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Útdráttur 
Verkefni þetta er viðskiptaáætlun fyrir fyrirtækið Heimilishald.is. Markmiðið er að 

kanna hvaða skilyrði þarf að uppfylla til þess að geta stofnað Heimilishald og hvort 

reksturinn muni skila hagnaði.  

Við gerð verkefnisins studdist höfundur við leiðbeiningar frá 

Nýsköpunarmiðstöð Íslands um gerð viðskiptaáætlana. Viðskiptaáætlunin inniheldur 

lýsingu á viðskiptahugmyndinni, greiningu á markaðnum, markaðsáætlun og í lokin eru 

ýmsar rekstaráætlanir.  

Heimilishald mun bjóða neytendum á höfuðborgarsvæðinu upp á heimilisþrif, 

barnapössun og útréttingar.  Eigandi Heimilishalds þarf að þarf að sækja um stofnun 

einkahlutafélags hjá Ríkisskattstjóra. Til þess þarf að fylla út stöðluð eyðiblöð sem 

Ríkisskattstjóri gefur út, ásamt því að greiða staðfestingargjald og hlutafé inn í félagið.  

Markaðsgreiningin leiddi í ljós að Heimilishald yrði eina fyrirtækið á 

markaðnum sem býður upp á barnapössun utan hefbundins dagvinnutíma og því er 

samkeppnin lítil. Helstu samkeppnisaðilar Heimilishalds eru fimm talsins og bjóða þeir 

einnig upp á heimilisþrif. Markaðsgreiningin sýndi einnig að neytendur hafa meiri tök 

en áður að kaupa sér þjónustu Heimilishalds þar sem kaupmáttur launa hefur aukist 

með hverju ári síðan 2010. 

Helstu niðurstöður verkefnisins er að Heimilishald mun skila hagnaði fyrstu 

þrjú ár í rekstri. Rekstrarreikningur Heimilishalds sýnir að hagnaður eftir skatta og 

gjöld er 3.312.585 krónur á fyrsta ári, 3.093.921 krónur á öðru ári og 5.369.812 

krónur á þriðja ári. 
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Formáli 
 
Þessi ritgerð er lokaverkefni höfundar en hann hefur stundað nám í viðskiptafræði með 

áherslu á markaðssamskipti við Háskólann á Bifröst frá árinu 2014. Lokaverkefnið 

jafngildir 14 einingum og var það unnið frá september til desember 2016. 

Höfundur vill þakka leiðbeinanda sínum, Húna Jóhannssyni fyrir góða handleiðslu og 

hvatningu. Sérstakar þakkir fær fjölskylda höfundar fyrir stuðninginn sem þau veittu 

og hvatningu. 

 

 

 

 

 

Edda Fanney Guðjónsdóttir 

5. desember 2016 
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1. Inngangur 
 
Eitt af því verðmætasta sem mannfólkið á er tími og hann þarf að nýta vel. Í hröðu 

samfélagi nútímans gegnir maðurinn oft mörgum hlutverkum og með þeim fylgja ólík 

verkefni sem þarf að sinna. Mikilvægt er að finna jafnvægi milli vinnu, fjölskyldu og 

áhugamála til að stuðla að bættri heilsu og hamingju. 

Þessi viðskiptaáætlun leiðir lesendur í gegnum ferlið við stofnun fyrirtækisins 

Heimilishald.is.  Höfundur skrifaði þessa viðskiptaáætlun með tillit til þess að lesandi 

hafi hugsanlega enga þekkingu á fyrirtækjarekstri eða stofnun þeirra. Heimilishald 

býður neytendum upp á heimilisþrif, barnapössun og útréttingar. Allt eru þetta verkefni 

sem margir neytendur þurfa að leysa dags daglega og taka verðmætan tíma frá þeim. 

Til þess að geta opnað fyrirtæki þarf stofnandi að fara eftir þeim lögum og 

reglum sem gilda í landinu um fyrirtækjarekstur. Fylla þarf út ýmis eyðublöð við 

stofnun þess, oft þarf að greiða hlutafé og leita af fjárfestum. Til þess að heilla fjárfesta 

er nauðsynlegt að búa til viðskiptaáætlun sem meðal annars inniheldur kynningu á 

viðskiptahugmyndinni, markaðsgreiningu og fjárhagsáætlanir sem sýna tækifæri til 

ávöxtunar. 

 

Rannsóknaspurning verkefnisins er: 

‘’Hvaða skilyrði þarf að uppfylla til þess að geta stofnað fyrirtækið Heimilishald.is og 

mun reksturinn skila hagnaði? 
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2. Aðferðafræði 
 
Viðskiptaáætlunin er sett upp eftir efnisgrind sem Nýsköpunarmiðstöð Íslands gefur 

dæmi um. Efnisgrindinni hefur þó aðeins verið breytt og kaflar teknir út og nýjum bætt 

við, sem er eðlilegt því fyrirtæki geta verið ólík í eðli sínu. 

Í viðskiptaáætluninni er að finna lýsingu á fyrirtækinu ásamt fræðilegri 

umfjöllum um markaðinn. Höfundur greinir frá því innra og ytra umhverfi sem 

fyrirtækið kemur til með að starfa ásamt SVÓT greiningu sem verður útskýrð betur í 

kafla 4.4. Með innra umhverfinu er átt við starfsmenn fyrirtækisins, birgja, 

viðskiptavini og helstu samkeppnisaðila þess. Ytra umhverfið inniheldur þætti sem 

fyrirtækið sjálft getur ekki stjórnað en hefur samt áhrif á rekstur þess. Þetta eru 

efnahagslegir, tæknilegir, pólitískir og samfélagslegir þættir. SVÓT greiningin 

inniheldur þá styrkleika og veikleika sem fyrirtækið hefur gagnvart samkeppnisaðilum 

sínum ásamt hugsanlegum ógnum og tækifærum.  

Eftir að umhverfi fyrirtækisins hefur verið greint verður farið yfir 

markaðsáætlun fyrirtækisins sem inniheldur fjögur P markaðsfræðinnar sem eru 

product, price, place og promotion (Jobber og Fahy, 2009). Í lok viðskiptaáætluninnar 

verða sýndar rekstaráætlanir sem eiga að spá fyrir um hvort rekstur Heimilishald komi 

til með að skila hagnaði. 

Höfundur beitir megindlegum aðferðum við vinnslu viðskiptaáætluninar þar 

sem unnið er með töluleg gögn sem er opinn almenningi, til dæmis frá Hagstofu Íslands. 
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3. Um Heimilishald.is  
 
Heimilishald er hugmynd af fyrirtæki sem býður íbúum á höfuðborgarsvæðinu upp á 

aðstoð við ýmis verkefni tengd heimilishaldi. Þjónustuþættir Heimilishalds eru þrír, 

heimilisþrif, barnapössun og útréttingar. Áhersla verður lögð á persónulega þjónustu til 

viðskiptavina og fullum trúnaði heitið. Lykilatriði starfseminnar er að byggja upp traust 

milli fyrirtækisins og viðskiptavini þess, þar sem þjónustan er í flestum tilfellum veitt 

á heimilum viðskiptavina í kringum eignir þeirra. Einnig þurfa foreldrar eðlilega að 

treysta þeim aðila sem hugsar um börnin í þeirra fjarveru. Farið verður ítarlega yfir þá 

þjónustu sem Heimilishald kemur til með að bjóða upp á í kafla 4.1. 

Í þessari viðskiptaáætlun er gert ráð fyrir að eigandi Heimilishalds sé einn og 

að reksturinn hefjist 1. janúar 2017. 

 
3.1 Félagsform 

Atvinnurekstur getur verið í ýmsu formi. Hægt er að hafa rekstur skráðan á eigin 

kennitölu (einstaklingsfyrirtæki) eða stofnað sameignarfélag, samlagsfélag, 

samvinnufélag, einkahlutafélag og hlutafélag. Eigendur þurfa að velja það félagsform 

sem hentar fyrirtækinu best en það gilda ekki sömu lög og reglur fyrir öll félagsformin, 

til dæmis hvað varðar fjölda stjórnenda, ábyrgð eiganda, skráningarkostnað, stofnfé og 

tekjuskatt (Atvinnuvegaráðuneytið, 2014). Þar sem gert er ráð fyrir að eigandi 

Heimilishalds verði einn þá stendur honum aðeins til boða að stofna samlagsfélag, 

einkahlutafélag eða einstaklingsfyrirtæki. 

 

Samlagsfélag. Þá geta fjöldi eiganda verið einn eða fleiri og þeir ábyrgjast 

skuldbindingar félagsins með eigum sínum. Við stofnun þurfa eigendur að greiða 

89.300 krónur í skráningarkostnað og er upphæð stofnfjár ákveðið af félagsmönnum. 

Tekjuskattur er 36% (Atvinnuvegaráðuneytið, 2014). 

 

Einkahlutafélag. Eigendur einkahlutafélags geta verið einn eða fleiri og er ábyrgðin 

þeirra óbein og takmörkuð. Skráningarkostnaður er 130.800 krónur og greiða þarf að 

lágmarki 500.000 krónur í hlutafé til fyrirtækisins. Tekjuskattur er 20% 

(Atvinnuvegaráðuneytið, 2014). 

 

Einstaklingsfyrirtæki. Eins og nafnið gefur til kynna þá getur eigandi 

einstaklingsfyrirtækis aðeins verið einn. Ábyrgð hans á skuldbindingum fyrirtækisins 
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er bein og ótakmörkuð. Skráningarkostnaður er 0 krónur ef fyrirtækið verður skráð á 

eigin nafn eigandans en það þarf að greiða 67.800 krónur fyrir að skrá annað nafn. 

Eigandinn þarf ekki að greiða hlutafé enda er reksturinn á hans kennitölu. 

Tekjuskatturinn er mishár en hann getur verið 37,13%, 38,35% og 46,25% af 

rekstartekjum (Atvinnuvegaráðuneytið, 2014). 

Höfundur ákvað að félagsform Heimilishalds yrði einkahlutafélag, helst vegna 

þess að eigandinn mun ekki bera persónulega ábyrgð á skuldbindingum félagsins og 

tekjuskatturinn er 20%, sem er minni prósenta en hjá einstaklingsfyrirtækjum og 

samlagsfélögum. Ókosturinn við stofnun einkahlutafélags er að stofnkostnaðurinn er 

hærri en hjá einstaklingsfyrirtækjum og samlagsfélögum. Greiða þarf bæði 

skráningargjald til Ríkisskattstjóra og stofnfé til félagsins. Einnig ef til þess kæmi að 

Heimilishald þyrfti lán úr banka þá er lántraustið minna en rekstur sem er skráður á 

eigin kennitölu eigandans (Atvinnuvegaráðuneytið, 2014). 

Við stofnun einkahlutafélags þá þarf eigandinn að fylla út tilkynningareyðublað 

ásamt samþykktum, stofnskrá og upplýsingar um stofngerð sem er síðar skilað til 

Ríkisskattstjóra. Ríkisskattstjóri kemur til með að úthluta Heimilishaldi kennitölu og 

ÍSAT-númeri (Ríkisskattstjóri, e.d.). 
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4. Markaðsgreining 
 
Í markaðsgreiningu fyrirtækja er markaðsumhverfið rannsakað. Þetta er gert svo hægt 

sé að koma auga á tækifærin á markaðnum ásamt hugsanlegum ógnum sem hafa áhrif 

á velgegni í rekstri (Jobber og Fahy, 2009). 

Í kafla fjögur verður farið yfir innra og ytra umhverfi Heimilishalds ásamt 

SVÓT greiningu. 

 

4.1 Tækifærið 
 
Á Íslandi er ekkert starfandi fyrirtæki sem býður upp á barnapössun utan hefðbundins 

dagvinnutíma líkt og Heimilishald kemur til með að gera. Margir foreldar hafa verið að 

nýta þjónustu leikskólanna og dagmæðra á virkum dögum á meðan þeir eru í vinnu eða 

skóla. Sú þjónusta er oft niðurgreidd af sveitafélögunum að hluta til. 

Líkamsræktastöðvar og verslunarmiðstöðvar hafa einnig boðið upp á barnapössun í 

takmarkaðan tíma á meðan foreldar eru í sömu byggingu að versla eða stunda 

líkamsrækt. Heimilishald kemur til með að bjóða upp á gæslu barna á daginn, kvöldin 

og um helgar á heimili viðskiptavina. 

Sumarið 2014 kannaði Reykjavíkurborg viðhorf foreldra sem nýttu sér þjónustu 

dagmæðra veturinn 2013-2014. Alls tóku 554 þátt af þeim 979 foreldrum sem nýttu sér 

þessa þjónustu. Niðurstöður sýndu meðal annars að á eftir kostnaði voru foreldrar mest 

óánægðir með lengd vistunartímans. Algengast er að vistunartími sé frá klukkan 8 að 

morgni til klukkan 16 á daginn en sá tími hentar illa þeim foreldrum sem vinna átta 

klukkustundir á dag (Reykjavíkurborg, 2014). Út frá þessari niðurstöðu má sjá þörf 

fyrir Heimilishald sem myndi bjóða upp á þá þjónustu að sækja börn til dagmæðra og 

gæta þeirra þar til foreldrar eru komnir heim frá vinnu.   

Inn á Facebook hópum og öðrum sambærilegum vefsíðum má sjá auglýsingar 

sem foreldrar setja inn í leit að barnfóstrum til að gæta barna sinna í eitt skipti eða fleiri. 

Óskað er eftir þjónustu þeirra á öllum tímum sólahringsins en oftast á kvöldin og um 

helgar. Það er misjafnt hvað foreldrar ætlast til af barnfóstrunni en sumir vilja að hún 

sjái um létt heimilisverk á meðan pössunin stendur yfir, einnig er hún oft beðin að sækja 

börnin þeirra í skólann eða tómstundir. Inni á sömu síðum má sjá barnapíur sem auglýsa 

eftir börnum til að fá að gæta og þiggja laun fyrir. Þessar auglýsingar eru áberandi og 

eftirspurnin mikil. Gera má ráð fyrir að tekjur þessara barnfóstra sé ekki gefin upp til 

skatts og er starfsemin því ólögleg (Facebook, e.d-b). 
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Heimilishald vill gefa neytendum kost á að kaupa þjónustu barnfóstra á sínum 

vegum á löglegan hátt ásamt annarri þjónustu tengdri heimilishaldi, svo sem þrif og 

útréttingar. Sveitafélögin á höfuðborgarsvæðinu hafa verið að bjóða íbúum upp á sömu 

þjónustu og Heimilishald en aðeins til þeirra sem geta ekki sinnt verkefnunum sjálfir 

vegna skertrar getu. Höfundur sér því tækifæri á markaðnum með því að bjóða 

þjónustuna til allra íbúa höfuðborgarsvæðisins. 

 

4.2 Innra umhverfi	  

Í innra umhverfi fyrirtækja eru þeir aðilar sem fyrirtæki eiga í samskiptum við vegna 

rekstursins. Hér er átt við um starfsmenn, birgja, viðskiptavini og samkeppnisaðila 

(Jobber og Fahy, 2009). 

