
        Haustönn 2011 

Viðskiptadeild 

 

 

 

 

 

Markaðssetning á rafmagnsbílum í 
Vestmannaeyjum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leiðbeinandi: Einar Svansson    Nemandi: Adólf Sigurjónsson 



  



Ágrip  

Að mati höfundar hafa rafmagnsbílar alla burði til að verða samkeppnishæfir á 

bílamarkaðnum. Þróun rafmagnsbíla eykst á hverjum degi þar sem stöðug og öflug 

þróunarvinna skilar sífellt betri rafmagnsbílum. Tilgangur þessa verkefnis er að kanna hvort 

og þá hvernig sé best að markaðssetja rafmagnsbíla í Vestmannaeyjum. 

Með tilkomu rafmagnsbílsins hefur umhverfi bílamarkaðarins breyst umtalsvert. Áður fyrr 

voru eingöngu bílar á markaðnum sem gengu fyrir jarðefnaeldsneyti. Nú er öldin önnur og 

bílar sem drifnir eru áfram af vetni, metani og rafmagni farnir að ryðja sér til rúms á 

markaðnum. Ætla má að ástæðan fyrir þessum breytingum á markaðnum sé sú að sögusagnir 

hafa verið um að olía sem orkugjafi, sé af skornum skammti á jörðinni. Má draga af því 

ályktun að fólk sé í auknum mæli farið að huga að umhverfisvænni bílum sem gefa frá sér 

mun minni koltvíoxíð heldur en bílar sem ganga fyrir jarðefnaeldsneyti eins og bensín og 

dísel.  

Að skapa sér gott orð á markaði er ómetanlegt. Fólk hugsar fyrst til þeirra sem standa sig best 

á markaðnum þegar það verslar vöru eða þjónustu. Að mati höfundar þarf að bæta 

markaðssetningu rafmagnsbíla ef þeir eiga ekki að lenda undir í baráttunni við vetnis- og 

metanbílana um markaðshlutdeild. Góð markaðssetning og skipulagt markaðsstarf er lykillinn 

að góðri markaðsstöðu og þróun á markaði. Gera þarf ítarlega áætlun um það hvernig best sé 

að markaðssetja rafmagnsbíla í Vestmannaeyjum með það að markmiði að með tímanum 

komi þeir til með að vera stór hluti af orkunotkun Vestmannaeyinga. 

Niðurstaða rannsóknarinnar er sú að miðað við það ástand sem nú ríkir í íslensku efnahagslífi 

sem og aukinn áhugi fólks á að minnka útblástur gróðurhúsalofttegunda þá séu auknar líkur á 

að rafmagnsbíllinn geti orðið sá fararskjóti sem Vestmannaeyingar kjósa sér í nánustu framtíð. 

  



Formáli  

Þessi skýrsla er lokaverkefni til B.Sc. gráðu í viðskiptadeild Háskólans á Bifröst. Vægi þess 

eru 14 ECTS einingar. Vinnsla rannsóknarinnar fór að mestu fram haustið 2010 og veturinn 

2011 en undirbúningurinn hófst sumarið 2010. 

Þessi rannsókn fjallar í stuttu máli um hvort og þá hvernig er best að markaðssetja 

rafmagnsbíla í Vestmannaeyjum. Athugaðir eru margir þættir sem snúa að vörunni, 

markaðssetningu og skilgreindir styrkleikar, veikleikar, ógnanir og tækifæri. 

Leiðbeinandi verkefnisins var Einar Svansson og vill höfundur þakka honum fyrir leiðsögnina 

og þolimæðina sem hann hefur sýnt höfundi. Einnig vill höfundur þakka fjölskyldu sinni fyrir 

yfirlesturinn og góðan stuðning. 
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1. Inngangur 

Höfundur ákvað í upphafi að gera Bs verkefni þar sem þekking á markaðsfræðum og bílum 

myndi nýtast. Höfundurinn er fæddur og uppalinn í Vestmannaeyjum og ber sterkar taugar til 

samfélagsins. Í ljósi erfiðs ástands í íslensku efnahagslífi, sem valdið hefur verðhækkunum á 

bæði vörum og þjónustu, fór höfundurinn að hugsa á hvaða hátt íbúar í Vestmannaeyjum gætu 

mögulega stemmt stigum við þessum verðhækkunum og þannig dregið úr útgjöldum sínum. 

Ein af þeim vörum sem hefur hækkað og kemur jafnvel hvað mest við landann, er eldsneyti. 

Höfundur fór því að hugsa með sér hvað væri hægt að gera til að minnka þann kostnað. Kom 

hugmynd um rafmagnsbíl fljótt upp í hugann. Rafmagnsbílar hafa lítið sem ekkert verið 

markaðssettir í Vestmannaeyjum. Höfundi fannst því upplagt að finna leiðir til að 

markaðssetja rafmagnsbíla í Vestmannaeyjum. Heimaey er kjörinn staður fyrir rafmagnsbíla 

þar sem vegalengdir eru ekki langar og auðvelt að komast í rafmagn. 

Íslendingar eru sífellt að hugsa meira um umhverfið og eru í auknum mæli að spyrja sjálfan 

sig hvort það sé ekki leið til að komast á milli staða á hagkvæmari hátt en á bensín- eða 

díselbílum. Umræða um aðra orkugjafa hefur aukist á undanförnum árum, til dæmis um að 

notast við aðra fararkosti eins og metan- og vetnisbíla. En rafmagnsbílar henta mjög vel hér á 

landi þar sem orkan er umhverfisvæn og rafmagnið ódýrt. Íslendingar geta dregið mjög mikið 

úr losun gróðurhúsalofttegunda með því að aka um á rafmagnsbílum og koma þannig í veg 

fyrir koltvísýringsútblástur bíla.1 

Tilgangur með verkefninu er að höfundurinn noti þá þekkingu sem hann öðlaðist í náminu við 

raunverulegar aðstæður og noti sjálfstæð og fagleg vinnubrögð. Við vinnslu verkefnisins 

verður stuðst við almenna aðferðafræði, markaðsfræði og annað fræðilegt efni tengt 

markaðsfræði. 

Í verkefninu verður leitast við að svara rannsóknarspurningunni: 

Hvernig er hægt að markaðssetja rafmagnsbíla í Vestmannaeyjum? 

 

 

 

 

                                                           
1 Orkusetur (15 desember 2010). 
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1.1 Aðferðafræði 

Skýrsla sem þessi krefst mikils undirbúnings og skipulags, með það í 

huga var ákveðið að fylgja þeirri aðferðafræði sem byggir á 

rannsóknarþrepum Philips Kotler eins og sjá má á mynd hér til 

hægri.2 Í fyrstu var viðfangsefnið afmarkað, skilgreint og út frá því 

var rannsóknarspurning sett fram.  

Við heimilda- og upplýsingaöflun var bæði notast við frumheimildir 

og afleiddar heimildir. Afleiddar heimildir eru gögn sem aðrir 

rannsakendur hafa safnað og skráð.3 Að mestu verður stuðst við áður 

útgefnar skýrslur, blaðagreinar tengdar viðfangsefninu og upplýsingar 

af veraldarvefnum. Ennfremur verður stuðst við fræðibækur. 

Frumheimildir eru þær heimildir sem hafa ekki komið áður fram og 

skapast við rannsóknina sjálfa.4 Þeirra var aflað með símtölum og 

viðtölum við mann sem er alkunnur bílamarkaðnum. Helstu kostir 

þess að taka viðtöl eru þeir að það er hægt að aðlaga spurningar að aðstæðum eftir þörfum og 

leiðrétta þann misskilning sem kann að koma upp. Aftur á móti eru helstu gallar þeir að 

persónulegar skoðanir þess sem tekur viðtalið geta haft áhrif á niðurstöður. Gæta verður 

hlutleysis og vekja traust hjá viðmælandanum.5  

Upplýsingaöflun felst í því að fá sem mesta þekkingu á viðfangsefninu og sem mest yfirlit yfir 

efnið. Eftir að þeirra upplýsinga, sem talin var þörf á, hafði verið aflað tók við lestur gagnanna 

og úrvinnsla. Með það að markmiði að fá sem skýrasta niðurstöðu á viðfangsefnið. Í 

niðurstöðukaflanum verður gerð samantekt á skýrslunni, gert grein fyrir helstu niðurstöðum 

ásamt því að rannsóknarspurningunni verður svarað.  

1.2 Uppbygging skýrslu 

Verkefninu er skipt í fjóra meginkafla sem og lokaorð og heimildarkafla. 

Í fyrsta kafla er aðferðafræði kynnt sem og verkskipulag við vinnu ritgerðarinnar. 

Í öðrum kafla er fjallað almennt um rafmagnsbíla, farið yfir söguna hérlendis sem og erlendis, 

kynnt hvernig rafmagnsbíllinn virkar og hverjir eru helstu kostir og gallar hans. 

                                                           
2 Kotler, P. og Keller, K. (2006). Bls. 103. 
3 Sekaran, Uma. (2000). Bls. 59. 
4 Sama heimild. 
5 Sekaran, Uma. (2000). Bls. 230-233. 

VIÐFANGSEFNIÐ 
SKILGREINT OG GERÐ 

RANNSÓKNARSPURNING  

RANNSÓKNARAÐFERÐIR 
OG ÖFLUN UPPLÝSINGA 

HEIMILDAÖFLUN  

VINNSLA ÚR UPPLÝSING UM 

NIÐURSTÖÐUR 

RANNSÓKNARÞREP  
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Í þriðja kafla er fjallað um Vestmannaeyjar sem markað. Stuðst er við fimmkrafta líkan 

Porters og SVÓT greiningu, þar sem skoðaðir eru styrkleikar, veikleikar, ógnanir og tækifæri. 

