönnuðu þeir merki fyrirtækisins sem 

ætlað er að gefa þá mynd sem Airbnb stendur fyrir; fólk, staðir, ást og Airbnb.  
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Ísland kemur hins vegar öðruvísi að Airbnb þar sem mikil ferðamannaaukning hefur átt 

sér stað á síðastliðnum árum og hefur íbúðum á Airbnb fjölgað með hverju ári sem líður. Eins 

og kom fram í skýrslu Íslandsbanka hafa hótel ekki staðið undir fjölgun ferðamanna hér á landi 

og mismunandi álit er á þjónustu Airbnb á Íslandi (Ingólfur Bender o.fl., 2017). Fram kom í 

rannsókn um umfang íbúðargistingar í ferðþjónustunni að mörg álitamál hafa komið upp um 

áhrif Airbnb og var mesta vafamálið hvort að lagarammi væri til staðar fyrir þjónustuna. Ný 

lög hafa þó verið gerð til þess að grípa inn í hraða uppsprettu Airbnb þjónustu hér á landi.  

Eins og áður hefur komið fram var hugmyndafræði Airbnb í byrjun að fólk gæti náð 

saman endum með því að bjóða upp á gistingu á heimilinu sínu en staðfærsla og 

hugmyndafræði Airbnb hefur hins vegar breyst. Núverandi staðfærsla Airbnb sem var kynnt 

árið 2014 höfðaði meira til þess að leigjendur og leigusalar öðlast aukið virði með því að nýta 

sér þjónustu Airbnb eins og að kynnast nýju fólki frá mismunandi bakgrunni (Chesky, 2014). 

Uppspretta þessarar rannsóknar var því að kanna hvort að samræmi sé á milli staðfærslu Airbnb 

og ímynd íslenskra Airbnb leigjenda annars vegar og Airbnb leigusala hins vegar. Út frá 

rannsóknarspurningunni, voru settar tvær tilgátur sem eru eftirfarandi;  

 

 Tilgáta 1: Það er munur á milli staðfærslu og ímynd Airbnb hjá þeim sem hafa leigt 

Airbnb eign 

 Tilgáta 2: Það er munur á milli staðfærslu og ímynd Airbnb hjá þeim sem eru eða hafa 

leigt út eign á Airbnb  

 

Markmið rannsóknarinnar var því tvíþætt, annars vegar að kanna hvort staðfærsla og 

ímynd sé í samræmi hjá þeim sem hafa leigt Airbnb eign og hins vegar hjá þeim aðilum sem 

eru eða hafa verið með eign í útleigu á Airbnb. 

7.1. Hugrenningatengsl leigjenda og leigusala til Airbnb 

Þegar kannað var hvað var það fyrsta sem þátttakendum dytti í hug þegar þeir heyrðu orðið 

„Airbnb“ þá tengdu flestir við virkni þjónustunnar svo sem „Íbúðarleiga“ eða „Gisting“. Hins 

vegar þegar litið er til þeirra upplifunarþátta sem þátttakendum datt í hug var „Ódýrt“ það 

algengasta sem þátttakendur tengdu við Airbnb. Athyglisvert er að aðeins tvö staðfærsluatriði 

komu upp í huga þátttakenda en „Heimilislegt“ og „Home away from home“ kom hvort fyrir 

sig upp einu sinni í hugrenningartengsl leigjenda og leigusala. Lýsingarorð eins og vinir, 

áhugaverðir staðir eða ást komu ekki upp í hugrenningatengsli þátttakenda sem eru einnig 
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staðfærslu atriði Airbnb (Chesky, 2014). Þetta gefur góða vísbendingu að samræmi á milli 

staðfærsluþátta Airbnb eru ekki að skila sér til íslenskra leigjenda eða leigusala.  