  

4.2.1 Starfsmenn 

Höfundur ákvað að starfsmennirnir yrðu fjórir talsins ásamt eiganda. Sú ákvörðun var 

tekin með tilliti til áætlunar um sölu og opnunartíma. Einnig voru upplýsingar um 

launagreiðendur skoðaðar frá Hagstofu Íslands. Þar segir að 71% launagreiðenda á 

Íslandi voru með færri en fimm starfsmenn í ágúst 2016 (Hagstofa Íslands, 2016). 

Eigandinn kemur til með að starfa sem þjónustustjóri Heimilishalds og tekur þá á móti 

öllum fyrirspurnum og bókunum viðskiptavina ásamt því að skipuleggja vinnudag 

starfsmanna. Hann sér einnig um allt bókhald og markaðssetningu fyrir Heimilishald. 

Gert er ráð fyrir því að eigandinn sjái um útréttingar fyrir viðskiptavini og sinnir öðrum 

störfum eftir þörfum, til dæmis ef veikindi koma upp. Það er því nauðsynlegt að 

eigandinn hafi viðeigandi menntun eða reynslu sem nýtist í starfi. Það verða tveir 

starfsmenn í 100% starfi sem vinna frá mánudegi til föstudags frá klukkan 8:00/9:00 – 

16:00/17:00. Annar þeirra mun aðallega starfa við heimilisþrif og hinn við barnapössun 

en gert er ráð fyrir að starfsmenn sinni öllum verkefnum eftir þörfum. Það munu vera 

tveir starfsmenn sem vinna reglubundna vaktavinnu um kvöld og helgar við 

barnapössun. Unnið er eftir svokölluðum 2-2-3 vöktum en þá er unnið tvo daga aðra 

vikuna en 5 daga hina vikuna. Starfshlutfallið yrði því 57%-65% á mánuði. Vinnutími 

er frá klukkan 17:00-00:00. Ætlast er til að starfsmennirnir hafi lokið 

slysavarnanámskeiði og hafi starfað áður við gæslu barna. Allir starfsmenn 

Heimilishalds verða að hafa bílpróf og bíl til umráða sem þeir nota á vinnutíma. 

Starfsmenn munu svo skrifa niður ferðir sínar í akstursdagbók sem Heimilishald gefur 

þeim og fá greitt kílómetragjald fyrir. Við ráðningu er leitast eftir áreiðanlegu 
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starfsfólki með hreina sakaskrá þar sem þjónustan fer að mestu leiti fram heima hjá 

viðskiptavinum sem er persónulegt rými þeirra. Einnig verða starfsmenn að hafa gott 

vald á íslensku og ensku. 

 
4.2.2 Birgjar og samstarfsaðilar 

Birgjar og samstarfsaðilar eru þeir sem útvega fyrirtækjum þau hráefni sem til þarf 

vegna framleiðslu á vöru. Þessir aðilar eru fyrirtækjum mikilvægir og nauðsynlegt er 

að halda góðum samskiptum við þá svo hráefnin fáist á réttum tíma og á viðráðalegu 

verði (Jobber og Fahy, 2009). 

Heimilishald þarf ýmis tæki og hreinsiefni til þess að geta þrifið húsnæði 

viðskiptavina. Höfundur hafði samband við fyrirtækið Ræstivörur og fékk upplýsingar 

um vörur þeirra ásamt verðskrá. Í þessari viðskiptaáætlun er gert ráð fyrir að öll 

hreinsiefni komi frá þeim. Heimilishald mun í upphafi reksturs kaupa tvær ryksugur frá 

Elko og skrifstofuvörur frá Pennanum. Posi verður leigður frá Valitor svo að 

viðskiptavinir geti greitt fyrir þjónustuna með símgreiðslu eða á heimasíðu 

Heimilishalds. Merkisstofan mun framleiða segla með vörumerki Heimilishalds, 

seglarnir verða notaðir í tengslum við markaðssetningu. 

 

4.2.3 Viðskiptavinir 

Á markaðnum eru fjölmargir neytendur með ýmislega persónueiginleika, en þeir geta 

haft ólíkar skoðanir, viðhorf og kaupgetu. Neytendur geta líka verið á öllum aldri, af 

báðum kynjum og búsettir innanlands eða utanlands. Fyrirtæki skipta viðskiptavinum 

oft upp í hópa eftir þessum eiginleikum og eru hóparnir kallaðir markhópar. Það skiptir 

máli fyrir fyrirtæki að skilgreina sinn markhóp vel og afla sér mikilla upplýsinga um 

hann og hægt er, það er gert svo hægt sé að kynnast hugsanlegum viðskiptavinum og 

síðan uppfylla þarfir þeirra markvisst í formi vöru eða þjónustu sem fyrirtækin bjóða 

upp á og uppskera hagnað um leið. 

Allir geta keypt þjónustu frá Heimilishald. fyrirtæki, fjölskyldur og 

einstaklingar,  svo lengi sem að þjónustan fari fram á höfuðborgasvæðinu. 

Hugsanlegum viðskiptavinum hefur þó verið skipt upp í þrjá hópa sem Heimilishald. 

mun leggja sérstaka áherslu á við markaðssetningu.  

 

Markhópur 1: Í aðal markhópnum eru vel efnaðar fjölskyldur sem búa á 

höfuðborgasvæðinu. Þessar fjölskyldur eru líklegar til að búa í dýrum hverfum þar sem 
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fasteignaverðið er sem hæst. Á mynd 1 má sjá tíu dýrustu hverfin á höfuðborgarsvæðinu 

út frá meðal kaupverði á hvern fermeter í fjölbýlishúsum árið 2015. 

 

 
 

 

Þessar fjölskyldur geta verið í öllum stærðum en eiga það sameiginlegt að lifa dýrum 

lífstíl og oft eru báðir foreldrar útivinnandi eða í námi. Markhópurinn inniheldur 

viðskiptavini af báðum kynjum á aldrinum 18-59 ára. Það sem einkennir þennan 

markhóp er að viðskiptavinirnir hafa efni á að kaupa þjónustu hjá Heimilishald 

endurtekið. Þjónustan hjá Heimilishald er ekki alltaf ómissandi en hún snýst oft um 

þægindi, sem þessi markhópur kæmi til með að meta mikils. 

 

Markhópur 2: Fjölskyldur sem búa á höfuðborgasvæðinu og eru með meðaltekjur. 

Fjöldi fjölskyldumeðlima getur verið breytilegur og oft eru báðir foreldrar útivinnandi 

eða í námi. Foreldarnir eru á aldrinum 18-59 ára og eru líklegir til að kaupa þjónustu 

Heimilishalds í eitt og eitt skipti. 

  

Markhópur 3: Eldri borgarar sem búa á höfuðborgasvæðinu, einir eða með maka. 

Þessir einstaklingar eru á aldrinum 60-90 ára og ekki lengur á vinnumarkaði. 

Viðskiptavinir í þessum markhóp eru líklegri til þess að kaupa þjónustu frá 

Heimilishald í kringum hátíðir og þá helst þrif. Það er vegna þess að heimaþjónusta í 

sveitafélögum bjóða ekki upp á ítarlegri þrif í kringum hátíðarnar. Þeir viðskiptavinir 

sem óska eftir reglulegum þrifum úr þessum markhópi vilja ekki þiggja þjónustu frá 

sveitafélaginu sínu af einhverjum ástæðum eða eiga ekki rétt á henni.  
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300,000
350,000
400,000
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Verð á hvern fermetra í fjölbýlishúsum árið 2015

Mynd 1. Fermetraverð fjölbýlishúsa. Heimild: (Hagstofa Íslands, e.d.). 
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4.2.3.1 Kauphegðun  

Það er mikilvægt fyrir fyrirtæki að afla upplýsingum um neytendur til þess að gera 

markaðsstarf þeirra markvissara og um leið árangursríkara. Markaðsmenn leita meðal 

annars svara um það hvernig neytendur versla, hvar þeir kaupa og hvenær. Þegar 

neytendur versla ganga þeir í gegnum ákveðið kaupákvörðunarferli sem gefur 

vísbendingu um af hverju ákveðin vara verður fyrir valinu umfram aðra. 

Kaupákvörðunarferlið inniheldur fimm þætti: (Jobber og Fahy, 2009). 

 

1. Uppgötvun Vandans. Neytandinn uppgötvar vandamálið vegna hvata sem 

kemur að utan frá eða að innan. Dæmi um vandamál neytenda sem kemur upp 

á hverjum degi er þegar hann verður svangur. Neytandinn finnur fyrir 

hungurtilfinningu til dæmis  eftir að hafa gengið framhjá veitingarstað og fann 

lyktina af matnum þaðan. Þá kemur hvatinn utanfrá. Ef neytandinn uppgötvar 

að hann sé hungraður eftir að hafa fundið fyrir líkamlegum óþægindum vegna 

þess, þá er hvatinn kominn innan frá. Vandamál neytenda getur einnig komið á 

óvænt og komið upp skyndilega, til dæmis ef þvottavélin hans bilar (Jobber	og	

Fahy,	2009). 

2. Upplýsingaleit. Í næsta skrefi leitar neytandinn af upplýsingum um vörur eða 

þjónustu fyrirtækja sem gætu leyst vandann hans.  Það er misjafnt hversu langan 

tíma hann tekur sér í það en það fer eftir vandamálinu. Ef neytandinn er svangur 

þá er ólíklegt að hann taki sér langan tíma í afla upplýsinga um matsölustaði 

áður en hann fær sér að borða. Ef honum vantar nýja þvottavél þá er líklegt að 

upplýsingaleitin taki lengri tíma. Hann myndi ef til vill skoða auglýsingar frá 

fyrirtækjum og gera verðsamanburð (Jobber	og	Fahy,	2009). 

Neytandinn getur bæði framkvæmd innri leit og ytri leit. Innri leitin fer fram í 

huga neytenda þar sem hann geymir markaðsskilaboð frá fyrirtækjum og sínar 

upplifanir. Sú leit fer fram í undirmeðvitundinni.  Neytandinn getur farið fjórar 

leiðir við ytri leit. Hann getur skoðað heimildir frá hið opinbera, markaðsdrifnar 

heimildir, persónulegar heimildir og eigin heimildir (Jobber	og	Fahy,	2009). 

3. Mat á valmöguleika. Þegar upplýsingaleitinni líkur leggur neytandinn mat á 

þá þær vörur sem sem standa til boða og eru líklegar til að leysa vandann sem 

best. Hann forgangsraðar eiginleikum varana, til dæmis eftir verði, vörumerki 

og gæðum. Því næst ákvarðar hann hvaða eiginleiki vöru skiptir hann mestu 
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máli. Til dæmis gæti það skipt mestu máli að þvottavélin sé ódýr eða að hún 

endist í mörg ár (Jobber	og	Fahy,	2009). 

4. Kaupákvörðun. Í þessu skrefi velur neytandinn vöruna sem hann að lokum 

kaupir. Það eru ýmsir þættir sem geta haft áhrif á kaupákvörðunina, til dæmis 

skoðanir annarra á vörunni eða varan ekki til í versluninni. Einnig getur 

neytandinn tekið eftir tilboði á sambærilegri vöru og velur hana í staðinn til þess 

að spara sér peninga (Jobber	og	Fahy,	2009). 

5. Endurmat. Þegar neytandinn hefur bæði keypt og neytt vörunnar fer fram 

endurmat. Endurmatið segir til um hversu ánægður neytandinn var með vöruna 

og hvort hún hafi staðist undir væntingum og leyst vandamálið sem var í 

upphafi. Sé neytandinn ánægður með vöruna þá er líklegt að hann kaupi hana 

aftur. Ef neytandinn er óánægður getur það haft slæmar afleiðingar fyrir 

fyrirtækið, til dæmis ef hann segir frá óánægju sinni á opinberum vetfangi eða 

hann ákveður að versla ekki aftur við fyrirtækið (Jobber	og	Fahy,	2009). 

 

4.2.4 Samkeppnisaðilar 

Flest fyrirtæki hafa samkeppnisaðila og því mikilvægt að meta þá inni í 

viðskiptaáætlunum. Markmiðið er að finna leiðir til þess að fullnægja þörfum 

viðskiptavina betur en samkeppnin gerir (Jobber og Fahy, 2009). 

Við greiningu á samkeppnisaðilum Heimilishalds voru styrkleikar og veikleikar 

þeirra skoðaðir. Það er gert svo að hægt sé að finna út hvert samkeppnisforskot 

Heimilishalds muni vera sem verður síðar notað í kynningarstarf (Borgi Þór 

Siguroddsson). Á töflu 1 má sjá samkeppnisaðila Heimilishalds. Höfundur ákvað að 

setja ekki leikskóla, dagmæður, verslanir eða líkamsræktarstöðvar sem bjóða upp á 

barnagæslu inn í töfluna vegna fjölda. 

 
Samkeppnisaðilar Þjónusta Styrkleikar Veikleikar 
Félagsleg 
heimaþjónusta í 
Reykjavík. 

Heimilishald, 
athafnir daglegs 
lífs, umönnun 
barna, félagslegur 
stuðningur og 
heimsending 
matar. 

Bjóða upp á lágt 
verð og 
viðskiptavinir 
geta fengið 
þjónustuna 
niðurgreidda hjá 
sveitafélaginu. 

Þjónustar aðeins 
íbúa í Reykjavík sem 
geta ekki sinnt 
heimilishaldi vegna 
skertrar getu, 
fjölskylduaðstæðna, 
álags, veikinda, 
barnsburðar eða 
fötlunar. 
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Félagsleg 
heimaþjónusta í 
Kópavogi 

Heimilishald, 
innkaup, 
félagslegur 
stuðningur og 
heimsending 
matar. 

Bjóða upp á lágt 
verð og 
viðskiptavinir 
geta fengið 
þjónustuna 
niðurgreidda hjá 
sveitafélaginu. 

Þjónustar aðeins 
íbúa í Kópavogi sem 
geta ekki sinnt 
heimilishaldi vegna 
skertrar getu, 
fölskylduaðstæðna, 
álags, veikinda, 
barnsburðar eða 
fötlunar. 

Félagsleg 
heimaþjónusta í 
Hafnafirði 

Heimilishald,  
athafnir daglegs 
lífs, félagslegur 
stuðningur, 
liðveisla fatlaðra 
og umönnun barna. 

Bjóða upp á lágt 
verð og 
viðskiptavinir 
geta fengið 
þjónustuna 
niðurgreidda hjá 
sveitafélaginu. 

Þjónustar aðeins 
íbúa í Hafnarfirði 
sem geta ekki sinnt 
heimilishaldi vegna 
skertrar getu, 
fjölskylduaðstæðna, 
álags, veikinda, 
barnsburðar eða 
fötlunar. 

Félagsleg 
heimaþjónusta í 
Garðabæ 

Heimilishald, 
athafnir daglegs 
lífs og félagslegur 
stuðningur. 

Bjóða upp á lágt 
verð og 
viðskiptavinir 
geta fengið 
þjónustuna 
niðurgreidda hjá 
sveitafélaginu. 

