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Formáli 

Þessi markaðsáætlun er lokaverkefni til B.Sc. gráðu við Viðskiptafræðideild Háskólans á 

Bifröst. Vægi hennar er 14 ECTS-einingar sem hluti af 180 eininga grunnámi. Verkefnið heitir 

Aktu, deildu, njóttu. Markmiðið með þessari vinnu er að smíða raunhæfa markaðsáætlun fyrir 

Zipcar á Íslandi.  Ritgerðarsmíð hófust í maí 2018 og lauk í ágúst 2018.  

Rannsóknarspurningunum sem leitast verður eftir að svara eru; Er grundvöllur fyrir rekstri 

Zipcar án aðkomu móðurfélagsins ALP ehf? hver er aðalmarkhópur Zipcar? og hvaða 

markaðsaðgerðir ná best til markhópsins? 

Þessi ritgerð er eigið verk rannsakanda og unnin upp úr eigindlegri rannsókn sem rannsakandi 

framkvæmdi. Í öllum tilvikum sem vitnað er í verk annara er vísað til heimilda. 



 

ii 

 

Þakkir 

 

Ferlið við að vinna þetta lokaverkefni hefur verið langt og strangt en fyrst og fremst 

lærdómsríkt. Ég vil þakka leiðbeinanda mínum honum Jóni Snorra Snorrasyni kærlega fyrir þá 

hjálp og góðar ábendingar sem að hann veitti mér við gerð verkefnisins. Einnig vil ég þakka 

Árna Sigurjónssyni, verkefnastjóra Zipcar, fyrir að veita mér gífurlega gott aðgengi að starfi 

fyrirtækisins. Mig langar einnig að þakka fjölskyldu minni og kærustu, Maríu Björk 

Lárusdóttir, fyrir þá þolinmæði, stuðning og hvatningu sem að þau hafa veitt mér í gegnum 

þetta ferli.  Að lokum langar mig að þakka Veðurguðunum fyrir endalausa rigningu í sumar 

sem auðveldaði mér að sitja yfir verkefninu löngum stundum. 
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1. Inngangur 

 

Íslendingar eru mikil bílaþjóð. Vegalengdirnar á milli landshluta eru miklar og því skiljanlegt 

að fólk sem að á heima í öðru sveitafélagi, eða bæjarfélagi en það vinnur í, vilji nýta sér hlýjan 

einkabílinn til þess að keyra til og frá vinnu. Fólk nú til dags er orðið sífellt umhverfisvænna 

eða ,,grænna“ í hugsun en að tíðkaðist áður fyrr. Fjölmargir einstaklingar vilja ekki eiga 

einkabíl vegna fjárhagslegra ástæðna en aðrir vilja einfaldlega nýta sér reiðhjólið til að fara til 

og frá vinnu vegna lýðheilsulegra sjónarmiða. Staðreyndin er sú að Reykjavík er ein af tveimur 

höfuðborgum í Evrópu þar sem að hlutfall þeirra sem að ferðast með einkabíl til vinnu er um 

75%. Aðeins er það Nikósía, höfuðborg Kýpur, sem að er með jafn hátt hlutfall og 

Reykjvíkingar. Þá er hlutfall þeirra sem að ferðast með almenningssamgöngum lægst í þessum 

tveimur höfuðborgum, ásamt höfuðborg Möltu, Valletta. (EUROSTAT, 2017). 

En hvað er hægt að gera til þess að sporna gegn þessari einkabílaáráttu höfuðborgarbúa?  

Í þessari ritgerð ætla ég að sýna fram á möguleikana sem að felast í deilibílakerfinu Zipcar. 

Zipcar, sem hafa verið starfandi hérlendis í rúmt ár, hafa nú þegar um 10 bíla á götum 

Reykjavíkur. Þjónustan veitir einstaklingum sem annaðhvort kjósa að eiga ekki einkabíl eða 

hefur ekki efni á því, aðgangi að bíl gegn greiðslu. Zipcar bílarnir eru litlir smábílar sem að 

ætlaðir eru til styttri erindargjarða. Meðaltími Zipcar-ferðar er um ein og hálf klukkustund.  

Þeir sem að reka Zipcar hérlendis hafa verið dugleg í að gera samninga við ýmis ríkisrekin 

fyrirtæki sem að eru staðsett í miðbæ Reykjavíkur. Enn sem komið er er þjónustan einungis 

aðgengileg í höfuðborginni.  Zipcar hafa einnig gert samninga við Strætó en þeir sem að nýta 

sér almenningssamgöngur geta stundum þurft að hafa aðgang að bifreið, hvort sem er til 

almennra útréttinga eða einfaldlega til verslunarferða þar sem Zipcar bíll er nýttur til þess að 

flytja afrakstur verslanaferðanna heim.  

Líkt og nær allar íslenskar deilikerfisþjónustur er Zipcar ekki sér íslenskt fyrirbæri, en 

fyrirtækið og hugmynd þess má rekja til Bandaríkjanna, nánar tiltekið í San Francisco. Þar 

virðist vera endalaus uppspretta nýrra lausna fyrir helstu þjónustuleiðir sem að nútíma 

viðskiptavinir geta nýtt sér. Eflaust er þekktasta dæmið um svipaða þjónustuleið fyrirtækið 

Airbnb en þar getur nánast hver sem er leigt ýmis gistipláss hvar sem er í heiminum með 

svipuðum leiðum og hjá Zipcar. Það geta verið allt frá litlum herbergjum upp í heilu kastalana. 
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Þörfin á því að minnka bílaumferð í Reykjavík er mikil og vilji meirihlutans í borgarstjórn er 

skýr, einkabílum skal fækka á komandi árum. Borgarlínan, sem hefur verið mikið í umræðunni 

síðastliðin misseri er ein leið til þess að minnka um þörf einstaklinga til þess að eiga einkabíl. 

(Samtök Sveitarfélaga á Höfuðborgarsvæðinu, 2017). Sú leið ein og sér mun þó ekki draga úr 

umferð einkabíla þar sem spár til ársins 2040 gera ráð fyrir að 70 þúsund manns bætist við 

íbúafjölda höfuðborgarsvæðisins með tilheyrandi áskorunum í byggðar- og 

samgönguskipulagi. Því er ljóst að verði ferðavenjur áfram svipaðar og nú er mun ferðatími 

lengjast með tilheyrandi töfum og auknum ferðatíma.  Þannig er því spáð að aukning í 

heildarakstri á höfuðborgarsvæðinu verði um 55% til ársins 2040 og aukning á heildar 

aksturstíma um 65%. (Samtök Sveitarfélaga á Höfuðborgarsvæðinu, 2015).  

Lausnin á þeim vanda sem blasir við í umferðamálum Höfuðborgarsvæðisins verður því vart 

leystur með einni aðferð þótt Borgarlína muni klárlega gegna mikilvægu hlutverki. Því er 

mikilvægt að skoða sem flestar leiðir til að draga úr umferðarþunga og er Zipcar ein leið sem 

gæti stuðlað að því. 

Þrátt fyrir að Zipcar sé að standa sig vel, miðað við lítið og ungt fyrirtæki hérlendis eru alltaf 

til leiðir til þess að stækka við viðskiptahópinn. Þótt að fyrirtæki séu rekin með fallegri hugsjón, 

um grænni framtíð og færri bílum í einkaeigu þurfa fyrirtæki í sífellu að hugsa um hvort að það 

sé raunverulegur rekstrargrundvöllur fyrir sinni starfssemi. 
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2. Aðferðafræði 

 

Í þessum kafla verður farið yfir þá aðferðafræði sem var nýtt við gerð ritgerðarinnar. 

Rannsakandi nýtti sér sex þrepa líkan Philip Kotler og Kevin Lane Keller til stuðnings við gerð 

ritgerðarinnar, allt frá byrjun hennar til loka. Mikil undirbúningsvinna liggur að baki slíkar 

ritgerðar og því þótti höfundi það kjörið tækifæri til þess að nýta sér líkanið til skipulagningu 

rannsóknarinnar.  

Við gerð ritgerðarinnar studdist höfundur við sex þrepa líkanið í meginatriðum en nýtti sér 

einnig ómetanlega hjálp leiðbeinanda til þess að skilgreina og afmarka rannsóknarefnið. 

Höfundur gerði rannsóknaráætlun til að leggja drög að uppsetningu og skipulagningrar 

ritgerðarinnar sem einnig var stuðst við í ferlinu. 

Við upplýsingaröflun nýtti höfundur sér reynslu bæði úr námi og starfi til þess að leggja mat á 

þær upplýsingar sem að fengust. Afleiddar, sem og frumheimildir voru nýttar. Þær heimildir 

sem teljast frumheimildir eru heimildir sem fást við gerð á rannsókninni sjálfri, í þessu tilfelli 

voru frumheimildirnar fengnar úr viðtölum við viðmælanda rannsóknarinnar, Árna 

Sigurjónsson verkefnastjóra Zipcar. Gallinn við frumheimildir eru að oft geta persónulegar 

skoðanir viðmælanda litað svör þeirra en hinsvegar helsti kosturinn við þær að þeirra er aflað 

af rannsakanda. Þegar upplýsingaöflunarstigi rannsóknarinnar var lokið lagði höfundur mat á 

þær upplýsingar sem áttu við í rannsóknina með því sjónarmiði að svara 

rannsóknarspurningunni á sem bestan hátt. 

Sú aðferðafræði sem beitt var við að meta upplýsingar og greina gögn var með þremur 

aðferðum; PESTEL greiningu , svót greiningu og  fimm krafta líkani Porters.  

2.1 PESTEL 

 

PESTEL (Political, Economic, Social, Technological, Enviromental and Legal) greiningin er 

notuð til að sjá hvaða ytri þættir í umhverfi þjóðfélagsins hafi áhrif á fyrirtæki og starfssemi 

Mynd 1: Sex þrepa rannsóknarlíkan Kotlers og Kellers.  
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þess. PESTEL stendur fyrir; pólitískir-, efnahagslegir-, samfélagslegir-, tæknilegir-, 

umhverfisrænir- og lagalegir þættir. Öll fyrirtæki þurfa að geta greint utanaðkomandi 

rekstrarþætti og getað aðlagað rekstur sinn að þeim þáttum sem að hafa áhrif á 

rekstarfyrirkomulag fyrirtækisins.  

 

Pólitískir þættir hafa mikil áhrif á ákvarðanir og ákvarðanatöku fyrirtækja þar sem að fyrirtæki 

stjórnast oft á tíðum af settum lögum og reglum, sem að þingið setur. Meðal þeirra pólitísku 

áhrifavalda eru t.d. skattalög, stöðugleiki ríkisstjórna og ýmsar reglugerðir. Oft hefur pólítíska 

hliðin hamlandi áhrif á fyrirtæki en stundum, eins og að mun koma fram í þessari rannsókn, þá 

skapa ný lög ný tækifæri.  

Dæmi um efnahagslega þætti sem nauðsynlegt er fyrir fyrirtæki að skoða eru meðal annars 

verðbólga, vaxtastig, vextir og gengisþróun. Þeir efnahagslegu þættir hafa áhrif á til dæmis 

kaupgetu viðskiptavina sem og fjármagnskostnað fyritækja.  