Áhugavert var að sjá að mörg svör voru neikvæð eins og „Pirrandi“, „Á Íslandi neikvætt 

en frábært annarsstaðar“, „Vesen“, „Neikvætt“ og „Húsnæðisskortur“. Öll þessi atriði benda 

til að upplifun leigjenda og leigusala er mismunandi og því áhugavert að rannsaka frekar. 

7.2. Leigjendur Airbnb á Íslandi 

Framkvæmd var bæði eigindleg- og megindleg rannsókn til þess að ná betur yfir hvað Airbnb 

stendur fyrir og hver ímynd Airbnb er í raun og veru fyrir leigjendur á Íslandi. Eigindleg 

rannsókn var framkvæmd með þeim hætti að viðtöl voru tekin við þrjá stofnendur 

þjónustufyrirtækja Airbnb hér á landi til þess að fá betri innsýn í hvað leigjendur og leigusalar 

leitast eftir þegar þeir nýta sér Airbnb þjónustu.  

Samkvæmt niðurstöðum viðtalanna voru allir viðmælendur sammála um það að 

leigjendur kjósa Airbnb því það er ódýr kostur fyrir gistingu. Þeir voru einnig allir sammála 

um að leigjendur væru ekki að leitast eftir persónulegum tengslum við leigjendur. Sem gefur 

góða mynd af því að staðfærslu atriði Airbnb um að Airbnb sé staður til að kynnast nýju fólki 

er ekki að skila sér til íslenskra neytenda. 

Framkvæmd var megindleg rannsókn í formi spurningarkönnunar þar sem athugað var 

hver ímyndi leigjenda á Íslandi er. Niðurstöður sýndu að flestir þátttakendur ferðast erlendis 

að jafnaði tvisvar til þrisvar sinnum á ári og höfðu flestir þátttakendur nýtt sér Airbnb einu 

sinni til tvisvar sinnum. Að jafnaði voru þátttakendur með Airbnb gistingu í 3-4 daga í senn. 

Hins vegar þegar spurt var hvort þátttakendur hefðu nýtt sér gistingu innanlands 

svöruðu flestir neitandi. Því má álykta að nær allar þær eignir sem skráðar eru á Airbnb á Íslandi 

hýsi erlenda ferðamenn. Einnig var athugað hver tilgangur ferðarinnar var þegar kosið var að 

notast við Airbnb sem gistiþjónustu og höfðu flestir verið í skemmtiferð eða vinaferð. En þar 

sem þátttakendur gátu merkt við alla þá svarkosti sem áttu við má álykta að þeir sem svöruðu 

vinaferð svöruðu einnig skemmtiferð þar sem vinaferð hefur oftast þann tilgang að vera 

skemmtiferð.  

Eftir að hafa rannsakað tíðni og tilgang þátttakenda við val á Airbnb var ímynd 

leigjenda á Airbnb rannsökuð. Spurningunum var skipt í fjóra flokka eftir tilgangi 

spurninganna. Fyrsti flokkurinn bar heitið „Hentugleiki“ þar sem kom í ljós að þátttakendur 

kjósa Airbnb vegna þess að þeir telja Airbnb vera ódýra þjónustu og vegna góðra staðsetninga.  

Í flokknum „Hentugleiki“ var einnig staðfærslubreytan „Ég kýs Airbnb því það gerir 

mér kleift að ferðast í lengri tíma“ en niðurstaðan var sú að þátttakendur tengdu minnst við 
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hana þar sem marktækur munur var bæði á hve ódýr þjónustan er og hve góð staðsetning 

Airbnb eigna er. Þetta gefur til kynna að staðfærsla varðandi hentugleika er ekki í samræmi við 

þá ímynd sem leigjendur Airbnb hafa. 

 Flokkur tvö fjallaði um heimilisaðstæður og kom í ljós að þátttakendur kjósa Airbnb 

frekar vegna þess að eignin passar við þeirra þarfir fremur en vegna þess hve heimilislegar 

íbúðirnar eru.   