Einnig er farið yfir umhverfisgreiningu og söluráðana fjóra: vara, verð, kynning og dreifing. 

Í fjórða kafla er  farið yfir helstu niðurstöður verkefnisins og svarað rannsóknarspurningunni.  
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2. Rafmagnsbílar 

Rafmagnsbílar hafa verið að ryðja sér til rúms á markaðnum á síðustu árum.6 Það sem þeir 

hafa fram yfir bíla sem ganga fyrir jarðefnaeldsneyti, er að þeir búa yfir mun einfaldara kerfi 

við keyrslu og gangsetningu.7 Almenningur virðist vera spenntur fyrir þessu faratæki, meðal 

annars vegna þess hversu lítið viðhald hann þarf og einnig hversu vistvænn hann er. Rafmagn 

til að hlaða bílinn er fengið á mjög svo vistvænan hátt á Íslandi, meðal annars með vatnsorku.8 

Rafmagnsbílar eru þeim eiginleikum gæddir að þeir gefa ekki frá sér vélarhljóð sem getur þó 

bæði verið kostur og galli og verður það útskýrt frekar síðar í ritgerðinni. 

2.1 Upphaf rafmagnsbíla 

Skotinn Robert Anderson var fyrstur til að hanna rafknúinn vagn á tímabilinu 1832 – 1839. 

Fyrstu bílarnir, sem voru vel nothæfir, voru búnir til annars vegar af Ameríkananum Thomas 

Davenport og hins vegar af Skotanum Robert Davidson um 1842. Báðir frumkvöðlarnir, 

Davenport og Davidson, voru fyrstir til að nota rafmagnshólf sem ekki var hægt að hlaða. Það 

var síðan árið 1865 sem Frakkinn Gaston Plante fann upp endingarbetri rafhlöðu, sem 

samlandi hans, Camille Faure, endurbætti síðan árið 1881. Þessir hæfileikar Faure, að 

endurbæta rafhlöðurnar undirbjuggu farveginn fyrir rafmagnsbíla.9 

Frakkland og Stóra Bretland voru fyrstu löndin til að styðja útbreiðslu á þróun rafmagnsbíla 

seint á 19 öld. Það var þó ekki fyrr en árið 1895 að Ameríkanar fengu áhuga á rafmagnsbílum, 

en það var eftir að A. L. Ryker bjó til rafknúið þríhjól og William Morrison bjó til sex farþega 

vagn árið 1891. Margir uppfinningamenn fylgdu eftir og áhugi á vélknúnum ökutækjum jókst 

gríðarlega um 1890 og í byrjun ársins 1900.10 

Ameríkanar áttu töluvert mikið af bílum sem gengu fyrir gufu, rafmagni og bensíni. Árin 

1899 og 1900 náðu rafmagnsbílaeignir hápunkti í Ameríku og seldust  þeir meira en allar 

aðrar tegundir af bílum. Rafmagnsbíllinn hafði marga yfirburði framyfir samkeppnisaðila 

þeirra snemma á 20. öldinni. Rafmagnsbílar höfðu ekki þennan titring, lykt og hávaða eins og 

bensínbílarnir. Að skipta um gír á bensínbílum var erfiðasti hlutur þess að keyra, á meðan var 

engin gírskipting í rafmagnsbílnum. Gufubílar höfðu heldur enga gírskiptingu, en gallinn við 

þá var hversu lengi þeir voru í gang. Það gat tekið allt upp í 45 mínútur að gangsetja þá á 

köldum morgni. Gufubílarnir komust styttri vegalengd á fullum vatnstanki en rafmagnsbíllinn 
                                                           
6 Íslensk nýorka (17 nóvember 2011).  
7 Circuits today (2 desember 2011). 
8 Orkuveita Reykjavíkur (1 desember 2011). 
9 Speedace (9 janúar 2011). 
10 Sama heimild. 
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á fullri hleðslu. Einu góðu vegirnir voru innanbæjar, sem leiddi til þess að flestu ferðalögin 

voru innanbæjar. Það var einmitt kjörið fyrir rafmagnsbílinn þar sem drægni þeirra var 

takmörkuð. Rafmagnsbíllinn var forgangsval hjá mörgum vegna þess að það þurfti ekki 

handafl til að gangsetja, líkt og sveifina á bensínbílum, og enga gírskiptingu sem var mörgum 

erfið.11 

Nokkrir stórir þættir áttu þátt í hnignun þróunar á rafmagnsbílum. 

� Um 1920 höfðu Ameríkanar betra vegakerfi sem tengdi saman borgir. Þar af leiðandi 

varð meiri eftirspurn eftir farartækjum sem komst langar vegalengdir. 

� Uppgötvunin á hráolíu í Texas olli lækkun á verði á bensíni þannig að meðalmaður 

hafði efni á því. 

� Charles Kettering fann upp  rafmagnsstartara árið 1912 og með því var hætt að nota 

handafl við gangsetningu bíla.   

� Henry Ford fór að fjöldaframleiða bíla með brennsluvélum og gerði þá aðgengilega 

víða um heim. Einnig voru þeir á viðráðanlegu verði eða á verðbilinu $500 - $1000. 

Munurinn var að verðið á rafmagnsbílum hækkaði á meðan verðið á bílum með 

brennsluvél lækkaði. Árið 1912 kostaði rafmagnsbíll $1,750 á meðan bíll sem gekk 

fyrir bensíni kostaði $650 og þetta varð til þess að rafmagnsbíllinn varð undir í 

þróuninni.12   

2.1.1 Saga rafmagnsbíla á Íslandi 

Saga rafmagnsbíla á Íslandi er mjög stutt. 

Hér áður fyrr voru það aðeins sérvitrir 

bílasafnarar sem keyptu rafmagnsbíla. 

Steinar Sigurðsson fór reyndar 

óhefðbundna leið til þess að ná sér í 

rafmagnsbíl, en árið 1975 ákvað hann að 

smíða einn slíkan. Bíllinn vakti mikla 

lukku og vann Steinar til að mynda 

                                                           
11 About (9 janúar 2011). 
12 About (9 janúar 2011). 

Mynd 1  Rafmagnsbíllinn sem Steinn Sigurðsson bjó til og vann 
verðlaun hjá ameríska tímaritinu Popular Mechanics árið 1975. 



  

12  

 

verðlaunasamkeppni amríska tímaritsins Popular Mechanics árið 

1975.13   

Það var síðan stuttu síðar eða árið 1978 sem Háskóli Íslands 

eignaðist rafmagnsbíl af gerðinni Electro Van 500. Sá 

rafmagnsbíll vó 1100 kílógrömm og tók allt upp í átta 

klukkustundir að hlaða hann. Vandamálið við þann bíl var að 

hann átti að komast 100 kílómetra á hleðslunni en komst aldrei 

meira en 50 kílómetra sökum kulda á Íslandi.14 Síðustu áratugi 

hafa eingöngu stór fyrirtæki á borð við Landsvirkjun keypt 

rafmagnsbíla til að prófa sig áfram og minnka þannig 

eldsneytiskostnað. Hugsanleg ástæða fyrir því að aðeins stór og 

öflug fyrirtæki hafa verið að kaupa rafmagnsbíla er sú að þeir hafa verið tiltölulega dýrir og 

því hafa einstaklingar og fyrirtæki, sem hafa ekki mikla fjármuni á milli handanna látið það 

vera að kaupa rafmagnsbíla. 

Í dag er umræða um rafmagnsbíla farin að færast í aukana með tilkomu mengunarskatts og sí 

hækkandi eldsneytisverðs á Íslandi. Þróun rafmagnsbíla eykst með hverjum deginum og verð 

á rafmagnsbílum hefur farið lækkandi og er mjög svipað og á hinum hefðbundnu 

eldsneytisbílum.   

2.2 Virkni 

Rafmagnsbíll er í einföldu máli rafgeymir og kerfi í bíl til að endurhlaða rafgeyminn í 

venjulegri innstungu. Um borð er stjórnbúnaður sem stjórnar rafmagnsgjöfinni sem þjónar 

sama tilgangi og bensíngjöf í bensínbílum. Rafmagnsgjöfin stjórnar sem sagt hversu mikið 

rafmagn á að berast á milli rafgeymisins og mótorsins. Mótorinn dregur til sín rafmagn frá 

rafgeyminum og breytir rafmagninu í orku sem hreyfir bílinn áfram. Hefðbundar vélar sem 

ganga fyrir jarðefnaeldsneyti hafa fullt af hreyfanlegum hlutum svo sem olíudælu, rafal, 

sveifarás, knastás, stimpla og fleira. Mótor rafmagnsbíla hefur ekki alla þessa hreyfanlegu 

hluti heldur einungis einn, svokallaðan snúð. Þegar farið er aftur á bak á rafmagnsbíl þá er 

rafmagninu, sem fer inn á mótorinn, snúið við sem gerir það að verkum að hann snýst í öfuga 

átt og bíllinn bakkar. Stór hluti rafmagnsbíla hafa svokallaðar endurhleðslubremsur, sem virka 

þannig að mótorinn er einskonar hleðslutæki. Þetta virkar þannig að þegar ökumaðurinn 

                                                           
13 Google books (12 janúar 2011). 
14 Háskóli Íslands (12 janúar 2011). 

Mynd 2 Háskóli Íslands flutti þennan 
rafmagnsbíl til landsins árið 1978. 
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sleppir rafmagnsgjöfinni þá virkar mótorinn eins og rafall. Í stað þess að taka rafmagn af 

rafgeyminum þá hleður hann rafmagni inn á hann.15  

2.3 Viðhald  

Einn af helstu kostum rafmagnsbíla er sá að þeir eru fremur einfaldir í smíðum og einnig er 

kostnaður við viðhald minni en á hefðbundnum jarðefnaeldsneytisbílum. Það þarf ekki að 

skipta reglulega um olíu heldur aðeins um smurningu á slitflötum sem framkvæma þarf 

örsjaldan. Það þarf ekki að skipta um kerti eða kertaþræði, ekkert púströr, né loftsíu eða 

olíusíu. Viðhaldið felst aðallega í því að fylgjast með hvort allt sé í lagi og því ætti árleg 

skoðun að nægja í flestum tilfellum.16 Í þá rafmagnsbíla sem framleiddir eru í dag er í flestum 

tilfellum notuð liþíumjóna rafhlöður. Áætlað er að þessar rafhlöður endist í um fimm til sjö ár. 

