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Útdráttur 

Aukinn fjöldi ferðamanna til landsins hefur mikil áhrif á margar greinar innan 

ferðaþjónustunnar ásamt því að hafa áhrif á efnahaginn í heild. Þessi fjöldi ferðamanna 

hefur ýtt undir nýsköpun í greininni og hafa síðastliðinn ár komið fram á sjónarsviðið mikill 

fjöldi húsbílaleiga sem býður upp á öðruvísi ferðamáta um landið.  

Þessi ritgerð fjallar um húsbílaleigur á Íslandi, þróun þeirra og markaðinn í heild. Fyrri 

hluti ritgerðarinnar snýr að fræðilegri umfjöllun um markaðinn í heild sinni ásamt því að 

lýsingum á greiningartólum verður gerð góð skil.  

Unnar voru rannsóknir með eigindlegri og megindlegri rannsóknaraðferð sem 

framkvæmdar voru með viðtali annars vegar og hinsvegar í formi spurningakönnunar sem 

lögð var fyrir Íslendinga um viðhorf þeirra til ferðaþjónustu á Íslandi, erlenda ferðamenn 

sem heimsækja landið og húsbíla og húsbílaleiga sem starfa hér á landi. Lögð var fram 

rannsóknarspurningin: ,,Hvert er viðhorf Íslendinga gagnvart húsbílaleigum á Íslandi í 

samanburði við ferðaþjónustu og erlenda ferðamenn?” 

Síðari hluti ritgerðarinnar fjallar um niðurstöður rannsóknarinnar og sýndi rannsóknin 

ásamt eiginlegum viðtölum fram á það að viðhorf gagnvart húsbílaleigum á Íslandi er 

frekar hlutlaust, en hefur þó sínar neikvæðu hliðar. Rauði þráðurinn í gegnum 

rannsóknina er sá að almennt er neikvætt viðhorf gagnvart erlendum ferðamönnum og 

ferðaþjónustu.  

 



 

6 

Efnisyfirlit 

Formáli ....................................................................................................................... 4 

Útdráttur .................................................................................................................... 5 

Efnisyfirlit ................................................................................................................... 6 

Myndaskrá ................................................................................................................. 8 

Töfluskrá..................................................................................................................... 9 

1 Inngangur ........................................................................................................... 10 

1.1 Ferðaþjónusta ............................................................................................ 11 

1.1.1 Ferðaþjónusta á Íslandi ....................................................................... 11 

2 Húsbílaleigur og markaðurinn ........................................................................... 14 

2.1 Markaðsgreining ......................................................................................... 16 

2.1.1 SVÓT greining ...................................................................................... 16 

2.1.2 PESTEL greining ................................................................................... 17 

2.1.3 Fimm krafta líkan Porters .................................................................... 19 

2.1.4 Æviskeið atvinnugreinar ...................................................................... 22 

2.2 Úrvinnsla greininga á markaðnum ............................................................. 23 

2.2.1 SVÓT greining ...................................................................................... 23 

2.2.2 PESTEL greining ................................................................................... 25 

2.2.3 Fimm Krafta líkan Porter ..................................................................... 27 

2.2.4 Æviskeið atvinnugreinar ...................................................................... 28 

3 Rannsóknaraðferð ............................................................................................. 30 

3.1 Framkvæmd ................................................................................................ 30 

3.2 Takmarkanir ................................................................................................ 30 

3.3 Þátttakendur .............................................................................................. 31 

3.4 Niðurstöður ................................................................................................ 35 

4 Umræða ............................................................................................................. 55 



 

7 

5 Lokaorð .............................................................................................................. 58 

6 Heimildaskrá ...................................................................................................... 59 

Viðauki 1-Viðtal ........................................................................................................ 62 

Viðauki 2- Viðhorfskönnun ...................................................................................... 63 

 

  



 

8 

Myndaskrá 

Mynd 1: Fjöldi ferðamanna til Íslands (Ferðamálastofa, 2017). ...................................... 12 

Mynd 2: Fimm krafta líkan Porters (Porter, 2008, bls.4). ................................................. 20 

Mynd 3: Æviskeið atvinnugreina ...................................................................................... 22 

Mynd 4: SVÓT greining ..................................................................................................... 24 

Mynd 5: Hlutfall þátttakenda sem leigt hafa húsbíl hérlendis og erlendis ...................... 32 

Mynd 6: Getur þú hugsað þér á einhverjum tímapunkti að leigja húsbíl hérlendis? ....... 33 

Mynd 7: Þátttakendur sem verða mikið/ekki mikið varir við húsbíla eftir búsetu .......... 34 

Mynd 8: Spurning 1, fjöldi svara þátttakenda milli svarmöguleika .................................. 36 

Mynd 9: Spurning 2, fjöldi svara þátttakenda milli svarmöguleika .................................. 37 

Mynd 10: Spurning 3 fjöldi svara þátttakenda milli svarmöguleika ................................. 38 

Mynd 11: Spurning 4, fjöldi svara þátttakenda milli svarmöguleika ................................ 39 

Mynd 12: Spurning 5, fjöldi svara þátttakenda milli svarmöguleika ................................ 40 

Mynd 13: Spurning 6, fjöldi svara þátttakenda milli svarmöguleika ................................ 41 

Mynd 14: Spurning 7, fjöldi svara þátttakenda milli svarmöguleika ................................ 42 

Mynd 15: Spurning 8, fjöldi svara þátttakenda milli svarmöguleika ................................ 43 

Mynd 16: Spurning 9, fjöldi svara þátttakenda milli svarmöguleika ................................ 44 

Mynd 17: Spurning 10, fjöldi svara þátttakenda milli svarmöguleika .............................. 45 

Mynd 18: Spurning 11, fjöldi svara þátttakenda milli svarmöguleika .............................. 46 

Mynd 19: Spurning 12, fjöldi svara þátttakenda milli svarmöguleika .............................. 47 

Mynd 20: Spurning 13, fjöldi svara þátttakenda milli svarmöguleika .............................. 48 

Mynd 21: Spurning 14, fjöldi svara þátttakenda milli svarmöguleika .............................. 49 

Mynd 22: Spurning 15, fjöldi svara þátttakenda milli svarmöguleika .............................. 51 

Mynd 23: Spurning 16, fjöldi svara þátttakenda milli svarmöguleika .............................. 52 

Mynd 24: Spurning 17, fjöldi svara þátttakenda milli svarmöguleika .............................. 53 

Mynd 25: Meðaltöl viðhorfs þátttakenda gagnvart húsbílaleigum eftir búsetu .............. 54 

Mynd 26: Meðtaltöl viðhorfs þátttakenda gagnvart húsbílaleigum eftir aldri ................ 54 



 

9 

Töfluskrá 

Tafla 1: Fjöldi ferðamanna eftir árstíðum 2010, 2013 og 2016 ........................................ 12 

Tafla 2: Aldursdreifing þátttakenda eftir kyni .................................................................. 31 

Tafla 3: Búseta þáttakenda eftir kyni ................................................................................ 32 

Tafla 4: Samanburður á fjölda svara, meðaltala og frávika þeirra ................................... 35 

 

 

 

 



 

10 

1 Inngangur 

Ritgerðin er BS- verkefni mitt við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands og gildir hún til tólf 

eininga. Viðfangsefni ritgerðarinnar er að skoða þróun húsbílaleiga síðustu ár á Íslandi, 

nánar tiltekið þann mikla vöxt sem hefur orðið í þeirri grein og stöðu markaðarins í dag. 

Markmiðið er að greina nánar markaðinn og hvaða viðhorf einstaklingar á Íslandi hafa til 

ferðaþjónustu á Íslandi og þá sérstaklega til húsbílaleiga. Þar sem húsbílaleigu 

markaðurinn á Íslandi hefur ekki verið skoðaður áður svo vitað sé til var tilvalið að 

rannsaka þetta viðfangsefni. 

Húsbílaleigumarkaðurinn hér á landi á sér ekki langa sögu en hann hefur þó tekið 

töluverðum stakkaskiptum síðustu ár og hefur fjölgun erlendra ferðamanna hér á landi 

spilað stórt hlutverk. 

Ritgerðin sjálf skiptist í tvo hluta. Annars vegar í fræðilega umfjöllun og hins vegar í 

rannsóknarhluta. Í fræðilegu umfjölluninni verður fjallað stuttlega um ferðaþjónustu á 

Íslandi, síðan verður einblínt á húsbílaleigur og þau greiningartól sem höfundur taldi 

nauðsynleg til þess að skilgreina þann markað frekar og viðhorf fólks til hans. Í 

rannsóknarhlutanum verður fjallað um könnun sem framkvæmd var til þess að rýna 

ennþá betur í viðhorf fólks til húsbílaleiga ásamt viðhorfi til erlendra ferðamanna og 

ferðaþjónustu. 

Niðurstöður rannsóknarinnar verða kynntar ásamt umræðu og síðan verður 

heildarefni ritgerðarinnar dregið saman í lokaorð.  
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1.1 Ferðaþjónusta 

Ferðamannaiðnaðurinn er ein af mikilvægustu atvinnugreinum heims. Áætlað er að yfir 

1.2 milljarður manna hafi ferðast yfir landamæri síns ríkis árið 2016 (World Tourism 

Organization, 2017). Gögn frá 2016 sýna að ferðaþjónustan skapar um 10% af 

heimsframleiðslu en það jafngildir 7.6 trilljóna bandaríkjadollara. Talið er að 

ferðaþjónusta muni vaxa að meðaltali um 4% á ári á næstu tíu árum og muni því skapa 

um 11% af heimsframleiðslu sem jafngildir um 11.5 trilljónir bandaríkjadollara. 

Ferðaþjónustan skapar einnig störf fyrir um 292 milljónir manna eða eitt af hverjum tíu 

störfum í heiminum (World travel & tourism council, 2017). 

1.1.1 Ferðaþjónusta á Íslandi 

Samgöngustofa Íslands tók saman stefnumótun fyrir ferðaþjónustu á Íslandi árið 1996 og 

þar er ferðaþjónusta skilgreind sem ,,Atvinnugrein sem tekur til allra fyrirtækja og 

einstaklinga sem vinna störf tengd ferðalögum, s.s. ferðaheildsala, ferðasmásala, 

ferðaskipuleggjendur, fólksflutningafyrirtæki (að hluta), gististaði, leiðsögumenn.‘‘ 

(Samgönguráðuneytið, 1996).  

Erfitt er að skilgreina ferðaþjónustu sem atvinnugrein því það er margt sem kemur að 

ferðaþjónustu, hún samanstendur í raun af mörgum atvinnugreinum sem tengjast 

hagnaðinum sem kemur af ferðamönnum. Það er ekki einfalt að einangra þessa hluta úr 

hverri atvinnugrein og rannsaka nákvæmlega þá hluta sem tengjast ferðaþjónustu (Arnar 

Ingi Jónsson, Daníel Svavarsson, Gústaf Steingrímsson og Magnús Stefánsson, e.d.). 

Gífurlegur vöxtur hefur verið í ferðaþjónustu á Íslandi síðustu ár og hefur fjöldi 

erlendra ferðamanna sem heimsóttu landið nær fjórfaldast frá árinu 2010 (488.600 

manns) til ársins 2016 (1.792.000 manns) (Ferðamálastofa, 2017) eins og sjá má á töflu 

númer eitt. 

 Erfitt er að rekja til einhvers eins atburðar og skilgreina hann sem helstu ástæðu þess 

að Ísland sé orðinn svo vinsæll viðkomustaður fyrir erlenda ferðamenn á svo stuttum 

tíma, segja má að þetta hafi verið svokölluð snjóboltaáhrif (e. snowball effect) sem byrjaði 

að rúlla eftir efnahagshrunið hér 2008. Gengisfallið gerði landið að vinsælum, ódýrum og 

áhugaverðum stað (The Boston Consulting Group, 2013). Ferðaþjónustan varð árið 2013 
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stærsta útflutningsgrein landsins í fyrsta sinn en þá samsvöruðu tekjur af erlendum 

ferðamönnum 26,8% af heildarverðmæti útflutnings vöru og þjónustu. Árið 2016 var 

þetta hlutfall komið upp í 39,2% (Ferðamálastofa, 2017). Hlutfallsleg aukning ferðamanna 

milli ára hefur verið mest hér á landi miðað við önnur Evrópulönd frá árinu 2012 til ársins 

2017 en það segir mikið um hversu vinsæll viðkomustaður Ísland er orðinn (Tourism 

Economics, 2014; 2015; 2016; 2017; 2018).  

  

Mynd 1: Fjöldi ferðamanna til Íslands (Ferðamálastofa, 2017). 

Sé rýnt í tölur Ferðamálastofu sést að árstíðarsveifla í ferðaþjónustu er að minnka. Um 

það bil helmingur ferðamanna sem komu hingað til lands árið 2010 dvöldu yfir 

sumarmánuðina júní til ágúst eða 49,5% en það hlutfall var komið niður í 37,6% sumarið 

2016, Sjá töflu 1. Minnkun árstíðarsveifla hefur í för með sér dreifðu álagi og jafnar 

rekstrargrundvöll ferðaþjónustufyrirtækja yfir allt árið. (Ferðamálastofa, 2013; 2014; 

2017) 

Tafla 1: Fjöldi ferðamanna eftir árstíðum 2010, 2013 og 2016 

 

488.600
565.600

672.800
807.300

997.300

1.289.100

1.792.200

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fjöldi erlendra ferðamanna til Íslands 2010 - 2016

Árstíðir Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi %

Vor 51.385 11,2% 99.413 12,7% 219.124 12,4%

Sumar 227.414 49,5% 345.212 44,2% 664.113 37,6%

Haust 74.932 16,3% 126.155 16,1% 333.877 18,9%

Vetur 105.521 22,9% 210.276 26,9% 550.612 31,1%

Samtals 459.252 100% 781.056 100% 1.767.726 100%

2010 2013 2016
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Á milli áranna 2011 og 2017 hefur störfum fjölgað um 40 þúsund hér á landi en af þeim 

voru um 16 þúsund í greinum innan ferðaþjónustunnar. Ef tengdum atvinnugreinum er 

bætt við má rekja að minnsta kosti helming þeirra starfa sem skapast hafa hér á landi 

síðustu ár til ferðaþjónustunnar (Bergþóra Baldursdóttir, Elvar Orri Hreinsson, Jón Bjarki 

Bentsson og Óðinn Valdimarsson, 2018). Þó svo að hér hafi aldrei komið jafn mikill fjöldi 

erlendra ferðamanna og nú og að velta atvinnugreinarinnar er í sögulegu hámarki þá er 

staðan sú að meðalútgjöld á hvern ferðamann hafa lækkað um 16% frá árinu 2009. 