Samfélagslegu þættirnir eru þættir líkt og neysluvenjur einstaklinga, tekjudre ifing sem og 

atvinnu- og byggðarmál. Verg landsframleiðsla og verðbólga spila einnig stórt hlutverk. 

Tæknilegu þættirnir snúast í megindráttum um að þekkja til mögulegrar tækni sem nýst getur 

framleiðslu fyrirtækisins. Einnig eru þróun, þekking og styrkir til frekari rannsókna taldnar 

með sem tæknilegir þættir. 

Umhverfisvernd er sívaxandi umræðuefni ráðamanna. Ráðamenn sekta meðal annars þau 

fyrirtæki sem að menga umhverfi meira en hámarks mengunarskilyrði segja til um. 

Umhverfisþættir sem að flest fyrirtæki þurfa að taka tillit til eru t.d. reglugerðir um sorphirðu, 

umhverfisverndarlög og orkunýting. 

Lagalegu þættirnir sem fyrirtæki verða að virða eru allir markaðir af lögum og reglum sem sett 

hafa verið. Reglugerðir er varða laun, starfsmenn og einkaleyfi þarf að taka inn í greininguna. 

Einnig þarf að hafa sett lög til hliðsjónar þegar kemur að ráðningu starfsmanna, samkeppni við 

önnur fyrirtæki og fleira. (Issa, Chang, & Issa, 2010) 

 

2.2 Svót 
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SVÓT greining (e. SWOT analysis) er einfalt markaðsgreiningatæki en SVÓT er skammstöfun 

yfir styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri. Fyrirtæki nota greiningartækið til þess að greina 

tækifæri, meta ógnanir og finna út styrkleika og veikleika sína. Fyrirtæki nota SVÓT bæði til 

að greina innra og ytra umhverfi sitt. Með því að nýta sér SVÓT greininguna geta fyrirtæki 

meðal annars greint ógnanir líkt og kostnað og samkeppnisaðila á svæðinu eða hugsanleg áhrif 

einstakra aðgerða eða aðgerðarleysis. Því er hægt að segja að SVÓT greiningin gefi góða 

yfirsýn yfir markaðsstöðu fyrirtækisins. 

Þau fyrirtæki sem hafa nýtt sér SVÓT greiningu hafa öðlast betri yfirsýn yfir styrkleika sína og 

veikleika samanborið við þau fyrirtæki sem að nýta sér hana ekki. (Cadle, Paul, & Turner, 

2014) 

 

2.3 Fimm krafta líkan Porters 

 

Michael E. Porter, sem starfaði sem prófessor við Harvard háskólann, birti árið 1979 grein sína 

um fimm krafta, eða þætti, sem hafa áhrif á samkeppni og arðsemi atvinnugreina. Porter mat 

það þannig að það skipti höfuðmáli að fyrirtæki meti hvernig uppbygging atvinnugreinarinnar 

sé til að geta spáð fyrir væntan árangur sinn. Uppbygging atvinnugreinar hefur áhrif á þá 

samkeppni sem að starfar í gróðarskyni. (Deeds & Hill, 1996). Samkeppni innan atvinnugreinar 

er sá þáttur sem ákvarðar væntan langtímahagnað greinarinnar. Ástæðan fyrir því er sú að 

samkeppnin ákveður hvernig það hagræna virði sem að myndast innan atvinnugreinar skiptist. 

Hvort að það sé á milli viðskiptavina, staðkvæmdarvara, birgja eða mögulegra nýrra aðilla sem 

að vilja komast inn á markaðinn. (Porter, 2008). Porter setti fram þá kenningu að eðli 

samkeppni og hversu mikil hún er ákvarðist af þessum fimm kröftum samkeppninar. (porter, 

1979). Kenning þessi hefur verið útfærð á íslensku sem Samkeppnislíkan Porters og fimm 

krafta líkan Porters. Það er gott fyrir fyrirtæki að hafa verkfæri, líkt og samkeppnislíkan Porters 

til þess að greina samkeppni í atvinnugrein sinni sem og að áttað sig mögulegum 

framtíðarógnunum. (Kotler, Bowen, & Makens., 2014).  

Þættirnir fimm sem að Porter dregur fram eru Styrkur og umfang samkeppni innan geirans , 

ógn af birgjum , nýliðun, staðkvæmisvörur og staða viðskiptavina. 

  



 

6 

 

3. Deilihagkerfið 

 

Hægt er að færa góð rök fyrir því að deilihagkerfið í sinni einföldustu mynd hafi fylgt 

mannkyninu líkt og skugginn, allt frá örófi alda. Allt frá því að menn fóru að búa til verkfæri 

og nýta þau í daglegu amstri fóru þeir einnig að lána þau, deila og skiptast á að nýta þau. Það 

að lána, skiptast á og deila þeim hlutum sem að menn eiga er okkur náttúrulegt. Viðskiptalíkan 

deilihagkerfisins er einfalt: að virkja almenning og gefa honum tækifæri á því að breyta þeim 

hlutum eða aðstöðu sem að fólk hefur til ráðstöfunar og afla tekna. Hús og farartæki nema um 

40% af útgjöldum heimila hérlendis. Það gefur því auga leið að þau fyrirtæki sem nýta sér 

deilihagkerfið í viðskiptum geti samhliða því að hagnast sjálf stuðlað að minnkandi útgjöldum 

sinna viðskiptavina. 

Í kjölfar efnahagshrunsins 2008 stóðu margar fjölskyldur og einstaklingar frammi fyrir þeirri 

staðreynd að þau þyrftu að auka ráðstöfunartekjur sínar allverulega. Fjölmargir einstaklingar 

fundu sér aukavinnu, enn fleiri reyndu að leita leiða til þess að finna sér aukatekjur án inngrips 

stjórnvalda, það er að segja vinnu sem er ekki skattlögð. Fjölmargir einstaklingar juku sínar 

ráðstöfunartekjur með því að nýta sér aukarými í húsum sínum til að leigja út án þess að vera 

með nein tilskyld leyfi, enn fleiri seldu einkabílana sína og nýttu sér þar í stað 

almenningssamgöngur, reiðhjól eða annan hátt til að ferðast milli staða. Skiptimarkaðir, líkt og 

Barnaland.is (síðar meir Bland.is) urðu gríðarlega vinsælir. Á slíkum skiptimarköum, sem eru 

nær allir á netinu í dag geta einstaklingar selt vörur eða þjónustu í gegnum þriðja aðila, sem að 

tekur þóknun af hverri sölu. Vinsældir slíkra netvanga má rekja til þess að þrátt fyrir að 

einstaklingar eigi ef til vill ekki sama fjármagn og fyrir efnahagshrunið, þá þarf fólk að stunda 

viðskipti.  Þörfin og getan á því að kaupa nýja hluti, beint úr plastinu, minnkar þegar að það er 

hart í ári. Jafnframt eykst þörfin fyrir að nýta betur það sem er til. (Chaves & Monzón., 2012). 

 

Sérstaða deilihagkerfisins er meðal annars fólgin í því að markaðstorgin sem að fólk stundar 

viðskiptin á eru oft á tíðum utan seilingar yfirvalda. Það er að segja, viðskiptin eru ekki 

skattlögð. Einnig eru örfrumkvæðlarnir að starfa á eigin frumkvæði og á sinni eigin ábyrgð. 

Einnig stunda þessir einstaklingar jafningjaskipti, með aðstoð þriðja aðila.  
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Ekki eru það einungis Íslendingar sem að nýta sér deilihagkerfið sér til fjárhagslegra bóta, þar 

sem að menn sjá skjótan gróða þar eru oft margir að veiða. Airbnb, sem er eflaust það frægasta 

merki sem að tengist deilihagkerfinu var stofnað af tveimur vinum í San Fransisco. Þeir nýttu 

sér það að þeir áttu nokkrar vindsængur (e. air mattress) og voru að leigja þær út fyrir 

ferðalanga yfir hásumarið eða þegar að það var mikið um ráðstefnur eða eitthvað slíkt. Þessir 

tveir amerísku vinir föttuðu að þeir væru með mjög þétt viðskiptamódel í höndunum og töluðu 

við kunningja sinn sem útfærði hugmyndina í vefsíðu, og síðar meir App. Nokkrum árum 

seinna eru þessir vinir milljarðarmæringar og litla vindsængurveldið þeirra er orðið svo stórt 

apparat að það hefur áhrif á húsnæðisverð um allan heim. (Brown, 2016). 

 

3.1 Hugtök Deilihagkerfisins 

 

Þar sem að deilihagkerfið er mjög tæknilegt í eðli sínu og á rætur sínar að rekja til 

bandaríkjanna er vert að nefna nokkur hugtök og hvernig þau útleggjast á hinu ylhlýra og á 

engilsaxnesku. 

Meginhugtökin eru „samfélagsmiðlar“ (e. social media), „Jafningjaskipti“ (e. peer to peer), 

„netvangar“ (e. platforms), „hópfjármögnun“ (e. crowd sourcing), „rafrænt markaðstorg“ (e. 

electronic market place) og „samneysla“ (e. collaborative consumption).  

Sá sem að nýtir sér þjónustu af einni af afurð deilihagkerfisins og, eða , skapar þjónustuna í 

nafni afurðarinnar er „örfrumkvöðull“ (e. micro entrepeneur) og framleiðandi og neytandi á 

sama tíma (e. prosumer). 

3.2 Staða Zipcar í deilihagkerfinu 

 

Þjónustan sem að Zipcar býður upp á á margt skylt við hefðbundnar deilihagkerfisþjónustur. 

Hinsvegar er mismunurinn á Zipcar og öðrum deilihagkerfisþjónustum sá að Zipcar er í eigu 

stórfyrirtækis, AVIS. Því er flotinn sem að Zipcar rekur ekki beint samneysla, né er hann 

notaður í jafningjaskiptum. Því er þjónustan í grunninn keimlík hefðbundnum bílaleigum, 

viðskiptavinir leigja af fyrirtæki sem að á og rekur bifreiðar. Þar á leiðandi eru það ekki 

örfrumkvöðlar sem að græða, né er samneysla á bifreiðunum. Samt er Zipcar rekið með sama 

fyrirkomulagi og aðrar deilihagkerfisþjónustur. Það helsta sem að tengir Zipcar við  

deilihagkerfið er netvangurinn og samneysla, þar sem að allar leigur Zipcarbíla fara í fram í 
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gegnum smáforrit og bílarnir eru einungis nýttir af meðlimum Zipcar.  Zipcar er því eiginlega 

mitt á milli deilihagkerfisþjónustu og hefðbundins þjónustufyrirtækis, þjónustan sameinar það 

sem að deilihagkerfið hefur gert vel með áreiðanleika hefðbundins fyrirtækis. (Sundararajan, 

2013). 
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4. Zipcar 

 

Zipcar hefur skapað sér góðan grundvöll á alþjóðavísu. Hér að neðan verður farið yfir starfsemi 

Zipcar erlendis sem og hér á Íslandi. 