Það fer þó allt eftir hversu mikið er keyrt á þessum árum og hvort rafhlöðurnar hitni mikið. 

Liþíumjóna rafhlöður missa nefnilega endingu ef þær hitna mikið en það er óþarfi að hafa 

miklar áhyggjur af því á Íslandi. Rafhlöðurnar eru kældar með vökva og því er tölvustýrt. Í 

rauninni eru allar rafhlöðurnar með innbyggðar tölvur sem fylgjast með afköstum og endingu 

hverrar sellu fyrir sig í rafhlöðunni. Þannig munu innbyggðar tölvur í bílunum sjá um að 

koma boðum til bílaeigandans um afköst og endingu rafhlaðanna.17    

2.4 Mengun 

Íslendingar eru í auknum mæli farnir að huga að því hvernig minnka megi mengun og þannig 

draga úr gróðurhúsaáhrifum. Mikið magn þess koltvíoxíðs sem er í umhverfinu kemur frá 

samgöngutækjum, til að mynda frá hinum hefðbundnu bensín- og díselbílum. Rafmagnsbílar 

hafa þann mikla kost að menga ekkert nema þegar það þarf að farga ónýtum rafhlöðum. Með 

rafmagnsbílunum væri hægt að minnka mengunina margfalt og stórar fjárhæðir gætu sparast 

hjá ríkinu þar sem milliríkjasamningar kveða á um að lönd borgi ákveðna upphæð fyrir 

ákveðið magn af koltvíoxíði sem sleppt er út í andrúmsloftið.18 

2.5 Rafmagn 

Það er kostur að rafmagnið á Íslandi fæst með hreinni raforku, það er með vatnsorku og 

jarðhitaorku.19 Þetta gerir það að verkum að hægt er að hlaða rafmagnsbílinn á mjög 

                                                           
15 Circuits today (2 desember 2011). 
16 Rafmagnsbílar hvers vegna rafmagnsbílar eru framtíðin (17 desember 2010). 
17 Rafmagnsbílar hvers vegna rafmagnsbílar eru framtíðin (17 desember 2010). 
18 Háskóli Íslands (29 nóvember 2011). 
19 Orkuveita Reykjavíkur (1 desember 2011). 
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hreinlegan hátt víða á landinu. Hægt er að hlaða bílana í svokölluðum orkupóstum20 sem og 

stinga þeim í samband heima hjá sér eins og hverju öðru heimilistæki. Reykjavíkurborg hefur 

sett upp svokallaða orkupósta á fjölförnum stöðum í höfuðborginni, til að mynda í Kringlunni, 

Smáralind og Bankastræti.21 Ísland hefur þessa hreinu orku fram yfir flest önnur lönd þar sem 

aðferðin við að búa til rafmagnið getur verið mjög mengandi til dæmis raforka búin til úr 

kjarnorku22 eða kolum23. 

2.6 Hljóðmengun 

Hljóðmengun er bæði kostur og galli við rafmagnsbílana. Kosturinn er sá að það heyrast engin 

vélarhljóð frá bílnum og ekki sá hávaði sem fylgir, þegar til dæmis púströr fer í sundur, því 

eins og áður segir hafa rafmagnsbílar hvorki púströr né vél. Hávaði getur haft slæm áhrif á 

fólk bæði líkamlega og andlega. Þar sem rafmagnsbíllinn er hljóðlaus getur skapast mikil 

hætta fyrir gangandi vegfarendur. Reyndar hafa bílaframleiðendur verið að prófa að setja 

hljóðkerfi utan á rafmagnsbílana og tengja svo hljóð við rafmagnsgjöfina þannig að það 

heyrist vélarhljóð þegar keyrt er, sem á þá að koma í veg fyrir að gangandi vegfarendur heyri 

ekki í bílunum.24 

2.7 Kaupverð 

Undanfarna áratugi hefur kaupverð á rafmagnsbílum verið of hátt. Kaupverð á rafmagnsbíl 

hefur verið tvisvar til þrisvar sinnum hærra heldur en á venjulegum bensín- og díselbíl. 

Undanfarið hafa menn þó verið að koma fram í íslenskum fjölmiðlum, þar sem þeir segjast 

geta boðið rafmagnsbíla á sambærilegu verði og er á hefðbundnum bensín- og díselbílum. Ef 

þetta er raunin, þá gætu rafmagnsbílarnir orðið samkeppnishæfir á hinum almenna 

bílamarkaði. Síðustu mánuði hafa verið viðræður meðal þingmanna um lækkun á tollum á 

umhverfisvæna bíla.25 Ef þessar viðræður verða samþykktar mun kaupverð á rafmagnsbílum 

hugsanlega verða samkeppnishæft öðrum bílum. 

2.8 Hleðsla 

Hleðsla er eitt lykilatriði þegar kemur að rafmagnsbílum. Það þarf að vera hægt að hlaða 

bílana bæði fljótt og fyrirhafnarlaust. Ókosturinn í dag er hversu langan tíma það tekur að 

hlaða rafmagnsbíla, en það getur tekið allt að þremur og hálfri klukkustund til átta 

                                                           
20 Orðskýring: Staur þar sem hægt er að stinga rafmagnsbílum í samband til að hlaða þá. 
21 Orkuveita Reykjavíkur (12 nóvember 2011). 
22 World Nuclear Association (27 nóvember 2011). 
23 Power Scorecard (27 nóvember 2011). 
24 Karma-fisker automotive (11 mars 2011). 
25 Morgunblaðið (27 nóvember 2011). 
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klukkustundir að fullhlaða bílinn26 á meðan það tekur ekki nema um það bil tvær til fjórar 

mínútur að fylla bíl af bensíni. Reyndar hafa vísindamenn verið að koma með svokallaða 

hraðhleðslu en þá ætti það að taka um 15 mínútur að hlaða bílinn.27 Það hefur líka verið á 

yfirborðinu að vísindamenn eru að þróa rafhlöður sem tekur mun styttri tíma að hlaða. Með 

aukinni þróun á rafhlöðum og hraðari hleðslu má áætla að það muni taka svipaðan tíma að 

hlaða rafmagnsbíl eins og að fylla bíl af jarðeldsneyti.28 

2.9 Drægni á hleðslu 

Rafmagnsbílar eru ekki hugsaðir sem langferðabílar því þeir komast aðeins um 200 kílómetra 

á fullri hleðslu.29 Díselbíll með 50 lítra eldsneytistank getur að meðaltali komist hátt í 750 

kílómetra á fullum eldsneytistanki.30 Þetta er einn af helstu kostum jarðefnaeldsneytisbílsins 

sem hann hefur framyfir rafmagnsbílinn. Rafmagnsbíllinn hentar hinsvegar mjög vel til 

innanbæjaraksturs og fyrir styttri vegalengdir. Ef litið er aftur til aukinnar þróunar á 

rafhlöðum má draga þá ályktun að vegalengd á einni hleðslu muni aukast og verður því ekki 

langt að bíða þess að rafmagnsbíllinn geti farið um 750 kílómetra á einni hleðslu og jafnvel 

lengra.   

2.10 Útlit 

Rafmagnsbílar líta gjarnan út eins og fljúgandi furðuhlutur. Það er engu líkara en að 

bílaframleiðendur hafi haldið að bílar sem ganga fyrir rafmagni þurfi að vera skrítnir og í 

mörgum tilfellum hreint út sagt ljótir. Á síðustu árum hafa helstu bílaframleiðendur heims 

framleitt, eða gefið út að þeir muni framleiða, rafmagnsbíla sambærilega útliti og bílar sem 

ganga fyrir bensíni eða dísil.31    

2.11 Eldsneytiskostnaður 

Bensínverð fer ört hækkandi og rauf til að mynda tvö hundruð króna múrinn þann 13. janúar 

2010.32 Síðan þá hefur eldsneytið farið hækkandi og í mars 2011 var bensínið 227 krónur og 

dísilolía 232 krónur.33 Því má álykta að margir fari að hugsa meira út í það hvernig hægt sé að 

komast á milli staða á ódýrari hátt. Á höfuðborgarsvæðinu er fólk farið að notast meira við 

                                                           
26 Planet Green (27 nóvember 2011). 
27 Eaton (21 mars 2011). 
28 Aker wade  (3 ágúst 2011). 
29 Tesla motors (11 mars 2011). 
30 Sigurjón Hinrik Adólfsson. (Munnleg heimild 8. desember 2011). 
31 Electric cars info (17 maí 2011). 
32 Vísir (19 desember 2010). 
33 Vísir (22 mars 2011). 
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almenningssamgöngur en það gerði.34 Í Vestmannaeyjum eru engir strætisvagnar og því 

eðlilegt að Vestmannaeyingar hugi að bílum sem eyða minna eldsneyti sem og bílum sem 

ganga fyrir öðrum orkugjöfum. Þar sem rafmagnsbílar eyða engu jarðefnaeldsneyti myndi 

notkun á slíkum bíl verða til þess að bensínkostnaður dytti uppfyrir og fólk myndi þannig 

spara mikla fjármuni á ári hverju þar sem það kostar ekki nema örfáar krónur að fullhlaða 

rafmagnsbílinn.35 

2.12 Kostir og gallar  

Rafmagnsbíllinn hefur verið inni og út af markaði allt frá byrjun 19. aldar. Minnkandi 

framboð á olíu og eldsneyti leiðir til hækkunar á eldsneytisverði, því hefur sú hugmynd komið 

upp að bílar séu knúnir áfram með öðrum orkugjöfum, svo sem vetni, metani og rafmagni. 