Styrking krónunnar og verðlagshækkanir hjá gistiþjónustu, veitingaþjónustu, bílaleigum 

og öðrum farþegaflutningum hafa leitt til þess að ferðamenn fá minna fyrir peninginn og 

gera því ráðstafanir með því að dvelja hér á landi í styttri tíma og/eða eyða minna 

(Bergþóra Baldursdóttir og fleiri, 2018). Isavia spáir fyrir að fjölgun ferðamanna verði 11% 

á árinu 2018 frá fyrra ári en fjölgunin milli ára hefur ekki mælst hægari síðan 2010 

(Bergþóra Baldursdóttir og fleiri, 2018). Ferðaþjónustumarkaðurinn er gríðarlega stór á 

heimsvísu. Til að setja þann mikla vöxt sem hefur verið í greininni hér á landi í samhengi, 

þá er hlutfall ferðamanna sem koma hingað til lands einungis um 0,1% af ferðamönnum 

á heimsvísu. Í ljósi þess er mikið svigrúm fyrir greinina hér á landi til vaxtar (Ásta Björk 

Sigurðardóttir, Elvar Orri Hreinsson, Ingólfur Bender, Jóhanna Katrín Pálsdóttir, Jón Bjarki 

Bentsson, Óðinn Valdimarsson og Sváfnir Gíslason, 2017). 
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2 Húsbílaleigur og markaðurinn  

Hér verður fjallað nánar um húsbílaleigumarkaðinn á Íslandi, það markaðsumhverfi sem 

húsbílaleigur starfa í og þau greiningartól sem höfundur valdi til þess að skilgreina 

markaðinn frekar. 

Húsbílaleigumarkaðurinn hér á landi á sér ekki langa sögu. Þessi markaður hefur þó 

tekið töluverðum stakkaskiptum síðustu ár eða eftir að erlendir ferðamenn byrjuðu að 

streyma hingað til lands í meira mæli en áður (Eggert Óskar Ólafsson, munnleg heimild, 

4. maí 2018). 

Húsbílaleigur sem starfa hér á landi er hægt að skipta að mestu niður í tvo flokka: 

Ökutækjaleigur sem bjóða upp á hefðbundna húsbíla (e. Motor home) til leigu annars 

vegar og hins vegar leigur sem bjóða upp á bíla til leigu sem breyttir hafa verið í húsbíla 

(e. Camper) en taka skal fram að sumar leigur bjóða þó upp á báða flokka. Fjölgun húsbíla 

hér á landi síðustu ár hefur aðallega verið í flokki svokallaðra „campera“, það eru bílar, 

einna helst sendiferðabílar, sem breyttir hafa verið úr sínu upprunalega notagildi yfir í 

húsbíla, meðal annars með því að bæta þar inn svefnaðstöðu. Þessi tegund húsbíla var 

ekki í boði til leigu hér á landi fyrr en árið 2009 (Happy Campers, e.d.). Núna, 9 árum síðar 

eru um það bil 2000 húsbílar í boði til útleigu hjá þeim húsbílaleigum sem starfa á Íslandi 

(Eggert Óskar Ólafsson, munnleg heimild, 4. maí 2018). Camperar eru að mörgu leyti ólíkir 

þeim hefðbundnu húsbílum sem einnig eru í boði til útleigu hér á landi. Til eru fjölbreyttir 

flokkar campera sem í boði eru til útleigu. Boðið er upp á mismunandi gerðir og stærðir, 

allt frá litlum húsbílum fyrir tvo einstaklinga til stærri húsbíla (Happy Campers, e.d.). 

Einnig eru í boði fjórhjóladrifnir camperar en það gerir ferðamönnum kleyft að ferðast á 

fjallavegum um hálendi Íslands þegar þeir eru opnir (CampEasy, e.d.). 

Samkvæmt Eggerti Óskari Ólafssyni, starfsmannastjóra CampEasy, er markhópur fyrir 

campera töluvert stærri heldur en fyrir hefðbundna húsbíla. Fleiri valmöguleikar eru í boði 

sem henti breiðari hópi ferðamanna. Ódýrari leigur eru í boði og fyrir þá sem ekki hafa 

keyrt húsbíl áður er þetta öruggari kostur. 

Íslendingar nýta þjónustu húsbílaleiganna mjög takmarkað en viðskiptavinir þeirra eru 

um 98% erlendir ferðamenn. (Eggert Óskar Ólafsson, munnleg heimild, 4. maí 2018). 
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Við rannsókn fyrir ritgerðina kom í ljós að húsbílaleigumarkaðurinn er illa skilgreindur og 

erfitt að nálgast gögn um hann. Hér verður fjallað nánar um þá óreiðu sem fyrirliggur á 

markaðnum. 

Húsbílaleigur hér á landi þurfa að vera með rekstrarleyfi, það er leyfi fyrir rekstur 

ökutækjaleigu, en ný lög voru sett árið 2015 um leigu skráningaskyldra ökjutækja. Áður 

fyrr voru það eingöngu bifreiðar sem hægt var að leigja út (Guðrún Huld Birgisdóttir, 

munnleg heimild, 8. maí 2018). Það er hinsvegar ekki skráð hvort að leigðir séu út húsbílar, 

fólksbílar eða annars konar ökutæki, það gerir það að verkum að ekki liggja fyrir gögn um 

hversu margar húsbílaleigur eru starfandi hér á landi. Einungis hversu margar 

ökutækjaleigur (Samgöngustofa, 2018). Samkvæmt skilgreiningu eru því einstaklingar 

sem leigja sér húsbíla hér á landi í raun einungis að leigja bílinn sjálfan, ekki gistiaðstöðuna 

í honum en ekki er gerður neinn greinarmunur á útleigu húsbíla eða á hefðbundnum 

fólksbílum eða jeppum. 

Annað mál er með skráningu húsbíla í ökutækjaflokka og notkunarflokka. Samkvæmt 

Friðriki Hjörleifssyni hjá Samgöngustofu, eru flestir húsbílar skráðir í ökutækjaflokkinn 

fólksbifreiðar, en þurfa ekki að vera skráðir í notkunarflokkinn húsbílar. Það þýðir að tölur 

um ökutæki til leigu liggja meira og minna saman í einum graut sem ómögulegt er að 

greina á milli. Húsbílar skráðir í notkunarflokkinn húsbifreiðar eru 437 en það er einungis 

hluti af þeim bílum sem boði hjá húsbílaleigum á Íslandi í dag (Friðrik Hjörleifsson, 

munnleg heimild, 12. apríl 2018). 

Ferðamönnum á húsbílum er gert, samkvæmt lögum, að leggja bílum á merktum 

tjaldsvæðum yfir nótt, en það eru engin aðgengileg gögn til um hvaða hlutfall 

viðskiptavina á tjaldsvæðum landsins gista í húsbílum. Það þýðir að ómögulegt er að sjá 

bein áhrif húsbíla á rekstur tjaldsvæða (Lög um náttúruvernd, e.d.). 

Í megindlegri rannsókn sem gerð var í tengslum við þetta verkefni kom í ljós að 

meirihluti þátttakenda spurningakannarinnar voru ósammála því að settar hafi verið fram 

skýrar reglur og leiðbeiningar um notkun húsbíla á Íslandi en það undirstrikar óreiðuna 

sem er á markaðnum. Nánar verður fjallað um þá könnun síðar. 

Mikil umfjöllun hefur verið í samfélaginu síðustu ár varðandi húsbíla og þær 

húsbílaleigur sem starfa hér á landi en sú umfjöllun og umræða hefur að mestu leyti verið 

neikvæð. Aðallega hefur verið fjallað um lagabrot erlendra ferðamanna sem ferðast um 
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landið á bílum frá húsbílaleigunum (Tryggvi Páll Tryggvason, 2016). Möguleg afleiðing 

þess er sú að með breytingum á reglugerð um leigu skráningarskyldra ökutækja var 

skyldum ökutækjaleiga breytt úr fyrri reglugerðum sem áttu við ökutækjaleigur. Frá árinu 

2015 voru ökutækjaleigum ekki gert skylda að upplýsa erlenda ferðamenn um boð og 

bönn í íslensku samfélagi. Samkvæmt 5.gr. reglugerðar um bílaleigur sem felld var á brott, 

bar þeim skylda að: „upplýsa erlenda leigutaka um íslenskar umferðarreglur, 

umferðarmerki og reglur um bann við umferð utan vega, bann við akstri á tilteknum 

hálendisvegum á hverjum tíma og um hættur sem kunna að fylgja akstri utan þjóðvega, 

sérstaklega um hálendið. Jafnframt skal bílaleiga vekja sérstaka athygli leigutaka á hættu 

sem stafar af dýrum á vegum“ (Reglugerð um bílaleigur nr.790/2006). 

2.1 Markaðsgreining 

Markaðsgreining er framkvæmd til að öðlast frekari skilning á því umhverfi sem fyrirtæki 

starfa í. Markaðsumhverfið inniheldur þau öfl sem hafa áhrif á hæfni fyrirtækis til að starfa 

skilvirkt við þjónustu viðskiptavina. Skiptist það upp í tvo hluta sem eru nærumhverfi (e. 

microenvironment) og fjærumhverfi (e. macroenvironment). Í nærumhverfi eru þau öfl 

sem standa næst fyrirtækjunum eins og fyrirtækið sjálft, almenningur, viðskiptavinir, 

birgjar, samkeppnisaðilar og aðrir tengiliðir á markaðnum. Fjærumhverfið samanstendur 

af fjölda breiðari afla sem hafa ekki einungis áhrif á fyrirtækið, heldur einnig á aðra þætti 

nærumhverfisins. Það skiptist í lýðfræðilega, pólitíska, efnahagslega, félagslega, lagalega, 

tæknilega og menningarlega þætti samfélagsins (Kotler og Armstrong, 2012). 

Til að greina betur stöðu markaðarins og áhrifaþætti hans verða gerðar fjórar 

greiningar í ritgerðinni, SVÓT greining, PESTEL greining, Fimm krafta líkan Porters og 

Æviskeið atvinnugreinar.  

2.1.1 SVÓT greining 

SVÓT greining er greiningartól sem notað er til að meta helstu áhrifaþætti í umhverfi 

fyrirtækis, þessir áhrifaþættir flokkast niður í: styrkleika og veikleika í innra umhverfi og 

ógnir og tækifæri í ytra umhverfi. Styrkleikar eru innri geta og vitneskja sem fyrirtæki hafa 

aflað sér, auðlindir sem það býr yfir eða aðstæður sem auðvelda fyrirtækinu við að 

þjónusta viðskiptavini sína og ná markmiðum sínum. Veikleikar eru þeir innri þættir 

fyrirtækja sem geta takmarkað frammistöðu fyrirtækis eða neikvæðar aðstæður sem 
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hindra það að fyrirtæki nái markmiðum sínum. Ógnir samanstanda af þeim 

óstjórnanlegum ytri þáttum eða þróunum sem eiga sér stað í umhverfinu sem hindrar 

frammistöðu fyrirtækis. Tækifæri eru óstjórnanlegir ytri þættir eða þróun sem fyrirtæki 

getur nýtt sér til hagsbóta (Kotler og Armstrong, 2012). Með greiningu áhrifaþátta í 

umhverfinu geta fyrirtæki nýtt sér sína styrkleika og tækifæri sem þeim býðst til fullnustu 

og skarað fram úr með fyrirbyggingu veikleika og ógnana. 

2.1.2 PESTEL greining 

Talið er að greiningar á fjærumhverfi fyrirtækja hafi fyrst komið fram í bókinni „Scanning 

the Business Enviroment“ eftir Francis J. Aguilar sem kom út árið 1967. Greining hans var 

með örlítið breyttu sniði en við könnumst við í dag en hann fjallaði um ETPS greiningu. 

Áhrifaþættina flokkaði hann niður í efnahagslega, tæknilega, stjórnmálalega og félagslega 

þætti (Morrison, 2012). PESTEL líkt og ETPS greining er nýtt til athugunar á fjærumhverfi 

fyrirtækja á þeim markaði sem þau starfa í. PESTEL er greiningartæki sem gefur heildar 

yfirlit yfir þá þætti sem hafa og geta haft mikla þýðingu fyrir árangur fyrirtækja og ber að 

fylgjast vel með þar sem þetta eru utanaðkomandi þættir sem erfitt er að hafa áhrif á 

(Runólfur Smári Steinþórsson, munnleg heimild, 2017; Manhattan Marketing, e.d.). 

PESTEL er skammstöfun þeirra lykilflokka sem áhrifaþættir í umhverfinu eru flokkaðir í: 

Stjórnmálalegir (e. political), efnahagslegir (e. economic), félagslegir (e. social), tæknilegir 

(e. technological), umhverfis (e. environmental) og lagalegir þættir (e. legal) (Johnson o.fl, 

2014). 