 

4.1 Zipcar erlendis 

 

Fyrirtækið Zipcar var stofnað árið 2000 af tveimur íbúum Massachusetts fylkis í 

Bandaríkjunum. Fyrst um sinn var einblínt á háskólasvæðin en þar eru nokkrir af helstu 

háskólum Bandaríkjanna meðal annars Harvard háskóli. Í dag er Zipcar leiðandi á markaði 

deilibílaþjónustu. Til að geta umfangs eru daglegar ferðir Zipcar í öllum fylkjum 

Bandaríkjanna, tveimur stærstu borgum Kanada og London í Bretlandi um 325.000. Zipcar 

hafa tekið þátt í að móta leiðandi faraskjóta fyrir nýjustu kynslóð neytenda, sem að mörgum 

hverjum hugnast ekki að fjárfesta í bifreið en þurfa samt sem áður að nýta sér slíka í hverri 

viku eða mánuði. Frá árinu 2004 hefur verið stöðug auking nýskráninga meðlima og er 

fjölgunin um 10.000 manns í hverjum mánuði. Í dag eru rúmlega ein milljón manna, um allan 

heim sem að nýta sér þjónustu Zipcar. Heildarfloti Zipcarbifreiða á heimsvísu telur um 12.000 

ökutæki af öllum stærðum og gerðum.  

 

4.2 Zipcar á Íslandi 

 

Zipcar bauð fyrst þjónustu sína hérlendis í september 2017. Fyrst um sinn voru fimm Zipcar 

bílar mögulegir til afnota en í dag eru þeir 10. Fyrstu fimm bílarnir, sem voru staðsettir fyrir 

framan Háskólann í Reykjavík og Landsspítalann, voru allir hefðbundnir jarðeldsneytisbílar 

þegar að þeir urðu fyrst mögulegir til leigu. Áætlunin er og hefur alltaf verið að bjóða einungis 

upp á rafknúin ökutæki, en ákveðið var að hefja rekstur sem fyrst með hefðbundnum bifreiðum. 

Til þess að tryggja að sú áætlun væri ekki einungis falleg hugsjón, heldur áætlun sem að gæti 

staðist, gerðu forráðarmenn Zipcar samning við Orku Náttúrunar ehf. samdægurs og þjónustan 

var gerð aðgengileg. Samningurinn snerist um sameiginlega uppbyggingu innviða fyrir 

þjónustuna þannig að rafbílar gætu verið í deilinotkun í framtíðinni. Í byrjun ágúst 2018 voru 

Zipcar með 10 bifreiðar í flota sínum, af gerðinni Hyundai i10. (Orka Náttúrunar, 2017). 
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Zipcar á Íslandi er í eigu ALP ehf, sem er einnig móðurfélag bílaleiganna AVIS og Budget 

hérlendis. Vert er að taka fram að ALP ehf voru með áform um að stofnsetja keimlíka þjónustu 

og Zipcar bjóða upp á árið 2015. Þessi fyrirhugaða þjónusta var kölluð snattbílar og gengið var 

svo langt að útbúa markaðsefni fyrir þjónustuna. Vegna ágreinings um hver væri rétthafi 

vörumerkisins snattbílar var hætt við þau áform. (Stefánsson, 2015). (Zipcar Ísland, 2018). 

Zipcar nýta sér hugbúnað sem þeir fá að láni frá bandaríska Zipcar. Hugbúnaðurinn, sem er í 

formi tölvu, er tengdur við tölvu bifreiðanna. Hugbúnaður þessi, sem er tengdur við internetið, 

lætur alla starfsemi Zipcar ganga. Hann mælir ekki einungis stöðuna á kílómetrunum á 

bifreiðunum heldur mælir hugbúnaðurinn einnig það hvort að það sé rafmagn á bílunum. Þar 

sem að allt leiguferli Zipcar nýtir sér smáforrit í snjallsímum, tengist forritið hugbúnaði 

bifreiðanna og gerir þannig viðskiptavinum Zipcar kleift að opna og læsa bifreiðunum, svo 

lengi sem að viðkomandi viðskiptavinur sé skráður fyrir bílnum og á meðan leigutíma stendur. 

Viðskiptavinir Zipcar í bandaríkjunum geta meira að segja látið bílinn flauta, til þess að 

staðsetja bílinn betur, en ekki hefur verið talin vera þörf á því fyrir Íslandsmarkað.  

(Sigurjónsson, Viðtal 1, 2018). 

Zipcar á Íslandi fundu sinn markhóp strax í byrjun, líkt og Zipcar í Bandaríkjunum og víðar. 

Zipcar á Íslandi einblína í sinni markaðssetningu á háskólanema, ríkisrekin fyrirtæki og þeim 

sem að oftast nýta sér almenningssamgöngur, það er að segja, strætó. 
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5. Markaðs- og samkeppnisumhverfi 

 

Til þess að fyrirtæki, stór eða smá, geti vaxið í rekstri er þörf á því að þekkja markaðs og 

samkeppnisumhverfi rekstrar síns. Í þessum kafla verður markaðs- og samkeppnisumhverfi 

Zipcar greint með þeirri aðferðafræði sem var tilgreind í kafla 2. 

5.1 Svót greining 

 

Líkt og kom fram í kafla 2 er SVÓT greining öflugt en jafnframt einfalt markaðsgreiningartól 

þess að finna styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri fyrirtækja. Í eftirfarandi kafla mun ég 

greina Zipcar með SVÓT greiningu. 

5.1.1 Styrkleikar 

 

Tæknin sem að Zipcar og viðskiptavinir þeirra nýta sér er stór kostur. Tæknin er aðgengileg, 

einfalt smáforrit í snjallsíma sem að flestir Íslenskir neytendur hafa í fórum sínum en árið 2016 

áttu 86.7% Íslendinga snjalsíma. (Markaðs og miðlarannsóknir ehf., 2016). Önnur 

samkeppnisfyrirtæki sem að myndu vilja veita Zipcar slíka tæknilega þjónustu þyrftu að 

fjárfesta í henni. Á meðan að Zipcar á Íslandi nýtir sér gríðarlega góða og vel reynda tækni sem 

að móðurfyrirtæki Zipcar erlendis býr yfir.  

Þjónustustigið sem að Zipcar veitir er einnig gífurlega hátt. Þar sem að Zipcar er í eigu ALP 

ehf. sem að er eigandi bílaleiganna AVIS og Budget ehf er þjónustuver AVIS og Budget 

samnýtt með Zipcar. Ef að viðskiptavinir eru í vandræðum með því t.d. að opna bíl eða að ræsa 

vél bifreiðarinnar sem að þeir hafa leigt sér eru þjónustufulltrúar ávalt reiðubúnir til þess að 

hjálpa til. Þar sem að Zipcar bílarnir eru allir nettengdir þá gerir það þjónustufulltrúunum kleift 

að ræsa bílana, opna eða jafnvel að sjá hvar bíllinn er staðsettur. Það getur reynst afar gagnlegt 

í hinum ýmsum aðstæðum, til dæmis þegar bifreið sem viðskiptavinir vilja nýta sér er lagt í 

rangt stæði.  

Ólíkt við hefðbundnar bílaleigur þar sem að viðskiptavinir þurfa fylla út eyðublöð og afhenda 

mikið af gögnum eða gefa upp upplýsingar sem er oft mikið tímafrekt ferli þá er umsóknarferli 

Zipcar þjónustunnar gríðarlega snöggt og einfalt. Það eina sem að viðskiptavinir þurfa að gera 

er að skrá sig í þjónustuna, sem tekur um 5 minútur. Síðan er ekkert að vandbúnaði til að leigja 

bíl. Einnig þurfa notendur Zipcar ekki að taka afstöðu til hvort það óski að kaupa auka 
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tryggingar eða aukaþjónustu eða neinu að einhverju tagi, þar sem að öll verðin eru með 

fyrirfram ákveðinni tryggingu á bílunum. 

Ekki er möguleiki á því að bílar séu tvíbókaðir vegna mannlegra mistaka, þar sem að allt 

bókunarferlið fer í gegnum tölvukerfi. Ef að bíll er í leigu þá er hann í leigu, annars er hann 

laus. 

Samningar sem að Zipcar hefur gert við meðal annars opinberar einingar, líkt og 

Landsspítalann má telja sem styrkleika. Allir starfsmenn Landsspítalans fá sérstök kjör á 

Zipcarleigu og enn fleiri eru einfaldlega í reikningssvipskiptum. Slík regluleg innspýting leiga, 

þótt að hún sé með afslætti, er mikilvæg.  

Þrátt fyrir að Zipcar sé ekki með hefðbundnar leigustöðvar, heldur þess í stað er notast við 

merkt bílastæði víðsvegar um Reykjavík, er hægt að flokka þá staðreynd sem styrkleika 

fyrirtækisins. Sú staðreynd að viðskiptavinir Zipcar þurfi ekki að koma sér á eina stóra 

leigustöð, líkt og á öðrum bílaleigum, sem eru oft á tíðum á annaðhvort flugvöllum eða í 

iðnaðarhverfum eykur þægindi viðskiptavina Zipcar. Sérstaklega ef horft er til sérmerktra 

bílastæða Zipcar við stúdentagarðana á Eggertsgötu. Þar eru fjöldinn allur af núverandi og 

mögulegum framtíðar viðskiptavinum Zipcar búsettur og augljóst að mikil þægindi eru fólgin 

í því að geta einfaldlega gengið út um dyrnar hjá sér og nýtt sér þjónustu bifreiðarinnar innan 

nokkura augnablika. 

5.1.2 Veikleikar 
 

Einn helsti veikleiki Zipcar er ást Íslendinga á einkabílnum. Í árbók bílgreinasambandsins fyrir 

árið 2018, sem fjallar um helstu hagtölur um íslenskar bílgreinar og meðal annars heildarfjölda 

skráðra ökutækja á Íslandi má til dæmis sjá að í árslok 2017 voru 366.888 skráð ökutæki á 

Íslandi. Þar af voru um 294.482 ökutæki í umferð á þeim tíma. Því voru að meðaltali fleiri en 

eitt ökutæki skráð á hvern Íslending árið 2017. Með því má með sanni segja að Íslendingar séu 

bílaþjóð, við viljum eiga einkabíl. Til þess að Zipcar dafni sem fyrirtæki þarf því að vera 

markviss vitundarvakning og lífsstílsbreyting á ferðamáta landans. Jafnframt þarf að koma til 

viðhorfsbreyting almennings um að aðrar leiðir við að ferðast í bíl án þess að eiga hann sjálfur 

sé alvöru valkostur. (Rannsóknarsetur verslunarinnar og Bílgreinarsambandið, 2017). 

Ein af höfuðástæðum þess að Zipcar hefur gengið gríðarlega vel í Bandaríkjunum, sem og í 

Evrópu, er sú staðreynd að Evrópskar stórborgir, sem og Bandarískar eru mestmegnis þéttbýli 
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með skilvirkum almenningssamgöngum. Með góðum almenningssamgöngum minnkar þörfin 

á því að eiga einkabíl, fólk getur farið sinna daglegu ferða með meðal annars lestum eða jafnvel 

strætóum. Þar opnast glufa fyrir þá einstaklinga sem að vilja skreppa í stórverslanir í útjarði 

borgarmarkanna eða til læknis í næsta bæ.  