Kostir rafmagnsbílanna eru margir en þeir eru samt sem áður ekki alveg gallalausir. Helstu 

kostir rafmagnsbílsins eru að hann brennir engu jarðefnaeldsneyti og losar þar af leiðandi ekki 

koltvíoxíð út í andrúmsloftið. Einnig er hann mun ódýrari í rekstri heldur en bílar sem knúnir 

eru áfram á jarðefnaeldsneyti. Gallar hans eru þeir að það tekur ennþá of langan tíma að 

fullhlaða bílinn36 og drægni hans á fullri hleðslu er ekki eins mikil og bíll sem er drifinn áfram 

af jarðefnaeldsneyti.37  

2.13 Staðan í dag 

Helstu bílaframleiðendur í heiminum í dag eru nú þegar búnir, eða að fara að gefa út, 

tilkynningar um þróun rafmagnsbíla sem væntanlegir eru á markaðinn. Til dæmis eru General 

Motors búnir að gefa það út að sala hefjist á rafmagnsbílnum Chevrolet Volt í byrjun árs 

2012. Þá hafa fulltrúar Ford einnig gefið það út að þeir muni setja á markað rafmagnsbíl sama 

ár. Framleiðendur eins og Toyota og Kia hafa gefið það út að þeir séu að þróa rafmagnsbíl 

sem verður væntanlegur á á markað á næstu árum.38 

Eins og áður hefur komið fram þá hefur Orkuveita Reykjavíkur í samstarfi við 

Reykjavíkurborg sett upp orkupósta á nokkrum stöðum á höfuðborgasvæðinu þar sem 

eigendur rafmagnsbíla geta hlaðið bílana sína. 

  

                                                           
34 Reykjavíkurborg (20 júní 2011). 
35 Orkuveita Reykjavíkur (18 apríl 2011). 
36 Planet Green (27 nóvember 2011). 
37 Tesla motors (11 mars 2011). 
38 The Detroit News (27 november 2011). 
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3. Vestmannaeyjar 

Rafmagnsbíllinn á sér litla sem enga sögu í Vestmannaeyjum. Það þykir höfundi afar 

einkennilegt, í ljósi þess hve landslag Vestmannaeyja hentar vel fyrir slíkan fararskjóta, en 

markaðurinn er svo sannarlega til staðar í Vestmannaeyjum. Hér á eftir mun höfundur lista 

upp helstu upplýsingar um Vestmannaeyjar ásamt því að greina markaðinn til þess að 

auðveldara verði að koma auga á leiðir fyrir öfluga markaðssetingu á rafmagnsbílum í 

Vestmannaeyjum.  

 3.1 Staðhættir 

Vestmannaeyjar eru eyjar staðsettar suður af meginlandi Íslands og samanstanda af 14 eyjum, 

en auk þeirra eru um 30 drangar og sker.39 Það er einungis byggð á Heimaey en hún er 

jafnframt stærsta eyjan í eyjaklasanum. Í Vestmannaeyjum er allt til alls fyrir 

bifreiðaeigendur. Þar eru tvö dekkjaverkstæði, fimm bílaverkstæði og fjórar bensínstöðvar. 

Einnig eru aðilar sem taka að sér að þvo bíla en engin almenn bílaþvottastöð er til staðar. Það 

eina sem vantar eru orkupóstar til að setja rafmagnsbíla í samband. Bæjarstjórnin er einungis 

að bíða eftir því að fyrsti rafmagnsbíllinn verði keyptur til Vestmannaeyja og mun þá setja 

orkupósta við helstu verslanir, sem og í miðbæinn.40  

3.2 Íbúar og atvinnulíf 

Aðal atvinnugrein Vestmannaeyja er fiskvinnsla og byggist afkoma heimamanna að mestu 

leiti á fiskvinnslu og útgerð.41 Í janúar 2011 bjuggu 4.142 íbúar í Vestmannaeyjum.42 Af þeim 

eru 2.665 manns á aldursbilinu 17-65 ára.43 Það eru 1.053 kjarnafjölskyldur44 og meiri hlutinn 

af þeim hefur að jafnaði tvo bíla til umráða. Þar sem Heimaey er 13,4 ferkílómetrar að 

stærð45, og um er að ræða stuttar vegalengdir, er það mat höfundar að það myndi marg borga 

sig, kostnaðarlega séð, að hvert heimili hafi að minnsta kosti einn rafmagnsbíl til umráða. Í 

Vestmannaeyjum eru mörg fyrirtæki sem hafa fyrirtækjabíla á sínum snærum. Fyrirtæki 

leitast gjarnan við að minnka rekstrarkostnað sinn og ef fyrirtæki geta fengið bíla sem hvorki 

þurfa  að fara í smurningu né taka eldsneyti þá er það fýsilegur kostur. Að mati höfundar er 

margt sem bendir til þess að það sé álitlegur markaður fyrir rafmagnsbíla í Vestmannaeyjum.  

                                                           
39 Heimaslóð. (1 febrúar 2011). 
40 Frosti Gíslason. (Munnleg heimild 7. desember 2010). 
41 Heimaslóð. (17 febrúar 2011).  
42 Hagstofa Íslands. (2 febrúar 2011).  
43 Sama heimild. 
44 Sama heimild. 
45 Háskóli Íslands (5 febrúar 2011). 
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3.3 Markaðurinn 

Þegar vara er sett á markað þarf að huga að því hvernig best sé að markaðssetja hana. 

Markaðssetning gegnir lykilatriði í því að varan geti vaxað og dafnað á markaðnum. Þegar 

vara er markaðssett þarf að hugsa út í hvað hún hafi fram yfir aðrar vörur á sama markaði. 

Varan verður líka að vera samkeppnishæf í verði því ef varan er of dýr mun fólk líklega 

sneiða framhjá henni. Einn liður í því að koma vöru á markað er hvernig hún er kynnt og 

henni dreift til almennings. Greina þarf markaðinn og finna markhópa, góð leið er að nota 

SVÓT greiningu sem sýnir styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri vörunnar.46  

3.3.1 Sérstaða 

Heimaey er stærst í eyjaklasanum, eða um 13,4 ferkílómetrar47, og er eina eyjan sem er 

byggð. Á henni er Vestmannaeyjabær með um 4.100 íbúa.48 Ein helsta sérstaða 

Vestmannaeyja er landlega þeirra. Rafmagnsbíllinn kemst um 200 kílómetra á fullri hleðslu49 

og þar sem stuttar vegalengdir eru í Vestmannaeyjum má draga þá ályktun að rafmagnsbíllinn 

gæti hentað íbúum bæjarins vel. 

3.3.2 Markhópagreining 

Eitt af aðalatriðum sem stjórnendur þurfa að gera er að framkvæma markhópagreiningu áður 

en markaðsgreining fer fram.50 Ef markhópagreiningin heppnast vel þá er hægt að ná til 

neytenda með góðu móti og halda þeim hjá fyrirtækinu. Það þarf einnig að skoða kauphegðun 

neytenda því þá er hægt að kortleggja hegðun markhópsins þegar hann kaupir vöru á 

markaðinum. Markaðsfólk reynir að sjá inn í huga markhópsins til að bera kennsl á 

kauphegðun þeirra. Kauphegðun markhópsins er síðan skoðuð út frá sálfræðilegu sjónarhorni 

með það að leiðarljósi að ná betri árangri í markaðssetningu.51 Fyrirtæki geta einblínt á einn 

markhóp en markhóparnir geta verið jafn margir og þeir einstaklingar sem eru til skoðunar. Ef 

markhóparnir eru margir þá myndast meiri kostnaður við að þjóna þeim. Þess vegna er 

mikilvægt að finna hinn gullna meðalveg sem hentar hverri vöru fyrir sig.52 Þegar 

markhópurinn er fundinn þarf bæði að hafa í huga lýðfræðilega hluti sem og sálfræðilega.53  

                                                           
46 Háskóli Íslands (13 desember 2010). 
47 Háskóli Íslands (5 febrúar 2011). 
48 Hagstofa Íslands. (2 febrúar 2011).  
49 Tesla motors (11 mars 2011). 
50 Kotler, Philip. (2003). Bls. 279. 
51 Kotler, Philip. (2003). Bls. 183. 
52 Friðrik Eysteinsson. (2003). Bls. 15. 
53 Kotler, Philip. (2003). Bls. 290. 
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3.3.2.1 Markhópar rafmagnsbíla 

Markhópur rafmagnsbíla í Vestmannaeyjum skiptist raunar í tvo hópa, fyrirtæki og 

almenning. Venjulega leitast fyrirtæki við að halda rekstrarkostnaði í lágmarki og með því að 

skipta út jarðefnaeldsneytisbílum fyrir rafmagnsbíla þá myndi rekstrarkostnaður fyrirtækisins 

hugsanlega lækka umtalsvert. Fyrirtæki gera kröfur um að bílarnir séu ávallt til taks og séu 

nothæfir allan daginn. Rafmagnsbíllinn er því góður kostur fyrir fyrirtæki vegna þess að hann 

bíður uppá hagkvæmari leið en hinn hefðbundni jarðefnaeldsneytisbíll til að komast á milli 

staða.  