Við notkun á PESTEL greiningartækinu er mjög mikilvægt að vanda valið á 

áhrifaþáttum, sjónum er beint að þeim sérstökum þáttum sem hafa eða geta haft 

meiriháttar áhrif á atvinnugreinina. Það þarf einnig að átta sig á þeim þáttum sem eru 

mikilvægir í dag en einnig þeim sem munu líklega hafa mikil áhrif í framtíðinni (Runólfur 

Smári Steinþórsson, munnleg heimild, 2017). 

Stjórnmálalegir þættir 

Stjórnmálalegir þættir undirstrika hlutverk og áhrif ríkisins og annara pólitískra afla á 

stöðu markaðarins. Ríkið getur haft mismunandi áhrif sem mögulegur viðskiptavinur, birgi 

eða rekstraraðili. Þessir þættir geta haft mikil áhrif á hvernig það er fyrir ný fyrirtæki að 

fara inn á markað eða hætta starfsemi á markaðnum. (Johnson og fl., 2014). 

Viðskiptastefna og stjórnarfar stjórnvalda eru einnig þættir sem þarft er að skoða. 
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Pólitískir og lagalegir þættir hafa mikla tengingu þar sem öll lög og reglugerðir eru sett af 

Alþingi. 

Efnahagslegir þættir  

Efnahagslegir þættir eru allir þeir þættir sem móta efnahag landsins og hvaða áhrif þeir 

geta haft á fyrirtæki á markaði. Þetta eru þættir sem áhrif hafa á kaupmátt almennings 

og kostnað fyrirtækja, til að mynda verðbólga, vaxtastig og atvinnuleysi (Johnson og fl., 

2014) 

Félagslegir þættir  

Þegar rætt eru um félagslega þætti er verið að tala um þá lýðfræðilegu og menningarlegu 

þætti samfélagsins sem mikilvægt er að greina. Þessi þættir fela í sér meðal annars 

breytingar á íbúafjölda, menningu, lífsstíl og breytingar á viðhorfi gagnvart menntun og 

umhverfismálum. Þetta hefur allt áhrif á kauphegðun almennings, þarfir hans og stærð 

markaðar (Johnson og fl., 2014) 

Tæknilegir þættir  

Tæknilegir þættir hafa mikil áhrif á þróun markaða. Séu fyrirtæki ekki á varðbergi fyrir 

tækninýjungum eru miklar líkur á að það beri í för með sér neikvæðar afleiðingar. 

Tækninýjungar hafa gjarnan í för með sér lækkun á kostnaði í fyrirtækjarekstri sem leiðir 

til bættra gæða í vörum eða þjónustu sem það býður upp á til viðskiptavinar. Komi ný 

tækni á markað getur hún bæði auðveldað og hamlað fyrirtækjum að sækja inn á nýja 

markaði sem og verið dauðadómur smærri framleiðanda eða fyrirtækja (Johnson og fl., 

2014) 

Umhverfisþættir  

Umhverfisþættir eru allir þeir áhrifaþættir sem hafa á undanförnum árum skipt meira 

máli á mörkuðum en áður. Með aukningu upplýsinga og umfjöllunar um stöðu 

umhverfismála um heim allan hefur gert það að verkum að fyrirtæki þurfa að starfa í sátt 

við samfélagið og náttúruna (Johnson og fl., 2014).  
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Lagalegir þættir  

Lagalegir þættir taka til laga og reglugerða sem sett eru af Alþingi, til dæmis. Lög og 

reglugerðir hafa mikil áhrif á markaðsumhverfi hvers fyrirtækis, sem dæmi kynjakvóti, 

lágmarkslaun og fleira (Johnson og fl., 2014).  

2.1.3 Fimm krafta líkan Porters 

Fimm krafta líkan Porters er notað til að greina heildar samkeppnisumhverfi fyrirtækja, 

og hefur það hingað til ekki talist auðvelt í verki né fljótlegt (Porter, 2008; Michael 

E.Dobbs, 2012). 

Grunn hugmyndin af samkeppni er sú að hún myndist þegar tvö eða fleiri fyrirtæki bjóða 

upp á svipaðar vörur eða þjónustu og eru að keppast um sömu viðskiptavinina, þá er 

samkeppni skoðuð frá sjónarhorni atvinnugreinarinnar (e. industry). Geri fyrirtæki sig sek 

um að skilgreina samkeppni sína á markaðnum svo þröngt eiga þau í hættu að greina ekki 

aðra eða yfirvofandi samkeppni á markaði (e. market), þá aðra aðila á markaðnum sem 

leitast eftir að uppfylla þarfir sama hóps viðskiptavina (Kotler og Armstrong, 2012). 

Samkeppni um hagnað nær umfram þekkta samkeppnisaðila innan sömu 

atvinnugreinar og það þarf einnig að taka inn í myndina aðra utanaðkomandi krafta sem 

hafa áhrif á samkeppni, þeir eru: viðskiptavinir, birgjar, nýjir samkeppnisaðilar og 

staðkvæmdarvörur. Heildar samkeppni sem samanstendur af fyrirgreindum kröftum, 

mótar eðli samkeppnarinnar innan atvinnugreinarinnar og skilgreinir hvernig hún er 

uppbyggð. Á þeim mörkuðum þar sem þessir kraftar eru áhrifamiklir skila fá fyrirtæki eða 

engin meiriháttar hagnaði, aftur á móti séu þeir áhrifalitlir skila mörg þeirra vænum 

hagnaði. Með því að greina samkeppniskraftana og skilja hvað liggur að baki þeim er hægt 

að greina núverandi arðsemismörk atvinnugreinarinnar en á sama tíma sjá fyrir 

samkeppni til langs tíma á markaði og haft áhrif á hana (Porter, 2008).  
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Sterkasti samkeppniskrafturinn er sá sem hefur mestu áhrif á hagnað atvinnugreinar 

eða fyrirtækja en styrkur þeirra og áhrif er mismunandi eftir því hvaða atvinnugrein er til 

skoðunnar (Porter, 2008). Hér verður nánar fjallað um kraftana fimm.  

 

Mynd 2: Fimm krafta líkan Porters (Porter, 2008, bls.4). 

Ógn nýrra aðila á markað 

Þegar nýir aðilar sækja inn á núverandi markað hefur það áhrif á samkeppnina. Þeir koma 

inn með nýja getu og löngun til að eignast markaðshlutdeild með því að hafa áhrif á verð 

og kostnað. Þeir geta einnig orðið til þess að önnur fyrirtæki eigi erfitt með að lifa af á 

markaði. (Porter, 2008; Wu og Yang, 2014). Það leiðir til þess að hin fyrirtækin á 

markaðnum þurfa að bregðast við og mæta þeim nýju aðilum en það hefur áhrif á arðsemi 

þeirra (Porter, 2008). Ógn við inngöngu á markað ræðst af aðgangshindrunum sem til 

staðar eru, sem og væntanlegum viðbrögðum aðila á markaðnum. Séu aðgangshindranir 

miklar og önnur fyrirtæki á markaði tilbúin að berjast fyrir sínum hlut á markaði minnkar 

ógn nýrra aðila (Porter, 2008). 

Samningsvald kaupenda 

Þegar samningsvald kaupenda á markaði er mikið eiga þeir til með að ná meira virði til sín 

með því að þrýsta verði niður eða sækjast eftir frekari þjónustu sem leiðir til hækkunar 

kostnaðar fyrirtækja. Allt hefur það áhrif á hagnaðarmöguleika atvinnugreinarinnar 

(Porter, 2008). Gott er að hafa í huga að kaupendur eru viðskiptavinir fyrirtækja en þurfa 

ekki að vera endanlegir neytendur vörunnar eða þjónustunnar sem seld er kaupendum 
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(Johnson, Whittington, Scholes, Angwin og Regnér, 2014). Staða kaupenda á markaði 

segir til um samningsvald hans. Á markaði þar sem fáir kaupendur eru og vörur og 

þjónusta eru keyptar í miklu magni er samningsvald kaupenda mikið, sérstaklega í 

atvinnugreinum þar sem fastur kostnaður er hár. Ef kaupandinn sér fram á lágan 

skiptikostnað við að velja annan samkeppnisaðila er styrkur hans mikill, þá er hann í stöðu 

til að etja samkeppnisaðilum gegn hvor öðrum (Porter, 2008).  

Samningsvald birgja 

Hlutverk birgja er að sjá fyrirtækjum fyrir afurðum sem þau þurfa svo þau geti starfað á 

markaði (Johnson o.fl., 2014). Þegar vald birgja yfir fyrirtækjum á markaði er mikið geta 

þeir náð til sín meira virði með því að krefjast hærra verðs eða lækkað kostnað hjá sér 

með því að takmarka gæði eða þjónustu til viðskiptavina, með því koma birgjarnir 

kostnaði yfir á viðskiptavini sem þurfa að bregðast við með því að hækka verð á sínum 

vörum og þjónustu. Vald birgja er sem mest á þeim mörkuðum þar sem fyrirtæki geta ekki 

leitað annað til að fá sambærilegar vörur eða þjónustu (Porter, 2008). 

Ógn staðkvæmdarvara 

Staðkvæmdarvörur eru vörur eða þjónusta sem skila sama ávinning og uppfylla sömu 

þarfir og sambærilegir valkostir (Johnson o.fl., 2014). Það er ekki er alltaf auðvelt að 

greina staðkvæmdarvörur af þeim vörum eða þjónustu sem fyrirtæki bjóða upp á en þær 

eru alltaf til staðar. Þegar ógn af staðkvæmdarvörum er mikil á markaði hefur það 

neikvæð áhrif á hagnaðarvon atvinnugreinar, þá er fyrir hendi verðþak sem fyrirtæki geta 

ekki farið yfir. Geri fyrirtæki það án þess að greina sig frekar frá staðkvæmdarvörum leita 

viðskiptavinir annað (Porter, 2008). 

Samkeppni á núverandi markaði 

Samkeppnisaðilar eru þeir aðilar sem starfa á sama markað og keppast við að reyna að 

uppfylla þarfir sama markhóps. Þegar mikil samkeppni er á milli fyrirtækja á markaði 

minnkar það arðsemismöguleika þeirra. Samkeppnin getur verið í formi lækkaðs verðs, 

aukið fjárflæði í markaðsherferðir, vöruþróunar eða bættrar þjónustu. (Porter, 2008; Wu 

og Yang, 2014). Verst er fyrir fyrirtæki ef samkeppnin er eingöngu fólgin í verði en þá 

færist hagnaður þeirra beint til viðskiptavina (Porter, 2008).  
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2.1.4 Æviskeið atvinnugreinar 

Hugmyndin um æviskeið atvinnugreinar segir til um að atvinnugrein byrji sem lítil eining 

á þróunarstigi (e. development) og fari síðan í gegnum öran vöxt (e. growth) sem nær 

hátindi á mettunarstigi (e.shake out), eftir það stig verður svo ákveðin stöðnun (e. 

maturity) á markaðnum og vöxtur verður lítill eða enginn sem endar á lokastiginu sem er 

hnignun (e. decline). Fimm krafta líkan Porters hefur beina tengingu við æviskeið 

atvinnugreinar en áhrif þeirra eru breytileg eftir því á hvaða stigi atvinnugreinin er á 

æviskeiðinu (Johnson og fl., 2014). Hér verður nánar fjallað um fimm stig æviskeiðs 

atvinnugreinar. 

 

Mynd 3: Æviskeið atvinnugreina 

Þróun 

Fyrsta stig sem atvinnugreinar fara í gegnum er þróunarstig. Það einkennist af 

tilraunastarfsemi og þróun á vöru og þjónustu. Samkeppnin á markaðnum er takmörkuð 

á þessu stigi en fáir aðilar eru yfirleitt á markaði sem bjóða upp á álíkar vörur eða 

þjónustu. Hér hafa fimm kraftarnir lítil áhrif vegna takmarkaðar hagnaðar sem kemur til 

vegna mikils upphafskostnaðar (Johnson og fl., 2014). 

Vöxtur 

Annað stig á æviskeiði atvinnugreinar er vaxtastig, á því stigi er enn lítil samkeppni þar 

sem nóg er af plássi fyrir alla á markaðnum. Samningsvald kaupenda er takmarkað en þeir 

hafa ekki áhrif á verð á þessu stigi. Ógn nýrra aðila á markað er mikil í þessu stigi en 
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aðgangshindranir geta verið litlar og fyrirtæki sem eru á markaði sýna litla mótstöðu. 

Samningsvald birgja getur hins vegar verið mikið á þessu stigi, séu fáir birgjar sem bjóða 

upp á hráefnin eða íhluti sem fyrirtæki þurfa til að sinna viðskiptavinum geta þeir farið að 

krefjast hærra verðs til sín og þannig haft áhrif á verðlag á markaði  (Johnson og fl., 2014). 

Mettun 

Þegar draga fer úr vexti atvinnugreinar kemst hún á mettunarstig en þá er markaðurinn 

orðinn þéttur af samkeppnisaðilum. Takmarkaður hagnaður á meðal samkeppnisaðila 

leiðir til þess að minni aðilar eru þvingaðir út af markaði (Johnson og fl., 2014). 

Stöðnun 

Á þessum tímapunkti er vöxtur atvinnugreinarinnar að mestu búinn. Þá verða vörur og 

þjónusta að mestu leyti í stöðluðu formi. Ógn nýrra aðila á markað er lítil en 

aðgangshindranir inn á markaðinn eru orðnar miklar og búast má við mikilli mótstöðu frá 

fyrirtækjum sem fyrir eru á markaði. Þegar atvinnugrein hefur staðnað þá er samningsvald 

kaupenda mikið, auðveldara er fyrir þá að leita til annarra samkeppnisaðila og með því 

ýta verði niður. (Johnson og fl., 2014). 