Reykjavík er ekki þekkt fyrir stórbrotnar almenningssamgöngur, þó að vissulega eru uppi 

hugmyndir um að bæta þar úr með Borgarlínu, sem er samstarfsverkefni sveitarfélaga á 

höfuðborgarsvæðinu. Henni er ætlað til að bregðast við fyrirsjáanlegum auknum 

umferðaþunga á næstu 25 árum. Skipulagning Borgarlínunar er eitt af lykilverkefnum í þróun 

byggðar á höfuðborgarsvæðinu. Henni er ætlað að fyrirbyggja að áhrif fjölgunar íbúa og 

ferðamanna næstu áratugi hafi ekki jafn mikil áhrif og fyrirliggjandi spár eru um á 

umferðarþunga borgarinna. Borgarlínunni er ætlað að auka afköst almenningssamgangna og 

þá sérstaklega á svæðum sem að þéttbýli eru eða þar sem að möguleikar eru fyrir þéttingu 

byggða. (COWI, 2017) (Samtök Sveitarfélaga á Höfuðborgarsvæðinu, 2016). 

Sú staðreynd að Zipcar leggur allt sitt traust í netkefi, getur verið tvíeggjað sverð. Augljóst er 

að benda á ókostina við kerfið ef netið skyldi liggja niðri, hvort sem það sé einungis hjá 

netþjónustu-veitanda fyrirtækisins eða einfaldlega hjá Zipcar sjálfum væri það næstum 

ógjörningur fyrir viðskiptavini að sækja þjónustuna.  

Í dag er hámarks kílómetrafjöldi sem að neytendur Zipcar geta ekið án þess að fá svokallað 

kílómetragjald skráð á reikninginn sinn einungis 55 km og því getur verið erfitt fyrir neytendur 

að skreppa út fyrir höfuðborgarsvæðið til erindagjarða. Ef að svo kemur fyrir að viðskiptavinur 

þurfi að koma sér í afmælisveislu á Selfossi og síðan til baka mun heildarakstur bifreiðarinnar 

nema um 100 km. Því eru því nokkrir vankantar á því fyrir viðskiptavini að ganga til allra sinna 

erindagjarða með bifreiðum Zipcar miðað við þær reglur sem í gildi eru í dag. (Zipcar Ísland, 

2018). 

5.1.3 Ógnanir 
 

Helstu ógnanir Zipcar eru önnur fyrirtæki sem að leiga út bíla. Ekki er þá einungis átt við 

hefðbundnar bílaleigur eins og AVIS, Budget eða Hertz heldur einnig aðrar nýjungagjarnari 

bílaleigur slíkt og Carrental.is, en það fyrirtæki gerir eigendum bifreiða kleift að leigja út 

einkabíla sína með tilkomu þriðja aðilla. Zipcar er þó vissulega umtalsvert öðruvísi þjónusta 

heldur en að hinar hefðbundnu bílaleigur bjóða upp á. Ef að hinar hefðbundnu bílaleigur 

landsins myndu fara í beina samkeppni við Zipcar, þá væri rekstrargrundvöllur fyrirtækisins 
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vitaskuld allt annar. Þrátt fyrir að Zipcar eigi góðan bakjarl, í formi fjársterkra eiganda í ALP 

ehf, þá geta samkeppnir tekið stóran skerf af viðskiptavinum fyrirtækja ef ekki er rétt brugðist 

við.  

Önnur ógnun við viðskiptafyrirkomulag Zipcar er hækkandi eldsneytisverð. Þar sem að 

bensíngjald er innifalið í leigu Zipcar bílanna gefur það auga leið að ef að bensínverð hækkar 

mikið, hvort sem er vegna viðskiptabanna, skorts á jarðefnaeldsneyti eða einhverju öðru, þá 

væri hagkvæmi Zipcarbíla ekki í góðri stöðu, Zipcar-liðar þyrftu að hækka verðskránna í 

samanburði við bensínverð eða einfaldlega biðja viðskiptavini sína um að taka bensín á eigin 

kostnað. Vissulega kemur þar á móti inn framtíðarsýn Zipcar að rafbílavæða bílaflotann, en 

Ísland er í kjöraðstöðu er það kemur að framleiðslu raforku. 

Einn helsti ókosturinn við Zipcar er sú staðreynd að ekki er hægt að leigja Zipcarbíl á leigustöð 

A og skila á leigustöð B. Ef að viðskiptavinur þyrfti til dæmis að koma sér frá Holtagörðum til 

Háskólans í Reykjavík myndi Zipcar leiga vera nokkuð óhagkvæm leið til þess að ferðast. Enn 

um sinn er það ekki mögulegt að skila bíl á öðrum áfangastað en þar sem að leiga hófst. Þetta 

getur verið nokkuð fráhrindandi, sérstaklega fyrir fólk sem að vill nota Zipcar í erindagjarðir 

sem að taka fleiri en klukkustund eða svo, þar sem að viðskiptavinir eru satt best að segja að 

borga fyrir kyrrstæðan bíl. Með hefðbundnum bílaleigum tíðkast það yfirleitt að leigja bifreið 

í heilan sólarhring og það getur verið hagkvæmari kostur, ef að viðskiptavinir þurfa einungis  

bíl í 5 klukkustundir, þá myndi það borga sig upp að vera með bílaleigubíl. Helsta ástæðan fyrir 

því að Zipcar býður ekki upp á slíka þjónustu er einfaldlega fjárhagsleg. Til þess að klófesta 

bílastæði, sem þurfa að vera sem miðlægust, þurfa Zipcar að gera samninga við annaðhvort 

borgaryfirvöld eða fyrirtækin sem að eiga bílastæðin sem að um ræðir. Þessu næst þurfa Zipcar 

að mála bílastæðin, setja upp skilti og setja upp hleðslustöð fyrir rafbíla hjá bílastæðunum ef 

að ákveðið er að rafbílavæða flota Zipccar. 

Sóðaskapur, ótillitssemi eða einungis skilningur viðskiptavina á snjallsímatækninni getur 

einnig verið túlkuð sem stór ógn við viðskiptafyrirkomulag Zipcar. Ef að viðskiptavinur leigir 

bíl fyrir hádegi, brunar eins vindurinn eða fyllir ekki á eldsneytistank bílsins, þá kemur það 

fyrst og fremst niður á næsta viðskiptavini á eftir. Þrátt fyrir að Zipcar sé ört vaxandi fyrirtæki, 

er ekki nægur starfskraftur til hjá Zipcar til þess að tryggja það að umgengni bifreiðanna sé í 

góðu horfi, allavega ekki meðan bílaflotinn er lítill. (Sigurjónsson, Viðtal 1, 2018). 
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5.1.4 Tækifæri 
 

Fyrirtæki sem að reka deilibílaþjónustu hafa umtalsverða möguleika til þess að stækka við sig, 

sérstaklega hérlendis þar sem að deilibílaþjónusta er svo ný af nálinni að núverandi- og 

mögulegir verðandi neytendur deilibílaþjónustunnar eru rétt að byrja að prufa sig áfram í 

þjónustunni. Fjölmargir mögulegir neytendur hafa ef til vill ekki hugmynd um hvað Zipcar er, 

eða hvernig Zipcar leiga gengur fyrir sig.  

Zipcar hafa enn um sinn einungis 10 eiginlegar leigustöðvar. Með því er átt við að á 10 stöðum 

víðsvegar í Reykjavík geta viðskiptavinir leigt bíla. Með því má draga rök að því að 

möguleikum Zipcar til þess að stækka og fjölga sínum stöðvum séu nokkuð góðar. Þar sem að 

Zipcar er enn um sinn eina deilibílafyrirtækið sem er starfandi á Íslandi er það mjög mikilvægt 

fyrir Zipcar að byggja upp sem mest samkeppnisforskot þegar að það rennur upp sá dagur að 

annað fyrirtæki sjái hag sinn í deilibílarekstri. 

Zipcar hafa fjöldamörg tækifæri til þess að efla sinn rekstur, með því að gera hann 

umhverfisvænni eða einfaldlega ódýrari. Meðal annars er sá möguleiki á því að bjóða einungis 

upp á rafbíla. Fyrstu rafbílarnir sem að  komu á markaðinn voru of dýrir bílar og litu oftast ekki 

vel út, þó að fegurð bifreiða sé vitaskuld huglæg. Í dag er þó tíðin önnur þar sem að stór og 

vinsæl fyrirtæki, líkt og Tesla motors, sem er í eigu Elon Musk, hafa verið að framleiða rafbíla 

sem eru ekki einungis umhverfisvænir heldur líta þeir út og haga sér eins og sportbílar. Með 

núverandi bílaflota eru Zipcar ekki að nýta sér þann kima markhópsins sem er hvað 

umhverfissinnaður.  

Ef að annað deilibílafyrirtæki, t.d. Über, myndi verað leyft hérlendis gætu Zipcar gert 

sambærilega samninga og systurfélög sín í bretlandi við þá mögulega ökumenn Über sem að 

vilja auka tekjur sínar en hafa ekki afnot af bíl eða vilja ekki hafa áhyggjur af kostnaði vegna 

viðhalds, eldsneytis eða tryggingum (Über, 2017). 

Sú leið gæti opnað fyrir umtalsverða möguleika fyrir nýja viðskiptavini sem geta nýtt sér flota 

Zipcar á þeim tímum sem að nýtingin er ansi nærri núllinu, það er að segja yfir blánóttina, 

sérstaklega um helgar. Leigubílstjórar Reykjavíkur hafa síendurtekið séð sig þurft að gefa út 

yfirlýsingar um það að engin þörf sé á fleiri leigubílum og að þjónustur eins og Uber séu óþarfar 

með öllu. Staðreyndin er hinsvegar sú að heildarfjöldi atvinnuleyfa fyrir leigubíla á 

höfuðborgarsvæðinu er einungis 547 samtals. Sú tala hefur nærri staðið í stað síðan árið 2002, 

þrátt fyrir gríðarlega mikla fjölgun erlendra ferðamanna á ári hverju. Slík staðreynd hefur gefið 
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áhugasömum óleyfisskildum leigubílstjórum byr undir báða vængi, en nú í lok júlímánaðar 

2018 voru meðlimir Facebook-hópsins skutlarar um 42.000. Þar geta meðlimir hópsins óskað 

eftir skutli, gegn vægri þóknun. Slík starfssemi skilar engum sköttum, þar sem að þeir sem að 

nýta sér eftirspurnina eru að öllum líkindum ekki að gefa upphæðirnar sem að eru greiddar fyrir 

skutlin upp til skatts. Ómögulegt er þó að alhæfa slíkt um þessa 42.000 meðlimi hópsins, en 

ekkert opinbert, né óopinbert eftirlit er með starfssemi hópsins. (Sigfúsdóttir, 2018). 