Markhópurinn hjá hinum almenna borgara í Vestmannaeyjum eru karlar jafnt sem konur á 

aldrinum 17-65 ára sem hafa ökuréttindi. Þetta er mjög stór markhópur en flestir sem hafa 

ökuréttindi og ætla sér að kaupa bíl þurfa að hugsa um rekstrarkostnaðinn. Hinn almenni 

borgari Vestmannaeyja getur hagnast á því að aka um á rafmagnsbíl þar sem enginn kostnaður 

er við olíuskipti, einnig verndar hann umhverfið þar sem engin koltvísýringur leysist út í 

andrúmsloftið. Rafmagnsbíllinn er þó ekki gallalaus. Rafgeymarnir eru til dæmis 

endingastuttir og duga að meðaltali í þrjú til fimm ár.54   

3.4 Söluráðarnir 

Ein aðaláhersla markaðsfræðinnar er að gera áætlun sem hjálpar fyrirtækinu að ná settum 

markmiðum.55 Það er hægt að nota mörg tæki til að ná þessum markmiðum og eitt þeirra eru 

söluráðarnir fjórir: vara, verð, kynning og dreifing. Stjórnendur fyrirtækja þurfa að velja 

saman þá söluráða sem henta hverjum markhópi best og það þarf að vera í samræmi við þau 

markmið sem fyrirtækið setur og velur að fylgja.56 Sölumenn nota söluráðana fjóra sem 

markaðstæki til að sjá hvað hafi mestu áhrif á viðskiptavinina, en kaupendur nota þá til þess 

að skila sem mestum virðisauka.57  

3.4.1 Vara 
Þessi söluráður er sá mikilvægasti að því leiti að aðal ástæða þess að hægt sé að reka fyrirtæki 

er að selja vöruna með hagnaði.58 Þegar fyrirtæki koma fram með nýja vöru þurfa þau að líta á 

marga þætti til þess að auka virðisaukann og hafa þannig áhrif á viðskiptavininn. Til dæmis 

                                                           
54 United States Environmental Protection Agency (4 desember 2011). 
55 Kotler, Philip. (2003). Bls. 16. 
56 Bjarni Jónsson (2006). Kafli 7. 
57 Kotler, Philip. (2003). Bls. 17. 
58 Bogi Þór Siguroddson. (2000). Bls. 141. 
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með ímynd vörumerkis, gildistíma vörunnar sem og umbúðir og gæði vörunnar. Það þarf 

einnig að hafa í huga hvernig eigi að þjónusta vöruna.59  

3.4.2 Verð 
Það eru margir þættir sem hafa áhrif á verð vörunnar. Þær ákvarðanir sem taka þarf tengdar 

vörunni geta verið margvíslegar eins og þær eru margar. Það þarf að ákveða hvort nota eigi 

sama verð fyrir alla, hvort varan eigi að bjóðast á einhverjum afslætti og hverjir 

greiðsluskilmálarnir eiga að vera.60 Þessa þætti þarf að grandskoða þar sem að þeir geta haft 

mikil áhrif á tryggð viðskiptavinarins. Þeim mun tryggari sem viðskiptavinurinn er því meiri 

viðskipti.61  

3.4.3 Kynning og dreifing 
Þegar vara er kynnt er mjög gott að nota kynningarráðana fimm sem mynda samhæfð 

markaðssamskipti. Hver kynningarráður fyrir sig er ein tegund markaðssamskipta en þeir 

tvinnast saman og getur hver auglýsingaherferð verið blönduð mismunandi kynningarráðum. 

Kynningarráðarnir eru eftirfarandi: almannatengsl, söluhvatar, auglýsingar í fjölmiðlum, 

persónuleg sala og bein markaðssetning. Ef varan er ekki áþreifanleg heldur ef um er að ræða 

þjónustu þá er ekki hægt að tala um eiginlega dreifingu nema þá í formi kynningar.62 

3.4.4 Vara og verð rafmagnsbíla í Vestmannaeyjum 

Varan í þessu tilfelli eru rafmagnsbílar í Vestmannaeyjum. Það er margt í boði í 

Vestmannaeyjum sem nýst getur rafmagnsbílum. Eins og áður hefur komið fram er 

bæjarstjórnin tilbúin til að setja upp orkupósta fyrir framan helstu verslanir sem og í  

miðbæinn í Vestmannaeyjum svo eigendur rafmagnsbíla geti hlaðið bílana sína.63 

Rafmagnsbílar hafa líka mikið upp á að bjóða fyrir Vestmannaeyinga þar sem meðal drægni á 

einni hleðslu er um 200 kílómetrar. Þar sem að vegalengdirnar eru stuttar í Vestmannaeyjum 

ætti að vera nóg að hlaða bílana á næturnar.64 Rafmagnsbílarnir hafa verið mun dýrari í 

innkaupum heldur en þeir bílar sem ganga fyrir eldsneyti. En nú hafa menn eins og Sighvatur 

Lárusson komið fram á sjónarsviðið og tilkynnt að þeir séu að koma á rafbílavæðingu þar sem 

verð á rafmagnsbílum verði svipað og á Yaris og VW Polo.65 En auðvitað er mismunandi verð 

                                                           
59 Kotler, Philip. (2003). Bls. 16. 
60 Bogi Þór Siguroddson. (2000). Bls. 166. 
61 Bogi Þór Siguroddson. (2000). Bls. 166. 
62 Belch, George E. og Blech, Michael A. (2004). Bls. 16-24. 
63 Frosti Gíslason. (Munnleg heimild 7. desember 2010). 
64 Electro automotive (8 febrúar 2011).  
65 DV (15 febrúar 2011). 
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á rafmagnsbílum eins og eldsneytisbílum, það fer allt eftir stærð og hversu mikill 

aukabúnaður er í bílunum.  

3.4.5 Kynning og dreifing á rafmagnsbílum í Vestmannaeyjum 

Góð leið til þess að kynna rafmagnsbílinn í Vestmannaeyjum væri að halda sölukynningu 

fyrir íbúa bæjarins. Á sölukynningunni væri haldinn fyrirlestur um rafmagnsbíla, þar sem 

kæmi fram hvað hann hefur upp á að bjóða. Einnig væri sniðugt að hafa bæklinga og 

heimasíðu þar sem flest öll heimili í Vestmannaeyjum eru nettengd og netið er orðið eitt 

öflugasta markaðstækið í heiminum í dag.66 Í svona litlu bæjarfélagi þarf svo lítið til að allir 

bæjarbúar frétti eitthvað. Þannig að ef einhver viðskiptavinur er mjög ánægður með 

rafmagnsbílinn sinn þá mun það smita fljótt út frá sér og hafa góð áhrif á kynningu hans. 

Einnig telur höfundurinn æskilegt að hafa einskonar rafmagnsbílasölu staðsetta í 

Vestmannaeyjum því það hefur sýnt sig að ef bílar eru staðsettir á svæðinu er mun líklegra að 

salan aukist67 vegna þess að það er auðvelt að nálgast vöruna.  

3.5 Umhverfisgreining 

Til að geta komið vöru á markað þarf að leggjast í ákveðna umhverfisgreiningu. Þessi 

greining felur í sér að finna hverjir eru samkeppnisaðilar vörunnar. Einnig þarf að greina hvað 

varan hefur fram yfir aðrar vörur á sama markaði og hverjir eru helstu veikleikar og ógnanir 

hennar. Það greiningartæki sem notast er við, til þess að finna styrkleika, veikleika,ógnanir og 

tækifæri rafmagnsbíla í Vestmannaeyjum, er svokölluð SVÓT greining.  

3.5.1 Samkeppnisumhverfi 

Eitt af þeim öflum sem knýja efnahagslífið áfram er samkeppni. Það þarf ávallt að endurmeta 

markaðsaðstæður, veikleika og styrkleika vörunnar sem og samkeppnisvaranna.68 Mikilvægt 

er fyrir stjórnendur að gera sér grein fyrir því að samkeppni er ekki aðeins frá þeim 

fyrirtækjum sem starfa á sama markaði. Það er margt sem keppir um tíma og fjármagn 

neytenda í nútímasamfélagi. Á sumum mörkuðum er auðvelt að greina helstu keppinauta. Það 

er mjög auðvelt fyrir fyrirtæki að komast yfir upplýsingar um markaðinn og um þá sem starfa 

á honum. Stjórnendur verða að passa sig á að gera ekki þau mistök að horfa fram hjá þeirri 

samkeppni sem þeir standa frammi fyrir. Í flestum tilfellum er auðvelt að bregðast við 

samkeppninni vegna þess að hún er yfirleitt nálægt manni. Mesta ógnun sem fyrirtæki þurfa 

                                                           
66 Wisdometalk (14 febrúar 2011). 
67 Gunnar Darri Adólfsson. (Munnleg heimild 3. desember 2011). 
68 Bogi Þór Siguroddsson. (2000). Bls. 57. 
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að standa frammi fyrir eru breytingar á neyslu neytenda og ýmiskonar framtíðarsamkeppni 

frekar en núverandi samkeppni.69  

Það mikilvægasta fyrir fyrirtækin er að skoða bestu fyrirtækin á hverjum markaði með það að 

markmiði að læra af þeim. Bestu kennararnir í viðskiptalífinu eru oftast samkeppnisaðilarnir. 