 Einnig var athugað hvort munur væri á milli þeirra sem aðeins höfðu leigt Airbnb eign 

og þeirra sem bæði hafa leigt út Airbnb eign og verið með eign í leigu. En niðurstöðurnar sýndu 

að þeir sem höfðu bæði leigt og verið með eign í leigu voru líklegri en þeir sem hafa einungis 

leigt út eign að velja Airbnb vegna þess að Airbnb passar við þeirra þarfir.  

 Hins vegar er fullyrðingin að kjósa Airbnb eignir því þær passar við mínar þarfir 

nokkuð óskilgreind þar sem þarfir þátttakenda eru mismunandi eftir því hve margir þeir eru og 

ekki er hægt að vita um hvaða þarfir þátttakendur eiga við. Hins vegar sýndu niðurstöður það 

að ein af þeim þörfum er að Airbnb eignin þarf að veita leigjendum rými til að athafa sig þar 

sem sú breyta reyndist vera næst hæst í heimilisaðstæðna flokknum. 

 Þriðji flokkurinn kannaði upplifun þátttakenda og bar nafnið „Upplifun“. Þátttakendur 

voru í meðallagi sammála þeim fullyrðingum en ástæða þess að þátttakendur velja Airbnb 

eignir var til að upplifa ekta innanborgarstemningu frekar en að vera ekki í 

ferðamannaumhverfi, gera eitthvað spennandi og gera eitthvað öðruvísi. Þeir sem höfðu bæði 

leigt Airbnb eignir og voru eða höfðu verið með eign í útleigu voru hins vegar líklegri að kjósa 

Airbnb eignir út frá ekta innanborgarstemningu og til þess að upplifa einstaka og öðruvísi 

upplifun. 

 Fjórði og síðasti flokkurinn kannaði ímynd leigjenda við „Vörumerkjasamfélag“. 

Samkvæmt staðfærslu Airbnb eru neytendur Airbnb virkir þátttakendur í Airbnb samfélaginu 

þar sem neytendur deila sömu gildum og hugmyndum um að ferðast og að vilja kynnast nýju 

fólki frá ólíkum löndum (Chesky, 2014). Hins vegar kom í ljós að þátttakendur voru nokkuð 

ósammála þeim fullyrðingum þar sem niðurstöðurnar sýndu að lægsta breytan kaus Airbnb til 

þess að kynnast nýju fólki eða vera hluti af Airbnb samfélaginu. Einnig studdu niðurstöður 

eigindlegu rannsóknarinnar við það að leigjendur væru almennt ekki að leitast eftir 

persónulegum tengslum.  

 Niðurstöðurnar sýndu einnig að þátttakendur tengdu við svokallaða hugmyndafræði 

Airbnb en þrátt fyrir það eru það ekki þau staðfærsluatriði sem Airbnb stendur fyrir. Þetta 

bendir til að yfirstaðfærsla á sér stað á milli Airbnb og íslenskra neytenda. Samkvæmt Þórhalli 
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(2007), kallast það yfirstaðfærsla þegar skekkja er á staðfærslu og ímynd fyrirtækisins eins og 

niðurstöður gefa til kynna. 

 Einnig voru rannsökuð endurkaup á þjónustu Airbnb og voru þátttakendur frekar 

sammála því að mæla með Airbnb og notfæra sér þjónustuna aftur. Athugað var hvort að fylgni 

væri á milli þeirra staðfærsluþátta sem Airbnb gefur sig út fyrir að vera og reyndist vera veik 

fylgni þar á milli. En hins vegar var best samband milli þess að mæla með Airbnb og hve ódýrt 

það er og vegna staðsetningar. Hægt er að túlka að leigjendur velja Airbnb eignir út frá hversu 

ódýr þjónustan er og vegna góðrar staðsetningar. Niðurstaða tilgátu 1 er því að það er ekki 

samræmi á milli staðfærslu og ímynd Airbnb hjá leigjendum Airbnb.  