Hnignun 

Þegar atvinnugrein er komið á stig hnignunar  getur átt sér stað öfga samkeppni sem leiðir 

yfirleitt til þess að margir aðilar yfirgefa markaðinn. Hagnaðarvon er þó möguleg fyrir þá 

aðila sem þrauka út samkeppnina (Johnson og fl., 2014). 

2.2 Úrvinnsla greininga á markaðnum 

Til að auðvelda greiningu húsbílaleigumarkaðarins og fá betri innsýn í starfsemi þeirra var 

framkvæmd eigindleg rannsókn í formi viðtals. Haft var samband við Eggert Óskar 

Ólafsson, starfsmannastjóra húsbílaleigunnar CampEasy. Tekið var viðtal við hann 4. maí 

með fyrirfram ákveðnum spurningum í tengslum við greiningartól ritgerðar. Nánari 

útlistun á spurningalista er í viðauka 1. 

2.2.1 SVÓT greining 

Styrkleikar 

Helsti styrkleiki húsbílaleigumarkaðarins er landið okkar. Áhugasamir ferðamenn streyma 

hér að hvaðanæva úr heiminum og vilja skoða þær ótal náttúruperlur sem í boði eru. 

Stærð landsins hentar einnig vel fyrir útleigu húsbíla, landið er tiltölulega lítið sem gerir 
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það að verkum að margt er hægt að skoða á stuttum tíma. Það er mikill kostur að reka 

húsbílaleigu á eyju en það gerir það að verkum að það er nánast ómögulegt fyrir 

viðskiptavini að yfirgefa landið með bílana. 

Veikleikar  

Á undanförnum árum hefur verðlag hér á Íslandi hækkað mikið, styrking krónunnar og 

verðhækkanir á vörum og þjónustu hafa gert það að verkum að dýrara er orðið fyrir 

erlenda ferðamenn að koma hingað til lands (Bergþóra Baldursdóttir og fleiri, 2018). 

Mikið af þeim bókunum sem fyrirtæki innan ferðaþjónustunnar fá frá erlendum 

ferðamönnum eru í gegnum erlend bókunarfyrirtæki, það þýðir að þau þurfa að greiða 

þóknun til þeirra. Fyrirtækin sjálf eru því ekki að ná til sín öllum hagnaðinum af sölu af 

vöru eða þjónustu (Heimir Már Pétursson, 2018). Aukinn umgangur erlendra ferðamanna 

á vegum landsins hefur haft slæm áhrif á Íslenska vegakerfið.  

 

Mynd 4: SVÓT greining 

Ógnir 

Pólitískar breytingar gætu haft neikvæð áhrif á húsbílaleigumarkaðinn. Frekari 

lagasetningar sem tengjast húsbílum eða breytingar á gjöldum til hins opinbera. 

Náttúruhamfarir eins og eldgos gæti takmarkað fólksflutninga til landsins og haft í för með 

sér tímabundið tekjutap fyrir húsbílaleigur. 

STYRKLEIKAR
• Ísland og stærð þess

• Náttúruperlur

• Eyja, litlar líkur á stolnum húsbílum

VEIKLEIKAR
• Verðlag

• Styrking krónunnar

ÓGNIR
• Pólitískar breytingar

• Náttúruhamfarir

TÆKIFÆRI
• Fjölgun ferðamanna

• Lækkun á meðalútgjöldum

• Útrás erlendis

SVÓT
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Tækifæri 

Spáð er áframhaldandi fjölgun ferðamanna hér til lands og liggja mörg tækifæri fyrir 

húsbílaleigumarkaðinn til að þróast og vaxa á komandi árum (Bergþóra Baldursdóttir og 

fleiri, 2018). Eins og fjallað hefur verið um er það svo að meðalútgjöld ferðamanna hafa 

lækkað með árunum, meðal annars vegna styrkingu krónunnar og verðhækkana 

(Bergþóra Baldursdóttir og fleiri, 2018), þar felst tækifæri fyrir húsbílaleigur að bjóða upp 

á þjónustu sem samræmir tvo útgjaldaliði í farþegaflutningum og gistingu í einn. 

Niðurstöður megindlegrar rannsóknar sýna að fjöldi Íslendinga gætu hugsað sér að leigja 

húsbíla hérlendis en þar liggur mikið tækifæri fyrir húsbílaleigurnar en núverandi 

viðskiptavinir þeirra eru um 98% erlendir ferðamenn (Eggert Óskar Ólafsson, munnleg 

heimild, 4. maí 2018). 

2.2.2 PESTEL greining 

Stjórnmálalegir þættir 

Stjórnmálalegt umhverfi hefur mikil áhrif á fyrirtæki sem starfa innan ferðaþjónustunnar. 

Hér á landi hefur ríkt mikill pólitískur óstöðuleiki síðustu ár og því fylgir mikil óvissa, hver 

ríkisstjórn hefur mismunandi stefnur, með nýjum áherslum sem getur haft mikil áhrif á 

rekstrarumhverfi fyrirtækja. Ákveðið hefur verið að undanþága vegna álagningar 

vörugjalda á bifreiðar sem ætlaðar eru til útleigu falli niður árið 2019. Þurfa því allar 

húsbílaleigur að greiða vörugjöld á komandi ári í ríkissjóð af skráningarskyldum 

ökutækjum en gjöldin eru breytileg eftir skráðri losun koltvísýrings (CO2) ökutækja 

(Tollstjóri, e.d.), aukin skattheimta mun því hafa neikvæð áhrif á rekstur húsbílaleiga.  

Efnahagslegir þættir  

Styrking krónunnar gagnvart öðrum gjaldmiðlum hefur haft mikil áhrif á rekstur 

húsbílaleiga. Mörg fyrirtæki á markaðnum eru óvarin fyrir gengisáhættu í rekstri sínum 

en þau ákveða verð fram í tímann í erlendum gjaldeyri á meðan flestir kostnaðarliðir er í 

krónum. Þó að styrking krónunnar hafi ekki haft áhrif á komu erlendra ferðamanna til 

landsins á síðustu árum, þá má leiða líkum að því að það verði hreinlega of kostnaðarsamt 

fyrir stóran fjölda ferðamanna að ferðast hingað en Ísland er dýrasti áfangastaður heims 

um þessar mundir samkvæmt tölum frá OECD (OECD, 2017).  
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Félagslegir þættir  

Aukinn fjöldi ferðamanna til landsins hefur haft gífurleg áhrif á menningu, allt frá 

kauphegðun til umhverfismála. Samkvæmt skýrslu Manhattan Marketing um 

markaðsgreiningu og markaðslega stefnumótun fyrir áfangastaðinn Suðurland (e.d.) er 

viðhorf samfélagsins til íslenskrar ferðaþjónustu að mestu jákvætt en hefur sínar 

neikvæðu raddir. Má þar dæmi taka að ferðamönnum á húsbílum er oft kennt um 

sóðaskap og hefur verið gripið til þeirra ráða að setja upp ýmis skilti um land allt sem 

banna slíka hegðun (Jakob Bjarnar, 2016).  

Tæknilegir þættir 

Þróun samfélagsmiðla og veraldarvefarins hefur haft mikil áhrif á samkeppni á 

markaðnum. Útlit, ímynd og umsagnir fyrirtækja á markaðnum hafa áhrif á hvernig 

gengur að laða að sér nýja viðskiptavini og mikilvægt er fyrir fyrirtæki að vera virk á 

flestum miðlum (Eggert Óskar Ólafsson, munnleg heimild, 4. maí 2018). 

Annað dæmi má nefna að í kjölfar eldgossins sem átti sér stað í Eyjafjallajökli árið 2010 

tóku markaðsmenn tæknina í sínar hendur og settu af stað herferðina Inspired by Iceland. 

Tæknin var nýtt til þess að gera ferðamönnum ljóst að það væri öruggt að ferðast hér á 

landi, þrátt fyrir eldgosið. Síðan þá hefur tæknin jafnframt verið nýtt til að fara aðrar leiðir 

í markaðssetningu og sýna ferðamönnum hvað landið hefur upp á að bjóða ásamt því að 

lágmarka kostnað við auglýsingar (Íslenska, e.d.) Herferðin hefur unnið til fjölda verðlauna 

og er eflaust ein ástæða þess að húsbílaleigur hafa notið góðs af tæknilegum þáttum í 

tengslum við markaðssetningu síðan þá.  

Umhverfisþættir  

Mikil vitundarvakning hefur orðið í íslensku samfélagi í sambandi við umhverfismál á 

síðustu árum. Það má rekja einna helst til náttúruverndar og þann mikla fjölda 

ferðamanna sem ferðast um náttúruna daglega. Nýlega voru lagðar 100 milljónir í 

framkvæmd mikillar áætlunargerðar um land allt til þess að stýra uppbyggingu ásamt því 

að þróa svæði ferðaþjónustu um land allt. Aðal markmiðið er að skilgreina hlutverk hvers 

hagsmunaaðila fyrir sig ásamt því að gefa hverjum landshluta tækifæri til þess að leiða 

vinnuna og sjá til þess að þarfir allra séu teknar til greina, gesta jafnt sem heimamanna. 

(Ferðamálastofa, 2017). Hefur þessi framkvæmd mikil áhrif á rekstur húsbílaleiga þar sem 
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öll þróun hefur jákvæð áhrif og hvetur húsbílaleigur til úrbóta í tengslum við 

umhverfisvernd.  

Lagalegir þættir   

Lög um leigu skráningaskyldra ökutækja nr. 65/2015 og Reglugerð um leigu 

skráningarskyldra ökutækja nr. 840/2015 eru dæmi um lagalega þætti sem allar 

ökutækjaleigur þurfa að fara eftir en þau fjalla um leigu á skráningarskyldum ökutækjum 

til atvinnureksturs, starfsleyfi, skyldur þeirra, leigusamninga og refsiákvæði sett af Alþingi. 

Fjölgun húsbíla á vegum landsins varð þess valdandi að breyta þurfti lögum um 

náttúruvernd. Nú eru aðilum á húsbílum skylt að gista í bílum sínum á skipulögðum 

tjaldsvæðum. (Lög um náttúruvernd nr.60/2013). 

2.2.3  Fimm Krafta líkan Porter 

Ógn nýrra aðila á markað 

Miðað við stækkun markaðarins þá eru nýjir aðilar eins og staðan er í dag ekki mikil ógn. 

Aðgangshindranirnar fyrir stofnun nýrrar húsbílaleigu eru ekki sérlega miklar og segja má 

að auðvelt aðgengi sé inn á markaðinn (Eggert Óskar Ólafsson, munnleg heimild, 4. maí 

2018). Upphafskostnaður húsbílaleiga er nokkuð hár, fjárfesta þarf í húsnæði til að hýsa 

reksturinn og kaupa þarf bíla til útleigu en þeim fylgir einnig mikið viðhald sem er bæði 

tímafrekt og kostnaðarsamt. Einnig krefst þessi markaður töluverðar sérþekkingu sem 

ekki er auðvelt að nálgast (Eggert Óskar Ólafsson, munnleg heimild, 4. maí 2018). 

Innkoma á húsbílaleigumarkaðinn verður þó ekki jafn álitleg og áður en frá og með 

áramótunum 2018-2019 þurfa húsbílaleigur að greiða vörugjöld af þeim ökutækjum sem 

þær leigja út, það er eitthvað sem þær hafa ekki þurft að gera áður (Tollstjóri, e.d.). Því 

má segja að hagnaðarmöguleikar fyrirtækja á markaði eigi eftir að minnka sem gerir það 

að verkum að nýjir aðilar eigi eftir að hugsa sig tvisvar um áður en ákveðið er að koma inn 

á þennan markað. 

Samningsvald kaupenda 

Viðskiptavinir húsbílaleiga hafa lítil sem enginn áhrif á verðlagningu á markaðnum á 

meðan eftirspurn á markaðnum er jafn mikil og hún er í dag. Neytendur eru þó með mikla 

verðvitund og auðvelt aðgengi upplýsinga á netinu gerir það að verkum að ef 
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húsbílaleigurnar verðleggja sig of hátt þá leita viðskiptavinir til samkeppnisaðila (Eggert 

Óskar Ólafsson, munnleg heimild, 4. maí 2018). 

Samningsvald birgja 

Samningsvald birgja er töluvert lítið á markaðnum en auðvelt er að flestu leyti fyrir 

húsbílaleigur að skipta um birgja á þessum markaði. Flest allar leigurnar bjóða upp á bíla 

frá mörgum mismunandi bílaumboðum sem sjálf eru í mikilli samkeppni. Það sem skiptir 

mestu máli við val á birgja er hagstætt verð og góð þjónusta (Eggert Óskar Ólafsson, 

munnleg heimild, 4. maí 2018). 

Ógn staðkvæmdarvara 

Þar sem húsbílar eru bæði ökutæki sem og gistiaðstaða má segja að mögulegar 

staðkvæmdarvörur sem gætu talist sem ógn og uppfylla sambærilegar þarfir markhóps 

séu af báðum flokkum. Það er að segja í flokki ökutækja og gistiaðstaða, sem dæmi aðrar 

tegundir bílaleigubíla, skipulagðar rútuferðir, fellihýsi, tjaldvagnar, hótel, hostel og aðrar 

tegundir leiguíbúða (Airbnb). 

Samkeppni á núverandi markaði 

Samkvæmt Eggert Óskari Ólafssyni, starfsmannastjóra húsbílaleigunnar CampEasy er 

samkeppnin á húsbílaleigumarkaðnum mikil en holl. Hann talar um að hún leiði af sér 

bættri vöru og þjónustu til viðskiptavinarins. Samkvæmt honum er núverandi samkeppni 

á markaði sterkasti samkeppniskrafturinn eða sá kraftur sem hefur mestu áhrif á hagnað 

atvinnugreinarinnar því að að samkeppnisaðilar hafa mestu áhrif á verðlagningu og 

mikilvægt er að bregðast skjótt við miklum verðlækkunum. 