Hvert fyrirtæki fyrir sig hefur ákveðna sérstöðu sem byggist á því hvernig verklag þau hafa og 

hvaða aðferðum þau beita á markaðinum.70  

3.5.2 Samkeppnisaðilar rafmagnsbíla í Vestmannaeyjum 

Helstu samkeppnisaðilar rafmagnsbílsins eru þeir sem eru að selja bíla sem ganga fyrir 

jarðefnaeldsneyti, til dæmis er Bernhard með öflugan sölumann í Vestmannaeyjum. Mikið er 

um Hondu og Peugeot bíla í Vestmannaeyjum en það eru einmitt bílar frá Bernhard og því eru 

þeir helstu samkeppnisaðilar rafmagnsbílsins í Vestmannaeyjum. Bernhard er líka eina virka 

bílasalan í Vestmannaeyjum og hafa þeir bíla á staðnum svo hugsanlegir kaupendur geti 

reynsluekið þá. En þeir eru langt í frá einu samkeppnisaðilarnir í Vestmannaeyjum því þar 

hafa önnur bílafyrirtæki verið með sölumenn, til dæmis Hekla og B&L. Það er samt ekki 

eingöngu hægt að tala um samkeppnisaðila í Vestmannaeyjum því að það er stór hluti fólks 

sem fer á höfuðborgarsvæðið til þess að festa kaup á nýjum bíl. Þar eru einnig bílasölur sem 

selja notaða bíla. Þeir umboðsaðilar sem eru í Vestmannaeyjum eru að öllu leyti að selja nýja 

bíla.71 Það er mat höfundar að metan- og vetnisbílar eru þær tegundir bíla sem eiga eftir að 

sýna rafmagnsbílunum mestu samkeppnina í komandi framtíð. Hugsanleg ástæða fyrir því að 

þessir þrír orkugjafar eigi eftir að koma mun sterkari inn á markaðinn er vegna sögusagna um 

að jarðefnaeldsneyti fari minnkandi í heiminum og með minnkandi framboði hækkar varan í 

verði. Hvorki metan né vetni er fáanlegt í Vestmannaeyjum eins og er, því er kjörið tækifæri 

fyrir rafmagnsbílinn að koma á markað núna.  

3.6 Fimm krafta líkan Porters 

Porter setti fram líkan til þess að greina samkeppnisumhverfi fyrirtækja á sjöunda áratug 

síðustu aldar. Þetta líkan er kallað fimm krafta líkan Porters.72 Líkanið skiptist í fimm hluta 

sem innihalda fjóra utanaðkomandi þætti: styrkur kaupanda og byrgja, hversu auðvelt er fyrir 

nýja aðila að komast inn á markað og staðkvæmdarvörur. Fimmti og síðasti þátturinn sem er 

skoðaður er samkeppni innan greinarinnar. Líkanið gerir ráð fyrir því að allar atvinnugreinar 

                                                           
69 Bogi Þór Siguroddsson. (2000). Bls. 58. 
70 Sama heimild. 
71 Gunnar Darri Adólfsson. (Munnleg heimild 3. desember 2011). 
72 Porter (1979). Bls. 137-145. 
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hafi sömu grundvallaþætti sem stýra því hversu auðvelt sé að sýna hagnað á rekstri. Líkan 

Porters hefur verið notað bæði af þeim sem fyrir eru á markaði og þeim sem eru að reyna að 

komast inn á hann. 

3.6.1 Áhrifamáttur kaupenda 

Styrkur kaupenda felst í því að kaupendur eru alltaf að finna hagkvæmustu og hagstæðustu 

lausnina. Kaupendur reyna að finna ódýrustu leiðina en á meðan reyna fyrirtæki alltaf að auka 

hagnað sinn. Þetta hefur það í för með sér að ef kaupendum finnst verðlagið of hátt eru þeir 

mun líklegri til að leita annað. Það vill ekkert fyrirtæki vera í því umhverfi að kaupandinn ráði 

verðlagningunni. Það getur gerst þegar það eru fáir kaupendur en mörg fyrirtæki þá hefur 

kaupandinn vald á verðlaginu og getur lækkað það svo hann sé sáttari.73 

Síðasta áratug höfðu kaupendur mikil áhrif á sölu rafmagnsbíla á Íslandi sökum hás 

vöruverðs. Kaupendur keyptu heldur bíla sem ganga fyrir jarðefnaeldsneyti og sniðgengu 

rafmagnsbílinn. Á síðustu árum hefur kaupverð rafmagnsbíla lækkað umtalsvert og eru orðnir 

samkeppnishæfir öðrum tegundum bíla. Má því segja að kaupendur hafi á einhvern hátt haft 

áhrif á verðlag rafmagnsbíla þar sem verð á þeim hefur lækkað og sala aukist. 

3.6.2 Áhrifamáttur birgja 

Styrkur birgja gengur út á það að þeir geta haft áhrif á verð og hagnað fyrirtækja með því að 

hækka verð á vörum sínum og einnig með því að draga úr gæðum þeirra.74 Það gildir sama hjá 

birgjum og kaupendum, ef að birgjanir hafa bein áhrif á verðlagningu fyrirtækisins þá teljast 

þeir sterkir. Sterkir birgjar hafa einskonar kverkartak á fyrirtækjum því það er oft mjög dýrt 

að skipta um birgja. Birgjar rafmagnsbíla hafa ekki verið að sinna rafmagnsbílunum sem 

skildi heldur haft þá sem aukavöru. Nú hafa framleiðendur rafmagnsbíla lagt mikið kapp á að 

bæta framleiðsluna á þeim og eytt miklum tíma og fjármunum í þróunarvinnu til að betrum 

bæta bílana og lækka kostnað. Hátt verð rafmagnsbíla má rekja til verðlags birgja. Þar sem 

það eru fáir birgjar sem selja búnað í rafmagnsbílana eru þeir í sterkri stöðu til að hafa hátt 

verð.  

3.6.3 Möguleg ógn nýrra aðila 

Hversu auðvelt er fyrir nýja aðila að komast á markaðinn fjallar um hversu miklar hindranir 

séu fyrir nýja aðila. Ef það er auðvelt að komast inn á markaðinn eykur það líkurnar á að fleiri 

fyrirtæki fari inn á hann, sem gerir það að verkum að hagnaðurinn fyrir þau fyrirtæki sem fyrir 

                                                           
73 Barney, J. B. og Hesterly, W. S. (2008). Bls 99-120. 
74 Barney, J. B. og Hesterly, W. S. (2008). Bls 99-120. 
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eru lækkar. Þegar auðvelt er að komast inn á markað merkir það ekki endilega að það séu 

engar hindranir. Helstu hindranir sem geta staðið í vegi fyrir nýjum aðilum eru þær sem stjórn 

landsins setur. Stjórn landsins sér til þess að það ríki sanngjörn samkeppni á markaði. En hún 

veitir einnig sumum fyrirtækjum forskot á markaðnum með einkarétti, lögum, kostnaði og 

reglum. Svo eru sum fyrirtæki með einkaleyfi sem hindrar aðra að komast á markaðinn.75 

Helstu samkeppnisaðilar rafmagnsbíla eru vetnis- og metanbílar. Mikill kostnaður felst í því 

að setja upp vetnis- og metanstöð en aftur á móti er mjög auðvelt að hlaða rafmagnsbíl í 

Vestmannaeyjum þar sem honum er hægt að stinga í samband eins og hverju öðru 

heimilistæki. Á þessu má sjá að það er ekki auðvelt fyrir nýja aðila að komast inn á markað 

umhverfisvænna bíla í Vestmannaeyjum. 

3.6.4 Ógn staðkvæmdarvara 

Ógnun frá staðkvæmdarvörum felst í því þegar aðrir á markaðnum uppfylla sömu þarfir 

viðskiptavina með öðrum hætti, sem sagt vörur úr annarri átt.76 Þetta getur haft í för með sér 

að staðvæmdarfyrirtæki geta sett verðþak sem fyrirtækið þarf að jafna og þannig minnkar 

hagnaður fyrirtækisins.77 Staðkvæmdarvörur rafmagnsbíla geta verið rafmagnshjól, 

rafmagnsvespa, mótorhjól og reiðhjól. Ógn þeirra við rafmagnsbíla er að á ekkert þessara 

farartækja þarf ökuréttindi að undanskildu mótorhjóli. Rafmagnsvespurnar og -hjólin kosta 

einnig brot af verði rafmagnsbíls og eru mun fljótari að hlaða sig sökum minni rafgeymis.  

3.6.5 Samkeppni keppinautar 

Samkeppni getur haft gríðarleg áhrif á gengi fyrirtækja og af henni getur stafað mikil ógn sem 

dregið getur úr hagnaði. Mikil samkeppni getur komið í mörgum myndum, má þar nefna 

miklar auglýsingar. Samkeppni er mest þar sem mörg fyrirtæki keppast um sömu bitana, 

þegar markaðurinn stækkar hægt og þegar fyrirtæki eiga erfitt með að aðgreina vöru sína frá 

öðrum vörum.78 Það mætti segja að samkeppni rafmagnsbíla sé tvíþætt, annarsvegar eru það 

vistvænir bílar og hinsvegar bílar sem ganga fyrir jarðefnaeldsneyti. Samkeppni við vistvæna 

bíla er engin í Vestmannaeyjum þar sem engar stöðvar eru til að þjónusta vetnis- og 

metanbíla. Rafmagnsbílar hafa því mikla möguleika á markaði vistvænni bíla í 

Vestmannaeyjum. Sé litið á hinn almenna markað bíla er mikil samkeppni þar sem bílar sem 

ganga fyrir jarðefnaeldsneyti hafa mikla yfirburði.   