7.3. Leigusalar Airbnb á Íslandi 

Eins og áður var nefnt var bæði framkvæmd eigindleg- og megindleg rannsókn til að fá sem 

dýpstan skilning á þeirri ímynd sem Airbnb neytendur. Samkvæmt eigindlegri rannsókn gáfu 

sérfræðingar Airbnb hér á landi þau svör að leigusalar væru með íbúðir í skammtímaleigu í 

hagnaðarskyni en voru ekki að leita að persónulegum tengslum heldur frekar að reyna að veita 

persónulega þjónustu. Leigjendur eru þó virkir í að spyrja spurninga um ábendingar og um 

áhugaverða staði en ekki er verið að leitast eftir persónulegum tengslum. 

 Niðurstöður megindlegu rannsóknarinnar sýndu að leigusalar hér á landi eru flestir með 

eina eign í útleigu en einnig voru þó nokkrir sem voru ekki með eign skráða í augnablikinu. 

Skýringin gæti verið sú að háannatími leigusala á Íslandi er ekki hafinn þar sem háannatíminn 

er miðaður við sumartímann (Ingólfur Bender o.fl., 2017). Flestir leigusalar höfðu verið með 

eign skráða í útleigu í skemur en eitt ár og þar á eftir komu þeir sem hafa verið með eign skráðar 

í eitt til tvö ár.  

 Flestir leigusalar búa í þeirri eign sem þeir eru með skráða í útleigu eða rúmalega 60% 

þátttakenda. Einnig höfðu flestir leigusalar upplifað neikvæða reynslu af Airbnb gestum sínum 

en hins vegar hafði aðeins einn þátttakandi fengið kvörtun frá nágranna sínum.  

 Eins og nefnt var áður tóku gildi í byrjun árs ný lög sem varða skammtímaleigu eigna. 

Samkvæmt 13.gr  í lögum nr. 67/2016 er þeim sem bjóða upp á heimagistingu gert skylt að 

skrá eignir sínar hjá Sýslumanni. En þrátt fyrir að þessi lög hafi tekið gildi var aðeins rúmur 

helmingur þátttakenda eða 50,7% sem sögðust vera með eign sína skráða. Því má álykta að 

önnur hver eign á Íslandi sem skráð er á Airbnb sé án tilskyldra leyfa.  

 Eftir að hafa rannsakað bakgrunn leigusala var ímynd þeirra næst könnuð sem og 

viðhorf. Ímynd Airbnb var rannsökuð út frá tveimur flokkum; Hentugleiki og upplifun og 

Staðfærslu Airbnb. 
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 Í flokknum „Hentugleiki og Upplifun“ kom í ljós að leigusalar voru frekar sammála því 

að leigja eign sína út því þeir telja Airbnb vera góða tekjulind. Leigusalar voru einnig frekar 

sammála því að treysta vefsíðu og fyrirtækinu Airbnb og sömuleiðis gestum sínum. Leigusalar 

voru líka sammála því að það væri auðvelt að leigja eign út í gegnum Airbnb. Þátttakendur 

kjósa því að leigja út eign sína út frá hentugleika þar sem Airbnb gefur þátttakendum auðvelda 

leið til þess að búa til góða og trausta tekjulind. Enginn munur var á milli hópanna sem hafði 

bæði leigt og eru eða voru með eign í útleigu og þeirra sem einungis leigja út eign á Airbnb. 

Hægt er því að túlka að almennt voru þátttakendur sammála um áðurnefnda staðhæfingu. 

 Flokkur tvö fjallaði um staðfærsluatriði Airbnb og sýndu niðurstöður það að 

þátttakendur eru frekar jákvæðir að hjálpa leigjendum sínum að upplifa Ísland. Þátttakendur 

voru einnig sammála því að þeir eru tilbúnir að leigja eign sína til allra, óháð kyni eða uppruna. 

Staðfærsluatriði leigusala eru því mun jákvæðari heldur en þeirra sem eru leigjendur þar sem 

fylgni samböndin voru mun sterkari.  