Einnig er það kjörið tækifæri fyrir Zipcar að stækka við flota sinn og bæta við fleiri mismunandi 

bifreiðum. Zipcar erlendis hafa fjöldan allan af mismunandi bifreiðum, allt frá jeppum, 

sportbílum og allt að sendiferðabilum.Sendibílaleiga Zipcar í Bandaríkjunum er gríðarlega 

vinsæl vestanhafs og er þar augljós leið fyrir Zipcar að skapa sér tekjur. Þar væru Zipcar 

hinsvegar að koma sér inn á markað sem að móðurfyrirtæki þess, ALP ehf, er ráðandi í.  

 

5.2 PESTEL greining 

 

Til þess að fyrirtæki geti greint þá áhrifaþætti sem að tengjast ytra umhverfi starfsemi þess er 

það árangursríkt að nýta sér greiningatæki líkt og PESTEL greiningu. Hér verður ytra 

starfsumhverfi Zipcar greint með PESTEL greiningu. 

5.2.1Pólitískir áhrifaþættir 
 

Zipcar hafa verið þónokkuð heppin með þá staðreynd að sitjandi borgarstjórn er gífurlega 

hlynnt þjónustunni sem að Zipcar bjóða uppá. Nærri allir íslenskir stjórnmálaflokkar sem að 

hafa átt kjörna fulltrúa í sveitastjórnum síðastliðin 20 ár hafa haft umhverfisverndarsjónarmið 

á stefnuskrám sínum, því er það mjög ólíklegt að Zipcar fái mikið mótlæti í sínu vinnuumhverfi. 

Þvert á móti þá er það ríkisreknum stofnunum og öðrum pólitískum stofnunum í hag að gera 

sér samstarfssamninga við Zipcar, oft þurfa starfsmenn utan að landi að sækja fundi í Reykjavík 

og þurfa afnot af bíl í fáeinar klukkustundir. 

5.2.2 Efnahagslegir áhrifaþættir 
 

Íslenskt efnahagslíf tekur mikið mið af gjaldmiðli sínum, hinni íslensku krónu. Krónan er 

svipull gjaldmiðill, eins og flest allir Íslendingar kannast við, en rúmlega 10 ár eru frá frægri 

ræðu fyrrum forsætisráðherra, Geirs H. Haarde, sem endaði á hinum ódauðlegu orðum „Guð 

blessi Ísland“. Ef að efnahagur Íslands fer í súginn mun það bitna á Zipcar, líkt og öllum öðrum 
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fyrirtækjum hérlendis. Eldsneytisverð mun hækka og endurnýjun og viðhald á bifreiðaflota 

Zipcar mun verða kostnaðarsamari en er í dag. Hinsvegar má benda á það að árið 2009, þegar 

efnahagskreppan var gífurleg um gjörvöll vesturlönd var Zipcar eitt af þeim fyrirtækjum sem 

að naut góðs af. Einstaklingar sem áttu einkabíl fyrir kreppu en vildu reyna að spara fóru að 

flykkjast að Zipcar og sambærilegri þjónustu.  Því gætu efnahagslegar niðursveiflur þvert á 

móti verið jákvæðar á rekstur Zipcar (Parekh, 2009). 

5.2.3 Samfélagslegir áhrifaþættir 
 

Samfélagslegir áhrifaþættir, líkt og aukin vitundarvakning um lýðheilsu getur haft áhrif á 

Zipcar. Einstaklingar, sem að hafa áhuga á því að nýta sér frekar almenningssamgöngur eða 

jafnvel hafa reiðhjól sem sinn aðal samgöngumáta gætu verið mögulegir nýir viðskiptavinir 

Zipcar.  

Það þarf ekki að eyða mörgum orðum í þá staðreynd að hnattræn hlýnun er verulegt vandamál 

allstaðar í heiminum í dag. Þar sem að Zipcar notkun dregur all verulega úr einkabílafjölda í 

umferð dregst þar á leiðandi úr heildarútblæstri bílaflota Íslendinga. Því er það samfélaginu til 

hags að nýta sér aðrar leiðir til þess að ferðast, Zipcar býður þar upp á góðan og hagkvæman 

kost til þess. 

5.2.4 Tæknilegir áhrifaþættir 
 

Óþarfi er að eyða mörgum orðum í hversu mikil bylting snjallsímavæðing heimsins er.  Til 

þess að nýta þjónustu Zipcar til fulls er það nauðsyn að hafa snjallsíma í fórum sínum. Því er 

það gríðarlega mikilvægt fyrir Zipcar að staðna ekki í tækninýtingu sinni, það er að segja, 

Zipcar verður að byggja á því sem gott er í tæknilega þætti sínum. Snjallsímaforritið sem að 

viðskiptavinir Zipcar nýta sér er auðvelt í notkun ásamt því að vera öruggur greiðslumáti.  

5.2.4 Umhverfislegir áhrifaþættir 
 

Hnattræn hlýnun af mannavöldum vegna gróðurhúsaáhrifa getur einhvern tíma í framtíðinni 

haft þau áhrif að yfirvöld gætu sett blátt bann við einkabílaeign sem drifnir eru með 

jarðefnaeldsneyti.  Þó það sé ekki líklegt á næstu árum eða jafnvel áratugum að algert bann 

verði sett á er líklegt að auknar skattheimtur/álögur á einkabílinn sem ætlaðar eru til að draga 

úr einkabílaeign geti leitt til þess að áhugi fyrir öðrum valkosti til að ferðast milli staða verði 

meira spennandi en hann er í dag. Því má sjá fyrir sér að í framtíðinni verði áhersla á 
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umhverfisvænni ferðamáta (t.d. rafmangnsbíla) en auk þess að stjórnvöld gætu með einhverjum 

ívilnunum stutt undir framgang þess að samnýting faratækja verði helsti valkostur til ferða auk 

bættra almenningssamgangna.  Því má telja líklegt að ef ívilnanir verði settar til þeirra sem 

samnýta bifreiðar til að fækka fjölda einkabíla í umferð þá hafi það jákvæð áhrif á framgang 

fyrirtækja eins og Zipcar. Í Bandaríkjunum hefur það verið reiknað út að fyrir hvern einasta 

Zipcar-bíl fækki einkabílum um 13. Með sömu forsendum má því sjá að með þeim 10 

Zipcarbílum sem eru í umferð hérlendis séu 130 bílum færri einkabílar á götum Reykjavíkur. 

(Zipcar.is, 2018). 

5.2.5 Lögfræðilegir áhrifaþættir 
 

Þeir lögfræðilegu áhrifaþættir sem að Zipcar starfa undir eru helst lög nr 64/2000, sem gilda 

um leigu á skráningarskyldum ökutækjum í atvinnuskyni án ökumanns. Í þeim lögum er skýrt 

tekið fram að fyrirtæki sem leigir út ökutæki eða bifreiðar, gætu sætt refsingum í formi sekta. 

Samgöngustofa sér um eftirlit þess að öllum tilskyldum lögum og reglum sé eftirfylgt og þurfa 

því Zipcar að starfa í góðu samstarfi við þá stofnun (Lög um bílaleigur nr 64/2000).  

Ef að breyting verður á lögum nr 134/2001, er varða leigubifreiðar, í formi þess að Uber verði 

gert löglegt hérlendis munu Zipcar njóta góðs af. Líkt og bent var á í kafla 5.4 hefur Zipcar 

almennt hag á því að geta leigt út bifreiðar sínar til frekari atvinnustarfssemi, líkt og Uber er. 

(Lög um leigubifreiðar nr 134/2001). 

 

5.3 Fimm krafta líkan Porters 

 

Með því að horfa til fimm krafta líkans Porters má fá góða innsýni í samkeppnishæfni 

fyrirtækja, líkt og fjallað var um í kafla 2.3.  

5.3.1 Styrkur og umfang samkeppninar 
 

Ekki er talið æskilegt fyrir fyrirtæki að koma inn á markað sem hefur nú þegar ógrynni af 

sterkum keppinautum sem flestir hafa lagt allt í sölurnar til þess að skapa sér markaðshlutdeild. 

Einnig er það ekki talið vænlegt til árangurs ef að markaðurinn hefur verið stöðugur, eða er í 

samdrætti til langs tíma. (Porter, 2008). 
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Ef horft er til samkeppninar innan þess geira sem að Zipcar starfar á, er lítið um beina 

samkeppnisaðila sem að er í markaðsstöðu til þess að sækja í sig veðrið. Zipcar er eini 

valkosturinn þegar kemur að deilibílum. Vissulega eru hefðbundnar bílaleigur, líkt og Hertz og 

Höldur ehf. með stóran skerf af hlutfalli þeirra Íslendinga sem að þurfa aðgang af bifreiðum, 

en á sama tíma eru samningar frá hefðbundum bílaleigum ávalt gerðir til að minnsta kosti 

sólahrings. Þess vegna eru Zipcar í markaðsráðandi stöðu er það kemur að leigum sem eru til 

skemmri tíma en sólarhrings. 

Almenningssamgöngur eru stór samkeppnisaðilli við þjónustu Zipcar. Zipcar hafa þó séð sér 

tækifæri í samkeppninni, með því að gera sér sérstakan samning við strætó. Samningurinn er í 

formi þess að þeir einstaklingar sem að fjárfesta í 6 mánaða strætókorti fá frí meðlimagjöld í 

Zipcar ásamt ókeypis klukkustund á mánuði í bifreiðum Zipcar. (Zipcar.is, 2018). 

Það er því ljóst að í dag er styrkur og umfang samkeppninnar innan geirans lítil þó v issulega 

geti það breyst hratt. 

5.3.2 Ógn af birgjum 

 

Markaðurinn getur ekki talist aðlaðandi ef að birgjar geta með auðveldum hætti hækkað eða 

lækkað verð eftir eigin hentisemi á nauðsynlegum vörum. Þessi kraftur á helst við þegar birgjar 

eru fáir á markaði og því erfitt fyrir fyrirtæki að nálgast staðkvæmisvörur. (Porter, 2008). 

 

Þar sem að undistaða Zipcar eru bifreiðarnar sem viðskiptavinir leigja út eru bílasölur stærstu 

birgjarnir sem Zipcar eru í samskiptum við. Í langflestum tilfellum eru bílasölur, líkt og aðrir 

birgjar, meira en reiðubúnar að skapa sér gott orðspor og heilbrigt viðskiptasamband við 

mögulega stóra viðskiptavini. Það er í hag þeirra birgja sem að vilja sjá bifreiðar sínar í Zipcar 

flotanum að gera allt sem í valdi sínu stendur til þess að halda Zipcar ánægðum. Hvort að það 

sé með framúrskarandi þjónustu eða einfaldlega með því að halda verði sölubíla sinna í 

lágmarki.  Því er erfitt að sjá að nokkur ógn geti verið frá birgjum.  

5.3.3 Nýliðun 

 

Áhættan á því þegar ný fyrirtæki brjótast inn á markað felst í því að þau koma með nýja getu 

og auðlindir inná markaðinn, samhliða því eru væntingar nýrra fyrirtækja að ná í 

markaðshlutdeild af hinum fyrirtækjunum sem voru áður fyrir á markaðinum. Þetta samspil 
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veldur oftar en ekki auknum kostnaði ásamt miklum breytingum á markaði fyrir fyrirtæki sem 

voru fyrir á markaðnum. (Porter, 2008). 

