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Ágrip  
Sköpunarkraftur Íslendinga fær að njóta sín í gegnum margvíslegar skapandi greinar og þar á 

meðal hönnun. Íslensk hönnun er á mikilli uppleið og hönnunarsamfélagið að eflast. 

Markmið þessa verkefnis er að skoða framleiðsluumhverfið á Íslandi út frá íslensku hönnunar 

og framleiðslufyrirtæki, hvernig samkeppnismarkaðurinn horfir við því og leita svara við því 

hvort fýsilegt sé að framleiða hágæða lampa hérlendis ætlaða til útflutnings.  

 

Helstu niðurstöður voru þær að margt bendi til þess að hagkvæmara geti verið að flytja 

framleiðslu á vörum fyrirtækisins erlendis til að hafa meiri nálægð við öflugri tækjabúnað, 

þar sem efnisaðdrættir eru einfaldari og fjölbreyttara aðgengi að framleiðslu nauðsynlegra 

íhluta.  

 

Lykilorð: Íslensk hönnun, framleiðsla, samkeppnismarkaður, inn- og útflutningur, 

samkeppnishæfni. 

  

Abstract  
The creative spirit of Icelanders is flourishing through many creative industries, including 

design.  Icelandic design is rapidly growing and the design community is strengthening.  The 

goal of this thesis (project) is to look at the production environment in Iceland from the 

perspective of an Icelandic design and production company.  How it is approaching the 

competitive market and investigate the feasibility of producing high quality lamps in Iceland 

that are intended for export. 

 

Main conclusions indicate that it may be more economical to transfer the production of the 

company´s products abroad.  This would be to gain more closeness to more powerful 

equipment (tools), have simpler access to ingredients and more varied opportunities to the 

production of necessary components. 
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Inngangur 
Hönnun er mikilvægur þáttur í menningu þjóðarinnar sem og atvinnulífi hennar og með 

stofnun Hönnunarmiðstöðvar Íslands árið 2008 öðlaðist íslenska hönnunarsamfélagið löngu 

tímabæra og verðskuldaða virðingu. Síðan þá hefur vegur hönnunar vaxið mikið og eigum 

við Íslendingar nú hönnuði sem eiga vel heima meðal þeirra bestu í heiminum. 

Meginhlutverk Hönnunarmiðstöðvar er að efla skilning þjóðarinnar á mikilvægi hönnunar 

fyrir samfélagið í heild og hafa stjórnvöld í samstarfi við atvinnulífið og  hönnunarsamfélagið 

unnið að gerð hönnunarstefnu stjórnvalda fyrir árin 2014-2018 undir yfirskriftinni “Hönnun 

sem drifkraftur framtíðar”. Markmiðið með hönnunarstefnunni er að auka vægi hönnunar í 

íslensku atvinnulífi með það að sjónarmiði að styrkja samkeppnisstöðu íslenskra fyrirtækja 

og auka verðmætasköpun og lífsgæði. Ákveðin vitundarvakning hefur orðið hjá stjórnvöldum 

um að leggja áherslu á íslenska framleiðslu og hönnun sem er afar jákvætt fyrir greinina.  

 

Fyrirtækið Design Studio Reykjavik er tiltölulega nýtt íslenskt hönnunar- og 

framleiðslufyrirtæki og viðfangsefni þessarar ritgerðar er að skoða framleiðsluumhverfið á 

Íslandi út frá fyrirtækinu með notkun PESTEL greiningar. Framleiðsla ýmissa hönnunarvara 

fer fram hérlendis og í þessari ritgerð verður leitast við að svara því hvort að það sé í raun 

fýsilegur kostur. Markaðsumhverfi fyrirtækisins verður einnig skoðað og til þess verða 

notaðar hefðbundnar greiningaraðferðir eins og Fimm krafta líkan Porters og SVÓT.  