 Hins vegar þegar athugað var hvort að marktækur munur væri á milli þess að 

þátttakendur leigja út eign sína út frá því hve góð tekjulind Airbnb er og staðfærsluþátta Airbnb 

sýndu niðurstöður að leigusalar leigja frekar út eign sína út frá því hve góð tekjulind Airbnb er 

fremur en út frá staðfærsluatriðum Airbnb. Niðurstaða tilgátu 2 er því að það er ekki samræmi 

milli staðfærslu og ímyndar leigusala Airbnb.  

 Staðfærsla Airbnb er nokkuð óljós hjá þátttakendum en þó eru atriði sem þátttakendur 

voru að tengja við. Hins vegar sýna niðurstöður að aðal ástæða þess að leigusalar nýti sér 

Airbnb er vegna fjárhaglegra ástæðna þar sem að Airbnb sé góð tekjulind stóð upp úr hjá 

leigusölum, sem bendir til að yfirstaðfærsla er einnig hjá leigusölum Airbnb á Íslandi. 

7.4. Takmarkanir rannsóknarinnar 

Heildarúrtak spurningakönnunarinnar voru 140 einstaklingar og telur rannsakandi að úrtakið 

hefði þurft að vera mun stærra til að geta gefið fullkomna mynd af ímynd og því viðhorfi sem 

neytendur Airbnb hafa á Íslandi. Samt sem áður telur rannsakandi að úrtakið hafi gefið góðar  

vísbendingar um hver ímynd neytenda er á Íslandi. Einnig var spurningakönnunin aðeins í 

gangi í rúma viku og hefði spurningakönnunin þurft að vera opin lengur til að ná yfir það úrtak 

sem getur endurspeglað að fullu ímynd neytenda.  

 Staðfærslu atriði Airbnb fékk rannsakandi út frá fyrirliggjandi gögnum sem stjórnendur 

Airbnb hafa gefið út að fyrirtækið standi fyrir. Því voru þau gögn ekki nægilega skýr og betra 

hefði verið að fá viðtöl eða gögn frá fyrirtækinu.   
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 Einnig á rannsóknin aðeins við neytendur Airbnb og gefur því ekki mynd af því hver 

ímynd Íslendinga er á Airbnb. Rannsóknin gefur hins vegar vísbendingar um það hver sú ímynd 

gæti verið.  

 Framkvæmd eigindlegu rannsóknarinnar var ekki nægilega góð þar sem rannsakandi 

var staddur í skiptinámi erlendis á meðan rannsókninni stóð og fóru viðtölin fram símleiðis. 

Dýpra og betra viðtal hefði líklegast myndast ef rannsakandi hefði getað hitt viðmælendur sína 

augliti til auglits.  
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8. Lokaorð 

Í byrjun rannsóknarinnar, var sett fram rannsóknarspurningin; Er munur á staðfærslu og ímynd 

Airbnb á Íslandi og voru niðurstöðurnar með þeim hætti að neytendur Airbnb, eru með nokkuð 

jákvæða ímynd Airbnb hér á landi. Þrátt fyrir það eru þau staðfærsluatriði sem Airbnb leggur 

upp með, ekki að skila sér til íslenskra neytenda. Helstu staðfærsluatriði sem Airbnb reynir að 

staðfæra sig á, eru þau félagslegur tengsl sem Airbnb veitir neytendum. Að kjósa Airbnb vegna 

þess að þú gætir kynnst spennandi og nýju fólki frá ólíkum uppruna er dæmi um staðfærsluþátt 

sem Airbnb segist vera en hér á Íslandi upplifa neytendur Airbnb á öðruvísi hátt. Samkvæmt 

niðurstöðum meigindlegu rannsóknar, voru helstu ástæður þess að íslenskir leigendur velja að 

leigja eign á Airbnb vegna þess hve ódýrt það er og helstu ástæður þess að íslenskir leigusalar 

kjósa að leigja út eign á Airbnb er vegna hve góð tekjulind Airbnb er. Niðurstöður eigindlegu 

könnunar bentu einnig á að íslenskir leigjendur kjósa Airbnb vegna verðs og íslenskir leigusalar 

kjósa að leigja út eignir sínar á Airbnb vegna fjárhagslegan ávinnings. Samkvæmt Þórhalli 