Þar sem að Zipcar er eina deilibílaþjónustan sem er starfrækt á Íslandi er nýliðun þeirra helsta 

ógn. Ef að til dæmis Hertz á Íslandi myndi horfa til móðurfyrirtækis síns og byrja með 

sambærilega þjónustu og Hertz 24/7, sem er sambærileg þjónusta og Zipcar býður upp á, væri 

þar strax orðinn stór samkeppnisaðilli kominn á sama markað og Zipcar er á. Ómögulegt er 

fyrir höfund þessarar greiningar að vita það með vissu hvort að nýliðun á deilibílamarkaðinum 

sé eitthvað sem að sé að verða stórt vandamál eftir viku eða ár, þar sem að slíkar upplýsingar 

eru iðjulega geymdar sem leyndarmál innan fyrirtækjanna sem að íhuga að byrja með þar til 

gerðar þjónustur.  

Staðreyndin er sú að þrátt fyrir að Zipcar sé með markaðsráðandi stöðu innan deilibílageirans 

er þar samt sem áður glufa fyrir ný fyrirtæki einfaldlega vegna þess að þjónusta af þessum toga 

er svo ný af nálinni.  

5.3.4 Staðkvæmisvörur 

 

Því fleiri staðkvæmdarvörur sem eru fyrir á markaðinum, því fleiri ógnanir. Ef að kaupandi 

getur nálgast vöru, eða þjónustu, sem er eins og varan þín, en með ódýrari hætti, þá getur það 

haft mikil áhrif á arðsemi fyrirtækisins. (Porter, 2008). 

Það sem eigendur Zipcar líta á sem staðkvæmisvörur fyrir sína eigin þjónustu eru 

almenningssamgöngur og einkabílar. Það gefur auga leið að viðskiptafyrirkomulag Zipcar 

gangi ekki upp nema að mögulegir viðskiptavinir fyrirtækisins líti á einkabíl sem óþarfan eða 

nýti Zipcar til erindagjarða sem óhentugt er að fara með almenningssamgöngum. Einkabílaeign 

er samt sem áður umtalsvert stærri staðkvæmisvara fyrir þjónustu Zipcar heldur en 

almenningssamgöngur geta nokkrum sinnum verið. Þægindin sem að fylgja því að aka bifreið 

sem þú getur treyst á er umtalsvert meiri heldur en að nýta sér strætó.  

Staðkvæmdarvörur, líkt og einkabílar og almenningssamgöngur eru því umtalsvert mikil ógn 

við Zipcar.  
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5.3.5 Staða viðskiptavina 
 

Viðskiptavinir hafa ákvörðunarvald, þeir geta ákveðið að sniðganga vörur og þjónustu eða 

jafnvel krafist breytinga á vörum sem fyrirtæki selja. Staða viðskiptavina er sterkari því fleiri 

staðkvæmisvörur eru á markaði. (Porter, 2008). 

Þeir viðskiptavinir Zipcar sem að vilja ekki eiga einkabíl eru í slæmri stöðu, það er að segja, 

þar sem að Zipcar er eina deilibílaþjónustan á Íslandi stendur þeim ekki margt annað til boða. 

Þeir viðskiptavinir sem að nýta sér almenningssamgöngur til daglegra erindagjarða geta að 

sjálfssögðu nýtt sér hana en sú þjónusta er ekki sambærileg og þjónusta Zipcar.  
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6. Helstu samkeppnisaðilar 

 

Þrátt fyrir að Zipcar sé ein á báti hérlendis þegar það kemur að deilibílum eru þó vörur og 

þjónustur sem að Zipcar eru í samkeppni við með einum eða öðrum hætti. Á alþjóðlegum 

markaði eru Zipcar víðsvegar í heiminum í beinni samkeppni við aðrar deilibílaþjónustur, svo 

sem Hertz 24/7, Hiya Car og easyCar Club. Sérstaða Zipcar á Íslandi er sú að fyrirtækið er ekki 

í beinni samkeppni, heldur óbeinni. 

Helstu samkeppnisaðilar Zipcar hérlendis eru því einkabílar, bílaleigur og almennings 

samgöngur eins og áður hefur komið fram.  Sérstaðan sem að Zipcar hefur yfir samkeppnisaðila 

sína, eru þægindin, hversu fyrirhafnarlítið það er að leigja Zipcar. Með því að nýta sér smáforrit 

bjóða Zipcar upp á ákveðna nýjung í bílaleigu á Íslandi. Þrátt fyrir að samkeppnisaðilar Zipcar 

séu með sín eigin smáforrit til þess að leigja bíl, þurfa viðskiptavinir samt sem áður að fara á 

leigustöðvarnar, oftast bíða í röð og fá lyklana afhenta. Leigustöðvar þessara hefðbundu 

bílaleiga eru oft á tíðum úr alfaraleið, við flugvelli eða í iðnaðarhverfum. Því eru það mikil 

þægindi innifalin í því að geta einfaldlega pantað bíl sem er nú þegar staðsettur fyrir utan 

vinnustaðinn þinn eða hjá háskólanum þínum. Engin óþarfa skriffinska né bið eftir lausum 

þjónustufulltrúa. Með þægindunum skapa Zipcar sér samkeppnisforskot. Einnig eru það mikil 

þægindi fyrir viðskiptavini að bensínkostnaður sé innifalinn í leiguverði, sem er umtalsvert 

lærra heldur en hjá samkeppnisaðillum.  

6.1 Verðsamanburður 

 

Með verðsamanburði við 

bílaleigurnar Hertz, AVIS og 

Bílaleigu Akureyrar (Höldur) má 

glögglega sjá verðmuninn á 

þjónustunum sem að Zipcar 

býður upp á. Skilmálarnir eru 

eftirfarandi; valinn er bíll, í ódýrasta verðflokki, með kaskótryggingu upp á 195,000 kr, sóttur 

á reykjavíkurvelli og skilað á sama stað tveimur klukkustundum síðar. 

Mynd 2 - Bílaleiga Akureyrar 
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Hjá Bílaleigu Akureyrar er minnsti bíll mögulegur af gerðinni 

Hyundai i-10, sem er sama gerð og átta af tíu bílum Zipcar. Slíkur 

bíll, eða sambærilegur, kostar 17,385 krónur ef greitt er yfir netið, en 

18,300 krónur ef greitt er á staðnum. (Höldur, 2018). 

Hertz bjóða upp á Toyota Aygo, eða bifreið af sambærilegri stærð, 

sem er örlítið stærri bíll heldur en bílarnir sem að Zipcar bjóða upp á. 

Leigan kostar 14,400 krónur. (Hertz ehf., 2018). 

AVIS bjóða upp á Hyundai i-10, eða sambærilegan, líkt og Bílaleiga 

Akureyrar. Leigan kostar 19,959 krónur. (AVIS, 2018). 

 

Leiga á Zipcar bíl, Hyundai i-10 bíl, líkt og Hertz og Avis bjóða upp á eða Nissan Leaf sem 

er rafknúin bifreið kostar umtalsvert minna. Ef valin er 

ZipBasic áskriftarleiðin, sem er með lægstu 

meðlimagjöldunum, kostar heildarleigan 3,700 krónur. 

Þar af eru 500 krónur í meðlimagjald en 1,600 krónur í 

leiguna sjálfa. Vert er að taka það fram að eldsneyti er 

innifalið í leiguverðinu á öllum Zipcar leigum, en 

eldsneyti er ekki innifalið í verðinu á hinum hefðbundnu 

bílaleigum. (Zipcar, 2018). 

 

 

6.2 Samkeppni við almenningssamgöngur 

 

Almenningssamgöngur eru einnig í óbeinni samkeppni við Zipcar. Zipcar hafa þó séð sér leik 

í bragði með því að gera sér samning við Strætó. Samningurinn er í formi ókeypis Zipcar 

meðlimagjalda fyrir þá einstaklinga sem að fjárfesta í svokölluðu samgöngukorti. 

Samgöngukortið er árskort á verði 9 mánaða korts og er í boði fyrir starfsmenn fyrirtækja sem 

hafa gert samgöngusamning við Strætó. (Strætó BS, 2018).  

Samgöngusamningurinn er ekki fyrsti samningurinn sem að Zipcar hafa gert við Strætó. Í 

janúar 2018 gerðu Strætó og Zipcar sér samning sem að var ætlaður námsmönnum, 18 ára og 

Mynd 4 - AVIS 

Mynd 3 - Hertz 
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yngri. Samningurinn sá var í formi 6 mánaðar strætókorts sem að veitti handhöfum kortsins 

frítt meðlimagjald í Zipcar í þá 6 mánuði sem að strætókortið gildir. (Daðason, 2017). 
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7. Markhópur Zipcar 

 

Zipcar hér á Íslandi hafa ekki gert formlega rannsókn á því hver aðal markhópur þjónustu þeirra 

er, en nýta sér rannsóknir sem að Zipcar erlendis hafa framkvæmt. Eftirfarandi kafli fjallar um 

hver markhópur Zipcar er. 

 

7.1 Markaðshlutun 

 

Hinn meðal viðskiptavinur Zipcar er 25 ára gamall höfuðborgarbúi. En 59% allra núverandi 

viðskiptavina Zipcar eru yngri en 40 ára. Meðalviðskiptavinur þessi er í aðalmarkhópi Zipcar, 

ef miða má við yfirlýsingar, markaðsherferðir og viðtöl við stjórnendur fyrirtækisins. Þegar að 

viðtal var tekið við Árna Sigurjónsson, verkefnastjóra Zipcar, nefndi hann að núverandi 

viðskiptavinahópur sé þó á skjön, það er að segja, margir þeirra sem að nýta sér Zipcar á Íslandi 

í dag nýta sér hann vegna vinnustaðar síns. Háskóli Reykjavíkur, ásamt Landsspítalanum, hafa 

hvor um sig gríðarlega marga starfsmenn sem allir hafa aðgang að fríum meðlimagjöldum í 

þjónustu Zipcar. Af þeim leigum sem að Zipcar hefur þjónustað eru 27% allra Zipcarferða 

skráðar sem fyrirtækjaleigur sem að skilur eftir 73% sem eru þá einstaklingar sem að nýta sér 

þjónustuna. Áhugavert er að nefna að það virðist vera mikill munur á heildarmeðlimafjölda og 

meðaltali leiga á mánuði, en heildarleigur sem hlutfall af heildarmeðlimafjölda er einungis um 

14%. Af því er hægt að draga ályktun að fjölmargir viðskiptavinir Zipcar skrái sig til 

þjónustunnar og greiði meðlimagjöld, án þess að nýta sér hana. (Sigurjónsson, Viðtal 2, 2018). 