                                                           
75 Barney, J. B. og Hesterly, W. S. (2008). Bls 99-120. 
76 Porter, M.E. (1998).  
77 Barney, J. B. og Hesterly, W. S. (2008). Bls 99-120. 
78 Sama heimild. 
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3.7 SVÓT – greining 

Gerð er SVÓT greining til að leggja mat á styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri 

fyrirtækja. SVÓT greiningu er skipt í innri og ytri þætti. Innri þættir SVÓT greiningar eru 

styrkleikar og veikleikar. Þá er verið að meta styrkleika og veikleika sem fyrirtæki hefur yfir 

að ráða og geta þá nýtt styrkinn til góða. Stjórnendur fyrirtækja þurfa að vera meðvitaðir um 

styrkleika fyrirtækja sinna svo þeir geti nýtt þá til að ná árangri. Ekki er síður mikilvægt að 

vita veikleika fyrirtækis svo það sé hægt að hjálpa því í fyrirbyggjandi aðgerðum gegn þeim 

veikleikum sem hrjá það.79  

Ógnanir og tækifæri sem fyrirtæki standa frammi fyrir flokkast undir ytri þætti SVÓT 

greiningar. Stór þáttur í því eru þarfir viðskiptavina eða hugsanlegur áhugi viðskiptavinarins 

sem fyrirtæki geta framkvæmt á hagkvæman hátt. Það fólk sem starfar í markaðsgeiranum hjá 

fyrirtækjum þarf að vera vel vakandi til þess að koma auga á tækifæri sem geta leynst víða.80 

Ógnanir eru einskonar áskorun byggð á óhagstæðari leitni eða þróun sem leiðir til 

varnaraðgerða í markaðsmálum, hnignunar í sölu og hagnaði. Það á að flokka ógnanir eftir 

alvarleika og möguleika á einhverju atviki, samkeppni á markaði sem myndi þá draga úr 

hagnaði fyrirtækisins.81 

Til að sjá stöðu fyrirtækis eða vöru á markaði er mjög mikilvægt að skoða þessa fjóra þætti 

sem SVÓT greiningin byggir á.82 

3.7.1 Styrkleikar 

� Eyðsla á eldsneyti – Bensín og dísil er orðið mjög dýrt en rafmagnsbílar ganga ekki 

fyrir þessum orkugjöfum. Hækkandi verð á jarðrfnaeldsneyti styrkir stöðu 

rafmagnsbílsins. Þegar það kostar tíu til þrettán þúsund að fylla bíl af jarðefnaeldsneyti 

en aðeins um tólf krónur að fullhlaða rafmagnsbíl.  

� Ódýr rekstrarkostnaður – Það þarf ekki að skipta um olíu á vélinni, þar sem 

rafmagnsbílarnir brenna ekki olíu til að mynda orku. Eins og þjóðfélagið er statt í dag 

hugsa margir um hvernig hægt sé að lækka útgjöld heimilisins. Rafmagnsbíllin hefur 

þann eiginleika að vera mjög ódýr í rekstri. 
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� Smæð Vestmannaeyja – Rafmagnsbílar draga ennþann dag í dag ekki nema í mestalagi 

200 kílómetra á fullri hleðslu. Þar sem Heimaey er aðeins rúmlega þrettán 

ferkílómetrar er vel hægt að keyra um alla Heimaey án þess að verða hræddur um að 

bíllinn verði rafmagnslaus.83 

� Sambærilegur kostnaður – Það munar ekki miklu á rafmagnsbílum og bílum sem 

ganga fyrir jarðefnaeldsneyti þegar kemur að innkaupaverði. Þróunarvinnan við 

rafmagnsbílinn hefur verið löng og ströng sem er aðal orsökin að rafmagnsbílar hafa 

verið mun dýrari en bílar sem ganga fyrir jarðefnaeldsneyti. Með lækkandi tollum og 

sköttum hefur verðbilið á milli rafmagnsbíla og hefðbundinna jarðefnaeldsneytisbíla 

minnkað.  

� Eldsneytisverð – Þar sem verð á bensíni og dísil fer stöðugt hækkandi fer almenningur 

hugsanlega að huga að kaupum á bílum sem ganga fyrir öðrum orkugjöfum heldur en 

jarðefnaeldsneyti, til dæmis rafmagnsbílinn. Í hvert skipti sem hækkun á sér stað á 

jarðefnaeldsneyti verður rafmagnsbíllinn betri kostur.  

� Náttúruvænir bílar – Rafmagnsbílarnir eru náttúruvænir þar sem þeir brenna ekki 

neinum kolefnum. Rafmagnið sem hleðst inn á bílana er einnig búið til á vistvænan 

hátt eða með vatni og jarðvarma.  

� Engir tollar – Það þarf ekki að borga vörugjald af nýjum rafmagnsbílum á Íslandi og á 

þá eru ekki lögð há skráningargjöld eins og á hefðbundnum bílum.84 Þessi kostur gefur 

rafmagnsbílnum aukinn kraft til að koma sterkur inn á markaðinn. 

� Kolefnisskattur – Um áramótin 2011-2012 mun ríkisstjórnin setja svokallaðan 

kolefnisskatt á jarðefnaeldsneyti og mun hann miðast við gengi evru upp á 120 krónur 

og mun bensínið hækka um 5,57 krónur á hvern lítra og 6,45 krónur á hvern lítra af 

dísilolíu.85 Þessi skattur leggst ekki á rafmagnsbíla því þeir eru ekki knúnir áfram af 

jarðefnaeldsneyti. 

� Fullur tankur á morgnana – Geymir bílsins er alltaf fullur á morgnana, að því gefnu 

að bíllinn sá settur í samband á kvöldin áður en farið er að sofa. Mikill kostur er að 

                                                           
83 Markaðsstofa Suðurlands (18 desember 2010).  
84 Félag íslenskra bifreiðaeigenda (17 janúar 2011).  
85 Fjármálaráðneytið (27 nóvember 2011). 



  

27  

 

geta farið í vinnu á morgnana og vera óhræddur um að verða eldsneytis- eða 

rafmagnslaus.  

� Frítt að leggja í höfuðborginni – Frítt er að leggja rafmagnsbílum í eina og hálfa 

klukkustund í gjaldskyld bílastæði í höfuðborginni.86 Þessi kostur á við þegar farið er 

til Reykjavíkur á rafmagnsbílunum. Þess má geta að það eru engin gjaldskyld 

bílastæði í Vestmannaeyjum.  

3.7.2 Veikleikar 

� Langur vegur í höfuðborgina – Þeir rafmagnsbílar sem til eru í dag myndu ekki duga 

frá Landeyjahöfn til höfuðborgarinnar án þess að þurfa að stansa og hlaða þá. 

Vestmannaeyingar sækja til höfuðborgarinnar þá þjónustu sem þeir fá ekki í 

Vestmannaeyjum sem og til að hitta ættingja sína. Þessi veikleiki mun væntanlega 

hverfa á næstu árum þar sem það er ekki langt að bíða eftir bílum sem draga lengra á 

hverri hleðslu. 

� Enginn orkupóstur – Vestmannaeyjabær hefur ekki sett upp neina orkupósta og því er 

ekki hægt að hlaða bílana í bænum. Þar sem ekki eru komnir orkupóstar gæti fólk 

verið hikandi um að taka skrefið í átt að rafmagnsbílum. Með því að setja upp 

orkupósta í bænum gæti fólk þá frekar skoðað kaup á rafmagnsbílum og myndi þessi 

veikleiki þá breytast í styrkleika. 

� Útlit  – Rafmagnsbílarnir hafa á síðustu áratugum litið út eins og farartæki utan úr 

geimnum. Nú upp á síðkastið hafa bílaframleiðendur gefið út að þeir séu að framleiða 

rafmagnsbíla sem munu líta út eins og hefðbundnir bílar.87 

� Hleðslutími – að fullhlaða bíl tekur allt frá þremur og hálfri klukkustund upp í átta 

klukkustundir.88  Vísindamenn hafa verið að þróa svokallaða hraðhleðslu sem tekur 15 

mínútur. Þetta er of langur tími miðað við að það tekur um það bil tvær til fjórar 

mínútur að fylla bíl af jarðeldsneyti. En miðað við þróunina sem hefur orðið er ekki 

langt að bíða þess að það taki nokkrar mínútur að fullhlaða rafmagnsbíl. 

� Rafgeymar – Rafgeymarnir sem notaðir eru í bílana eru ennþá of þungir og 

endingarstuttir. Þessir geymar eru ekki að duga lengur en þrjú til fimm ár og þá þarf að 

                                                           
86 Morgunblaðið (27 nóvember 2011). 
87 Electric cars info (17 maí 2011). 
88 Planet Green (27 nóvember 2011). 
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kaupa nýjan og farga þeim eldri. En þessi veikleiki mun væntanlega hverfa á næstu 

árum þar sem þróunin er hröð á þessu sviði. 

3.7.3 Ógnanir 
� Innkoma nýrra aðila inn á markaðinn – Samkeppnin á þessum markaði er hörð en 

innkoma hjá sterkum aðilum gæti ógnað markaðshlutdeild rafmagnsbílana. Þar sem 

hvorki vetnis- né metanstöð er komin til Vestmannaeyja á rafmagnsbíllinn góða 

möguleika. En aftur á móti ef það kæmu slíkar stöðvar til Vestmannaeyja myndi 

skapast aukin samkeppni. 

� Engin sérfræðingur í Vestmannaeyjum – Það er engin sérfræðingur um rafmagnsbíla í 

Vestmannaeyjum. Aftur á móti eru nokkrir rafvirkjar að störfum sem gætu náð sér í þá 

menntun sem til þarf. 

� Olíufélögin – Bensínstöðvar frá Orkunni, N1 og Olís eru starfræktar í 

Vestmannaeyjum. Þessi olíufélög hefðu hagsmuna að gæta með innkomu 

rafmagnsbílsins í Vestmannaeyjum.  