(2007), kallast það yfirstaðfærsla þegar neytendur hafa of þrönga mynd af fyrirtækinu sem gerir 

það að verkum að staðfærsla og ímynd fyrirtækis sé ekki sú sama. Þessi rannsókn, bendir til 

þess að yfirstaðfærsla sé á milli Airbnb og íslenskra neytenda. 

 Að lokum væri áhugavert að kanna með framhaldsrannsókn hver almenn ímynd 

Íslendinga er á Airbnb, ekki bara ímynd íslenskra neytenda á Airbnb heldur einnig þeirra sem 

hafa aldrei notast við Airbnb þjónustuna. Einnig væri áhugavert að rannsaka hvernig nýju lögin 

munu hafa áhrif á leigusala hér á landi. 
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Viðauki A: Spurningalisti megindlegrar rannsóknar 

Kæri þátttakandi, 

 

Ég heiti Guðrún Björg Eggertsdóttir og er nemandi í viðskiptafræði í Háskólanum í Reykjavík. 

Þessi spurningakönnun er hluti af BSc ritgerðinni minni sem varðar ímynd Airbnb á Íslandi. 

Mér þætti vænt um ef að þú gætir gefið þer tíma til að svara spurningakönnuninni en hún tekur 

um það bil 5 mínútur.  

Könnunin er nafnlaus og verða svör ekki rakin til einstakra þátttakenda. 

 

Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi könnunina endilega hafðu samband við mig í 

gegnum gudrunb14@ru.is.  

 

Takk fyrir þátttökuna! 

 

1. Hvað er það fyrsta sem þér dettur í hug þegar þú heyrir Airbnb? ‘ 

 

Spurning 2 er síuspurning 

2. Hvert af eftirfarandi atriðum á við þig? 

o Ég hef leigt Airbnb íbúð 

o Ég er eða hef verið með eign í leigu í gegnum Airbnb 

o Ég hef bæði leigt og er eða hef verið með eign í leigu í gegnum Airbnb 

o Ég hef hvorki leigt Airbnb íbúð og er eða hef ekki verið með eign í leigu í gegnum 

Airbnb.  

 Þeir sem hafa hvorki leigt Airbnb íbúð og eru eða hafa verið með eign í 

leigu í gegnum Airbnb voru sendir á síðu þar sem þeim var þakkað fyrir 

þátttökuna.  

 Þeir sem hafa bæði leigt og hafa eða eru með eign í leigu í gegnum Airbnb 

fá allar eftirfarandi spurningar  

 

Spurningar 3 til 8 eiga við þá sem eru með eign í leigu á Airbnb.    

 

3. Að jafnaði, hversu oft ferðast þú erlendis á ári?  
o 0-1 sinni á ári 
o 2-3 sinnum á ári 
o 4-5 sinnum á ári 
o 5 sinnum eða oftar á ári 

4. Að jafnaði í hve langan tíma leigir þú Airbnb íbúð/herbergi? 

o 1 til 2 daga í senn 

o 3 til 4 daga í senn  
o 5 til 7 daga í senn 

o 8 til 10 daga í senn  
o 11 daga eða lengur 

5. Hversu oft hefur þú nýtt þér Airbnb erlendis?  
o Aldrei 

o Einu sinni 

o Tvisvar sinnum 

o Þrisvar sinnum 

o Fjórum sinnum 
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o Fimm sinnum eða oftar 