2.2.4 Æviskeið atvinnugreinar 

Ef bornir eru saman þeir kraftar sem áhrif hafa á samkeppni á markaði húsbílaleiga og 

skilgreiningu á þeim fimm stigum sem spanna æviskeið atvinnugreina má ætla að 

húsbílaleigumarkaðurinn sé staddur á öðru stigi síns æviskeiðs, sem er vaxtastig. 

Aðgengi fyrir nýja aðila á markaðinn er auðvelt og núverandi aðilar á markaðnum sína litla 

mótspyrnu gegn þeim. Samningsvald kaupenda er einnig lítið sem ekkert á þessum 

markaði eins og staðan er á markaði í dag en eftirspurnin eftir húsbílum er það mikil 

(Eggert Óskar Ólafsson, munnleg heimild, 4. maí 2018). 
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Þrátt fyrir að húsbílaleigumarkaðurinn hafi ekki verið starfandi hér á landi til fjölda ára 

þá er það svo að markaðir eru mis fljótir að fara í gegnum fyrrgreind stig, það þarf svo ekki 

meira en tækninýjungar eða nýsköpun á markaðinn til að breyta honum og koma honum 

á annað stig á örskotsstundu (Johnson og fl., 2014). 

 

 

 



 

30 

3 Rannsóknaraðferð 

Í þessari rannsókn var stuðst bæði við megindlega og eigindlega rannsóknaraðferð. Í 

megindlega hluta rannsóknarinnar var notast við spurningalista að fyrirmynd íslenskra og 

erlendra rannsókna sem fjalla um svipað efni. Helsta markmið rannsóknarinnar var að 

kanna viðhorf Íslendinga gagnvart húsbílaleigum sem starfa hér á landi en á sama tíma 

athuga viðhorf gagnvart ferðaþjónustu og erlendum ferðamönnum til samanburðar. 

Rannsóknarspurningin er: „Hvert er viðhorf Íslendinga gagnvart húsbílaleigum á Íslandi í 

samanburði við ferðaþjónustu og erlenda ferðamenn?“ 

Hér verður nánar greint frá framkvæmd, hvaða takmarkanir komu í ljós við gerð 

rannsóknar, þátttakendum og að lokum verða niðurstöður rannsóknarinnar skoðaðar. 

3.1 Framkvæmd 

Spurningalistinn var settur upp í Microsoft Office Word og þaðan færður inn á vefsíðuna 

QuestionPro. Vefsíðan bíður uppá auðvelda uppsetningu og birtingu spurningalista ásamt 

utanumhaldi gagna. Því næst var forprófun framkvæmd á 5 vinum og ættingjum til að 

kanna hvort uppsetning og málfar væri í lagi. Í kjölfarið var orðalagi og uppsetningu breytt 

lítillega. Því næst var könnunin birt og nokkrir valdir aðilar beðnir að dreifa henni. Eftir að 

201 þátttakendur höfðu svarað könnuninni var henni lokað og svörin færð yfir í Microsoft 

Office Excel, gögnin voru þar hreinsuð af minniháttar skekkjum sem voru til staðar og loks 

færð yfir í SPSS til frekari greiningar. 

3.2 Takmarkanir 

Reynt var að halda fjölda spurninga í lágmarki til að draga úr brottfalli við þátttöku. Við 

spurningu hvort að þátttakendur gætu hugsað sér á einhverjum tímapunkti að leigja 

húsbíl hérlendis var einn af svarmöguleikunum illa orðaður en sá valmöguleiki var: 

„Hugsanlega“, það gerði erfitt fyrir að túlka niðurstöðurnar enda kemur „hugsa“ bæði 

fram í spurningu og svarmöguleika. 

Aldursdreifing þátttakenda var heilt yfir ágæt, að því undanskildu að enginn 

þátttakenda var yngri en 20 ára. 
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3.3 Þátttakendur 

Notast var við hentugleikaúrtak í gegnum samfélagsmiðilinn Facebook þar sem 

spurningalistanum var dreift í þeim tilgangi að fá sem flest svör. Sérstök áhersla var lögð 

á dreifingu spurningalistans hjá eldra fólki og þeim sem búsettir eru utan 

höfuðborgarsvæðisins til að endurspegla þýði rannsóknarinnar, Íslendinga, sem best. Alls 

skiluðu 201 einstaklingar svörum sínum inn en í heildina opnuðu 455 einstaklingar 

könnunina, heildarsvarhlutfallið var því 44,2%. Meðal svartími þátttakenda var um 3 

mínútur. 

Kynjahlutfall þátttakenda var nokkuð jafnt en konur voru í meirihluta. Þátttaka kvenna 

milli aldursflokka var nokkuð jöfn en karlar voru flestir á aldursbilinu 21–30 ára. Hér 

verður farið nánar yfir bakgrunnsbreytur þátttakenda. 

Kyn, Aldur og Búseta  

Kynjaskipting þátttakenda var nokkuð jöfn, 199 af 201 þátttakendum svöruðu af hvoru 

kyninu þeir eru, konur voru í meirihluta eða 109 (54,23%) talsins á móti 90 (44,78%) 

körlum, 2 (0,9%) þátttakendur kusu að svara ekki. 

Flestir þátttakenda voru á aldrinum 20–30 ára eða 85 talsins, næst flestir voru á 

aldrinum 51–60 ára eða 32 talsins, þar á eftir voru 30 þátttakendur á aldrinum 41–50 ára, 

því næst voru 29 þátttakendur sem eru 61 árs eða eldri og 25 eru á aldrinum 31–40 ára. 

Enginn þátttakendi er yngri en 20 ára. Af þeim 90 körlum sem tóku þátt í könnuninni voru 

um 62% þeirra á aldrinum 21-30 ára. Aldursdreifing eftir kyni í er tekið saman í töflu 2. 

Tafla 2: Aldursdreifing þátttakenda eftir kyni 

 

 

 

 

Aldursflokkur Karl Kona Svaraði ekki Hlutfall

Yngri en 20 ára 0 0 0 0%

21-30 ára 56 28 1 42,29%

31-40 ára 11 14 0 12,44%

41-50 ára 9 21 0 14,93%

51-60 ára 7 25 0 15,92%

61 árs eða eldri 7 21 1 14,43%

Alls 90 109 2 100%
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Meirihluti þátttakenda voru búsettir á höfuðborgarsvæðinu eða 61,19%, þriðjungur 

þátttakenda er búsettur á landsbyggðinni og þátttakendur sem búsettir eru erlendis voru 

5,47%. Búseta þátttakenda eftir kyni er tekin saman í töflu 3 

Tafla 3: Búseta þáttakenda eftir kyni 

 

Húsbílar og Ferðaþjónusta 

Næst var spurt út í bakgrunnsbreytur varðandi húsbíla og ferðaþjónustu, fyrst var athugað 

hvort þátttakendur hafi á einhverjum tímapunkti leigt sér húsbíl, spurningunni er skipt í 

tvo hluta: „Hefur þú á einhverjum tímapunkti leigt þér húsbíl erlendis?“ og „Hefur þú á 

einhverjum tímapunkti leigt þér húsbíl hérlendis?“. Allir þátttakendur svöruðu fyrri 

spurningunni en svör þriggja aðila vantaði við þeirri seinni. Rannsóknin leiðir í ljós að 

aðeins 9 aðilar höfðu leigt sér húsbíl erlendis en 5 aðilar höfðu leigt sér húsbíl hérlendis. 

Sjá mynd númer 5. 

 

Mynd 5: Hlutfall þátttakenda sem leigt hafa húsbíl hérlendis og erlendis 

Athyglisvert þykir að enginn af þeim 13 þátttakendum sem á einhverjum tímapunkti hafa 

leigt sér húsbíl hafa bæði leigt sér húsbíl hérlendis og erlendis, einungis annað hvort. 

Eftir að hafa athugað hvort þátttakendur hafi einhvern tíman leigt sér húsbíl var 

spurt: hvort þeir gætu hugsað sér á einhverjum tímapunkti að leigja húsbíl hérlendis. 

Flestir völdu svarmöguleikan „hugsanlega“ eða 44,39% þátttakenda. 32,65% svöruðu nei 

Búseta Karl Kona Svaraði ekki Hlutfall

Höfuðborgarsvæðið 61 61 1 61,19%

Landsbyggðinni 20 46 1 33,33%

Erlendis 9 2 0 5,47%

Alls 90 109 2 100%
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en þeir sem gátu hugsað sér að leigja húsbíl á einhverjum tímapunkti hérlendis voru 

22,96%. Sjá mynd númer 6. 

 

Mynd 6: Getur þú hugsað þér á einhverjum tímapunkti að leigja húsbíl hérlendis? 

Ekki voru tengsl á milli þess hvort þátttakendur gætu hugsað sér á einhverjum tímapunkti 

að leigja húsbíl hérlendis á milli þess af hvoru kyni þátttakendur eru (2(2)=1,053, p>0,05) 

né aldursflokka (2(8)=11,65, p>0,05). 

Því næst var athugað hvort þátttakendur hafa orðið mikið varir við húsbíla frá 

húsbílaleigum í sínu daglega lífi. Niðustöður rannsóknarinnar sýna að skiptingin er nokkuð 

jöfn en í ljós kom að 53% þátttakenda hafa ekki orðið mikið varir við húsbíla í sínu daglega 

lífi. 

Ekki reyndust vera tengsl á milli kyns og þess hvort fólk varð vart við húsbíla eða ekki 

(2(1)=0,04, p>0,05). Tengsl eru þó á milli þess hvar þátttakendur eru búsettir og hvort 

þeir verði mikið varir við húsbíla í sínu daglega lífi (2(2)=48,36, p<0,05). Hlutfall 

þátttakenda sem búsettir eru á landsbyggðinni er hærra heldur en þeir sem búa á 

höfuðborgarsvæðinu eða erlendis en 53 af 66 svarendum sem búa á landsbyggðinni hafa 

orðið mikið varir við húsbíla. Eins og sést á mynd 7 þá var enginn af þeim 11 sem búsettir 

voru erlendis mikið varir við húsbíla í sínu daglega lífi.  

Þátttakendur voru einnig spurðir hvort þeir hefðu einhverjar tekjur af ferðaþjónustu. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiða í ljós að 39 af 200 svarendum eða 19,5% hafa 

einhverjar tekjur af ferðaþjónustu. 
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Ekki reyndust vera tengsl milli þess hvort þátttakendur hafa einhverjar tekjur af 

ferðaþjónustu eftir því hvar þeir eru búsettir (2(2)=3,66, p>0,05), hvort þátttakendur eru 

karl eða kona (2(1)=0,38 p>0,05), né í hvaða aldursflokki þeir eru (2(4)=0,78, p>0,05). 

 

Mynd 7: Þátttakendur sem verða mikið/ekki mikið varir við húsbíla eftir búsetu 

  



 

35 

3.4 Niðurstöður 

Í þessum hluta verður fjallað um helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Fyrst verður farið 

yfir niðurstöður um viðhorf þátttakenda gagnvart ferðaþjónustu á Íslandi. Því næst verður 

fjallað um viðhorf þátttakenda á erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands og 

að lokum verður farið yfir niðurstöður um viðhorf þátttakenda á húsbílum og 

húsbílaleigum.  

Auk þess að greina hverja spurningu fyrir sig var fylgni á milli þeirra skoðuð. Einnig voru 

tengsl svörunar við bakgrunnsbreyturnar kyn, aldur og búseta skoðuð. Farið verður í 

gegnum hverja spurningu fyrir sig af spurningalistanum og útkomur þeirra útskýrðar með 

töflum og texta. 

Tafla 4 sýnir samanburð á fjölda svara, meðaltöl og staðalfrávik þeirra. Við allar 

eftirfarandi spurningar voru þátttakendur beðnir að svara eftir fimm punkta Likert kvarða  

hversu ósammála eða sammála þeir væru eftirfarandi fullyrðingum nema í síðastu 

spurningunni, þá eru þátttakendur beðnir um viðhorf sitt, aftur voru þeir beðnir um að 

svara eftir fimm punkta Likert kvarða frá mjög slæmt til mjög gott og því er hún aðgreind 

hinum spurningunum í töflu 4. 

Tafla 4: Samanburður á fjölda svara, meðaltala og frávika þeirra 

 

 

Hversu ósammála eða sammála ert þú eftirfarandi fullyrðingum? N M SD

Ferðaþjónusta á Íslandi

Ferðaþjónusta hefur haft jákvæð áhrif á það svæði sem ég er búsett/ur í 201 3,85 0,98

Ferðaþjónusta skapar tekjur fyrir þjóðina 201 4,62 0,75

Ferðaþjónusta skapar störf í öllum landshlutum 201 4,29 0,83

Ferðaþjónusta ýtir undir láglaunastörf 200 3,25 1,03

Ferðaþjónusta leiðir af sér hækkun á verði af vörum og þjónustu 200 3,87 1,04

Ferðaþjónusta leiðir til náttúruverndar 201 2,62 1,08

Ferðaþjónusta leiðir til úrbóta á vegum landsins 199 2,56 1,12

Efnahagslegur ávinningur sem hlýst af ferðaþjónstu er vel nýttur í uppbyggingu greinarinnar 200 2,31 0,99

Erlendir ferðamenn

Aukinn fjöldi erlendra ferðamanna hefur breytt upplifun minni af náttúru landsins 201 3,48 1,22

Erlendir ferðamenn eru vel upplýstir um íslenskar umferðarreglur og fylgja þeim af kostgæfni 201 1,79 0,84

Erlendir ferðamenn virða landið okkar og fara eftir settum reglum 199 2,31 0,99

Aðstaða fyrir erlenda ferðamenn er til fyrirmyndar um allt land 201 2,00 0,94

Húsbílar og húsbílaleigur

Húsbílaleigur stuðla að dreifingu ferðamanna um land allt 200 3,65 0,92

Ferðamenn á húsbílum hafa haft jákvæð áhrif á það svæði sem ég er búsett/ur í 201 2,7 0,85

Húsbílaleigur skapa störf í öllum landshlutum 199 2,83 1,06

Settar hafa verið fram skýrar reglur og leiðbeiningar um notkun húsbíla á Íslandi 201 2,26 0,9

Hvert er viðhorf þitt gagnvart húsbílaleigum á Íslandi? 201 3,18 0,86
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Ferðaþjónusta 

Spurning 1: Ferðaþjónusta hefur haft jákvæð áhrif á það svæði sem ég er búsett/ur í 

Niðurstöður rannsóknar sýna að meirihluti þátttakenda er sammála því að ferðaþjónusta 

hafi haft jákvæð áhrif á það svæði sem þeir eru búsettir í. Flestir þeirra sem tóku þátt voru 

frekar sammála eða 84 (41,79%) svarendur. 55 (27,36%) voru mjög sammála fyrri 

fullyrðingu, 44 (21,89%) svöruðu hvorki né. Eins og sést í mynd 8 þá er minnihluti 

þátttakenda ósammála eða 18 (8,96%) talsins en af þeim voru 5 (2,49%) mjög ósammála. 