Þjónustar aðeins 
íbúa í Garðabæ sem 
geta ekki sinnt 
heimilishaldi vegna 
skertrar getu, 
fjölskylduaðstæðna, 
álags, veikinda, 
barnsburðar eða 
fötlunar. 

Félagsleg 
heimaþjónusta í 
Mosfellsbæ 

Heimilishald, 
athafnir daglegs 
lífs, félagslegur 
stuðningur og 
umönnun barna.  

Bjóða upp á lágt 
verð og 
viðskiptavinir 
geta fengið 
þjónustuna 
niðurgreidda hjá 
sveitafélaginu. 

Þjónustar aðeins 
íbúa í Mosfellsbæ 
sem geta ekki sinnt 
heimilishaldi vegna 
skertrar getu, 
fjölskylduaðstæðna, 
álags, veikinda, 
barnsburðar eða 
fötlunar. 

Félagsleg 
heimaþjónusta á 
Seltjarnarnesi 

Heimilishald, 
athafnir daglegs 
lífs, félagslegur 
stuðningur og 
umönnun barna. 

Bjóða upp á lágt 
verð og 
viðskiptavinir 
geta fengið 
þjónustuna 
niðurgreidda hjá 
sveitafélaginu. 

Þjónustar aðeins 
íbúa á Seltjarnarnesi 
sem geta ekki sinnt 
heimilishaldi vegna 
skertrar getu, 
fölskylduaðstæðna, 
álags, veikinda, 
barnsburðar eða 
fötlunar. 

Félagsleg 
heimaþjónusta í 
kjósarhrepp 

Heimilishald, 
athafnir daglegs 
lífs, félagslegur 
stuðningur og 
umönnun barna. 

Bjóða upp á lágt 
verð og 
viðskiptavinir 
geta fengið 
þjónustuna 

Þjónustar aðeins 
íbúa í Kjósarhrepp 
sem geta ekki sinnt 
heimilishaldi vegna 
skertrar getu, 
fölskylduaðstæðna, 
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niðurgreidda hjá 
sveitafélaginu. 

álags, veikinda, 
barnsburðar eða 
fötlunar. 

Sinnum Heimilisþjónusta, 
heimahlynning, 
heimahjúkrun, 
umönnun og 
liðveisla. 

Viðskiptavinir 
geta fengið 
þjónustuna 
niðurgreidda hjá 
sveitafélaginu 
sínu. 

Þjónustar eldri 
borgara, fatlað fólk, 
langveika og sjúka 
sem búa á 
höfuðborgarsvæðinu. 
Erfitt að fá 
upplýsingar um verð 
og starfsemina í 
gegnum tölvupóst og 
síma. Villandi 
upplýsingar á 
heimasíðu. 
Ekki hægt að bóka 
þjónustu á 
heimasíðu.  

Vy-þrif Stórhreingerningar, 
flutningsþrif, þrif 
fyrir fyrirtæki, 
húsfélög, 
félagasamtök og í 
heimahúsum. 

Sérhæfa sig í 
þrifum á 
náttúruflísum, 
parket-og 
flísabónun, 
teppahreinsun og 
gluggaþvotti.  

Ekki hægt að bóka 
þjónustu á heimasíðu 
eða fá upplýsingar 
um verð fyrr en að 
húsnæðið sem á að 
þrífa hefur verið 
skoðað.  

Heimilisþrif Heimilisþrif Boðið upp á 
fjóra 
mismunandi 
pakka eftir því 
hversu ýtarleg 
þrifin eru. Pakki 
númer fjögur 
inniheldur 
flutningsþrif.  

Umsagnir á 
heimasíðu gamlar og 
óvirk Facebook síða. 
Þvottur 
viðskiptavina ekki 
þveginn. 
 

Hreint og 
skínandi 

Þrif fyrir fyrirtæki, 
húsfélög og 
einstaklinga. 

Boðið er upp á 
flutningsþrif. 

Ekki hægt að bóka 
þjónustu á 
heimasíðunni. 
Þvottur 
viðskiptavina ekki 
þveginn. 

Fínt Þrif fyrir fyrirtæki, 
húsfélög og 
einstaklinga. 

Lágt verð. Ekkert verð að finna 
eða verklýsing fyrir 
heimilisþrif. Einnig 
Erfitt að fá þessar 
upplýsingar 
símleiðis og í 
tölvupóst. Ekki hægt 
að bóka þjónustu á 
heimasíðunni. 
Þvottur 
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viðskiptavina ekki 
þveginn.  

Þriffélagið Heimilisþrif og 
þrif á Airbnb 
íbúðum sem 
leigðar eru til 
ferðamanna. 

Boðið er upp á 
flutningsþrif og 
þrif á Airnbn 
íbúðum.  

Þvottur 
viðskiptavina ekki 
þveginn. 

Bónus Sækir eldra fólk og 
keyrir það í 
verslunina og 
keyrir það heim. 

Þjónustan er 
ókeypis. 

Ekki aðstoðað 
viðskiptavini við að 
ganga frá vörum á 
viðeigandi staði 
þegar heim er 
komið. Ferðirnar eru 
einu sinni í viku. 
Ekki hægt að bóka 
þjónustu á heimasíðu 
þeirra. 

Iceland Keyrir matvörur 
heim að dyrum. 

Pantanir 
afgreiddar strax. 

Tilboð í verslunum 
eru ekki í gildi í 
vefverslun. 
Ekki aðstoðað við að 
ganga frá vörum eftir 
að þeim er skilað til 
viðskiptavinar. 

Hagkaup Sendir matvörur og 
aðrar vörur heim 
að dyrum. 

Sendir vörur út 
um allt land og 
utanlands.   

Pantanir afgreiddar 
næsta virka dag eftir 
pöntun. Ekki 
aðstoðað við að 
ganga frá vörum eftir 
að þeim er skilað til 
viðskiptavinar. 

Boxið Sendir matvörur og 
aðrar vörur heim 
að dyrum. 

Ókeypis 
heimsending ef 
keyptar eru 
vörur fyrir 
10.000 krónur 
eða meira. 

Bjóða ekki upp á 
kæli- og frystivörur. 
Starfsmaður aðstoðar 
ekki viðskiptavini 
við að ganga frá 
vörum.  

  
 

Sveitafélögin og fyrirtækið Sinnum býður íbúum upp á félagslega heimaþjónustu og er 

þjónustan ekki alltaf eins. Oftast er boðið upp á heimilisþrif, félagslegan stuðning og 

aðstoð við umönnun barna. Ef boðið er upp á innkaupaferðir er gert ráð fyrir að 

viðskiptavinur fari með í verslanir og greiði fyrir vöruna. Öll sveitafélögin og Sinnum 

eiga það sameiginlegt að bjóða þjónustuna aðeins til þeirra sem geta ekki sinnt 

heimilishaldi vegna skertar getu, fjölskylduaðstæðna, álags, veikinda, barnsburðar eða 

fötlunar. Samkeppnisforskot Heimilishalds gagnvart þjónustu bæjarfélaganna og 

Tafla 1. Samkeppnisaðilar Heimilishalds. 
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Sinnum er að allir geta fengið þjónustu óháð líkamlegri eða andlegri getu þeirra. Einnig 

þarf viðskiptavinur ekki að fara með starfsmanni í verslanir. Þjónusta Heimilishalds 

kemur ekki til með að vera greidd niður af bæjarfélögunum og getur því ekki boðið upp 

á jafn lágt verð. 

Á höfuðborgarsvæðinu starfa fimm fyrirtæki sem bjóða neytendum upp á 

heimilisþrif óháð líkamlegri eða andlegri getu þeirra. Öll fyrirtækin nema eitt bjóða 

einnig upp á önnur þrif , til dæmis flutningsþrif eða þrif fyrir húsfélög en Heimilishald 

mun ekki bjóða upp á þá þjónustu. Starfsfólk fyrirtækjanna þrífa heimahúsin eins fyrir 

mismunandi verð en ekki allir bjóða upp á rúmfataskipti líkt og Heimilishald kemur til 

með að gera. Samkeppnisforskot Heimilishalds gagnvart þessum fyrirtækjum sem 

bjóða upp á þrif er að sett verður í þvottvél og tekið úr henni, sé þess óskað. Fjögur 

fyrirtæki bjóða upp á heimsendingu matar heim að dyrum viðskiptavina. Engin þeirra 

býður upp á aðstoð við að ganga frá vörum á viðeigandi staði þegar heim er komið líkt 

og starfsmenn Heimilishalds koma til með að gera. 

Höfundur hringdi og sendi tölvupóst á þau fyrirtæki sem voru ekki með 

nægilegar upplýsingar um starfsemi sína á heimasíðu sinni að hans mati. Það kom 

honum á óvart að erfitt var að fá svör eða þau komu seint. Heimilishald mun því gera 

betur og fyrirspurnum verður svarað samstundis og á fagmannlegan máta svo 

viðskiptavinurinn finni fyrir trausti og leiti ekki annað. 

 
4.3 Ytra umhverfi 

Ytra umhverfi fyrirtækja er hægt að skoða með PESTLE greiningu. Skammstöfunin 

PESTLE stendur fyrir pólitískt og lagalegt umhverfi, efnahagslegt umhverfi, 

samfélags- og menningarlegt umhverfi ásamt tæknilegu umhverfi fyrirtækja. Þessir 

þættir í ytra umhverfinu hafa áhrif á innra umhverfi fyrirtækja hvort sem þeim líkar það 

betur eða verr. Því er mikilvægt fyrir fyrirtæki að greina þessa ytri þætti vel og taka 

tillit til þeirra í daglegum rekstri og markaðsstarfi. 

 

4.3.1 Pólitískt og lagalegt umhverfi 

Með pólitísku og lagalegu umhverfi er átt við lög, stjórnvöld og þrýstihópa sem hafa 

áhrif á rekstur fyrirtækja, þeim í hag eða óhag (Kotler og Amstrong, 2010).  

Í dag eru engar opinberar reglur um barnapössun nema fyrir dagmæður sem 

gæta barna í sínu eigin húsnæði. En vinnueftirlitið hefur gefið út að börn og unglingar 

sem eru yngri en 15 ára eigi ekki að gæta annarra barna. Foreldrar verða sjálfir að taka 
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ákvörðun um að manneskjan sem gætir barna þeirra séu til þess hæf þar sem þeir beri 

ábyrgð á uppeldi barna sinna. Þar sem engar reglur eru til um barnapössun þá þarf 

Heimilishald að búa til sínar eigin reglur til dæmis um hæfni starfsfólks og gæði 

þjónustu. Þar sem barnapössunin mun fara fram í húsi viðskiptavina þá eru reglur 

heimilisins virtar og séð verður um barnið eftir óskum foreldra og venjum barnanna. 

Það sama á við um aðra þjónustuþætti sem Heimilishald býður upp á (Umboðsmaður 

barna, e.d.). 

Stéttarfélög hafa áhrif á rekstur Heimilishalds því þeirra hlutverk er að gæta 

hagsmuna starfsfólks og semja um laun og kjör fyrir þeirra hönd. Heimilishald ber því 

að greiða starfsfólki sínu laun samkvæmt kjarasamningum og skipuleggja daglegt starf 

starfsmanna með réttindum þeirra í huga til dæmis hvað varðar fjölda vinnustunda og 

lengd kaffi- og matartíma (Ísland, e.d.). 

 

4.3.2 Efnahagslegt umhverfi 

Með efnahagslegu umhverfi er átt við þætti sem hafa áhrif á kaupmátt og neysluvenjur 

neytenda (Kotler og Armstrong, 2010). 

Höfundur telur að efnahagsmál Íslands geti haft áhrif á eftirspurn eftir þjónustu 

Heimilishalds. Það er vegna þess að kaupmáttur markhópsins breytist í takt við 

efnahagsmálin sem hafa áhrif á hvernig neytendur kjósa að eyða laununum sínum. 

Þjónustan sem Heimilishald býður viðskiptavinum sínum upp á snýst oftar um þægindi 

en nauðsyn svo líklegt er að eftirspurn eftir þjónustunni breytist í takt við kaupmátt 

launa.  

Til þess að vita hver kaupmáttur neytenda er þá er hentugt að skoða vísitölur 

sem Hagstofa Íslands gefur út. Vísitala kaupmáttar segir til um hversu mikið af vöru og 

þjónustu neytendur geta verslað fyrir launin sín. Vísitalan er fengin út með því að skoða 

breytingu á vísitölum launa og neysluverðs. Kaupmátturinn verður því minni þegar verð 

á vöru og þjónustu hækkar en ekki laun. 

Kaupmáttur eykst þegar launahækkanir verða 

en verð á vöru og þjónustu stendur í stað 

(Hagstofa Íslands, 2013). 

Á mynd 2 má sjá meðalvísitölu kaupmáttar 

launa á árunum 2005-2015. Þar sést að 

vísitala kaupmáttar var að meðaltali 119 árið 

2007 en lækkaði mikið eftir 
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Mynd 2. Vísitala kaupmáttar launa 2005-2015. 
Heimild: (Hagstofa Íslands, e.d-e.). 
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efnahagshrunið 2008. Kaupmáttur launa 

byrjaði að hækka aftur árið 2011 og árið 

2015 stóð meðalvísitalan í 124,2 (Hagstofa 

Íslands, e.d.).  

 Á mynd 3 má sjá launavísitölu 

kaupmáttar launa á þessu ári. Hér sést hver 

vísitalan er í hverjum mánuði fyrir sig. Í 

upphafi árs var vísitalan 130,5 og var hæst í 

júlí og september en þá stóð hún í 137,2 

(Hagstofa Íslands, e.d.). Út frá þessum upplýsingum má sjá að kaupmáttur neytenda 

hefur farið hækkandi undan farin ár og nýlega gaf Landsbankinn það út að einkaneysla 

heimilanna hefur vaxið kröftuglega árið 2016. Jafn mikinn vöxt er ekki að finna fyrr en 

fyrir efnahagshrunið 2008 (Landsbankinn, 2016). Með einkaneyslu er átt við þá 

þjónustu og vörur sem heimilin nota yfir árið (Ríkiskassinn, e.d.). Út frá þessum 

upplýsingum um vísitölu kaupmáttar launa og einkaneyslu heimilanna telur höfundur 

að það sé góður tími fyrir Heimilishald að koma inn á markaðinn. 

 
 
4.3.3 Samfélags- og menningarlegt umhverfi 

Það er mikilvægt að skoða það samfélags- og menninga umhverfi sem neytendur hafa 

alist upp í svo hægt sé að taka tillit til þess við markaðssetningu fyrirtækja. Þessir þættir 

snúa að viðhorfum og gildum neytenda sem hefur áhrif á hugsun, hegðun og 

neysluvenjur þeirra (Kotler og Armstrong, 2010). 