6. Hefur þú leigt Airbnb íbúð á íslandi?  

o Já  

o Nei 

7. Hver var megin tilgangur ferðarinnar þegar þú kaust Airbnb? (Veldu allt sem á við) 

o Ferð á ráðstefnu, tónleikaferð eða ferð á aðra atburði 

o Fjölskylduferð 

o Vinaferð  

o Vinnuferð 

o Skemmtiferð 

o Annað 

8. Hversu ósammála eða sammála ertu eftirfarandi spurningum  

 Ég kýs Airbnb því það er ódýrt 

 Ég kýs Airbnb vegna staðsetningarinnar 

 Ég kýs Airbnb því það gerir mér kleift að ferðast til lengri tíma 

 Ég kýs Airbnb því mér finnst íbúðirnar/herbergin heimilisleg/ar 

 Ég kýs Airbnb því þær bjóða upp á húsáhöld (ofnar, pottar, pönnur o.fl) 

 Ég kýs Airbnb því íbúðir/herbergi gefa mér aukið rými til að athafna mig 

 Ég kýs Airbnb af því íbúðin/herbergin passar við mínar þarfir 

 Ég kýs Airbnb til þess að upplifa ekta innanborgar upplifanir 

 Ég kýs Airbnb til þess að vera ekki í ferðamanna umhverfi 

 Ég kýs Airbnb til þess að upplifa einstaka og öðruvísi upplifun 

 Ég kýs Airbnb til þess að upplifa eitthvað nýtt 

 Ég kýs Airbnb til þess að upplifa eitthvað spennandi 

 Ég kýs Airbnb því mér finnst það öðruvísi 

 Ég kýs Airbnb því mér hugmyndafræðin Airbnb passar við mig 

 Ég kýs Airbnb til þess að kynnast nýju fólki 

 Ég kýs Airbnb því peningurinn rennur til fólks  

 Ég kýs Airbnb því til að vera hluti af Airbnb samfélaginu 

 Ég kýs Airbnb vegna vinalegs umhverfis 

 Ég kýs Airbnb af því ég get sagt vinum og fjölskyldum frá óhefðbundnum 
ferðasögum 

 Ég mæli með Airbnb  

 Ég mun nýta mér Airbnb aftur í framtíðinni 
 

Spurningar 9 til 17 eiga við þá sem eru eða hafa verið með eign í leigu í gegnum Airbnb 

9.  Hversu margar eignir ertu með skráðar til útleigu í gegnum Airbnb?  
o Enga í augnablikinu 

o Eina 

o Tvær 

o Þrjár 

o Fjórar 

o Fimmtudagur eða fleira 
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10. Hversu lengi hefurðu verið með eign skráða á Airbnb? 

o Skemur en 1 ár 
o 1-2 ár  
o 2-3 ár 
o 3-4 ár 
o 4 ár eða lengur 

11. Ertu með reikning þinn á Airbnb skráðan þannig að þú þurfir að samþykkja bókanir?  
o Já 

o Nei 
o Veit ekki  

12. Býrð þú í eigninni sem þú leigir út á Airbnb? 

o Já 

o Nei 
13. Hefur þú upplifað neikvæða reynslu af Airbnb gestum þínum? 

o Já 

o Nei 
14. Hafa nágrannar þínir sent þér kvörtun vegna Airbnb gesta þinna? 

o Já 

o Nei 
15. Gefur þú eign þína upp sem Airbnb íbúð? 

o Já 

o Nei 
o Veit ekki 

 

16. Hversu ósammála eða sammála ertu eftirfarandi spurningum. 

 Ég er tilbúin að leigja öllum íbúðina mína, óháð kyni og uppruna 

 Ég  leigi út eign mína á Airbnb því ég tel Airbnb vera góða tekjulind 

 Ég leigi út eign mína á Airbnb því Airbnb gerir mér kleift að kynnast nýju fólki 

 Ég leigi út eign mína á Airbnb því ég vil gera ferðamönnum kleift að líða sem 
heimamanni 

 Ég er tilbúin til hjálpa gestum mínum að upplifa Ísland eftir bestu minni bestu 
getu  