  

1.1 Uppbygging ritgerðar 
Verkefnið hefst með kynningu á fyrirtækinu Design Studio Reykjavik og vörum þess sem 

þegar eru komnar í framleiðslu. Í beinu framhaldi er farið yfir ljósahönnun og áhrif þess að 

hagræða raflýsingu eftir hentugleika. Í köflum þrjú og fjögur verður framleiðsluumhverfinu á 

Íslandi gerð skil og það greint með PESTEL greiningu. Kafli fimm er um markaðsumhverfið 

og það er skoðað frá mörgum hliðum. Þar verður farið yfir þær ógnanir og þau tækifæri  sem 

blasa við fyrirtækinu á markaði og styrkleikar og veikleikar fyrirtækisins greindir. Innan 

markaðskaflans er að finna kafla um útflutning og tollun ásamt því að farið verður yfir 

hvernig fyrirtæki það eru sem teljast Born Global fyrirtæki og kenningin um The Long tail 

verður kynnt. Kaflinn Vellíðan og gildi kennir okkur að neytendur þrá vörur sem gera þá 
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hamingjusama og í kjölfarið verður farið yfir skilgreininguna á gæðavöru. Markaðskaflanum 

lýkur svo með umfjöllun um vörusýningar og mikilvægi þess að rétt sé staðið að þeim.  

Niðurstöðukaflinn er sá sjötti og þar eru niðurstöður greininganna einnig ítarlega ræddar.  
  

1.2 Rannsóknarspurning 
Er fýsilegt að framleiða hágæða lampa á Íslandi ætlaða til útflutnings? 
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2. Design Studio Reykjavik 

Fyrirtækið Design Studio Reykjavik ehf. var stofnað af Kjartani Óskarssyni húsgagnahönnuði 

og innanhússarkitekt árið 2014 eftir að hann lauk meistaranámi í húsgagnahönnun og 

framleiðslu frá Rhode Island School of Design í Bandaríkjunum. Í náminu sérhæfði Kjartan 

sig í hönnun ljósa og lampa með áherslu á að tengja saman notanda og hlut með einfaldri 

hreyfingu til þess að breyta lýsingunni. Með þetta í huga hannaði hann nokkra lampa sem 

síðan urðu að lokaverkefni hans við skólann og upphaf Design Studio Reykjavik. Fyrirtækið 

leggur megin áherslu á ljós og lampa og hefur átt góðu gengi að fagna enda hönnun Kjartans 

nútímaleg en um leið klassísk og ólík öðru sem nú fyrirfinnst á markaðnum. Kjartan hefur 

hlotið fjölda verðlauna fyrir verk sín. Meðal annars verðlaun sem hann fékk fyrir 

heildarhugmyndina (e. concept) á vörusýningunni WantedDesign í New York í maí 2015 og 

einnig þegar hann var valinn einn af Scandinavian Talent a la Carte á sölusýningunni Maison 

& Objet í París í janúar 2016. Þá var vegglampinn HALO valinn vara ársins (e. Product of the 

year) á vegum Hönnunarmiðstöðvar Íslands og Reykjavik Grapevine. Margvísleg starfsemi 

Design Studio Reykjavik er meðal annars fólgin í hugmyndavinnu, hönnun og smíði á 

frumgerðum en fyrirtækið framleiðir sjálft hluta af lömpunum og flytur inn íhluti í 

framleiðsluna. Allir lamparnir eru settir saman og gerðir tilbúnir fyrir sölu í fyrirtækinu. 

Markaðssetning fyrirtækisins felst meða annars í því að taka þátt í vörusýningum og 

kaupstefnum bæði hérlendis og erlendis en unnið er að því að fylgja eftir þeim árangri sem 

náðst hefur við að koma hönnun Kjartans Óskarssonar á framfæri erlendis. 