 

Mynd 8: Spurning 1, fjöldi svara þátttakenda milli svarmöguleika 

Athugavert er að sjá að þeir svarendur sem eru mjög ósammála fyrri fullyrðingu eru allt 

konur því var ákveðið að kanna hvort munur væri á svörum eftir kyni eða milli 

aldursflokka, ekki var þó marktækur munur á svörum milli kynja (t(196,99)=0,67 p>0,05) 

né milli aldursflokka (F(4,196)=1,12 p>0,05). 

Niðurstöður sýna einnig að þátttakendur sem búsettir eru á landsbyggðinni eru meira 

sammála því að ferðaþjónusta hafa haft jákvæð áhrif á það svæði sem þeir eru búsettir í 

heldur en þeir sem búsettir eru á höfuðborgarsvæðinu (F(2,198)=5,356 p<0,05). 
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Spurning 2: Ferðaþjónusta skapar tekjur fyrir þjóðina 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar er stór meirihluti þátttakenda sammála því að 

ferðaþjónusta skapi tekjur fyrir þjóðina eða 189 af 201 þátttakendum eða um 94%. Flestir 

svarenda eru mjög sammála eða 146 (72,64%), frekar sammála eru 43 (21,39%). Þeir sem 

hvorki eru ósammála né sammála fyrri fullyrðingu eru 5 (2,49%) talsins. Einungis 7 (3,49%) 

þátttakendur eru ósammála því að ferðaþjónusta skapi tekjur fyrir þjóðina. Sjá mynd 9. 

 

Mynd 9: Spurning 2, fjöldi svara þátttakenda milli svarmöguleika 

Eftirtektarvert er að sjá að allir 7 þátttakenda sem eru ósammála því að ferðaþjónusta 

skapi tekjur fyrir þjóðina eru konur, því var ákveðið að kanna hvort marktækur munur 

væri milli svara karla og kvenna, kom í ljós að karlar (M=4,81, SD=0,45) eru meira sammála 

því að ferðaþjónusta skapi tekjur fyrir þjóðina heldur en konur (M=4,48, SD=0,9); 

(t(164,53)=3,40 p=0,001). 

Þátttakendur sem verða ekki mikið varir við húsbíla frá húsbílaleigum í sínu daglega lífi 

(M=4,73 SD=0,68) eru meira sammála því að ferðaþjónusta skapi tekjur fyrir þjóðina 

heldur en þeir sem mikið verða varir við húsbíla (M=4,51 SD=0,80) en marktækur munur 

liggur á milli svara (t(184,09)=-2,04 p=0,043). 

Það er meðalsterk jákvæð fylgni milli svara þátttakenda við fullyrðingunum að 

ferðaþjónusta hefur haft jákvæð áhrif á það svæði sem ég er búsett/ur í og að 

ferðaþjónusta skapi tekjur fyrir þjóðina (r=0,39, n=201, p<0,005). Það segir okkur að ef 

þátttakendur sem sammála séu því að ferðaþjónusta hafi haft jákvæð áhrif á það svæði 
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sem þeir eru búsettir í að þá séu þeir líklegri en aðrir til að vera sammála því að 

ferðaþjónusta skapi tekjur og öfugt. 

 

Spurning 3: Ferðaþjónusta skapar störf í öllum landshlutum 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar eru 183 (91%) þátttakendur sammála því að 

ferðaþjónusta skapi störf í öllum landshlutum. Skipting þeirra sem eru sammála skiptist 

nánast í helming en 92 (45,77%) aðilar eru frekar sammála en mjög sammála eru 91 

(45,27%), sjá mynd 10. 10 (4,98%) þátttakendur eru frekar ósammála en aðeins 2 (1%) 

eru mjög ósammála. Þeir sem hvorki eru ósammála né sammála eru 6 (2,99%) talsins. 

 

Mynd 10: Spurning 3 fjöldi svara þátttakenda milli svarmöguleika 

Marktækur munur reynist vera á svörum milli kynjana í þessari spurningu en karlar 

(M=4,42, SD=0,69) eru meira sammála því að ferðaþjónustan skapi störf í öllum 

landshlutum heldur en konur (M=4,18, SD=0,92); t(197)=2,03 p=0,044). 
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Spurning 4: Ferðaþjónusta ýtir undir láglaunastörf 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar eru 84 (42%) þátttakendur sammála því að 

ferðaþjónusta ýti undir láglaunastörf. Alls svöruðu 200 af 201 þátttakendum þessari 

spurningu. Flestir svarenda völdu þó svarflokkinn hvorki né eða 69 (34,5%). Þeir sem eru 

ósammála voru í heildina 47 (23,5%), af þeim voru 38 (19%) frekar ósammála en 9 (4,5%) 

voru mjög ósammála, sjá mynd 11. 

 

Mynd 11: Spurning 4, fjöldi svara þátttakenda milli svarmöguleika 

Þeir þátttakendur sem eru mikið varir við húsbíla frá húsbílaleigum (M=3,44 SD=1,01) eru 

meira sammála þeirri fullyrðingu að ferðaþjónusta ýti undir láglaunastörf heldur en þeir 

sem minna verða varir við húsbíla (M=3,08 SD=1,03); t(197)=2,53 p=0,012. 
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Spurning 5: Ferðaþjónusta leiðir af sér hækkun á verði af vörum og þjónustu 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar er meirihluti eða 153 (76,5%) af 200 þátttakendum 

er sammála því að ferðaþjónusta leiði af sér hækkun á verði af vörum og þjónustu. Nær 

helmingur svarenda eða 98 (49%) er frekar sammála. Eins og sést á mynd 12 þá jafn margir 

þátttakendur segjast vera hvorki ósammála né sammála og þeir sem eru frekar sammála 

eða 20 (10%) í hvorum flokk. 7 (3,5%) þátttakendur eru því mjög ósammála að 

ferðaþjónusta leiði af sér hækkun á verði. 

 

Mynd 12: Spurning 5, fjöldi svara þátttakenda milli svarmöguleika 

Í ljós kom að meðalsterk jákvæð fylgni reyndist vera milli svara þátttakenda við spurningar 

4 og 5 (r=0,3, n=199, p<0,0005) en það segir okkur að þeir sem sammála eru um að 

ferðaþjónusta ýti undir láglaunastörf eru líklegri til að vera sammála því að ferðaþjónusta 

leiði af sér hækkun á verði af vörum og þjónustu og öfugt. 
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Spurning 6: Ferðaþjónusta leiðir til náttúruverndar 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar er rúmlega helmingur eða 101 (50,25%) 

þátttakendur ósammála því að ferðaþjónusta leiði til náttúruverndar, 69 (34,33%) eru því 

frekar ósammála að ferðaþjónusta leiði til náttúruverndar. 32 (15,92%) þátttakendur eru 

mjög ósammála fyrrgreindri fullyrðingu. Sammála eru 51 (25,38% ) þátttakendur og þeir 

sem svöruðu hvorki né eru 49 (24,38%), sjá mynd 13. 

 

Mynd 13: Spurning 6, fjöldi svara þátttakenda milli svarmöguleika 

Rannsóknin leiddi í ljós að marktækur munur er á svörum karla og kvenna en konur eru 

meira ósammála (M=2,45, SD=1,11) því að ferðaþjónusta leiði til náttúruverndar frekar 

en karlar (M=2,80, SD=1,02); t(197)=2,3 p=0,022. 
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Spurning 7: Ferðaþjónusta leiðir til úrbóta á vegum landsins 

Alls svöruðu 199 þátttakendur af 201 hversu ósammála eða sammála þeir voru að 

ferðaþjónusta leiði til úrbóta á vegum landsins. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar 

er ríflega helmingur þátttakenda ósammála því eða 108 (54,27%), af þeim voru 72 

(36,18%) frekar ósammála og 36 (18,09%) mjög ósammála. 43 (21,61%) svöruðu hvorki 

né en þeir sem sammála eru eða mjög sammála eru 48 (24,12%), sjá mynd 14. 

 

Mynd 14: Spurning 7, fjöldi svara þátttakenda milli svarmöguleika 

Sterk jákvæð fylgni var á milli svara þátttakenda milli fullyrðingana að ferðaþjónusta leiðir 

til náttúruverndar og ferðaþjónusta leiðir til úrbóta á vegum (r=0,62, n=199, p<0,0005). 

Þátttakendur sem mikið verða varir við húsbíla frá húsbílaleigum í sínu daglega lífi 

(M=2,25 SD=1,12) eru meira ósammála þeirri fullyrðingu að ferðaþjónusta leiði til úrbóta 

á vegum landsins en þeir sem ekki verða mikið varir við húsbíla í sínu daglega lífi (M=2,84 

SD=1,06); (t(196)=-3,82 p=0,000). 
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Spurning 8: Efnahagslegur ávinningur sem hlýst af ferðaþjónustu er vel nýttur í 

uppbyggingu greinarinnar 

Alls svöruðu 200 af 201 þátttakendum hversu ósammála eða sammála þeir væru þeirri 

fullyrðingu að efnahagslegur ávinningur sem hlýst af ferðaþjónustu sé vel nýttur í 

uppbyggingu greinarinnar. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar reyndist meirihluti 

svarenda ósammála þeirri fullyrðingu eða 122 (61%), af þeim voru 77 (38,5%) 

þátttakendur frekar ósammála en 45 (22,5%) voru mjög ósammála. Þeir sem hvorki voru 

ósammála né sammála þeirri fullyrðingu voru 54 (27%). Aðeins 12% svarenda voru 

sammála þeirri fullyrðingu en af þeim voru 20 (10%) frekar sammála en mjög sammála 

voru 4 (2%), sjá mynd 15. 

 

Mynd 15: Spurning 8, fjöldi svara þátttakenda milli svarmöguleika 
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Erlendir ferðamenn 

Spurning 9: Aukinn fjöldi erlendra ferðamanna hefur breytt upplifun minni af náttúru 

landsins 

Samkvæmt niðustöðum rannsóknarinnar hefur aukinn fjöldi ferðamanna breytt upplifun 

115 (57%) þátttakenda af náttúru landsins. Ekki var spurt sérstaklega hvernig erlendir 

ferðamenn hafa breytt upplifun, einungis hvort. Af þeim sem sammála eru fyrri 

fullyrðingu eru 72 (35,82%) frekar sammála en mjög sammála eru 43 (21,39%). Eins og 

sést á mynd 16 þá voru 42 (20,9%) hvorki ósammála né sammála þeirri fullyrðingu en 44 

(21,9%) þykir aukinn fjöldi ferðamanna ekki hafa breytt upplifun þeirra af náttúru 

landsins.  

 

Mynd 16: Spurning 9, fjöldi svara þátttakenda milli svarmöguleika 

Niðurstöður sýndu að aukinn fjöldi ferðamanna hefur breytt meira viðhorfi þeirra 

þátttakenda sem eru í aldursbilinu 31-50 ára heldur en þátttakenda sem eru 51 árs eða 

eldri (F(4,196)=4,979 p<0,05). 

Þátttakendur sem verða mikið varir við húsbíla frá húsbílaleigum í sínu daglega lífi 

(M=3,7 SD=1,19) eru að jafnaði meira sammála því að aukinn fjöldi ferðamanna hefur 

breytt upplifun þeirra af náttúrulandsins heldur en þeir sem minna verða varir við húsbíla 

(M=3,27 SD=1,22); t(198)=2,51 p=0,013. 
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Spurning 10: Erlendir ferðamenn eru vel upplýstir um íslenskar umferðarreglur og fylgja 

þeim af kostgæfni 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar kemur í ljós að stór meirihluti svarenda eru 

ósammála því að erlendir ferðamenn séu vel upplýstir um íslenskar umferðarreglur og 

fylgi þeim af kostgæfni eða 164 (82%) af 201 þátttakendum. Eins og sést á mynd 17 þá 

svöruðu flestir svarmöguleikanum mjög ósammála eða 87 (43,28%) en frekar ósammála 

voru 77 (38,31%). Þeir sem hvorki eru ósammála né sammála þeirri fullyrðingu eru 30 

(14,93%) talsins. Þeir sem voru sammála eru í miklum minnihluta en 6 (2,99%) eru frekar 

sammála og 1 (0,5%) var mjög sammála. 