Þar sem markhópar Heimilishalds eru fjölskyldur á höfuðborgasvæðinu þá er 

nauðsynlegt að kanna þeirra umhverfi. Íbúar höfuðborgasvæðisins eru ekki aðeins 

íslendingar og því þarf að taka tillit til þess í markaðsstarfinu. Viðskiptavinir 

Heimilishalds geta því átt annað móðurmál en íslensku, því mun heimasíðan vera bæði 

á ensku og íslensku. Eins og kom fram í kafla 4.2.1 að starfsfólk mun tala bæði íslensku 

og ensku. 

Hlutverkaskipti karla og kvenna fellur undir samfélags- og menningarlegt 

umhverfi og tengist starfsemi Heimilishalds á ýmsa vegu. Fyrir nokkrum áratugum sáu 

aðallega konur um allt heimilishald á meðan karlar stunduðu nám og/eða atvinnu utan 

heimilis. Hlutverkaskipting á Íslandi hefur þó tekið breytingum og í dag er 

atvinnuþátttaka kvenna mun meiri en áður og lög hafa verið sett til að tryggja jafnrétti 

á vinnumarkaði. Samt sem áður virðast sum störf vera kynjaskipt, karlar fá hærri laun 
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Mynd 3. Vísitala kaupmáttar launa 2016. 
Heimild: (Hagstofa Íslands, e.d-e.). 
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en konur og eru líklegri til að fá valdameiri störf. Hafa skal í huga að þó svo báðir aðilar 

í sambandi séu farnir út á vinnumarkað þá minnka skyldurnar ekki heima fyrir. Það þarf 

að versla í matinn, þrífa húsið og sjá um börnin þegar heim er komið. Vegna þessara 

verkefna getur það reynst konum erfitt að sinna fullu starfi utan heimilisins. Konur eru 

því líklegri til að ráða sig til hlutastarfa með sveigjanlegum vinnutíma svo hægt sé að 

sinna verkefnum heimilisins samhliða atvinnu (Eygló Harðardóttir, e.d.). Verkefni 

heimilisins geta líka valdið hjónaskilnuðum samkvæmt Eddu Hannesdóttur, sálfræðingi 

en hún framkvæmdi rannsókn um ástæðu hjónaskilnaða á Íslandi. Alls tóku 313 

einstaklingar þátt af þeim 1674 sem enduðu hjónabandið sitt eða sambúð á árunum 

2005 og 2006 hjá sýslumanni. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að ágreiningur um 

heimilisstörf var ástæða hjónabandsslita hjá 18,5% þeirra sem tóku þátt. Í fjórða efsta 

sæti yfir ástæðu skilnaða var ágreiningur um forgangsröðun heimilis, fjölskyldu og 

frístunda eða 38,7% (Edda Hannesdóttir, 2012).  

Þjónusta Heimilishalds gæti því aðstoðað þær fjölskyldur sem vilja stunda meiri 

vinnu, fá meiri frítíma til þess að stunda áhugamál sín eða vera með fjölskyldu sinni. 

Þjónustan sem Heimilishald mun bjóða upp á  gæti jafnvel komið í veg fyrir 

hjónaskilnaði og sambúðarslit. 

 

4.3.4 Tæknilegt umhverfi 

Tæknilega umhverfið er stöðugt að breytast og því er mikilvægt fyrir fyrirtæki að 

fylgjast með því og uppfæra starfsemi sína í takt við nútímann. Með tækninýjungum 

verða nýjar vörur til og ný markaðstækifæri. Ákveði fyrirtæki að hunsa þessar 

staðreyndir þá verður þjónusta þeirra eða varan gamaldags í huga neytandans og 

vinsældir minnka. Tilkoma internetsins hefur haft mikil áhrif á rekstur fyrirtækja og í 

dag eru til fyrirtæki sem einungis er hægt að versla við í gegnum netið. Bæði fyrirtæki 

og neytendur verða að hafa í huga að þegar verslað er í gegnum internetið þá þarf að 

gefa upp bankaupplýsingar og aðrar persónuupplýsingar sem tölvuþrjótar sækjast í. 

(Kotler og Armstrong, 2010). 

Internet tenging kom fyrst til Íslands árið 1986 en þá höfðu aðeins Háskóli 

Íslands og Orkustofnun aðgang að því. Það var ekki fyrr en árið 1993 sem almenningur 

gat keypt aðgang að internetinu í gegnum fyrirtækið Miðheimar hf. (Vísindavefurinn, 

2006).  Síðan þá hefur internet notkun landsmanna aukist með hverju ári sem líður. 

Samkvæmt Hagstofu Íslands tengdust 82% netinu að minnsta kosti einu sinni á þriggja 

mánaða tímabili árið 2004 en allt að 98,2% árið 2014 (Hagstofa Íslands, e.d.).  
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Hagstofa Íslands gaf einnig út tölur sem sýndu hlutfall þeirra sem versluðu þjónustu 

eða vörur á internetinu, sjá á mynd 4. Árið 2004 var hlutfallið 37% en fór upp í 50% 

árið 2007. Næstu ár á eftir lækkaði hlutfallið talsvert og var sem minnst 44% árið 2009. 

Höfundur telur ástæðuna fyrir lækkuninni líklegast vera vegna efnahagskreppunnar 

sem skall á árið 2008.  Árið 2012 varð aftur vinsælt að versla á netinu en þá var 

hlutfallið 55,5% og sýna nýjustu tölur frá Hagstofunni að árið 2014 versluðu 66,4% 

landsmanna vöru eða þjónustu frá fyrirtækjum á netinu.  

 

 
 
 

Út frá þessum gögnum frá Hagstofu Íslands má sjá að það er vinsælt meðal Íslendinga 

að versla á internetinu. Þess vegna mun Heimilishald halda úti heimasíðu sem verður 

notendavæn fyrir viðskiptavini sína en þar verður hægt að fá upplýsingar um 

starfsemina,  panta þjónustu og greiða fyrir hana samstundis.  Heimasíðan getur verið 

hentug fyrir viðskiptavini þar sem hún er opin allan sólahringinn og því auðvelt að eiga 

í viðskiptum við Heimilishald utan hefðbundins dagvinnutíma. Viðskiptavinir munu 

einnig geta pantað þjónustu símleiðis eða í gegnum tölvupóst. 

Lénið á heimasíðuna er það sama og heitið á fyrirtækinu, Heimilishald.is. Höfundur 

telur nafnið vera lýsandi fyrir þá þjónustu sem í boði verður og að auki sé það 

minnisstætt. Lénið Heimilishald.is er laust og hægt er að kaupa það inn á heimasíðu 

ISNIC.is.  

 

4.3.5 Lýðfræðilegt umhverfi 

Í lýðfræðilega umhverfinu eru skoðaðar ýmsar tölfræðilegar upplýsingar um 

hugsanlega neytendur. Til dæmis er hægt að skoða mannfjölda, flutninga, giftingaraldur 
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Mynd 4. Verslun á Internetinu. Heimild: (Hagstofa Íslands, e.d-c.). 
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ásamt kynþátta- og trúhópa, allt eftir því á hvaða markaði fyrirtækið starfar (Bogi Þór 

Siguroddson, 2005). 

Heimilishald kemur til með að þjónusta íbúa á höfuðborgasvæðinu. Þau 

sveitafélög sem eru innan höfuðborgasvæðisins eru Reykjavík, Kópavogur, 

Hafnarfjörður, Garðabær, Mosfellsbær, Seltjarnarnes og Kjósarhreppur. (Samtök 

sveitafélaga á höfuðborgasvæðinu, e.d.).  

Samkvæmt Hagstofunni voru íbúar höfuðborgasvæðisins samtals 213.619 þann 

1. janúar 2016. Langflestir áttu heima í Reykjavík, samtals 122.460 manns og fæstir í 

Kjósarhrepp, samtals 2017 manns (Hagstofa Íslands, e.d.). Á mynd 5 má sjá fjölda íbúa 

á höfuðborgarsvæðinu eftir sveitafélögum.  

 
 

 

4.3.6 Umhverfisþættir 

Fyrirtæki geta haft ýmis konar áhrif á samfélagið, efnahaginn og umhverfið með sínum 

rekstri. Með samfélagsábyrgð er átt við að fyrirtækin taki ábyrgð og skipuleggi 

starfsemi sína á þann veg að hún fyrirbyggi eða dregur úr skaðsemi sem þau kunna að 

valda. Samfélagsábyrgð snýst líka um siðferði en það er mikilvægt að fyrirtæki fari eftir 

þeim lögum og reglum sem gilda í landinu hvað varðar samfélagið og umhverfið eða 

geri meira enn betur. Dæmi um samfélagsábyrgð er þegar fyrirtæki ákveða að flokka 

allt rusl, hvetji starfsfólkið sitt til hreyfingar og gefi fjármuni til góðgerðasamtaka 

(Young og Dhanda, 2013). 
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Í dag eru mörg fyrirtæki meðvituð um mikilvægi samfélagsábyrgðar og hafa 

sett stefnu í þeim málum. Hugsanlegir fjárfestar og neytendur eru að gera sífellt meiri 

kröfur til samfélagsábyrgðar og því getur verið mikilvægt fyrir fyrirtæki að gera stefnu 

í þessum málum svo þau séu samkeppnishæf og viðhaldi góðri ímynd (Íslandsstofa, 

e.d). 

Heimilishald kemur til með að sýna samfélagsábyrgð á ýmsa vegu sem hefur 

sameiginlegan ávinning fyrir samfélagið, umhverfið og starfsemina. Dæmi verða talin 

upp hér fyrir neðan. 

v Öll hreinsiefni sem Heimilishald notar við þrif eru umhverfisvæn. 

v Notkun pappírs á skrifstofu Heimilishalds verður haldið í lágmarki og sorp 

verður flokkað. 

v Öllum starfsmönnum verða greidd laun eins og kjarasamningar segja til um og 

réttindi þeirra virt. 

v Heimilishald kemur ekki til með að mismuna viðskiptavinum sínum eða 

starfsfólki til dæmis vegna aldurs, kynþáttar eða kynhneigðar. 

v Öryrkjar og aldraðir fá afslátt á allri þjónustu. 

 

4.4 SVÓT greining 

SVÓT er greiningartól sem stendur fyrir þá styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri 

sem fyrirtæki hafa. Styrkleikar og veikleikar tilheyra innra umhverfi fyrirtækja sem þau 

geta breytt eða haft áhrif á sjálf með 

beinum hætti, tildæmis staðsetningu og 

þjónustu þess. Ógnir og tækifæri eru 

hinsvegar þættir sem tilheyra ytra 

umhverfinu sem fyrirtækin geta ekki 

stjórnað en geta samt haft áhrif á rekstur 

þess, til dæmis samkeppni og lög landsins. 

Greiningin hjálpar stjórnendum að átta sig 

á hvar fyrirtækið er statt í dag og farið er 

yfir þá þætti sem þarf að gera betur og 

varast en einnig það sem vel er gert 

(Bplans, e.d.).  

 

Mynd 6. SVÓT greining. 
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4.4.1 Styrkleikar 

Helsti styrkleiki Heimilishalds er að það býður viðskiptavinum sínum upp á 

barnapössun á kvöldin og um helgar en ekkert annað fyrirtæki á Íslandi gerir það. Til 

eru fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu sem bjóða upp á samskonar þrif og útréttingar, því 

er mikilvægt að hafa góða aðgreiningu. Heimilishald mun setja í þvottavél við upphaf 

þrifa og taka úr henni, þá þjónustu bjóða sveitafélögin upp á til þeirra sem ekki geta 

ekki sinnt verkinu sjálfir. Önnur fyrirtæki sem sjá um heimilisþrif bjóða ekki upp á 

þessa þjónustu. Styrkleiki Heimilishalds er einnig að viðskiptavinir geta bókað sér 

heimilisþrif, barnapössun og útréttingar á einum stað.  

 
4.4.2 Veikleikar 

Fyrirtækið Heimilishald er nýtt á markaði og því reynslulítið. Gera má ráð fyrir að það 

taki tíma að sannfæra neytendur um að kaupa þjónustu Heimilishalds og öðlast tryggð 

þeirra.  Það getur því skipt sköpum að ráða inn fært starfsfólk sem gerir fyrstu upplifun 

viðskiptavina ánægjulega. Veikleiki Heimilishalds er einnig sá að ekki er boðið upp á 

flutningsþrif, eins og margir af samkeppnisaðilum gera.  

 

4.4.3 Ógnir 

Það er mjög auðvelt fyrir neytendur að finna sér einstakling sem starfar utan markaðar 

til þess að þrífa húsnæðið þeirra eða gæta barnanna. Þessir einstaklingar eru að taka 

mun minna kaup fyrir þjónustu sína heldur en Heimilishald mun gera sem gæti haft 

áhrif á velgengnina. Stjórnvöld virðast ekki vera að leggja áherslu á að stöðva þessa 

ólöglegu starfsemi og því er ógnin mikil. Einnig er auðvelt fyrir ný fyrirtæki að koma 

inn á þennan markað og því getur samkeppnin orðið mjög mikil. Þjónustan sem 

Heimilishald býður upp á sparar neytendum tíma og eykur þægindi þeirra en þarf ekki 

að vera þeim bráðnauðsynleg. Það getur því verið ógnun ef kaupmáttur íbúa 

höfuðborgasvæðisins minnkar af einhverjum ástæðum.  

 
4.4.4 Tækifæri 

Ef móttökurnar við opnun fyrirtækisins verða góðar og eftirspurnin eftir væntingum þá 

gefur það Heimilishaldi tækifæri á stækkun, til dæmis með því að bjóða upp á þjónustu 

utan höfuðborgasvæðisins. Þá mun markhópurinn stækka sem gæti hugsanlega leitt til 

aukins hagnaðar. Heimilishald gæti einnig bætt þjónustu sína, til dæmis með því að 

bjóða viðskiptavinum sínum upp á næturpössun. Slík þjónusta er kostnaðarsöm því 

greiða þarf starfsfólki hærra tímakaup á næturnar. Sé hinsvegar eftirspurn eftir þessari 
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þjónustu væri hugsanlega hagkvæmt að bjóða upp á hana. Næturpössun getur hentar 

þeim foreldrum sem vilja fara út að skemmta sér um helgar eða fyrir þreytta nýbakaða 

foreldra sem vilja ótruflaðan nætursvefn. Einnig er hægt að athuga hvort sveitafélögin 

vilji samstarf eða bjóða íbúum upp á niðurgreiðslu á þjónustu sem keypt er af 

Heimilishaldi. 
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5. Markaðsáætlun  
Við gerð markaðsáætlunar fyrir Heimilishald voru fjögur P markaðsfræðinnar skoðuð, 

þau eru product, price, place og promotion. Fjögur P-in hafa verið þýdd yfir á Íslensku 

sem vara, verð, dreifing og kynning. Þetta eru söluráðar sem markaðsmenn vinna með 

daglega starfi sínu og geta stjórnað sjálfir. Söluráðarnir fjórir þurfa að vera í samræmi 

við hvorn annan svo að markaðsstarfið sé markvisst og skili árangri (Bogi Þór 

Siguroddson,  2005). 