2.1 Vörurnar 
Lamparnir sem fyrirtækið framleiðir eru sérstakir fyrir margra hluta sakir. Þeir flokkast sem 

skrautlýsing og þeim er ætlað að fegra það umhverfi sem þeir eru í en jafnframt geta notendur 

þeirra auðveldlega breytt lýsingunni sem frá þeim kemur. Þeir eru hannðir út frá ljósgjafa eða 

hreyfingu og eru þar með ekki hefðbundnir lampar með haus fyrir ljósaperu. Efnisval er 

frábrugðið því sem oftast er notað í lampa eins og viður, leður, hraun, spegill og kopar. Hér á 

eftir verða skoðaðir þrír af þeim lömpum sem fyrirtækið hefur hafið framleiðslu á. 
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HALO er vegglampi sem hefur vakið heimsathygli 

fyrir að vera einstakur og öðruvísi. Hann var 

hannaður til þess að skapa nýja og skemmtilega 

tengingu milli lampans og notanda hans. 

Hönnuðurinn lagði mikið upp úr því að hægt væri 

að stilla ljósmagnið frá lampanum á einfaldan hátt 

og til þess að gera það áhugavert þá eru engin 

sjáanleg stjórntæki líkt og rofi eða ljósdeyfir heldur 

er það innbyggt í lampann sjálfan. Lampinn 

samanstendur af tveimur viðar hringjum og leðuról. 

Minni hringurinn inniheldur stýrieininguna og stærri 

hringurinn sem er skorinn út með CNC fræsitækni 

er með innbyggðum ljósgjafa. Efnisvalið er 

gegnheill viður. Til þess að tengja hringina saman er 

handsaumuð leðuról. Ólin er með innbyggðum 

rafmagnsvír sem færir rafmagnið frá stýrihringnum 

niður í ljóshringinn. Til þess að stilla ljósmagnið þarf einfaldlega að draga til ólina. Með því 

að toga niður hægra megin er kveikt á lampanum og ljósmagnið eykst eftir því hversu langt er 

togað. Eins til þess að minnka ljósmagnið eða til þess að slökkva á lampanum er togað niður 

vinstra megin. Með þessari einföldu hreyfingu er verið að leitast eftir því að fá fólk til þess að 

upplifa eitthvað nýtt eða ólíkt því sem það hafði áður upplifað við notkun ljósdeyfa eða til 

þess að umbreyta ljósi. 

HALO Mirror er speglalampi og afbrigði af HALO 

lampanum. Lampinn er hringlaga og kemur í þremur 

stærðum 60, 80 og 100 cm í þvermál og fáanlegur 

bæði úr viðarspóni og áli. Til þess að kveikja á 

lampanum eða dimma hann, þarf að snúa honum. Þó 

hugmynd lampans byggi á þeirri sömu og HALO þá 

er hér um að ræða lampa sem er líka spegill og því 

er notagildi hans meira. Notandinn hefur stjórn á 

ljósmagninu við spegilinn hverju sinni án þess að 

færa sig að veggdimmi og notkunin verður meira 

persónubundin eftir því hver er að nota spegilinn.  

Mynd 1: HALO vegglampi 

 
Mynd 1: HALO vegglampi 

Mynd 2: HALO Mirror vegglampi 
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FORESTER er loftljós og dregur nafn sitt af 

trjáþyrpingu eða skógi. Lampinn er samsettur úr 15 

mm koparrörum sem hvert um sig inniheldur 

díóðu/led ljós í endunum sem gefur frá sér hlýjan 

hvítan lit. Rörin tengjast botninum með legukúlu 

sem er klemmd inni í botninum. Það er aðallega gert 

til þess að auka notagildi lampans enn frekar því 

með einfaldri hreyfingu er hægt að hreyfa rörin og 

þá um leið ljósið í allar áttir og hagræða þannig 

lýsingunni eftir þörfum og hentugleika hverju sinni 

eða til þess að breyta um form á lampanum. 

Ljósgjafinn gefur ekki frá sér mikinn hita svo rörin 

hitna ekki og því er lítið mál að snerta koparinn. 