 Ég leigi út eign mína á Airbnb til að gera fólki kleift að ferðast á hagstæðan 
mát 

 Ég leigi út eign mína á Airbnb því mér finnst hugmyndafræðin passar við mig 

 Ég leigi út eign mína á Airbnb því ég vil bjóða uppá vinalegt umhverfi  

 Ég treysti vefsíðu og fyrirtækinu Airbnb 

 Ég ber traust til Airbnb leigendum minna 

 Mér finnst auðvelt að leigja eign í gegnum Airbnb 

 Ég er stressuð/stressaður þegar eignin mín er í útleigu 

 Mér finnst krefjandi að sjá um eign á Airbnb 

 Mér leiðist þegar ég fæ spurningar frá gestum 

 Ég reyni að svara öllum spurningum á prófílnum mínum til þess að komast 
framhjá frekar spurningum frá gestum 
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Bakrunnspurningar 

Hvert er kyn þitt ?  
o Kvenkyn 
o Karlkyn 
o Annað 

 
Hver er þinn aldur? 

 19 ára eða yngri 
 20 – 29 ára 
 30 – 39  ára 
 40 – 49 ára 
 50 - 59 ára 
 60 ára eða eldri 

 

Hverjar eru mánaðatekjur þínar fyrir skatt?   
 199.000 kr. eða minna 

 200.000 kr. – 399.000 kr.  

 400.000 kr. – 599.000 kr. 

 600.000 kr. -  799.000 kr.  

 800.000 kr. – 999.000 kr.  

 1.000.000 kr. eða meira  

 

Takk kærlega fyrir þátttökuna!    
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Viðauki B: Spurningar eigindlegrar rannsóknar 

 

1. Getur þú lýst hvernig starfsemi fyritækisins og hvenrig það tengist Airbnb 

2. Hvernig sjáið þið Airbnb fyrir ykkur og hverju hvað teljið þið Airbnb standa fyrir 

3. Hverjar telur þú vera helstu ástæður þess að fólk leigir út eignir sínar á Airbnb 

a. Er einhvað sérstakt sem þið leitist eftir við útlit íbúðar 

b. Eru leigusalar virkir í því að hafa samband við leigjendur og vilja þannig 

mynda tengsl 

4. Hverjar telur þú vera megin ástæður þess að fólk velji Airbnb sem gististaði 

a. Eru leigjendur virkir í því að hafa samband við leigusalana og vilja þannig 

mynda tengsl  

b. Er einhvað sérstakt sem þið teljið leigjendur vera að leytest eftir með val á 

Airbnb íbúð 
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Viðauki C: Niðurstöður hugarkorts 

Hugrenningatengsl Fjöldi svara Hlutfall í % 

Íbúðarleiga 31 22,1% 

Gisting 29 20,7% 

Ódýrt  26 18,6% 

Túristar 12 8,6% 

Ferðalög 10 7,1% 

Peningar 4 2,9% 

Útlönd  3 2,1% 

Sniðugt 3 2,1% 

Deilihagkerfi 2 1,4% 

Þægindi 2 1,4% 

Skammtímaleiga 2 1,4% 

Túristaíbúðir 2 1,4% 

Á Íslandi neikvætt en frábært annarsstaðar 1 0,7% 

Auðveld leið til þess að fá auka tekjur 1 0,7% 

Góður kostur  1 0,7% 

Heimilislegt 1 0,7% 

Home away from home 1 0,7% 

Húsnæðisskortur 1 0,7% 

Leiguverð 1 0,7% 

Möguleikar 1 0,7% 

Neikvæðni 1 0,7% 

Pirrandi 1 0,7% 

Sjálfbærni 1 0,7% 

Vesen 1 0,7% 

Vinna 1 0,7% 

Ferðaþjónusta 1 0,7% 

Alls 140 100% 
Tafla 21. Niðurstöður hugrenningaspurningarinnar 