 

Mynd 17: Spurning 10, fjöldi svara þátttakenda milli svarmöguleika 

Marktækur munur er á svörum á milli karla og kvenna en konur (M=1,65, SD=0,77) eru 

meira ósammála því að erlendir ferðamenn séu vel upplýstir um íslenskar umferðarreglur 

og fylgi þeim af kostgæfni frekar en karlar (M=1,97, SD=0,89); t(197)=2,67 p=0,008. 
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Spurning 11: Erlendir ferðamenn virða landið okkar og fara eftir settum reglum 

Alls svöruðu 199 af 201 þátttakendum spurningunni. Samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknarinnar er meirihluti svarenda ósammála því að erlendir ferðamenn virði landið 

okkar og fara eftir settum reglum eða 126 (63,32%) talsins. Eins og kemur fram í mynd 18 

sögðust flestir vera frekar ósammála eða 82 (41,21%) en 44 (22,11%) segjast vera mjög 

ósammála. 41 (20,6%) svarendur voru hvorki ósammála né sammála þeirri fullyrðingu. 

Athyglisvert er að sjá að enginn af 199 svarendum sögðust vera mjög sammála þeirri 

fullyrðingu að erlendir ferðamenn virði landið okkar og fari eftir settum reglum en 32 

(16,08%) sögðust vera frekar sammála. 

 

Mynd 18: Spurning 11, fjöldi svara þátttakenda milli svarmöguleika 

Marktækur munur er á afstöðu karla og kvenna hvort erlendir ferðamenn virði landið 

okkar og fari eftir settum reglum, konur (M=2,14 SD=0,96) eru meira ósammála því að 

erlendir ferðamenn virði landið okkar og fara eftir settum reglum heldur en karlar 

(M=2,53 SD=99) t(195)=2,79 p=0,006. 

Enn fremur eru þeir þáttakendur sem mikið verða varir við húsbíla í sínu daglega lífi 

(M=2,12 SD=0,99) meira ósammála því að erlendir ferðamenn virði landið og fari eftir 

settum reglum heldur en þeir sem ekki verða mikið varir við húsbíla (M=2,49 SD=0,96); 

t(196)=-2,65 p=0,009. 
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Spurning 12: Aðstaða fyrir erlenda ferðamenn er til fyrirmyndar um allt land 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að stór meirihluti þátttakenda eru ósammála þeirri 

fullyrðingu að aðstaða fyrir erlenda ferðamenn sé til fyrirmyndar um allt land eða 154 

(76,62%) af þeim 201 sem svöruðu spurningunni, 88 (43,78%) eru frekar ósammála en 66 

(32,84%) eru mjög ósammála. 29 (14,43%) þátttakendur eru hvorki ósammála né 

sammála því að aðstaðan sé til fyrirmyndar. 16 (7,96%) af þeim þátttakendum sem eru 

sammála þeirri fullyrðingu eru frekar sammála en aðeins 2 (1%) eru mjög sammála, sjá 

mynd 19. 

 

Mynd 19: Spurning 12, fjöldi svara þátttakenda milli svarmöguleika 

Segja má að flestir þátttakendur séu sammála um það að aðstaða fyrir erlenda ferðamenn 

sé ekki til fyrirmyndar um allt land. Niðurstöður sýna að ekki er marktækur munur á 

afstöðu karla (M=2,11 SD=0,94) og kvenna (M=1,92 SD=0,93) varðandi þessa spurning 

(t(197)=1,45 p>0,05), né milli aldursflokka þátttakenda (F(4,196)=1,71 p>0,05).  
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Húsbílar og húsbílaleigur 

Spurning 13: Húsbílaleigur stuðla að dreifingu ferðamanna um land allt 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar kom í ljós að 129 (64,5%) eru sammála þeirri 

fullyrðingu að húsbílaleigur stuðli að dreifingu ferðamanna um land allt, á mynd 20 sést 

að rúmlega helmingur svarenda eru frekar sammála eða 102 (51%), 27 (13,5%) eru mjög 

sammála. Þeir sem hvorki eru ósammála né sammála þeirri fullyrðingu eru 53 (26,5%) 

talsins. Aðeins 18 (9%) þátttakendur eru ósammála þeirri staðhæfingu, frekar ósammála 

eru 10 (5%). 

 

Mynd 20: Spurning 13, fjöldi svara þátttakenda milli svarmöguleika 

Munur er á svörum karla og kvenna um hvort húsbílaleigur stuðli að dreifingu ferðamanna 

um land allt. Karlar (M=3,87 SD=0,76) eru meira sammála því að húsbílaleigur stuðli að 

dreifingu ferðamanna um land allt frekar en konur (M=3,5 SD=0,98) (t(195,47)=2,92 

p=0,004). 

Töluverður munur er einnig á afstöðu þátttakenda eftir aldursflokkum (F(4,195)=8,350 

p<0,05). Þátttakendur í aldursflokkunum 20-30 ára og 31-40 ára eru almennt meira 

sammála því að húsbílaleigur stuðli að dreifingu ferðamanna um land allt heldur en 

þátttakendur í aldursflokkunum 51-60 ára og 61 árs og eldri. 

Meðalsterk jákvæð fylgni er til staðar milli svara þátttakenda á fullyrðingunum 

Húsbílaleigur stuðla að dreifingu ferðamann um land allt og viðhorfi þátttanda gagnvart 

húsbílaleigum á Íslandi (r=0,39, n=200, p<0,0005) 



 

49 

Spurning 14: Ferðamenn á húsbílum hafa haft jákvæð áhrif á það svæði sem ég er 

búsett/ur í 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar kemur í ljós að ríflega helmingur þátttakenda 

eða 115 (57,21%) taka hlutlausa afstöðu gegn þeirri fullyrðingu að ferðamenn á húsbílum 

hafi haft jákvæð áhrif á það svæði sem þeir eru búsettir í, sjá mynd 21. 63 (31,34%) 

svarendur eru því ósammála, 40 (19,9%) af þeim eru frekar ósammála en 23 (11,44%) eru 

mjög ósammála. Aðeins 3 (1,49%) þátttakendur eru mjög sammála fyrri staðhæfingu en 

20 (9,95%) eru frekar sammála. 

 

Mynd 21: Spurning 14, fjöldi svara þátttakenda milli svarmöguleika 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að marktækur munur er á svörum þeirra þátttakenda 

sem búsettir eru á landsbyggðinni og þeirra sem búsettir eru á erlendis (F(2,198)=3,771 

p<0,05) en þeir aðilar sem búsettir eru erlendis eru frekar á því að ferðamenn á húsbílum 

hafa haft jákvæð áhrif á það svæði sem þeir eru búsettir í. Það er þó ekki mikið áhyggjuefni 

fyrir húsbílaleigur hér á landi enda er ekki munur á svörun þeirra sem búsettir eru á 

landsbyggðinni og þeirra sem búa á höfuðborgarsvæðinu. 

Athyglisvert er að sjá að þátttakendur í aldursflokkunum 41-50 ára og 61 árs og eldri 

eru meira ósammála því að ferðamenn á húsbílum hafi haft jákvæð áhrif á það svæði sem 

þeir eru búsettir í heldur en þátttakendur í aldursflokknum 31-40 ára (F(4,196)=3,775 

p<0,05). 
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Marktækur munur er á viðhorfi þeirra sem hafa einhverjar tekjur af ferðaþjónustu og 

þeirra sem ekki hafa tekjur af ferðaþjónustu hvort ferðamenn á húsbílum hafi haft jákvæð 

áhrif á það svæði sem þátttakendur eru búsettir í. Þeir sem hafa tekjur af ferðaþjónustu 

(M=2,38 SD=0,88) eru meira ósammála því að ferðamenn á húsbílum hafi haft jákvæð 

áhrif þar sem þeir eru búsettir en þeir sem engar tekjur hafa af ferðaþjónustu (M=2,77 

SD=0,83). 

Einnig leiða niðurstöður rannsóknarinnar í ljós að þeir þátttakendur sem mikið verða 

varir við húsbíla frá húsbílaleigum í sínu daglega lífi (M=2,44 SD=0,95) eru meira 

ósammála þeirri fullyrðingu að ferðamenn á húsbílum hafi haft jákvæð áhrif á það svæði 

sem þeir eru búsettir heldur en þeir sem ekki verða mikið varir við húsbíla (M=2,94 

SD=0,69) en marktækur munur er þar á milli svara (t(168)=-4,29 p=0,000). 
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Spurning 15: Húsbílaleigur skapa störf í öllum landshlutum 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar kemur í ljós að 80 (40,2%) af 199 svarendum 

taka hlutlausa afstöðu gegn þeirri fullyrðingu að húsbílaleigur skapi störf í öllum 

landshlutum. Eins og sést á mynd 22 þá er stærri hluti þátttakenda þó meira ósammála 

heldur en sammála fyrri fullyrðingu. 67 (33,58) eru ósammála en 52 (26,13%) eru 

sammála. 

 

Mynd 22: Spurning 15, fjöldi svara þátttakenda milli svarmöguleika 

Athyglisvert er að sjá að þeir sem hafa tekjur af ferðaþjónustu (M=2,49 SD=1,21) eru 

meira ósammála því að húsbílaleigur skapi störf í öllum landshlutum frekar en þeir sem 

hafa engar tekjur af ferðaþjónustu (M=2,91 SD=1); (t(51,49)=-2,03 p=0,048). 

Mismunandi afstaða er milli aldursflokka hvort húsbílaleigur skapi störf í öllum 

landshlutum (F(4,194)=4,659 p<0,05). Marktækur munur er á milli þeirra sem eru í 

aldursflokki 51-60 ára og tveggja annarra aldursflokka, annars vegar þeirra sem eru í 

aldursflokkinum 20-30 ára og þeirra sem eru í aldursflokkinum 31-40 ára.Eru því 

þátttakendur á aldrinum 51-60 ára eru meira ósammála að húsbílaleigur skapi störf í 

öllum landshlutum heldur en þeir í aldursflokkunum 20-30 ára og 31-40 ára. 

Þátttakendur sem verða mikið varir við húsbíla frá húsbílaleigum í sínu daglega lífi eru 

heldur ósammála því að húsbílaleigur skapi störf í öllum landshlutum (M=2,56 SD=1,16) 

heldur en þeir sem ekki verða mikið varir við húsbíla frá húsbílaleigum (M=3,08 SD=0,91); 

(t(173,84)=3,47 p=0,001). 
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Spurning 16: Settar hafa verið fram skýrar reglur og leiðbeiningar um notkun húsbíla á 

Íslandi 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þátttakendur eru að stórum hluta ekki sammála því 

að settar hafi verið fram skýrar reglur og leiðbeiningar um notkun húsbíla á Íslandi. Aðeins 

10 (4,98%) af 201 þátttakendum eru sammála fyrri fullyrðingu en einungis 1 (0,5%) af 

þeim er mjög sammála. Eins og kemur fram á mynd 23 þá taka flestir svarenda hlutlausa 

afsöðu í flokknum hvorki né eða 80 (39,8%) talsins en meirihluti þeirra er ósammála eða 

111 (55,18%) svarendur, af þeim eru 62 (30,85%) frekar ósammála en 49 (24,38%) mjög 

ósammála. 

 

Mynd 23: Spurning 16, fjöldi svara þátttakenda milli svarmöguleika 

Munur er á afstöðu karla og kvenna við þessari fullyrðingu, konur (M=2,13 SD=0,87) eru 

meira ósammála því en karlar (M=2,42 SD=0,9) að settar hafi verið fram skýrar reglur og 

leiðbeiningar um notkun húsbíla á Íslandi (t(197)=2,33 p=0,021). 

Þátttakendur sem búsettir eru á landsbyggðinni eru meira ósammála því að settar hafi 

verið fram skýrar reglur og leiðbeiningar um notkun húsbíla á Íslandi en marktækur munur 

reyndist liggja í svörum þeirra og þátttakenda sem búsettir eru á höfuðborgarsvæðinu og 

erlendis (F(2,198)=11,273 p<0,05). 
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Spurning 17: Hvert er viðhorf þitt gagnvart húsbílaleigum á Íslandi? 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar kemur í ljós að 92 (45,77%) af 201 

þátttakendum eru með hlutlaust viðhorf gagnvart húsbílaleigum sem starfa hér á landi. 

Eins og sést á mynd 24 eru þó fleiri með jákvætt viðhorf gagnvart þeim heldur en 

neikvætt. 72 (35,82%) þátttakendur eru með jákvætt viðhorf en af þeim eru 64 (31,84%) 

með gott viðhorf en 8 (3,98%) með mjög gott. 37 (18,41%) þátttakendur eru með 

neikvætt viðhorf gagnvart húsbílaleigum en 30 (14,93%) af þeim eru með slæmt viðhorf 

gagnvart húsbílaleigum en 8 (3,98%) eru með mjög slæmt viðhorf.  

 

Mynd 24: Spurning 17, fjöldi svara þátttakenda milli svarmöguleika 

Athyglisvert er að sjá að þátttakendur sem búsettir eru á landsbyggðinni hafa að jafnaði 

verra viðhorf gagnvart húsbílaleigum heldur en þeir sem búsettir eru á 

höfuðborgarsvæðinu eða erlendis, marktækur munur er á meðaltali þátttakenda 

(F(2,198)=18,752 p<0,05), sjá mun meðaltala þeirra á mynd 25. 

Marktækur munur reyndist einnig vera á viðhorfi þátttakenda gagnvart húsbílaleigum 

eftir aldursflokkum (F(4,196)=3,206 p<0,05). Samanburður eftir á leiddi í ljós að munurinn 

lá á milli aldurshópanna 20-30 og 41-50 ára, þar sem eldri hópurinn hafði verra viðhorf að 

jafnaði, sjá mun meðaltala aldursflokka á mynd 26. 