 
5.1 Vara 

Varan sem Heimilishald mun bjóða upp á verður í formi þjónustu. Þjónustan kemur til 

með að vera seld á neytendamarkaði með kaupendur sem versla sér þjónustuna til eigin 

neyslu eða afnota. Þjónustan sem í boði verður er heimilisþrif, barnapössun og 

útréttingar. Nánar verður farið út í hvern þjónustuþátt hér fyrir neðan. 

 
v Heimilisþrif. Í boði verður regluleg þrif en einnig er hægt að kaupa stök skipti. 

Þrifin koma til með að fara fram á virkum dögum milli klukkan 9-17, nema 

samið sé um annað. Starfsmaður Heimilishalds mun  skipta á rúmum, þurrka af, 

ryksuga, skúra og henda rusli. Hann þrífur einnig spegla, vaska, klósett, sturtu 

og bað. Viðskiptavinir geta óskað eftir því að starfsmaður setji í þvottavél við 

komu. Starfsmaður tekur svo þvott úr vélinni eftir að þrifum á heimili lýkur. 

v Barnapössun. Foreldrar geta fengið barnapössun á vegum Heimilishalds alla 

daga vikunnar, bæði yfir daginn og á kvöldin. Pössunin fer fram heima hjá 

viðskiptavinum og börnunum sinnt eftir fyrirmælum foreldra. Starfsmaður getur 

sem dæmi leikið við börnin, gefið þeim að borða, baðað, svæft og aðstoðað við 

heimalærdóm. Hægt er að óska eftir að börnin séu sótt eða keyrð í skóla og 

tómstundir. Foreldrar geta samið um að starfsmaður sinni léttum 

heimilisverkum á meðan pössun stendur yfir. Heimilisverkin yrðu þó aðeins 

unnin ef börnin sem verið er að gæta eru sofandi.  

v Útréttingar. Heimilishald tekur að sér ýmsar útréttingar fyrir heimili, til dæmis 

matar- og gjafa innkaup. Bæði getur starfsmaður Heimilishalds farið með 

þjónustuþega og aðstoðað hann við innkaup eða farið fyrir hans hönd með 

innkaupalista. Þessi þjónusta fer fram á virkum dögum milli klukkan 8:00 – 

17:00, nema samið sé um annað. 

o Með	 þjónustuþega:	 Starfsmaður	 sækir	 þjónustuþega	 og	 keyrir	

hann	í	verslun,	aðstoðar	að	setja	vörur	í	körfu,	upp	á	færiband	og	í	
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poka.	 Að	 lokum	 keyrir	 starfsmaður	 þjónustuþega	 aftur	 heim,	

aðstoðar	við	að	bera	poka	inn	í	íbúð	og	raða	þeim	á	viðeigandi	staði,	

allt	eftir	óskum.	

o Án	þjónustuþega:	Starfsmaður	fer	heim	til	þjónustuþega	og	sækir	

þar	innkaupalista	og	pening	fyrir	þeim	vörum	sem	óskað	er	eftir	að	

séu	keyptir.	Aðeins	er	tekið	á	móti	reiðufé.	Þegar	verslunarferð	er	

lokið	 fer	 starfsmaður	 aftur	 heim	 til	 þjónustuþega,	 skilar	 vörum	á	

viðeigandi	 staði	 og	 skilur	 eftir	 kvittun	 fyrir	 vörunum	 ásamt	

skiptimynt.	

 

5.2 Verð 

Verð stendur fyrir það gjald sem viðskiptavinur greiðir fyrir vöru og þjónustu 

fyrirtækja. Verð er eini þátturinn af söluráðunum fjórum sem gefur fyrirtækjum tekjur, 

hinir valda kostnaði. Það verð sem fyrirtækin ákveða hefur bein áhrif á sölu og velgengi 

þess. Því er mikilvægt að skoða áhrif mismunandi verðlagningar og setja sér viðeigandi 

verðstefnu með tillit til markhópsins (Kotler og Armstrong, 2009). 

Heimilishald mun hafa sér verðstefnu fyrir hvern þjónustuþátt.  

 

Heimilisþrif. Til þess að ákveða verð fyrir þrifin ákvað höfundur að bera saman 

verðlagninguna hjá helstu samkeppnisaðilum. Verðin sem fyrirtækið Sinnum og 

heimaþjónusta sveitafélagana bjóða upp á eru misjöfn eftir tekjum viðskiptavina. Oftast 

er þjónustan niðurgreidd af  hálfu sveitafélagana og því verða verðin þeirra ekki notuð 

í þessum samanburði. Eftir sitja fimm fyrirtæki sem bjóða upp á heimilisþrif og þeir 

eru helstu samkeppnisaðilar Heimilishalds. Á töflu 2 má sjá verðlagninguna þeirra 

vegna þrifa á íbúðum sem eru 99 m² þar sem sömu verk eru unnin. fyrirtækið Vy-þrif 

vildi ekki gefa upp verð fyrir þrif án þess að fá að skoða þá íbúð sem yrði þrifin. Lægsta 

verðið sem neytandinn getur fengið er hjá fyrirtækinu Fínt sem tekur 10.000 krónur 

fyrir þrif á íbúð í þessari stærð. Hæsta verðið bjóða Heimilisþrif og Hreint og Skínandi 

en þau taka 20.000 krónur fyrir þrifin. Flest fyrirtækin eiga það þó sameiginlegt að 

boðið er upp á lægri greiðslu séu þrifin keypt í áskrift og kemur Heimilishald til með 

að gera það sama. 
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Samkeppnisaðilar Verðstefna (99 m² húsnæði) 

Þriffélagið 16.200 krónur 

Vy-Þrif ? 

Heimilisþrif 19.990 krónur 

Hreint og skínandi 20.000 krónur 

Fínt 10.000 krónur 

 

 

Út frá þessum gögnum um verðlagningu  helstu samkeppnisaðila ákvað Heimilishald 

að bjóða viðskiptavinum sínum upp á þrif á 99 m² íbúð á 20.000 krónur. Ástæðan fyrir 

því er að aðal markhópur Heimilishalds eru efnaðir einstaklingar og því er við hæfi að 

hafa verðið í hærra lagi en sömuleiðis ekki of hátt svo þeim finnist verðið ekki 

ósanngjarnt. Sé verðið of lágt gæti þessi hópur fengið tilfinningu um að þjónustan hafi 

ekki nægileg gæði. Ákveðið var að hafa ekki verðið hærra en samkeppnisaðilar þar sem 

auka markhópar Heimilishalds hafa meðaltekjur og verða þeir einnig að hafa tök á að 

kaupa þjónustuna. Á töflu 3 má sjá verðlista Heimilishalds eftir stærð íbúða. 

 

Stærð íbúðar Verð 

1-99 m² 20.000 krónur 

100-149 m² 24.000 krónur 

150-199 m² 28.000 krónur 

200-249 m² 32.000 krónur 

250-299 m² 36.000 krónur 

300-349 m² 40.000 krónur 

Ísskápur 5.000 krónur 

Bakaraofn 5.500 krónur 

Gluggar að innan 5.000 krónur 

 

 

Barnapössun. Þar sem ekkert annað fyrirtæki býður upp á barnapössun um kvöld og 

helgar þá er ekki hægt að bera saman verð annarra líkt og með heimilisþrifin. Foreldrar 

eru þó að nýta sér þjónustu barnapía utan markaðar og greiða þeim fyrir vinnuna. Þó 

svo að þessi viðskipti sé ekki lögleg þá er ágætt að vita hvað foreldrar hafa verið að 

greiða fyrir barnapössun. Höfundur skoðaði Facebook hópa sem eru ætlaðir foreldrum 

Tafla 2. Helstu samkeppnisaðilar Heimilishalds. 

Tafla 3. Verðlisti – Heimilisþrif. 
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og barnapíum og komst að því að algengast er að tímakaup barnapía sé á milli 500-

1.000 krónur, allt eftir aldri og reynslu (Facebook, e.d-b). 

Verðskráin fyrir barnapössun mun vera breytileg eftir því hvort keypt er 

þjónusta á daginn, kvöldin eða um helgar. 

Tímar Dagur Kvöld Helgar 

1 3.000 3.500 4.000 

2 6.000 7.000 8.000 

3 9.000 10.500 12.000 

4 12.000 14.000 16.000 

5 15.000 17.500 20.000 

6 18.000 21.000 24.000 

7 21.000 24.500 28.000 

8 24.000   

 

 

Verðin hjá Heimilishaldi eru mikið hærri en foreldrar eru vanir að greiða barnapíum 

sem starfa utan markaðar, sem er eðlilegt þar sem sú þjónusta er ekki gefin upp til skatts. 

Það er mjög kostnaðarsamt fyrir Heimilishald að hafa starfsmann á launum, sérstaklega 

um kvöld og helgar. Því er ekki hægt að hafa verðið mikið lægra en sést á töflu 4. 

Höfundur tók mið á kaupi starfsmanna, bensínkostnaði og öðrum rekstarkostnaði við 

verðlagninguna. Til þess að hvetja neytendur til að kaupa barnapössun hjá 

Heimilishaldi frekar en hjá aðilum sem starfa utan markaðar, þá mun starfsmaður sinna 

léttum heimilisverkum eftir samkomulagi og getu.  

 

Útréttingar. Tímakaup á útréttingum er það sama og í barnapössum, 3.000 krónur. 

Útréttingarnar fara fram á dagvinnutíma. 

 

5.3 Dreifing 

Með dreifileiðum er átt við hvernig fyrirtæki koma vörum sínum frá framleiðslu til 

viðskiptavina. Sum fyrirtæki nýta sér milliliði og greiða þeim þóknun fyrir að koma 

vörum sínum beint til viðskiptavina eða til annarra fyrirtækja sem koma til með að selja 

vöruna. Helstu milliliðir sem fyrirtæki nýta sér eru heildsalar og smásalar (Jobber og 

Fahy, 2009). 

Tafla 4. Verðlisti - barnapössun 
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Heimilishald kemur ekki til með að nýta sér milliliði heldur geta viðskiptavinir 

bókað sér þjónustu beint í gegnum síma, með tölvupóst eða á heimasíðunni 

Heimilishald.is.  

 

5.4 Kynning 

Kynningar er hluti af markaðsstarfi fyrirtækja og eru þær notaðar til að ná ná athygli 

neytenda, kynna fyrir þeim vöru þeirra og hvetja þá til kaupa. Viðskiptavinir nota einnig 

kynningar fyrirtækja til þess að taka kaupákvarðanir.  (Jobber og Fahy, 2009). 

 
5.4.1 Kynningarmiðlar 

Fyrirtækjum stendur til boða að auglýsa á fjölmörgum miðlum. Mikilvægt er að velja 

rétta miðla sem eru líklegastir til að ná til markhópsins. Áður en ákvörðun er tekin er 

gagnlegt að fara yfir kosti og galla hvers miðils fyrir sig. Þeir miðlar sem eru mest 

notaðir af markaðsmönnum eru dagblöð, sjónvarp, útvarp, tímarit, markpóstur og 

auglýsingaskilti (Jobber og Fahy, 2009). 

 

Dagblöð. Kostir þess að auglýsa í dagblöðum er að þeim er dreift víða og möguleiki er 

að láta dreifimiða fylgja með. Einnig er ódýrt að auglýsa í dagblöðum í samanburði við 

aðra miðla. Hægt er að velja staðsetningu í blaðinu fyrir auglýsinguna og eru verið 

misjöfn eftir því.  

Helstu ókostir dagblaða er að það er mikið af efni inn í þeim og því getur reynst erfitt 

að ná athygli lesenda. Einnig lesa flestir dagblöðin einu sinni og henda þeim síðan, því 

er líftími auglýsinga stutter (Jobber og Fahy, 2009). 

 

Sjónvarp. Helsti kostur þess að auglýsa í sjónvarpi er að þá gefst tækifæri á að nota 

saman mynd, hljóð og hreyfingu. Sjónvarp er vinsæll miðill og það eru margir að horfa 

á það. Því geta fyrirtæki náð góðri tíðni og dekkun með auglýsingu sinni. 

Að auglýsa í sjónvarpi getur verið mjög kostnaðarsamt en það tekur tíma að búa þær til 

og framleiða. Það er mjög algengt að áhorfendur sjónvarps skipti yfir á aðra 

sjónvarpstöð á meðan auglýsingahlé stendur yfir (Jobber og Fahy, 2009). 

 

Útvarp. Góðri tíðni og dekkun er einnig hægt að ná með auglýsingu í útvarpi. 

Neytendur eru að hlusta á útvarpið á ýmsum stöðum, heima hjá sér, í vinnunni eða í 

bílnum. Útvarpsauglýsingar eru ódýrar og hægt er að bóka þær með skömmum 
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fyrirfara. Einnig er hægt að ná auðveldlega til markhópsins ef rétta stöðin er valin, til 

dæmis hlustar yngra fólkið ekki á sömu útvarpstöðvar og eldra fólkið. 

Útvarpið hefur þó nokkra galla, sem dæmi er einungis hægt að hlusta á það og því er 

ekki hægt að sýna útlitið á vörunni. Einnig er algengt að hlustendur útvarps skipti um 

stöð þegar auglýsingahlé hefst (Jobber og Fahy, 2009). 

 

Tímarit. Ólíkt dagblöðum hafa auglýsingar í tímaritum lengri líftíma. Það er vegna 

þess að tímarit eru ekki gefin út á hverjum degi og þeim er síður hent. Sem dæmi eru 

tímarit oft höfð á biðstofum hjá læknum og eru þau bæði gömul og ný.  Eins og með 

útvarpið þá er hægt að ná til markhóp fyrirtækisins með því að velja rétta tegund tímarits 

til að birta auglýsinguna í. Það þarf þó að bóka auglýsingu í tímaritum með miklum 

fyrirvara og þær eru kostnaðarsamar. Tímaritin eru ekki gefin jafn oft út og dagblöð og 

því er ekki hægt að ná góðri tíðni (Jobber og Fahy, 2009). 

 

Markpóstur. Kostir markpósta er fyrirtækin eru í fullkomnri stjórn og geta sent beint 

til þeirra sem eru í markhópnum. Lang flestir neytendur eru með póstkassa svo það eru 

miklar líkur á að pósturinn komist til skila. Hinsvegar er hætta á að viðtakandinn líti á 

póstinn á neikvæðan máta og hendir honum án þess að lesa hann allan. Það er dýrt að 

senda markpósta svo innihaldið þarf að vera áhugavert fyrir viðtakandann svo hann lesi 

hann (Jobber og Fahy, 2009). 

 

Auglýsingaskilti. Helsti kostur auglýsingaskilta er að fyrirtækið ákveður 

staðsetninguna, til dæmis við strætóskýli eða á húsum. Einnig geta neytendur séð skiltið 

endurtekið, til dæmis ef þeir keyra framhjá því daglega á leið til vinnu. Auglýsingaskilti 

er ekki dýr auglýsing sérstaklega ef litið er til þess að það er sjáanlegt allan 

sólahringinn.  