� Metanbílar – Metanbílar eru að verða sí vinsælli og eru komnir mun framar í þróun en 

rafmagnsbílarnir hér á landi. Metnabílar eru ekki ennþá ógn við rafmagnsbíla í 

Vestmannaeyjum vegna þess að þar er engin metanstöð. Draga má þá ályktun að 

miðað við þessa þróun muni eitthvað af olíufélögunum fljótlega setja upp slíka stöð í 

Vestmannaeyjum.  

� Vetnisbílar – Vetnisbílar eru eins og metanbílarnir stór ógn fyrir rafmagnsbílinn, þar 

sem þessar þrjár tegundir keppast  um hver verði físilegasti kosturinn til að taka við af 

bílum sem ganga fyrir jarðeldsneyti. Vetnisbílar eiga það sameiginlegt metanbílum að 

vera ekki ógn við rafmagnsbíla í Vestmannaeyjum eins og er þar sem ekkert af 

olíufélögunum hefur sett upp vetnisstöð. 

� Bæjarstjórn Vestmannaeyja – Þar sem bæjarstjórn Vestmannaeyja er að bíða eftir 

fyrsta rafmagnsbílnum til að setja upp svokallaða orkupósta er það ákveðin ógnun. 

Íbúar munu ekki kaupa sér rafmagnsbíl nema það sé búið að koma upp þessum 

orkupóstum. 
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 3.7.4 Tækifæri 

� Aukinn áhugi á náttúruvænna farartæki – Með aukinni meðvitund á hreinna lofti og 

náttúruvænna farartæki mun það gefa rafmagnsbílnum aukið tækifæri á markaðnum. 

Almenningur er orðinn fróðari um hversu mikilvægt sé að vernda náttúruna og minnka 

gróðurhúsalofttegundirnar. Þar sem stærsti hluti koltvíoxíðs sem sent er út í 

andrúmsloftið, af samgöngufarartækjum, mun fólk hugsa út í hvernig best sé að 

minnka og koma í veg fyrir þann skaða sem koltvíoxíð getur gert andrúmsloftinu.  

� Ástand þjóðfélagsins – Ástandið sem hefur verið og er í dag í þjóðfélaginu er ákveðið 

tækifæri fyrir rafmagnsbílinn. Þrengt hefur verið að bílaeigendum bæði með ört 

hækkandi eldsneytisverði og auknum sköttum, til dæmis kolefnisskatts. Hvorki 

kolefnisskatturinn né eldsneytisverðið hefur áhrif á rafmagnsbílinn. Íslendingar eru að 

ganga í gegnum erfitt tímabil og með þessum hækkunum myndast tækifæri fyrir 

rafmagnsbílinn. Einnig er líka mikil umræða í stjórnmálum um innlenda orku og 

rafmagnsbílar ganga fyrir rafmagni, sem er einmitt innlend orka. 

� Nýjungagirni – Landsmenn eru gjarnan þekktir fyrir að vilja alltaf fá það nýjasta og 

flottasta sem til er á markaðnum. Þar sem margir Íslendingar girnast allt það nýjasta 

mun skapast tækifæri fyrir rafmagnsbílinn að komast á markaðinn.  

� Lækkun á tollum – Það hefur verið í umræðunni að lækka tolla á umhverfisvænum 

ökutækjum eins og rafmagnsbílum. Þessi umrædda lækkun er stórt tækifæri fyrir 

rafmagnsbílinn því ef þessi lækkun kemur til mun innkaupsverð á þessum bílum 

lækka. 
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4. Niðurstöður 

Til þess að svara rannsóknarspurningunni, sem lagt var upp með í upphafi þessarar ritgerðar, 

var þróun rafmagnsbílsins lýst, einnig uppbyggingu og þróun hans sem og kostum og göllum. 

Því næst var staðarháttum og sérstökum aðstæðum Vestmannaeyja lýst og hvernig hægt væri 

að markaðssetja rafmagnsbíla í Vestmannaeyjum. Þróun bifreiða með rafmagnsmótor fer ört 

vaxandi og ekki er langt að bíða þess að rafmagnsbílar verði samkeppnishæfir á 

bílamarkaðnum. Vestmannaeyingar líkt og aðrir landsmenn hafa í auknum mæli verið að huga 

að því hvernig hægt sé að minnka útgjöld heimilanna. Þar sem verð á bensíni og dísel fer ört 

hækkandi kemur rafmagnsbíllinn sterkur inn þar sem það kostar aðeins örfáar krónur að 

fullhlaða hann. Rafmagnsbílarnir eru farnir að líta út eins og venjulegir bílar en ekki eins og 

geimskip, sem styrkir þá ennfrekar í samkeppninni.  

Þegar litið er á markhóp rafmagnsbíla, má sjá að þetta er breiður og fjölbreyttur hópur fólks, 

þar sem flestir bílnotendur eiga það sameiginlegt að vilja lækka rekstrarkostnað á bifreið 

sinni. Landfræðilega eru Vestmannaeyjar kjörinn staður fyrir rafmagnsbíla sökum stuttra 

vegalengda. 

Vert er að hafa í huga að Vestmannaeyjabær þarf að fara að huga að því að setja upp 

orkupósta við helstu verslanir bæjarins. Bæjarstjórn Vestmannaeyja vill ekki setja 

orkupóstana upp fyrr en fyrsti rafmagnsbíllinn verður keyptur til Vestmannaeyja. Þetta er 

spurningin um hvort kemur á undan eggið eða hænan? Það er ekki rafmagnsbílum til 

framdráttar að ekki sé búið að setja upp orkupóstana. Bæjarstjórn Vestmannaeyja þarf að 

herða sig í þessum efnum og setja upp orkupósta því með þeim færi fólk hugsanlega að hugsa 

í átt að rafmagnsbílunum. 

Í upphafi ritgerðarinnar var hugsuð rannsóknarspurning og útkoman var; ,,Hvernig er hægt að 

markaðssetja rafmagnsbíla í Vestmannaeyjum?¨ Markaðssetning á rafmagnsbílum í 

Vestmannaeyjum þarf að vera öflug og skilvirk. Með því er átt við að það þurfa að vera stórar 

kynningar til að sýna Vestmannaeyingum eiginleika og kosti við að eiga rafmagnsbíl. 

Hugsanlega væri mjög sterkur leikur að hafa litla bílasölu í Vestmannaeyjum svo heimamenn 

gætu farið og prufukeyrt bílana. Með því gæti salan mögulaga aukist mun hraðar heldur en ef 

það væri engin rafmagnsbílasala í Vestmannaeyjum.  

Við greiningu á samkeppnisaðilunum kom í ljós að mikil samkeppni er í bílageiranum. 

Stærstu samkeppnisaðilarnir eru bensín- og díselbílar en með ört minnkandi olíuforða 
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heimsins fer barátta vetnis-, metans- og rafmagnsbílsins að aukast til muna. Með ört hækkandi 

bensín- og díselverði kemur tækifæri fyrir rafmagnsbílinn að taka völdin á markaðnum. 

Þegar allir þessir þættir hafa verið teknir saman kemur í ljós að það er vel hægt að 

markaðssetja rafmagnsbíla í Vestmannaeyjum, þar sem staðurinn hefur allt til brunns að bera 

svo rafmagnsbíllinn geti orðið hluti af bílaflota Vestmannaeyinga.     
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5. Lokaorð 

Við gerð verkefnisins fékk höfundurinn gott tækifæri til að kynna sér þróun og stöðu 

rafmagnsbíla bæði á Íslandi og út í heimi. Það kom höfundi mjög svo á óvart hversu lítið af 

markaðnum rafmagnsbíllinn hefur áunnið sér miðað við ástandið sem bæði hefur verið og er 

ríkjandi í íslensku efnahagslífi um þessar mundir. Það er álit höfundar að það þurfi að kynna 

betur kosti rafmagnsbílsins fyrir Vestmannaeyingum og hvernig hann virkar. Rafmagnsbílar 

hafa bæði verið dýrir og einkennilegir í útliti. Það þarf að kynna fyrir fólki að það séu komnir 

rafmagnsbílar sem líta út eins og venjulegir bílar en ekki einhver furðuhlutur og einnig að þeir 

séu orðnir samkeppnishæfir í verði. Til að koma þessum upplýsingum til Vestmannaeyinga 

þarf ávallt að vera að minna á sig og skoða vel þær kynningar sem höfða til markhópsins. Við 

gerð verkefnisins var notast við takmörkuð gögn til að kanna Vestmannaeyjar sem álitlegan 

stað fyrir rafmagnsbíla. Gott væri að gera enn frekari athugun um Vestmannaeyjar með 

ítarlegri greiningu.  

Eftir vinnslu þessarar rannsóknar telur höfundur að það séu miklir möguleikar á að 

markaðssetja rafmagnsbíla í Vestmannaeyjum. Það ætti að geta náðst góður árangur með 

rafmagnsbílavæðingu í Vestmannaeyjum ef rétt er staðið að málunum frá upphafi. Trú 

höfundar er sú að Vestmannaeyingar eigi eftir að taka rafmagnsbílum með opnum hug og sjá 

einnig, þegar fram líða stundir, hversu hagkvæmir þeir eru. 

Þá sér höfundur það einnig fyrir sér að á komandi árum eigi rafmagnsbíllinn eftir að skipa sér 

æ meiri sess á markaði þar sem hefðbundið eldsneyti er sífellt að hækka. Vestmannaeyingar 

munu ekki hætta að kaupa sér bíla og ef þeir eiga kost á rafmagnsbílum munu þeir vonandi  

skoða þann kost til að lækka útgjöld vegna fólksflutninga.  
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