Niðurstöður sýna að þeir sem verða mikið varir við húsbíla frá húsbílaleigum í sínu 

daglega lífi (M=2,84 SD=0,97) hafa verra viðhorf gagnvart húsbílaleigum en þeir sem 

verða ekki mikið varir við húsbíla(M=3,48 SD=0,62); t(155,26)=-5,51 p=0.00. 
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Meðal sterk jákvæð fylgni er á milli svara um viðhorf gagnvart húsbílaleigum og þess að 

settar hafa verið fram skýrar reglur og leiðbeiningar um notkun húsbíla á Íslandi (r=0,44, 

n=201, p<0,0005) 

 

 

Mynd 25: Meðaltöl viðhorfs þátttakenda gagnvart húsbílaleigum eftir búsetu 

 

Mynd 26: Meðtaltöl viðhorfs þátttakenda gagnvart húsbílaleigum eftir aldri 
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4 Umræða 

Markmið rannsóknanna var að greina stöðu húsbílaleigumarkaðarins og viðhorf 

almennings gagnvart honum. Í fyrri hluta var markaðsgreining framkvæmd til að fá frekari 

innsýn og auðvelda greiningu á stöðu húsbílaleigumarkaðarins en stuðst var við 

eigindlega rannsókn í formi viðtals.  

Niðurstöður viðtalsins leiddi í ljós að helsti styrkleiki húsbílaleigumarkaðarins hér á 

landi er landið og náttúran. Áhugasamir ferðamenn flykkjast hingað til lands til að skoða 

þær ótal náttúruperlur sem í boði eru. Helstu veikleikar er íslenskt verðlag en styrking 

krónunnar hefur leitt til þess að erlendir ferðamenn eru ekki reiðubúnir að eyða jafn 

miklum fjárhæðum og áður. Einnig eru erlendar bókunarsíður að taka til sín mikið af 

hagnaði ferðaþjónustunnar í formi þóknana af bókunum. Mörg tækifæri eru til staðar á 

markaðnum en spáð er um áframhaldandi fjölgun ferðamanna hingað til lands á næstu 

árum og því rými fyrir húsbílaleigurnar til að þróast og vaxa. Þó að meðalútgjöld 

ferðamanna hafa lækkað með árunum þá liggur tækifæri í því fyrir húsbílaleigur að bjóða 

upp á þjónustu sem samræmir tvo útgjaldaliði í einn, farþegarflutninga og gistingu. 

Margir óstjórnanlegir þættir í fjærumhverfi markaðarins hafa töluverð áhrif á rekstur 

húsbílaleiga hér á landi. Styrking krónunnar gagnvart öðrum gjaldmiðlum hefur haft mikil 

áhrif en mörg fyrirtæki á markaði eru óvarin fyrir gengisáhættu í rekstri sínum. Einnig er 

mögulegt að styrking krónunnar hafi áhrif á komu erlendra ferðamanna hingað til lands í 

framtíðinni en Ísland er um þessar mundir dýrasti áfangastaður heims. Áhrif 

veraldarvefsins og samfélagsmiðla hefur leitt til þess að mikilvægt er fyrir húsbílaleigur að 

eyða fjármagni og tíma til að laða að nýja viðskiptavini. Einnig hefur orðið mikil 

vitundavakning í landinu varðandi umhverfismál á síðustu árum en það er mjög jákvæð 

þróun, það hvetur húsbílaleigur enn fremur til að starfa í sátt við samfélagið og huga að 

umhverfinu. Ákveðið hefur verið að undanþága vegna álagningar vörugjalda á bifreiðar 

sem ætlaðar eru til útleigu falli niður árið 2019. Það mun hafa veruleg áhrif á starfsemi 

húsbílaleiga á komandi árum og skerða hagnaðarmöguleika þeirra að einhverju leyti. 

Breyting á lögum um náttúruvernd hafa haft þau áhrif að nú eru aðilar á húsbílum 

skyldugir til að leggja bílum sínum á merktum tjaldsvæðum yfir nóttu. Ekki er ólíklegt að 

frekari lagasetningar muni fylgja og þar með hafa áhrif á rekstur húsbílaleiga haldi 

markaðurinn að vaxa áfram eins og hann hefur gert síðustu ár. 
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Við greiningu á því samkeppnisumhverfi sem er til staðar á húsbílaleigu markaði í dag 

leiddu svör viðmælanda í ljós að samkeppni á markaðnum er mjög virk og það sé í raun 

núverandi samkeppnisaðilar sem hafa að mest áhrif á verðlagningu á markaðnum. 

Viðskiptavinir hafa lítil sem engin áhrif á starfsemi húsbílaleiga eins og staðan er í dag en 

gríðarleg eftirspurn er eftir húsbílum til leigu frá þeim mikla fjölda ferðamanna sem 

streyma hingað til lands. Enn er nóg pláss á markaði fyrir samkeppnisaðila og því lítil ógn 

af nýjum aðilum á markaðnum. Aðgangshindranirnar eru litlar og mótstaða núverandi 

aðila gagnvart nýjum aðilum er minniháttar, upphafskostnaður húsbílaleiga er þó hár. 

Viðhald á húsbílunum er kostnaðarsamt og öflun sérþekkingar er erfitt að nálgast. Einnig 

munu áhrif vörugjalda spila inn í ákvörðun nýrra aðila til að sækja inn á markaðinn. 

Ef bornir eru saman þeir kraftar sem áhrif hafa á samkeppni á markaði húsbílaleiga og 

skilgreiningu á þeim fimm stigum sem spanna æviskeið atvinnugreina má ætla að 

húsbílaleigumarkaðurinn sé staddur á öðru stigi síns æviskeiðs, sem er vaxtastig. 

Í síðari hluta var viðhorf Íslendinga gagnvart húsbílaleigum rannsakað. Til þess var 

notast við megindlega rannsókn í formi spurningakönnunar. 

Könnunin skiptist í þrjá hluta, viðhorf þátttakenda gagnvart ferðaþjónustu, því næst 

viðhorf þeirra gagnvart erlendum ferðamönnum sem koma hingað til lands og að lokum 

viðhorf þátttakenda gagnvart húsbílum og húsbílaleigum sem starfa hér á landi. 

Niðurstöður rannsóknar sýna að meirihluti þátttakenda eru að jafnaði sammála því að 

ferðaþjónusta hafi jákvæð áhrif þar sem þeir búa, að hún skapi tekjur fyrir þjóðina og 

skapi störf í öllum landshlutum. Þátttakendur eru þó ekki bara jákvæðir í garð 

ferðaþjónustunnar hér á landi því meirihlutinn er á þeirri skoðun að ferðaþjónusta leiði 

af sér hækkun á verði á vörum og þjónustu. Rúmlega helmingur er einnig ósammála því 

að ferðaþjónusta leiði til náttúruverndar eða leiði til úrbóta á vegum landsins. Meirihluti 

telur einnig að efnahagslegur ávinningur sem hlýst að ferðaþjónustu sé ekki vel nýttur í 

uppbyggingu greinarinnar. 

Niðurstöður sýna að viðhorf þátttakenda gagnvart þeim erlendu ferðamönnum sem 

ferðast til landsins er að jafnaði slæmt. Þeir telja þá ekki virða landið og náttúruna hér á 

landi og eru ósammála því að þeir fari eftir settum reglum og lögum. Verkefnið leiðir í ljós 

að töluverð óreiða sé á skyldum ökutækjaleiga til að upplýsa ferðamenn um boð og bönn 

í umferð. Þar gætu húsbílaleigur tekið sig á, eða jafnvel mætti álita að ábyrgðin liggi 
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hærra, að það þurfi að setja hnitmiðaðri lög um skyldur húsbílaleiga til að upplýsa 

ferðamenn. Þar gætum við einnig hugsað til stjórnvalda þegar kemur að aðstöðu 

ferðamanna um land allt, miklar betrumbætur væru góð þróun þar sem margir 

þátttakendur rannsóknarinnar voru ósammála því að aðstaða fyrir ferðamenn væri til 

fyrirmyndar. Spilar þar til dæmis inn í skortur á fjárveitingum og lokun tjaldsvæða utan 

háannatíma. 

Niðurstöður sýndu einnig að frekar hlutlaus afstaða er gagnvart húsbílaleigum almennt 

og virðist sem að Íslendingar séu ekki mikið kunnugir um notkun húsbíla annað en að sjá 

þá á götum landsins. Gætu húsbílaleigur þá séð tækifæri á lofti og reynt að markaðssetja 

leigurnar fyrir íslenskan markað, bæði myndi það bjóða Íslendingum fjölbreyttari 

ferðamáta ásamt því að afstaða þeirra gagnvart húsbílaleigum og notendum þeirra gæti 

breyst.  

Í gegnum rannsóknina myndaðist rauður þráður en hann er sá að þátttakendur sem 

verða mikið varir við húsbíla frá húsbílaleigum í sínu daglega lífi eru heldur neikvæðari í 

garð ferðaþjónustu hér á landi, erlendra ferðamanna sem koma hingað til lands sem og 

húsbílaleiga, heldur en þeir sem ekki verða mikið varir við húsbíla. Húsbílaleigur geta í 

raun ekki stjórnað viðskiptavinum sínum og hegðun þeirra en þær geta stuðlað að því að 

þeir fylgi settum reglum og með því komið í veg fyrir slæmar umfjallanir í garð þeirra. 

Mögulega gæti ábyrgðin einnig legið hjá eigendum eða rekstaraðilum tjaldsvæða 

landsins. Þar væri möguleiki á ákveðinni samvinnu til þess að ná fram jákvæðara viðhorfi 

Íslendinga í garð ferðamanna.  

Margar fleiri spurningar í tengslum við umrætt efni hefðu verið gagnlegar við úrlausn 

könnunarinnar. Valdi höfundur að einblína á þær spurningar sem gert var grein fyrir í 

niðurstöðukafla ritgerðarinnar en ljóst er að efnið er víðtækt og býður upp á mikla 

möguleika fyrir frekari rannsóknir. 
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5 Lokaorð 

Meginmarkmið þessar ritgerðar var að svara rannsóknarspurningunni: ,, Hvert er viðhorf 

Íslendinga gagnvart húsbílaleigum á Íslandi í samanburði við ferðaþjónustu og erlenda 

ferðamenn?“. Ásamt því að greina húsbílaleigumarkaðinn af kostgæfni.  

Kom í ljós að viðhorf Íslendinga gagnvart húsbílaleigum er frekar hlutlaust, en hefur þó 

sínar neikvæðu hliðar ásamt því að almennt viðhorf til ferðaþjónustu og erlendra 

ferðamanna er frekar neikvætt. Aukinn fjöldi ferðamanna til landins síðustu ár hefur haft 

mikil áhrif á hvernig markaðurinn hefur þróast og augljóst er að þróunin hefur verið of 

hröð. Áhrif á þjóðvegi og náttúru eru skýr dæmi um óæskileg áhrif af svona mikilli og 

hraðri þróun. Þörf virðist vera á frekari reglum og leiðbeiningum um notkun húsbíla hér á 

landi, einnig fleiri valkosti á tjaldsvæðum utan háannatíma sumarsins, en allt þetta hefur 

spilað inn í að neikvæð umfjöllun og umræða hefur myndast um húsbílaleigur á Íslandi. 

Ef teknar eru til greina þær niðurstöður sem komu fram bæði úr fræðilega hlutanum 

ásamt rannsókninni má sjá að þetta er erfiður markaður sem þarf að huga að mörgum 

hlutum í umhverfi sínu til þess að vera samkeppnishæfur. 
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Viðauki 1-Viðtal 

Getur þú frætt mig örlítið um þróun atvinnugreinarinnar síðustu ár? 

Hefur samkeppnin á markaðnum aukist? 

Hvernig aðgreinið þið ykkur frá samkeppnisaðilum? 

Hvar kaupir fólk helst þjónustu ykkar? 

Af hverju telur þú viðhorf og umfjöllun um húsbílaleigur sé jafn neikvæð og raunin er? 

SVÓT – styrkleikar – veikleikar – ógnir - tækifæri 

Hverja telur þú vera helstu styrkleika þess að reka húsbílaleigu á Íslandi? 

Hverja telur þú vera helstu veikleika í rekstri húsbílaleiga á Íslandi? 

Hverja telur þú vera helstu ógnir í rekstri húsbílaleiga á Íslandi? 

Hvar liggja helstu tækifæri í rekstri húsbílaleiga á Íslandi? 

Fimm krafta líkan Porters 

Ógn nýrra aðila á markað: eru nýjir keppinautar ógn? Telur þú aðgengi inn á markaðinn 

vera auðvelt? Er mikið um aðgangshindranir? (ef svo er hverjar eru þær helstu?) 

Samningsvald kaupenda: Hafa viðskiptavinir áhrif á verð á markaðnum? Telur þú 

viðskiptavini hafa almenn áhrif á starfsemi? 

Samningsvald birgja: Stundið þið viðskipti alltaf við sömu birgjana? Hvað ræður því að 

þið ákveðið að versla við tiltekinn birgja? Hafa birgjar áhrif á verðlagningu hjá ykkur? 

Ógn staðkvæmdarvara: Er einhver sambærileg vara eða þjónusta í boði sem uppfyllir 

sömu þarfir og þið bjóðið upp á? Er ógn af þeim? 

Samkeppni á núverandi markaði: Er mikil samkeppni á húsbílaleigu markaðnum? 

Hvernig lýsir hún sér? Hafa samkeppnisaðilar áhrif á verð? Hvernig bregðist þið við 

samkeppninni? 
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Viðauki 2- Viðhorfskönnun 

Kæri þátttakandi 

Þessi könnun fjallar um viðhorf fólks til ferðaþjónustu á Íslandi og þar sérstaklega um 

viðhorf gagnvart húsbílum og húsbílaleigum sem starfa hér á landi. Hún er í tengslum við 

BS ritgerð mína við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Ég væri mjög þakklátur ef þú gætir 

tekið þér 3-5 mín að svara nokkrum spurningum sem tengjast efni ritgerðarinnar. 

Vinsamlegast athugið að svör verða ekki rakin til einstakra þátttakenda. 

 

Með fyrirfram þökk, 

Friðrik Sigurjónsson 
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