Helsti ókosti auglýsingaskilta er að yfirleitt er keyrt fljótt framhjá þeim. Því þarf að 

vanda efnið sem er á skiltunum og hafa orðafjöldann í lágmarki (Jobber og Fahy, 2009). 

 
5.4.2 Kynningaráætlun 

Kynningarstarf Heimilishalds mun fara að mestu leiti fram á Internetinu. Auglýsingar 

verða búnar til á samfélagsmiðlinum Facebook og haldin verður uppi heimasíðunni 

Heimilishald.is. Einnig verða framleiddir seglar til þess að minna núverandi 

viðskiptavini á Heimilishald og almannatengsl notuð til að viðhalda góðu orðspori. 
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Seglar.  Keyptir verða tveir sérhannaðir seglar frá fyrirtækinu Merkistofan. Á seglunum 

mun vera vörumerki Heimilishalds og þá er einnig hægt að setja á bíl eigandans. Einnig 

munu vera keyptir 50 stykki af seglum sem hægt er að setja á ísskápa. Þessa segla fá 

viðskiptavinir eftir að hafa keypt þjónustu frá Heimilishaldi. Seglarnir eru hugsaðir til 

þess að minna viðskiptavini á starfsemina og vera ofarlega í huga þeirra. Svo þegar 

þörfin kemur þá mun Heimilishald vera fyrsti valkostur viðskiptavinarins. 

 

Facebook. Það er hægt að kynna starfsemi fyrirtækja með notkun Facebook á ýmsa 

vegu. Til dæmis er vinsælt hjá fyrirtækjum að búa til leik sem fer fram á síðunni þeirra. 

Leikreglurnar geta verið margskonar og þátttakan er yfirleitt meiri því veglegri sem 

vinningurinn er. Oft eru neytendur hvattir til þess að gerast fylgjendur síðunnar og 

hvetja vini sína til þess að gera það sama. Í staðin fara þeir í lukkupott og að lokum 

dregur fyrirtækið heppinn einstakling og afhendir honum verðlaunin. Þessi kynning 

getur skilað fyrirtækjum fleiri fylgjendum og nýjum viðskiptavinum. Það kostar 

fyrirtækin ekkert að halda úti leikjum sem þessum, fyrir utan verðlaunin en 

ávinningurinn getur verið mikill.  

Eigandinn mun búa til og halda uppi Facebook síðu fyrir Heimilishald. Inn á 

síðunni geta viðskiptavinir aflað sér upplýsinga um fyrirtækið og skrifað umsagnir. 

Hann gæti sett af stað Facebook leik í von um að ná til neytenda, fá þá til að kynna sér 

starfsemina og gerast fylgjendur síðunnar. Vinningurinn gæti verið barnapössun eitt 

kvöld eða þrif í eitt skipti. Til þess að geta tekið þátt í leiknum þarf viðkomandi að 

skrifa nafn sitt við færsluna og fylgja síðunni. Sá sem vinnur leikinn gæti hugsanlega 

orðið ævilangur viðskiptavinur Heimilishalds, líki honum þjónustan sem hann fékk að 

vinningi. 

Í desember 2016, tvær vikur fyrir opnun er gert ráð fyrir því að eigandinn kaupi 

auglýsingu frá Facebook sem birtist hjá völdum notendum. Þegar Heimilishald opnar í 

janúar mun auglýsingin vera áfram og út allt árið 2017. Þessi auglýsing á að gefa 

síðunni möguleika á að vera skoðuð af 13-24 notendum Facebook á dag. Í nóvember 

og desember verða neytendur hvattir til þess að kaupa þrif fyrir jólin og því verður 

auglýsingin sjáanleg fleirum eða um 71-132 notendum (Facebook, e.d-a.) 

 

Almannatengsl. Það er mikilvægt fyrir fyrirtæki að eiga góð samskipti við almenning 

og að orðstír þess sé gott. Það er gert með aðstoð fjölmiðla en þeir birta fréttir eða 

umfjallanir af fyrirtækjum sem almenningur hefur aðgang að. Þessar fréttir geta sem 
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dæmi fjallað um góðgerðamál sem fyrirtækið ákveður að styrkja, nýja vöru á markaði 

eða jafnvel afsökunarbeðni frá stjórnendum fyrirtækis til almennings. Vilji fyrirtæki fá 

umfjöllun um starfsemi sína þarf það að koma sér í tengsl við fjölmiðlafólk og viðhalda 

sambandi við þá. Fyrirtækin þurfa ekki að greiða fyrir þessa tegund kynningar en hafa 

skal í huga að fjölmiðlar eru ekki að birta hvað sem er. Efnið þarf því að vera áhugavert 

og stundum þarf jafnvel að búa til efni (Jobber og Fahy, 2009). 

Í desember 2016 hefur eigandi Heimilishalds samband við fjölmiðla í von um að fá 

umfjöllun. Umfjöllunin yrði þá sennilega um stofnun Heimilishalds og þá þjónustu sem 

er í boði. Höfundur telur líklegt að Heimilishald geti fengið umfjöllun þar sem það er 

eina fyrirtækið sem býður upp á barnapössun á kvöldin og um helgar. Einnig verða 

aðeins umhverfisvæn efni notuð við þrif á heimahúsunum sem neytendur kunna vel að 

meta. 

 

Veggspjöld. Eigandi býr til auglýsingu sem hengd er á auglýsingaveggi til dæmis í 

matvöruverslunum á höfuðborgarsvæðinu. Einnig má finna auglýsingaveggi í 

þjónustublokkum aldraða.  Veggspjöldin eru ódýr í framleiðslu og í framkvæmd sem 

er mikill kostur fyrir nýtt fyrirtæki á markaði. 

 

Vefpóstur. Þegar viðskiptavinur hefur samband við í gegnum síma eða tölvupóst þá 

verður honum boðið að skrá sig á tölvupóstalista Heimilishalds. Einnig getur 

viðskiptavinur skráð sig sjálfur á listann á Heimilishald.is. Tilgangurinn með 

tölvupóstalista er að byggja upp langtímaviðskiptasamband við viðskiptavini og 

hámarka sölu. Tölvupóstarnir munu meðal annars upplýsa viðskiptavini um tilboðsdaga 

Heimilishalds.   
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6. Rekstraráætlanir 
Samkvæmt Nýsköpunarmiðstöð Íslands ætti viðskiptaáætlun að innihalda kafla um 

rekstraráætlanir fyrirtækisins. Í kaflanum er algengast að sé söluáætlun, innkaupa-eða 

framleiðsluáætlun, áætlun um rekstrarreikning, áætlun um sjóðstreymi, 

upphafsefnahagsreikning og upplýsingar um fjárþörf (Ingvi Þór Elliðason, 2003). Í 

næstu undirköflum munu sömu áætlanir koma fram en bætt hefur verið við köflum um 

framleiðsluferlið, framkvæmdaráætlun og núllpunktsgreiningu. Í lokin verður svo farið 

fyrir helstu áhættuþætti rekstursins. 

 
6.1 Söluáætlun 

Söluáætlun fyrirtækja sýnir hversu miklu magni af vöru eða þjónustu er áætlað að selja 

á ákveðnu tímabili. Sölutölurnar eru áætlaðar til dæmis út frá markaðsgreiningu, 

sölutölum fyrri tímabila eða markmiðum um sölu sem fyrirtækið setur sér (Berglind 

Hallgrímsdóttir, e.d.). 

Við gerð söluáætlana fyrir Heimilishald leitaði höfundur fyrst af tölulegum 

gögnum um neytendur og kauphegðun þeirra. Inn á vef Hagstofu Íslands er hægt að sjá 

gögn um neysluútgjöld heimilanna og þar er flokkur sem heitir ýmsar vörur og 

heimilisþjónusta sem sýnir þá upphæð sem hvert heimili eyðir á mánuði. Þau gögn eru 

að mati höfundar ekki nægileg þar sem nýjustu tölur eru frá árinu 2012 og 

heimilisþjónustan er ekki aðgreind frá öðrum vörum. Einnig innihalda upplýsingarnar 

ekki gögn um fyrirtæki sem eru skráð á kennitölu eiganda heldur aðeins stofnanir og 

önnur fyrirtæki (Hagstofa Íslands, e.d-b.). Hagstofa Íslands hefur heldur engar 

upplýsingar um þá vöru og þjónustu sem neytendur kaupa sér utan markaðar, eins og 

vinsælt er bæði fyrir heimilisþrif og barnapössun. Höfundur ákvað því næst að hafa 

samband við fimm helstu samkeppnisaðila Heimilishalds sem bjóða upp á heimilisþrif. 

Aðeins einn þeirra svaraði en hann var ekki tilbúinn til að gefa upp upplýsingar um 

magn sölu eða tekjur. Það er því erfitt fyrir höfund að áætla hversu margir íbúar 

höfuðborgarsvæðisins eru að kaupa sér sömu þjónustu og Heimilishald mun bjóða upp 

á eða í hversu miklum mæli. Vegna skorts á gögnum koma söluáætlanir Heimilishalds 

til með að vera byggðar á sölumarkmiðum næstu þrjú árin. 

Markmið Heimilishalds er að ná tekjum upp á 43.346.055 krónur á þriðja 

rekstarári. Þessi upphæð var valin með því að skoða rekstartekjur þjónustufyrirtækja 

frá árinu 2014 inn á vef Hagstofu Íslands. Inn á vefnum er hægt að skoða rekstartekjur 

fyrirtækja eftir atvinnugreinum. Þar sem þjónustuþættir Heimilishalds eru þrír, 
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heimilisþrif, barnapössun og útréttingar,  þá flokkast hver þeirra undir sér atvinnugrein. 

Heimilisþrif eru í flokki 81, barnapössun ætti að vera í flokk númer 88 en hann var ekki 

að finna á listanum. Því var gert ráð fyrir að barnapössun ásamt útréttingum flokkist 

undir aðra þjónustustarfsemi númer 96.  

 

Atvinnugrein Fjöldi 
fyrirtækja 

Rekstrartekjur  Meðaltal 
tekna  

81 - Fasteignarumsýsla, 

hreingerningarþjónusta og skrúðgarðyrkja 

405 13.989.347.370  34.541.598 

95 og 96 - Önnur þjónustustarfsemi 1.325 11.665.906.555 8.804.457 

Samtals 1.730 25.655.253.925 
 

43.346.055 
 

 

 

Meðaltal rekstrartekna í hverri atvinnugrein var fengið með því að deila fjölda 

fyrirtækja með heildar rekstrartekjum. Meðaltekjur hvers fyrirtækis í atvinnugrein 81 

er því 34.541.598 krónur en 8.804.457 krónur í atvinnugrein 95 og 96.  

Heimilishald.is  - Söluáætlun   Ár 1 Ár 2 Ár 3 
Tekjur             
Seldar einingar   Sala á mánuði       
Heimilisþrif....................................   2.223 2.223 2.223 
Barnapössun á daginn....................   2.052 2.052 2.052 
Barnapössun á kvöldin...................   1.848 1.848 1.848 
Barnapössun á næturnar.................   0 0 1.920 
Barnapössun um helgar(dag).........   0 960 960 
Barnapössun um helgar (kvöld).....   672 672 672 
Barnapössun um helgar (nótt)........   0 0 768 

Útréttingar...................................... 
  
 390 390 390 

  Samtals     7.185 8.145 10.833 
              
Einingaverð/klukkutími   Meðalverð í kr.       
Heimilisþrif.................................... 5.652 12.563.479 12.563.479 12.563.479 
Barnapössun á daginn.................... 3.000 6.156.000 6.156.000 6.156.000 

Barnapössun á kvöldin................... 3.500 6.468.000 6.468.000 6.468.000 
barnapössun á næturnar................. 4.500 0 0 8.640.000 
Barnapössun um helgar (dag)........ 4.000 0 3.840.000 3.840.000 
Barnapössun um helgar (kvöld)..... 4.000 2.688.000 2.688.000 2.688.000 
Barnapössun um helgar (nótt)........ 4.500 0 0 3.456.000 
Útréttingar...................................... 3.000 1.170.000 1.170.000 1.170.000 

Tekjur samtals     29.045.479 32.885.479 44.981.479 
 

Tafla 5. Rekstrartekjur eftir atvinnugrein. Heimild: (Hagstofa Íslands, e.d.). 

Tafla 6. Söluáætlun Heimilishalds. 
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Markmiðið á fyrsta starfsári er að selja þjónustu fyrir 29.045.479 krónur en ekki er gert 

ráð fyrir miklum hagnaði til að byrja með. Þegar búið er að greiða allan rekstrarkostnað 

og skatta er hagnaðurinn 3.312.585 krónur. 

Á öðru ári er markmiðið að selja þjónustu fyrir 32.885.579 krónur og til þess að 

geta það verður boðið upp á barnapössun yfir daginn um helgar. Það bætist því við 

starfsmaður sem vinnur á laugardögum og sunnudögum í 10 tíma á dag. Fyrirtækið er 

ennþá nýtt á markaði og því er ekki gert ráð fyrir miklum auknum hagnaði frá fyrsta 

ári. Hagnaður á öðru ári verður því 3.093.921 krónur eftir að greitt hefur verið fyrir 

allan rekstrarkostnað og skatta. 

Á þriðja ári er eins og áður var sagt sett markmið að ná sölu fyrir 44.981.479 

krónur. Til þess að geta það verður bætt við barnapössun á næturnar alla daga vikunnar. 

Tveir nýir starfsmenn verða ráðnir til starfa til að sinna þeim verkefnum. Hagnaður eftir 

rekstrarkostnað og skatta verður 5.369.812 krónur sem er 42.38% aukning frá árinu á 

undan. 

 
6.2 Áætlaður rekstrarreikningur 

Í viðauka eru rekstraráætlanir Heimilishalds næstu þrjú árin. Hver þeirra inniheldur 

söluáætlun yfir árið í mánuðum ásamt yfirliti um allan kostnað sem þarf að greiða vegna 

rekstursins. Kostnaðinum er skipt í tvennt, breytilegan kostnað og fastan kostnað. Í 

köflum 6.2.1 og 6.2.2 verður farið nánar út í hvern kostnað á fyrsta starfsári. 