Líkt og áður kom fram líta Zipcar hérlendis mikið upp til systurútibúa sinna erlendis. Þá hafa 

Zipcar aðallega litið til starfsseminnar í Bretlandi, þar sem að Zipcar hafa starfað með góðum 

árangri þrátt fyrir afbragðs almenningssamgöngur. Breska Zipcar fann sinn markhóp strax í 

byrjun fyrirtækisins og þeir hafa einblínt sínum markaðsmálum á eftirfarandi kima;  

Háskólasvæði  - Ungt fólk í háskólum, sem eru að stíga sín fyrstu skref í lífinu eiga oft 

á tíðum ekki mikið fjármagn á milli handanna, en eins og fólk er flest þurfa nemendur 

við háskóla að útrétta eins og aðrir og því voru fyrstu Zipcar bílarnir staðsettir við helstu 

háskóla Bretlands fyrst um sinn. 

Stór fyrirtæki – Öll helstu fyrirtæki Bretlands eru staðsett miðsvæðis, þrátt fyrir að 

fólk sem vinnur skrifstofustörf eigi oftar en ekki einkabíl eru einkabílarnir ekki 
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niðurgreiddir af fyrirtækjunum. Þessvegna ákvöðu Zipcar að gera stóra samninga við 

stór fyrirtæki, þannig að starfsmenn sem þurfa að sækja fundi á vinnutíma geti ekið að 

leiðarenda án þess að pæla í bensínkostnaði eða einfaldlega hvort að þau fái stæði við 

ferðalok, þar sem að Zipcar bílar eru yfirleitt með sérmerkt bílastæði. 

Fjölmörg íslensk stórfyrirtæki hafa sett aukna áherslu á samfélagslega ábyrgð í sínum 

tilfallandi verkefnum. Sum fyrirtækjanna, meðal annars mjólkursamsalan, leggja ríka 

áherslu á að vörurnar sem að fyrirtækið selur séu ætlaðar til lýðheilsueflingar neytenda 

og er hráefnið í anda þess. Þar geta Zipcar aukið við sig, með því að bjóða upp á 

umhverfisvæna bíla fyrir starfsmenn sem að meðal annars þurfa að sækja fundi eða 

jafnvel einfaldlega til sneggri erindargjarða án þess að vera á sínum eigin bíl eða taka 

leigubíla til ferðanna.  

Umhverfisvænir einstaklingar -  Einstaklingar sem eru umhverfissinnaðir geta samt 

sem áður þurft aðgang að bíl. Oftar en ekki ferðast þessir einstaklingar yfirleitt með 

reiðhjóli eða einfaldlega almenningssamgöngum til og frá vinnu, en þurfa afnot að 

bifreið nokkrum sinnum í mánuði. (Zipcar, 2013). 

Zipcar víðsvegar í heiminum hafa samnýtt sínar rannsóknir á markhópi sínum og því hafa 

Zipcar á Íslandi ekki talið þörf á því að framkvæma sína eigin markhópagreiningu. Sú ákvörðun 

gæti reynst góð leið til þess að spara bæði fjármagn og tíma stjórnanda Zipcar. Þrátt fyrir að 

bílaeign hérlendis sé jafn há og raun ber vitni, í rauninni er Ísland síendurtekið hluti af þeim 10 

löndum sem að hafa mestu bílaeign ef miðað er við hverja 1000 íbúa. (EUROSTAT, 2016). 

Væntanlegir viðskiptavinir eru á aldrinum 20 til 30 ára og eru að ganga sín fyrstu skref í lífinu. 

Einn væntanlegur viðskiptavinahópur, sem er í kjöraðstæðum til aðsóknar eru nemendur við 

Háskóla Íslands. Fjöldi nemenda þar eru 12,526 en þar af eru 7,771 nemendanna sem eru á 
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þeim aldri sem Zipcar telur vera í sínum aðal markhóp. Háskólamenntað fólk í þessu aldursbili 

er oftar en ekki meira meðvitað um umhverfi sitt og þá sérstaklega móttækileg fyrir 

tækninýjungum. (Agirre, 2013) (Bennett & Maton, 2010).  

Tækninýjungar líkt og snjallsímar þarf varla að eyða mörgum orðum í. Umbylting heimsins 

eftir að snjallsímarnir komu fyrst á markað um mitt ár 2007 hefur verið gífurleg og oft eru 

tímarnir sem að við lifum á kallaðir tímar fjórðu iðnbyltingarinnar (Schwab, 2016). Zipcar nýtir 

sér afurð nútímans til þess að öll þjónusta fyrirtækisins gangi upp, án smáforritsins er Zipcar 

bara ein önnur bílaleigan. Þess vegna er það kjörið tækifæri að nýta sér snjallsímatæknina til 

markaðsstarfs. Þessi svarti spegill sem að rúm 86% þjóðarinnar er með í fórum sínum allan 

liðlangan daginn er gríðarlegt markaðstól fyrir þau fyrirtæki sem að skilja markhóp sinn. 

(Markaðs og miðlarannsóknir ehf., 2016).  

Stærstu símafyrirtæki Íslands, Nova, Vodafone og Síminn eru öll með keimlíka leið við 

markaðssetningu. Þessi fyrirtæki bjóða upp á kaupauka í formi tilboða, hvort að tilboðin séu í 

formi hreins afsláttar eða í tveimur fyrir einum tilboði er þó allur gangur á. Zipcar geta nýtt sér 

þessa markaðsleið sem dreifileið fyrir sína þjónustu. Upplagt væri til dæmis, í samstarfi við 

símafyrirtækin, að bjóða viðskiptavinum upp á fríann klukkutíma með hverri nýskráningu. Þar 

myndu viðskiptavinir fyrirtækjanna fá smjörþefinn af þjónustunni og líklegt að einhver hluti 

myndu verða fastakúnnar Zipcar í framtíðinni. 

Einnig gætu Zipcar nýtt sér samfélagsmiðla til þess að ná betur til síns markhóps. Rannsóknir 

gefa það til kynna að samfélagsmiðlar séu eitt mest árangursríkasta tól sem að völ er á, 
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sérstaklega þegar það kemur að því að markaðssetja vöru eða þjónustu til yngri markhóps. 

(Tuten & Solomon, 2017).  

7.2 Núverandi viðskiptavinahópur 

 

Í byrjun ágústmánaðar voru meðlimir Zipcar 486 talsins. Af þeim voru allir með búsetu á 

höfuðborgarsvæðinu. Þar af voru 144 áskrift í gegnum vinnustaðinn sinn en 341einstaklingar 

greiddu sjálf meðlimagjöld, eins og sjá má á mynd 6.  

Aldursdreifing núverandi viðskiptavinahóps Zipcar er ekki eingöngu í áætluðum markhóp 

fyrirtækisins eins og sjá má á mynd 7. Þessi háa tíðni af 40 til 50 ára viðskiptavinum er að 

öllum líkindum starfsmenn ríkis- og einkafyrirtækja sem að fá meðlimagjöld að Zipcar þeim 

að kostnaðarlausu. Eins og sjá má í töflu 8.3 er sýnir aldursdreifingu viðskiptavina Zipcar má 

glögglega sjá að 46% allra núverandi viðskiptavina Zipcar eru á aldursbilinu 18 til 35 ára. 

Helstu ástæður fyrir því að Zipcar líta á ungt fólk í háskólum sem sinn markhóp eru meðal 

annars vegna þess hversu vel Zipcar erlendis hafa náð til þessa markhóps. Ungt fólk er 
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móttækilegra fyrir þessari nýju þjónustu og háskólasamfélög og svæðin í kringum þau eru mörg 

farin að taka mið af þessari þróun þegar það kemur að skipulagningu stóra háskólasvæða. 

(Zhou, 2014). 

8.  Fjárhagsleg úttekt 

 

Þar sem að starfssemi Zipcar er ennþá á upphafsstigi greiðir móðurfélag þess, ALP ehf, helstu 

kostnaðarliði fyrirtækisins. Í dag nema laun og greiðslur til sameiginlegs þjónustuvers ALP 

ehf. um rúmlega 800,000 krónum á mánuði. Í rauninni er það eini fasti kostnaðarliður 

fyrirtækisins. ALP greiðir fyrir bifreiðarnar sem eru í flota Zipcar ásamt því að greiða 

rekstrarkostnað þeirra. Eðli málsins samkvæmt er á því rekstur Zipcar að vera í stöðugum 

gróða, því að ef að fyrirtæki eða einingar innan fyrirtækja greiða engan kostnað vegna 

starfssemi sinnar þá sitja tekjurnar einar eftir. Því má segja að þar sem að ALP er að reka Zipcar 

sem hliðarþjónustu má gera ráð fyrir því að ekki sé neinn fastur kostnaður til staðar, heldur 

einungis breytilegur kostnaður og tekjur. 

Til að leggja mat á rekstur fyrirtækisins er því nauðsyn að taka fleiri þætti inn í þessa jöfnu. Til 

að gera það á sem raunverulegastan hátt var byggt á tölum frá Félagi Íslenskra 

Bifreiðareiganda, hér eftir FÍB, er varðar rekstrarkostnað bifreiða. Því var rekstrarreikningur 

þar sem að fastur kostnaður vegna reksturs bifreiðanna, ásamt stofnkostnaði vegna 

bifreiðakaupa bætt við ímyndaðan rekstrarreikning fyrirtækisins, án styrks frá móðurfélagi. 

 

8.1 Helstu forsendur 

 

Stór þáttur í þessari úttekt er að greina þá fjárhagslegu þætti sem hafa þarf í huga áður en ráðist 

er í frekari áætlanagerð eða jafnvel framkvæmdir. Hér að neðan verður farið í frekari útlistanir 

á þessum fjárhagsþáttum. Vert er að taka fram að allar upphæðir sem gefnar eru upp eru án 

virðisaukaskatts. 

Fengnar voru gögn um meðlimafjölda, tekjur og gjöld frá Zipcar til þess að vinna úr.  

8.2 Fastur og breytilegur kostnaður 

 

Tryggingar, skattar og skoðun, miðað við úttekt FÍB frá árinu 2018, nema um 204,101 krónur 

á bíl á ári. Laun og greiðslur til sameiginlegs þjónustuvers ALP ehf. eru 800,000 á mánuði 
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Breytilegur kostnaður rekstursins samkvæmt tölum  frá FÍB er 27.25 krónur á hvern ekinn 

kílómeter en innifalið í þeirri tölu er eldsneytiskostnaður, viðhalds- og viðgerðarkostnaður 

ásamt kostnaði vegna hjólbarða.  

 

8.3 Fjárfesting og fjármagnsþörf  

 

Gert er ráð fyrir því að bílafoti Zipcar verði áfram skipaður af  Hyundai i10 bifreiðum, þrátt 

fyrir að markmið fyrirtækisins sé að vera með rafknúna bíla. Stofnkostnaður vegna núverandi 

bílaflota er færður á færður yfir á stofnár fyrirtækisins, 2018. Þar sem að Zipcar starfar undir 

lögum um bílaleigur, eru vörugjöld bifreiðanna sem að fjárfest væri í afnumin. Einnig má 

fastlega gera ráð fyrir flötum 15% afslætti frá heildsala bifreiðanna, ef miðað er við magn 

kaupanna. Því er verðið fyrir nýja Hyundai i10 bifreið á 1,051,715 krónur, eða 10,517,150 fyrir 

10 bifreiðar. (Hyundai.is, 2018). Því er er fjármagnsþörfin í heild sinni 10,517,150 krónur fyrir 

árið 2018. Líklegt má þó telja að í skjóli móðurfyrirtækisins fái Zipcar betri kjör af bifreiðunum 

en gert er ráð fyrir í þessum forsendum.  Jafnframt er gert ráð fyrir áframhaldandi bílkaupum á 

næstu árum, í samræmi við áætlaða aukninga viðskiptavina, sem nemur um 35% á ári ef miðað 

er við vöxt fyrstu 6 mánuði þessa árs. Því er gert ráð fyrir að keyptir verði tæplega fjórir nýir 

bílar á árinu 2019 og fjórir aðrir árið 2020. Forsendur bifreiðakaupanna eru að á bakvið hverja 

50 meðlimi sé nýjum bíl bætt við flota Zipcar, líkt og nú er gert ráð fyrir. (Sigurjónsson, Viðtal 

2, 2018). 