Á töflu 7 má sjá áætlaðan rekstrarreikning Heimilishalds næstu þrjú árin en hún 

er búin til úr gögnum frá rekstraráætlunum. Í upphafi rekstrarreikningsins koma 

upphæðir sölutekna og breytilegur kostnaður Heimilishald (KSV). Framlegðin er svo 

fengin út með því að draga breytilegum kostnaði frá sölu. Því næst er listi yfir fasta 

kostnað sem inniheldur laun og launatengd gjöld, leigu á skrifstofu ásamt skrifstofu- og 

öðrum rekstrarkostnaði. Hagnaður fyrir skatta, afskriftir og fjármagnsliði er fundinn út 

með því að draga fasta kostnaðnum frá framlegðinni. Heimilishald hefur þó engar 

afskriftir eða fjármagnsgjöld en greiða þarf 20% í skatt. 
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Heimilishald.is Ár 1 Ár 2 Ár 3 
Rekstrarreikningur    
Sala 29.045.479 32.885.479 44.981.479 
KSV 3.351.902 3.782.273 4.987.480 

Framlegð 25.693.576 29.103.206 39.993.999 
    

Laun og launatengd gjöld 20.063.595 23.746.554 31.792.483 
Leiga á skrifstofu 840.000 840.000 840.000 
Skrifstofu- og annar Rekstrarkostnaður 649.251 649.251 649.251 

    
Hagnaður fyrir skatta, afskriftir og fjármagnsliði 4.140.731 3.867.401 6.712.264 

    
Afskriftir 0 0 0 
Fjármagnsgjöld 0 0 0 

    
Hagnaður fyrir skatt 4.140.731 3.867.401 6.712.264 

    
Skattur 20% 828.146 773.480 1.342.453 

    
Hagnaður eftir skatt 3.312.585 3.093.921 5.369.812 

 
 

6.2.1 Breytilegur kostnaður 

Undir breytilegan kostnað fer sá kostnaður sem fyrirtæki þurfa að greiða vegna 

framleiðslu á vöru þeirra eða þjónustu. Kostnaðurinn er breytilegur því hann er háður 

sölumagni (Ingvi Þór Elliðason, 2003). 

Breytilegur kostnaður hjá Heimilishaldi eru hreinlætisvörur og bensín sem hægt 

er að líta á sem hráefniskostnað svo hægt sé að framkvæma þjónustuna. Bensínið þurfa 

starfsmenn til þess að komast á milli staða svo hægt sé að veita heimilisþrif, 

barnapössun og sinna útréttingum. Hreinlætisvörurnar eru notaðar til þess að 

framkvæma heimilisþrif. Í rekstraráætlun er áætlað að kostnaður fyrir hreinlætisvörur 

yrðu 10.065 krónurá mánuði miðað við 171 seldar einingar af heimilisþrifum frá janúar 

til nóvember. Í desember hækkar kostnaðurinn í 20.130 krónur þar sem salan myndi 

aukast um helming. Höfundur fékk verðskrá senda frá fyrirtækinu Ræstivörur og valdi 

vörur sem hann taldi Heimilishald þurfa á að halda til að framkvæma þrifin. Þær vörur 

má sjá á töflu 8. 

 

 

 

Tafla 7. Rekstrarreikningur Heimilishalds. 
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Vörur stk verð 
Planta soft - Alhiða mildur hreinsir 1 l 2 1.270 
Planta clear - Glerhreinsir 0,6 l 2 952 
Easy kitchen 0,5 l (6 í ks) 1 545 
Dizzy uppþvottalögur 1 l (6 í ks)  1 778 
Easy Multi 500 ml (6 í ks) 1 477 
Planta san - baðherbergishreinsir 1 l  2 1.612 
Vegware Medium food prep hanskar (100stk) 2 1.892 
Rykklútar 50 stk 1 321 

gúmmíhanskar ofnæmisprófaðir (12 pör í pk) 1 270 

Samtals án VSK 13 8.117 
Samtals VSK 13 1.948 
Til greiðslu á mánuði 13 10.065 

 

 

Í framhaldinu hafði höfundur samband við helstu samkeppnisaðila og spurði þá hversu 

mikið þeir eyða á mánuði í hreinlætisvörur. Aðeins fékkst svar frá einum eiganda sem 

sagði að við upphaf rekstursins voru notaðar hreinlætisvörur sem hann átti sjálfur 

heima. Í dag, tveimur árum eftir opnun, eru keyptar hreinlætisvörur fyrir 10.000-20.000 

krónur á mánuði. Því telur höfundur að 10.065 krónur á mánuði fyrir hreinlætisvörur 

sé raunhæfur kostnaður fyrir Heimilishald. Hreinlætisvörurnar eru áætlaðar sem 1,04% 

af söluverði hverrar einingar. Sú útkoma fæst þegar heildartekjur vegna heimilisþrifa, 

sem er 966.421 krónur, er deilt með áætluðum kostnaði vegna hreinlætisvara á mánuði, 

sem er 10.065 krónur. 

 Áætlaður bensínkostnaður starfsmanna er 260.912 krónur á mánuði frá janúar 

til nóvember. Í desember er áætlað að kostnaðurinn hækki og verði 351.021 kr þar sem 

salan kemur til með að aukast. Starfsmönnum 

verður greitt 110 krónur á hvern keyrðan 

kílómeter og er áætlað að keyrðir séu 4,07 km 

fyrir hverja vinnustund (Fjármála- og 

efnahagsráðuneytið, 2015). Kílómetrafjöldinn 

var fundinn út frá gögnum á heimasíðu 

samgöngustofu en þar segir að meðalakstur 

fólksbíla sem ganga fyrir bensíni var 32,16 km 

á dag árið 2015 (Samgöngustofa, e.d.). Meðaltal 

virkra daga í mánuði er 21,67 og var þeim fjölda deilt með 171, sem er fjöldi 

vinnustunda á mánuði hjá starfsmanni í fullu starfi. Þá kom út 7,89 tímar sem 

Meðaltal virkra daga í mánuði 
21,67 dagar   
      
Lengd vinnudags   
7,89 tímar   
      
Bensín per vinnustund/eining   
4,075 kílómetrar   
448,30 krónur   

Tafla 8. Verðskrá – hreinlætisvörur. 

Tafla 9. Útreikningur á bensínkostnaði. 
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starfsmaður vinnur að meðaltali á dag. 32,16 km var deilt með 7,89 vinnustundum og 

útkoman er því 4,075 km á hverja vinnustund eða einingu.  

 

6.2.2 Fastur kostnaður 

Fastan kostnað greiða fyrirtæki einu sinni á ári eða mánaðarlega og alltaf sömu upphæð 

óháð framleiðslumagni (Ágúst Einarsson, 2005). 

Undir fastan kostnað hjá Heimilishaldi eru laun, launatengd gjöld,  húsaleiga, 

skrifstofukostnaður og annar rekstrarkostnaður. Mesti kostnaðurinn við rekstur 

Heimilishalds er launakostnaður en á fyrsta ári er áætlað að hann verði 20.063.595 

krónur. 

Eins og áður koma fram verða starfsmenn Heimilishalds á fyrsta starfsári fjórir 

talsins ásamt eiganda frá janúar til nóvember. Í desember verður ráðinn inn starfsmaður 

tímabundið í einn mánuð og fær hann 280.000 krónu fyrir vinnuna sína. Eigandinn 

kemur til með að greiða sér 300.000 krónur í laun mánaðarlega á meðan verið er að 

byggja fyrirtækið upp. Mánaðarkaup tveggja starfsmanna sem vinna fullt starf við 

heimilisþrif og barnapössun verð 280.000 krónur sem er 20.000 krónur yfir 

lágmarkslaunum í landinu. Tveir starfsmenn sem vinna við barnapössun í hlutastarfi fá 

greitt tímakaup og verða mánaðarlaunin þeirra 225.480 krónur og 244.455 krónur til 

skiptis vegna vaktafyrirkomulagsins. Þann 1.maí 2017 hækka lágmarkskaupin í landinu 

úr 260.000 í 280.000 krónur og þá verða mánaðarlaunin þeirra 242.824 og 275.106 

krónur til skiptis. Undir launatengd gjöld er mótframlag lífeyrisjóða sem er 8,5% af 

launum starfsfólks til 1. júlí 2017, en þá hækkar það í 10%. Einnig gerir Heimilishald 

ráð fyrir að greiða 2% af launum starfsfólks sem mótframlag viðbótarlífeyrisjóða, 

2,30% vegna sjóða stéttafélagsins VR og 6,85% í tryggingagjald. 

Húsaleiga heimilishalds er 70.000 krónur á mánuði sem er fyrir skrifstofu 

staðsetta í Síðumúla í Reykjavík. Innifalið í leigu er símavörun, prentkostnaður, hiti og 

rafmagn (Morgunblaðið, e.d.). Undir skrifstofu og annan rekstrarkostnað er greitt fyrir 

síma 5.580 á mánuði. Símann notar eigandinn á skrifstofu sinni og innifalið í áskriftinni 

er 20 klukkustundir í aðra heimasíma (Síminn, e.d.). Skrifstofukostnaður er áætlaður 

25.000 krónur á mánuði en inn í því eru hlutir eins og pennar, akstursbækur og 

dagbækur. Gert er ráð fyrir að eigandinn noti sína einkatölvu við störf á meðan 

fyrirtækið er nýtt. Kostnaðurinn við leigu á posa hjá Valitor og aðgangur að þjónustuvef 

þeirra er 3.338 krónur á mánuði (Valitor, e.d.). Til þess að fá lénið Heimilishald.is þarf 

að greiða einu sinni á ári 6.982 krónur til fyrirtækisins Internet á Íslandi hf. (ISNIC, 
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e.d.). Kostnaðurinn við að halda uppi heimasíðu frá Vefsíða.is er 5.880 krónur á mánuði 

(Vefsíða, e.d.).Markaðskostnaður Heimilishalds er áætlaður 1.000 krónur á mánuði frá 

janúar til október sem er fyrir auglýsingu á samfélagsmiðlinum Facebook. Í nóvember 

og desember mun kostnaður vegna auglýsinga vera 5000 krónur á mánuði (Facebook, 

e.d-a.). Heimilishald greiðir 5.007 krónur á mánuði fyrir ábyrgðatryggingu og 6.586 

krónur fyrir slysatryggingu launaþega. Höfundur fékk tilboð fyrir tryggingarnar hjá 

fyrirtækinu Sjóvá í gegnum tölvupóst. Upphæðin er fengin með tilliti til fjölda 

starfsmanna, launa og sölutekna. 

 

Fastur kostnaður    
Laun og launatengd gjöld   Upphæð á mán. 
Eigandi/þjónustustjóri......................... 300.000 
Starfsmaður í heimilisþrifum.............. 280.000 
Starfsmaður í barnapössun.................. 280.000 
Starfsmaður í barnapössun.................. 255.455/225.480 
Starfsmaður í barnapössun.................. 255.455/225.480 
Starfsmaður á háannatíma................... 280.000 
Mótframlag lífeyrisjóða..................... 8,5%/10% 
Mótframlag viðbótarlífeyrisjóða........ 2,00% 
Sjóðir stéttafélag (VR)......................... 2,30% 
Tryggingagjald..................................... 6,85% 
  Samtals     
Rekstur húsnæðis     
Húsaleiga............................................. 70.000 
  Samtals     
Skrifstofu- og annar rekstarkostnaður 
Sími..................................................... 5.580 
Vefposi Valitor.................................... 3.088 
Þjónustuvefur Valitor.......................... 250 
Skrifstofukostnaður............................. 25.000 
Lén...................................................... 6.982 
Heimasíða............................................ 5.880 
Markaðskostnaður............................... 1.000/5.000 
Frjáls ábyrgðartrygging....................... 5.007 
Slysatrygging launþega........................ 6.586 

 
 
 
6.3 Framleiðsluferlið 

Framleiðsluferlið sýnir hvernig vara fyrirtækja verður til eða þjónusta þess veitt. Hægt 

er að útskýra ferlið á ýmsa vegu, til dæmis með myndrænni framsetningu, texta eða 

hvoru tveggja (Ingvi Þór Elliðason, 2003). 

Framleiðsluferli Heimilishalds hefst þegar viðskiptavinur bókar þjónustu í 

gegnum heimasíðu, tölvupóst eða síma. Að því loknu greiðir hann fyrir þjónustuna og 

Tafla 10. Fastur kostnaður Heimilishalds. 
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starfsmaður mætir á staðinn á umsömdum tíma, með þau hráefni sem til þarf og veitir 

þá þjónustu sem óskað var eftir. Framleiðsluferlið er eins fyrir alla þá þjónustu sem 

Heimilishald býður upp á, nema hreinlætisvörur eru aðeins notaðar sem 

hráefniskostnaður við heimilisþrif. 

 

 
  
 

 
6.4 Framkvæmdaráætlun 

Framkvæmdaáætlanir gefa yfirsýn á þeim verkefnum sem þarf að sinna fyrir opnun 

fyrirtækja og á hvaða tíma (Ingvi Þór Elliðason, 2003). 

Heimilishald mun opna í byrjun ársins 2017 og hefst undirbúningurinn fjórum vikum 

áður. Búið er að áætla hvaða verkefni eigandinn kemur til með að þurfa að leysa í 

hverri viku. 

 

5-11 desember 2016: Fjórum vikum fyrir opnun mun eigandi fylla út þær umsóknir 

sem til þarf og skráir starfsemi Heimilishalds sem einkahlutafélag hjá fyrirtækjaskrá 

Ríkisskattstjórans. Á sama tíma greiðir hann skráningargjald. Gera má ráð fyrir að 

Ríkisskattstjóri taki fimm til sjö virka daga til þess að afgreiða umsóknina 

(Ríkisskattstjóri, e.d.). Í sömu viku mun eigandi fastsetja húsnæði undir starfsemina og 

hannar heimasíðu. 

 

12-18 desember 2016: Þremur vikum fyrir opnun ætti félagið að vera stofnað og því 

er næsta skref að ráða inn starfsfólk. Í sömu viku verður heimasíðan Heimilishald.is 

opnuð og stofnaður verður Facebook aðgangur og kynningarefni sett inn. Í framhaldinu 

verður opnað fyrir bókanir viðskiptavina. 

 

Mynd 7. Framleiðsluferlið 
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19-25 desember 2016: Tveimur vikum fyrir opnun mun eigandi hafa samband við 

birgja og staðfesta tilboð frá þeim sem höfðu verið fengin. Hann leggur svo inn pantanir 

hjá þeim. Eins og áður kom fram voru fengin tilboð frá fyrirtækjunum Ræstivörur og 

Merkistofan. Einnig fékkst tilboð í tryggingar frá Sjóvá. 

 

26 desember 2016-1 janúar 2017: Viku fyrir opnun verður tekið á móti vörum frá 

birgjum og haft verður samband við fjölmiðla í von um að fá umfjöllun. Fyrsti 

starfsdagur Heimilishald verður 1. janúar 2017. 

 
Framkvæmdaráætlun Vikur í opnun         
Virkni 4 3 2 1 Opnun 
Skráning einkahlutafélags           
Fastsetja húsnæði           
Hönnun heimasíðu           
Ráða inn starfsfólk           
Opnun heimasíðu           
Stofna Facebook aðgang           
Opnað fyrir bókanir           
Staðfesta tilboð frá birgjum           
Taka á móti vörum           
Hafa samband við fjölmiðla           

 
 

6.5 Upphafsefnahagsreikningur 

Upphafsefnahagsreikningur er gerður til að meta fjárþörf fyrirtækja í upphafi reksturs. 

Í honum skal koma fram hvaðan fjármagnið kemur og hversu há upphæð það sé, til 

dæmis ef tekið er lán frá banka eða frá fjárfestum. Einnig þarf að gera grein fyrir öllum 

kostnaði við stofnun fyrirtækisins (Ingvi Þór Elliðason, 2003). 

Í upphafsefnahagsreikningi hjá Heimilishaldi er gert ráð fyrir 48.100 krónur fari 

í markaðskostnað, 143.200 krónur í leyfisgjöld og önnur gjöld ásamt 140.940 krónur í 

fjárfestingar. Eigandi heimilishalds setur við stofnun 500.000 krónur hlutafé inn í 

fyrirtækið. Sú upphæð nægir til þess að greiða allan stofnkostnað. Kostnaðurinn við að 

stofna Heimilishald er samantals 322.240 krónur. 

 

 

 

Tafla 11. Framkvæmdaráætlun. 
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Upphafsefnahagsreikningur 
Heimilishalds   
      
Fjármögnun  Upphæð 
Stofnandi  500.000 
      
Markaðskostnaður Fjöldi Kostnaður 
Límmiði á bíl 2 12.400 
Seglar á ísskáp 50 21.700 

Facebook auglýsing 14 14.000 

Samtals 66 48.100 
    
Leyfisgjöld og önnur gjöld Fjöldi Kostnaður 
Þjónustuvefur Valitor - uppsetning 1 6.200 
Vefposi - uppsetning 1 6.200 

Stofnun einkahlutafélags 1 130.800 

Samtals 3 143.200 
    
Fjárfestingar Fjöldi Kostnaður 
Fata 2 7.175 
Greenspeed moppa 8 19.642 
Álskaft 150 cm 2 1.690 
Greenspeed srenkler með moppu 1 10.492 
Ryksuga 2 59.990 
Tuskur 20 11.210 
Svampar 30 2.753 
Starfsmannafatnaður 2 20.000 

Heimasími 1 7.990 

  68 140.940 
    
Stofnkostnaður samtals  332.240 

 

 

6.6 Áætlun um sjóðstreymi  

Sjóðstreymi sýnir breytingu á handbæru fé fyrirtækja á ákveðnu tímabili. Þar kemur 

fram hvaðan peningarnir koma og hvernig þeim er ráðstafað. Ekki er ráðlegt að hafa 

áætlun um sjóðstreymi til lengri tíma en 3-4 ár svo hún haldist trúverðug. Í 

sjóðstreyminu eiga að koma fram upplýsingar um rekstrarhreyfingar, 

fjármögnunarhreyfingar og fjárfestingarhreyfingar fyrirtækisins. Þær upplýsingar má 

Tafla 12. Upphafsefnahagsreikningur Heimilishalds. 



	

	46	

finna úr öðrum áætlunum fyrirtækisins til dæmis í rekstrarreikningi, efnahagsreikningi 

og ársreikning (Ingvi Þór Elliðason, 2003). 

 

Sjóðstreymi Heimilishalds nær til þriggja ára og sýnir í byrjun niðurstöðu 

ársins, sem er  hagnaður rekstursins eftir að skattur er dreginn frá.  

Á fyrsta ári mun Heimilishald fjárfesta í ræstitækjum, starfsmannafatnaði og heimasíma 

fyrir 140.490 krónur. Á öðru og þriðja ári er ekki gert ráð fyrir frekari fjárfestingum.  

Það er ekki áætlað að Heimilishald þurfi fjármagn frá bönkum, fjárfestum eða öðrum 

aðilum. Einnig greiðir eigandi sér ekki arð á tímabilinu og því eru engar upphæðir að 

finna í sjóðstreyminu undir fjármögnunarhreyfingar. Niðurstaða sjóðstreymisins er að 

í lok árs er handbært fé Heimilishalds 3.453.525 krónur á fyrsta ári, 3.093.921 krónur 

á fyrsta ári og 6.712.264 krónur á þriðja ári. 

 
Heimilishald.is   Ár 1 Ár 2 Ár 3 
Áætlun um sjóðstreymi     

      
Niðurstaða ársins  3.312.585 3.093.921 6.712.264 

      
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi    
Reiknaðar afskriftir  0 0 0 

      
  Veltufé frá rekstri 3.312.585 3.093.921 6.712.264 

      
Breytingar á skammtímaliðum    
Viðskiptakröfur  0 0 0 
Skammtímaskuldir  0 0 0 

      
  Handbært fé frá (til) rekstri 3.312.585 3.093.921 6.712.264 

      
Fjárfestingarhreyfingar     
Kaup á búnaði   140.940 0 0 

      
  Fjárfestingarhreyfingar alls 140.940 0 0 

      
Fjármögnunarhreyfingar     
Nýtt langtímalán  0 0 0 
Afborganir langtímalána  0 0 0 

      
  Fjármögnunarhreyfingar alls 3.453.525 3.093.921 6.712.264 

      
Hækkun (lækkun) á handbæru fé 3.453.525 3.093.921 7.712.264 
Handbært fé 1/1     

      
  Handbært fé 31/12 3.453.525 3.093.921 7.712.264 

 Tafla 13. Sjóðstreymi Heimilishalds. 



	

	47	

6.7 Núllpunktsgreining 

Fyrirtæki nota núllpunktsgreiningu til þess að vita hversu mikið magn þau þurfa að selja 

af vöru sinni svo að reksturinn standi undir kostnaði (D. Hiller og fl, 2013). 

Til þess að finna núllpunkt fyrir Heimilishald var formúlan á mynd 8 notuð þar sem 

föstum kostnaði er deilt með söluverði og breytilegur einingakostnaður dreginn frá. 

         
                           
Núllpunktur=     Fastur kostnaður      
  Söluverð - breytilegur einingakostnaður 
		 		 		 		 		

 

 

Fastur kostnaður Heimilishalds á fyrsta ári er 2.004.779 krónur á mánuði frá janúar til 

nóvember. Söluverðið er misjafnt eftir því hvaða þjónusta er keypt. Heimilishald býður 

upp á heimilisþrif, barnapössun og útréttingar og því var reiknað meðalsöluverð á 

hverja einingu fyrir hvern þjónustuþátt. Ein eining er einn klukkutími í vinnu hjá 

starfsmanni. Einingakostnaður er einnig breytilegur eftir þjónustu. Á töflu 13 má sjá 

hvert meðalsöluverð þjónustuþáttana er ásamt útreiknuðum breytilegum 

einingarkostnaði þeirra. 

  Heimilisþrif Barnapössun  Útréttingar 
Söluverð 5.652 3.500 3.000 

Hreinlætisvörur 1,04% 59 0 0 
Bensín 11,19% 632 392 336 
samtals 691 392 336 

 

Þar sem Heimilishald hefur þrjá þjónustuþætti þarf að reikna hversu hátt hlutfall af sölu 

hver þeirra vegur. Áætlað er að selja 582 einingar á mánuði af því er 29% heimilisþrif, 

65% barnapössun og 5% útréttingar. Því næst þarf að reikna söluverð og breytilegan 

einingarkostnað með tillit til hlutfalla.  Þá eru allar forsendur komnar og hægt er að 

færa þær í formúluna á mynd 8. Á töflu 14 sjást niðurstöður útreikninga.  

Ár 1 Heimilisþrif Barnapössun  Útréttingar Samtals 
Söluverð 5.652 3.500 3.000 - 
Breytilegur einingakostnaður 691 392 336 - 
Seldar einingar á mánuði 171 381 30 582 
Hlutfall af sölu 29% 65% 5% 100% 
Söluverð * Hlutfall 1.661 2.291 155 4.106 
Breytilegur einingakostnaður * Hlutfall 203 256 17 477 
Núllpunktur 162 362 28 552 

 

Mynd 8. Formúla fyrir núllpunkt. 

Tafla 14. Útreikningur á breytilegum kostnaði. 

Tafla 15. Núllpunktsgreining 1. ár 
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Samkvæmt niðurstöðu núllpunktsgreiningar þarf Heimilishald að selja 162 einingar af 

heimilisþrifum, 362 einingar af barnapössun og 28 einingar af útréttingum til þess að 

reksturinn standi undir kostnaði. Það eru samtals 552 einingar á fyrsta starfsári. 

Núllpunktur fyrir Heimilishald á starfsári tvö og þrjú var fundinn með sama 

hætti og hér fyrir ofan. Á öðru ári þarf Heimilishald að selja 169 einingar af 

heimilisþrifum, 456 einingar af barnapössun og 30 einingar af útréttingum. Á þriðja 

ári þarf salan að vera 163 einingar af heimilisþrifum, 652 einingar af barnapössun og 

29 einingar af útréttingum svo að reksturinn standi undir sér. Tafla 15 og 16 sýnir 

hvernig núllpunkturinn var fundinn fyrir rekstarár tvö og þrjú. 
 

Ár 2 Heimilisþrif Barnapössun  Útréttingar Samtals 
Söluverð 5.652 3.625 3.000 - 
Breytilegur einingakostnaður 691 406 336 - 
Seldar einingar á mánuði 171 461 30 662 
Hlutfall af sölu 26% 70% 5% 100% 
Söluverð * Hlutfall 1.460 2.524 136 4.120 
Breytilegur einingakostnaður * Hlutfall 179 282 15 476 
Núllpunktur 169 456 30 655 

 
 

 

Ár 3 Heimilisþrif Barnapössun  Útréttingar Samtals 
Söluverð 5.652 3.917 3.000 - 
Breytilegur einingakostnaður 691 438 336 - 
Seldar einingar á mánuði 171 685 30 886 
Hlutfall af sölu 19% 77% 3% 100% 
Söluverð * Hlutfall 1.091 3.028 102 4.220 
Breytilegur einingakostnaður * Hlutfall 133 339 11 484 
Núllpunktur 163 653 29 845 

 
 

6.8 Helstu áhættuþættir 

Heimilishald er nýtt á markaði og því er erfitt að spá fyrir um velgegni þess og viðbrögð 

neytenda. Þó svo að rekstaráætlanir næstu þriggja ára sýna hagnað þá er ekki hægt að 

fullyrða að svo verði. Um er að ræða framtíðar áætlanir sem eru ávalt bundnar óvissu. 

Ef Heimilishald nær ekki lágmarksölu eins og núllpunktsgreiningin úr kafla 6.7 segir 

til um þá getur eigandi ekki greitt allan rekstarkostnað, til dæmis laun starfsmanna en 

án þeirra er ekki hægt að veita viðskiptavinum þjónustu. Eigandi þyrfti þá að fá 

utanaðkomandi fjármagn til þess að halda halda fyrirtækinu opnu, til dæmis frá 

fjárfestum eða með láni úr banka. Það getur þó verið erfitt þar sem Heimilishald væri 

Tafla 16. Núllpunktsgreining 2. ár 

Tafla 17. Núllpunktsgreining 3. ár 
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nýtt fyrirtæki með engar upplýsingar úr fortíðinni sem benda til þess að það geti greitt 

fjármagnið til baka með ávöxtun. 
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7. Samantekt og niðurstöður 
Markmið ritgerðarinnar var að kanna hvaða skilyrði þyrfti að uppfylla til þess að geta 

stofnað fyrirtækið Heimilishald og hvort að sá rekstur þess kæmi til með skila hagnaði.  

Félagsform Heimilishalds yrði einkahlutafélag og til þess að svo verði þarf eigandi að 

skrá fyrirtækið hjá Ríkisskattstjóra. Fylla þarf út eyðublöð sem Ríkisskattstjóri gefur út 

og í framhaldinu leggur eigandi fram 500.000 krónur í hlutafé til félagsins og greiðir 

skráningargjald. 

Markaðsgreining sýndi að eftirspurn sé eftir þjónustu sem Heimilishald myndi 

bjóða upp á, þá sérstaklega barnapössun utan hefðbundins dagvinnutíma. Einnig kom 

fram að atvinnuþátttaka kvenna fer vaxandi og minni tími gefst til að sinna verkefnum 

heimilisins sem leiðir oft til ágreinings á milli sambúðarfólks. Það bendir til þess að 

heimilin í landinu hafa þörf fyrir utanaðkomandi aðstoð. 

Niðurstöður úr rekstraráætlunum sýna að Heimilishald kemur til með að vera 

rekið með hagnaði á fyrstu þremur árum í rekstri. Á fyrsta ári er hagnaður eftir skatta 

og gjöld 3.312.585 krónur, öðru ári 3.093.921 krónur og á þriðja ári 5.369.812 krónur. 

Eins og áður kom fram þá er ekki hægt að segja með fullri vissu að Heimilishald komi 

til með að skila sama hagnaði heldur eru þetta líklegustu niðurstöður miðað við gefnar 

forsendur og markmiðum sem voru sett. Eitt af þeim markmiðum sem sett voru fyrir 

rekstrarskilyrði Heimilishalds er að ná rekstartekjum upp á 43.346.055 krónur á þriðja 

ári. Sú tala var fengin með því að líta á tekjur sambærilegra fyrirtækja. Niðurstöður 

söluáætlunar sýna að það markmið muni nást. Á fyrsta ári eru tekjurnar 29.045.479 

krónur, öðru ári 32.885.479 krónur og þriðja ári 44.981.479 krónur. Á þessum þremur 

árum mun Heimilishald vera komin með reynslu í rekstri og aukin þjónusta verður veitt 

til viðskiptavina til dæmis með barnapössun á næturnar.  
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8. Lokaorð 
Samkvæmt niðurstöðum ritgerðirnar er auðvelt að opna einkahlutafélag á Íslandi. 

Eigandinn þarf aðeins að fylla út umsókn, greiða skráningargjald og hlutafé. Eftir að 

hafa skrifað viðskiptaáætlun fyrir Heimilishald þá tel ég að ekki sé auðvelt að reka 

fyrirtæki eins og það er að stofna það. Það þarf að huga að ýmsu svo að reksturinn 

standi undir sér og nái árangri til lengri tíma. 

Þegar ég vann að rekstraráætlun Heimilishalds kom það mér helst á óvart hversu 

kostnaðarsamt það er að hafa starfsmenn í vinnu, þó svo að þeim séu greidd 

lágmarkslaun eins og kjarasamningar segja til um. Ástæðan fyrir því eru öll þau 

launatengd gjöld sem fyrirtæki þurfa að greiða, til dæmis til stéttarfélaga og 

lífeyrissjóða.  

Mér þykir áhugavert að á Íslandi býður ekkert fyrirtæki upp á barnagæslu á 

kvöldin og um helgar nema ákveðnar líkamsræktastöðvar og verslanir, þá í stutta tíma. 

Það er ljóst  að þörf sé á þessari þjónustu og tel ég vera góður grundvöllur fyrir starfsemi 

Heimilishalds. Einnig kom það mér á óvart að engar sérstakar reglur eru til um 

daggæslu barna fyrir utan starfsemi dagforeldra. Vissulega bera foreldrar ábyrgð á 

uppeldi barna sinna og að einstaklingurinn sem gætir þeirra sé til þess hæfur. En mér 

finnst mikilvægt að foreldrar hafi þá nokkra valkosti og hafi um leið tækifæri á að velja 

barnagæslu sem hentar með þörfum barnsins að leiðarljósi. Í dag eru foreldar að auglýsa 

á internetinu eftir barnapössun sem er að mínu mati óörugg leið. Sumir foreldar hafa 

góða fjölskyldu eða vini sem geta séð um börnin ef til þess þarf en það á alls ekki við 

um alla.  
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