Til einföldunar er gert er ráð fyrir Zipcar taki lán með 0% vöxtum yfir 36 mánuði, til að greiða 

upp bifreiðarnar. Er þá mánaðargreiðsla lánsins 29,214 krónur fyrir hvern bíl, eða um 

3,505,717 krónur fyrir fyrsta ár reksturs, en 6,389,169 krónur á því þriðja. 

8.4 Tekjuáætlun 

 

Tekjustreymi Zipcar er með þeim hætti að tekjurnar koma bæði í gegnum mánaðarlegar 

meðlimagreiðslur auk þess sem að hver meðlimur greiðir fyrir hverja leigu. Til þess að finna 

út meðalverð á hverja selda leigu eða einingu, voru fengnar tölur frá Zipcar varðandi leigur og 

meðlimagreiðslur. Heildarfjöldi leiga sem eru í mánuði eru að meðaltali 71 en tekjur á mánuði, 

sem skiluðu að meðaltali 185,499 krónum. Með þeim forsendum má sjá að meðaltekjur vegna 

stakrar leigu sé um 2,612 krónur. Meðlimagreiðslur fyrirtækja er föst upphæð vegna samninga  

sem Zipcar hefur gert við hin ýmsu fyrirtæki og er upphæðin 135,000 krónur á mánuði fyrir þá 
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132 meðlimi sem eru í fyrirtækjaáskrift. Meðlimatekjur einstaklinga reiknast sem 605 krónur 

á hvern skráðan einstakling en sú meðalupphæð tekur einnig til þeirra einstaklinga sem að hafa 

nýtt sér StrætóZip áskriftarleiðina og greiða eðli málsins samkvæmt ekki meðlimagjaldið. Þar 

sem að 354 einstaklingar eru í áskrift hjá Zipcar eru meðlimagreiðslur einstaklinga 214,402 

krónur á mánuði. Miðað við ofangreindar forsendur má gera ráð fyrir 70% aukningu leigutekna, 

en um 35% aukningu meðlimatekna einstaklinga á ári. 

8.5 Rekstraráætlun 

 

Sala á þjónustunni hófst í september fyrsta starfsárs. Tekjur á fyrsta ári voru ómarktækar, þar 

sem að starfssemin hófst ekki af alvöru fyrr en í Janúar 2018. Heildartekjur á fyrsta ári, 2018, 

eru áætlaðar um 6,4 millj.kr., á öðru ári um 8,3 millj.kr. og þriðja um 12,4 millj.kr. Þannig er 

gert ráð fyrir að heildartekjur vaxi um rúmlega 90% frá fyrsta til þriðja árs. 

Tekjur skiptast þannig að um 65% verða til vegna meðlimagjalda en leigutekjur nema því um 

35%. Stærstu rekstrarkostnaðarliðir miðað við þær forsendur sem hér eru gefnar eru breytilegur 

kostnaður s.s tryggingar, skoðun og skattar (9% af heildarrekstrarkostnaði) og fastir 

kostnaðarliðir, meðal annars laun (91% af heildarrekstrarkostnaði). Áætlunin gerir ráð fyrir 

neikvæðri rekstrarniðurstöðu fyrsta árið en síðan jákvæðri á því fjórða. 

Þessi áætlun er gerð með hliðsjón af tölum FÍB og mikil óvissa er jafnframt í kostnaðarhluta 

hennar. Ekki er gert ráð fyrir tekjum af endursölu bifreiðanna, en tekjur vegna þess koma 

væntanlega inn í rekstur fyrirtækisins á fjórða starfsári, ef miðað er við noktun upp á 36 mánuði.  

Tafla 1 niðurstaða rekstrarreiknings 

 

 

 

 

 

 2018 2019 2020 

Rekstrartekjur samtals ISK 6,418,810 ISK 8,266,443 ISK 12,484,161 

Rekstrargjöld    

Fastur Kostnaður ISK 12,001,010 ISK 12,841,364 ISK 13,975,841 

Breytilegur kostnaður ISK 1,160,850 ISK 1,973,445 ISK 3,354,857 

Rekstrargjöld samtals ISK 13,161,860 ISK 14,814,809 ISK 17,330,697 

Rekstrarniðurstaða ISK 6,743,050 ISK 6,548,365 ISK 4,846,537 
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9.  Niðurstöður og ráðleggingar 

 

Niðurstöður rekstrarreiknings gefa það til kynna að rekstur deilibílafyrirtækis, líkt og Zipcar, 

sé erfiður róður, nema með tilkomu fjárhagslega sterks bakhjarls. Ljóst er að fyrirtækið stæði 

ekki undir þeim kostnaði sem að reksturinn krefst, miðað við þær forsendur sem hér eru gefnar, 

nema fyrir tilstuðlan móðurfyrirtækisins, ALP ehf., sem gerir það að verkum að mikil 

samnýting er á starfsmönnum, þjónustu þeirra, reynslu og þekkingar. Búast má við taprekstri 

fyrstu 3 ár rekstaráætlunar en í ljósi þess að vöxtur þessarar þjónustu víðsvegar um heiminn er 

í stöðugum vexti, má gera ráð fyrir að slíkt gerist hér líka. Ef þær spár ganga eftir um 35% 

aukningu meðlima og 70% aukningu tekna á ári má á árinu 2021 gera ráð fyrir því að Zipcar 

verði rekið með hagnaði án aðkomu móðurfyrirtækisins. 

Ef litið er á tíðni leiga, sem og aldurssamsetningu viðskiptavina, má sjá að rúmlega 52% allra 

leiga koma frá viðskiptavinum sem eru á aldrinum 18 til 35 ára, en aðeins 46% allra meðlima 

Zipcar eru á því aldursbili. Þær niðurstöður eru í samræmi við rannsóknir á markhópi Zipcar í 

Bretlandi og Bandaríkjunum. Af því má draga þann lærdóm að aðalmarkhópur Zipcar sé 

duglegastur við að nýta sér þjónustuna og eru þar af leiðandi arðbærasti viðskiptavinahópur 

fyrirtækisins. Til að efla stöðu fyrirtækisins er því mikilvægt að leita leiða til að stækka þann 

hóp sem að er hvað virkastur í að nýta sér þjónustuna, það er aldurshópurinn 18-35 ára. 

Til að fjölga í markhópnum mælir höfundur með því að ráðist verði í markaðsherferð gagngert 

til þess að sækja þann aldurshóp í þjónustuna.  Greining gagna sýnir að einungis 27 meðlimir 

Zipcar eru nemar við Háskóla Íslands, en þó eru nokkur vikmörk á þeirri tölu, þar sem að sú 

tala er áætluð út frá skráðum vefföngum viðskiptavina. Því er vel hægt að gera ráð fyrir því að 

heildarfjöldi meðlima Zipcar sem að ganga í Háskóla Íslands séu um 80. Sé hærri talan nærri 

lagi má áætla að einungis um 0,6% allra nemenda Háskóla Íslands séu meðlimir Zipcar. (Viðtal 

2 við Árna, 2018.). Þar sem að 7,711 manns eða um 61% allra nemenda við Háskóla Íslands 

eru á aldursbilinu 18-30 ára er þar því kjörið tækifæri fyrir Zipcar að sækja í sig veðrið með 

virkri markaðssetningu með nýstárlegum leiðum, líkt og tilboðskerfi símafyrirtækjana er, sem 

og á samfélagsmiðlum. Upplagt væri til dæmis, í samstarfi við símafyrirtækin, að bjóða 

viðskiptavinum upp á fríann klukkutíma með hverri nýskráningu.  Auk þess má nýta opna daga 

í háskólunum, til að kynna starfssemina og nytsemi þjónustunar fyrir einstaklinga sem hafa 

ekki ráð á að eiga ekki einkabíl eða einfaldlega kjósa að eiga ekki slíkan.  
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10. Lokaorð 

 

Bílaumferð Reykjavíkur hefur lengi verið mikið þrætuepli innan þjóðfélagsins. Sumum finnst 

umferðin of mikil á meðan aðrir benda á þá staðreynd að fólk aki eitt í bílum í stað þess að vera 

í samfloti. Aukinn umferðaþungi leiðir af sér lengri ferðatíma, þéttari umferð sem eykur líkur 

á tjónum og umferðarslysum. Góðar almenningssamgöngur geta hjálpað mikið til til þess að 

sporna gegn umferðaálagi. Með Zipcar er boðin önnur leið sem er góður valkostur til þess að 

fækka umferðarálagstímum á höfuðborgarsvæðinu. Það er mikilvægur valkostur því 

staðreyndin er að hvorki reiðhjól, samflot í bílum né almenningssamgöngur leysa þann vanda 

ein og sér. Það þarf sambland af mörgum leiðum og Zipcar á sér örugglega framtíð í því 

samspili. 

Samt sem áður þá þurfa fyrirtæki að hafa grundvöll fyrir áframhaldandi rekstri sínum, ef miðað 

er við forsendurnar sem að gefnar eru er erfitt að sjá fjárhagslega ástæðu fyrir áframhaldandi 

rekstri Zipcar. Þrátt fyrir litla sem enga fjárhagslega ástæðu fyrir áframhaldandi rekstri er þó 

sú staðreynd að þjónustan sem að Zipcar býður viðskiptavinum sínum upp á einstök á Íslandi, 

það er enginn sambærileg þjónusta frá þeim fyrirtækjum sem að Zipcar eru í samkeppni við. 

Það býður upp á fjöldan allan af möguleikum fyrir mögulega stækkun fyrirtækisins.  

Öll fyrirtæki þurfa nýja viðskiptavini á sama tíma og þau viðhalda núverandi viðskiptahóp 

sínum. Zipcar bjóða upp á þjónustu sem er vel liðin erlendis en er eflaust lítt þekkt hérlendis. 

Með markvissri markaðsherferð sem beint væri að markhópi sínum, einstaklingum á aldrinum 

20 til 30 ára, gætu Zipcar aukið markaðsráðandi stöðu sína. Ef að Zipcar halda rétt á spilunum 

og ákveða að einblína á það sem að þeir eru sterkir í, það er að segja, ríkisfyrirtækjum og 

háskólanemum, þá ná þeir að viðhalda núverandi viðskiptavinum sínum á sama tíma og þeir 

bæta við sig nýjum.   
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