Forester er hægt að aðlaga að hverju verkefni fyrir 

sig, hann er fáanlegur í mörgum stærðum, lengdum og mismunandi efnum. Eitt helsta 

vandamálið sem fylgir því að hafa hann í mörgum lengdum er flutningurinn á lampanum til 

útlanda ef hann er framleiddur hérlendis. 

  

2.2 Ljósahönnun 
Ljós og lampar hafa mikið breyst á síðustu tuttugu árum. Með nýjungum og tækni hafa nýir 

ljósgjafar og rafmagnsíhlutir komið inn á markaðinn sem góðir valkostir við ljósahönnun. 

Það eru margir þættir sem þurfa að ganga upp til að hanna hinn fullkomna lampa og stór hluti 

af þeirri vinnu er að greina og rannsaka markaðinn og hafa hugmyndir um þarfir og notkunar 

möguleika. Hönnunarferlið getur verið langt og krefjandi en það fer eftir áherslum og notkun 

lampans. Einnig þarf að fylgja stöðlum og reglugerðum fyrir mismunandi markaðssvæði 

þannig að hægt sé að selja vöruna á mismunandi mörkuðum. Fjölmargir íhlutir eru notaðir í 

lampa og það getur verið mikil vinna að finna réttu íhlutina sem henta best þeirri hugmynd 

sem unnið er að hverju sinni, hluti eins og ljósgjafa, spennubreyta og stýringar. Margir 

hönnuðir og framleiðendur kjósa að eyða hvorki tíma né peningum í það að finna réttu 

íhlutina og kaupa heldur staðlaða og ódýra íhluti sem eru auðfáanlegir. Til að mynda er til 

mikið úrval af flottum og vel hönnuðum borðlömpum sem hafa plastrofa eða dimmer á 

Mynd 3: FORESTER loftljós Mynd 3: FORESTER loftljós 
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rafmagnssnúrunni. Þetta á bæði við um ódýra lampa sem og dýra lampa eftir þekkta hönnuði 

og framleiðendur. 

  

2.3 Að hagræða raflýsingu 
Við viljum öll vera í umhverfi þar sem okkur líður vel og er lýsing ótrúlegt tæki sem við 

höfum til þess að ná fram þeirri stemningu sem við viljum eða þurfum hverju sinni. Lýsingu 

má ekki vanmeta því henni er auðvelt að stjórna og hún getur gjörbreytt umhverfi á 

augabragði. Það má auðvitað velta því fyrir sér hvort að það sé nauðsynlegt að stjórna allri 

lýsingu en með því að henni sé rétt stýrt er hægt að hafa gríðarleg áhrif. Í verslunum getur 

lýsingin ein haft áhrif á það hvort vörur njóti sín og hvernig viðskiptavinum líður inni í 

versluninni. Ef þetta er rétt gert þá getur ljósið dregið fólk inn í verslunina og lagt áherslu á 

þær vörur sem skipta máli. Ef þetta er hins vegar vanhugsað og illa gert þá hefur það öfug 

áhrif og því má segja að rétt lýsing hafi veruleg áhrif á velgengni verslana. 

  

Grundvallaratriði er að greina tilgang notkunar ljóssins og velja réttan ljósgjafa til að auka 

litróf og gæði. Það eru til margar leiðir til að þess hagræða lýsingu. Algengasta og 

auðveldasta lausnin er að stilla ljósmagnið með því að nota birtudeyfi eða að hindra ljósið. 

Með betri þekkingu á lýsingu og umhverfisvitund, hafa orðið breytingar á því hvernig flestir 

hugsa og nýta ljós og lýsingu. Með breyttri tækni er stillanleg lýsing orðin aðgengilegri og er 

tilgangur hennar ekki eingöngu að fólk geti nýtt ljósið til þess að sjá betur heldur líka til þess 

að leggja ákveðnar áherslur eða til þess að skreyta rými. 
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3. Framleiðsluumhverfið 
Íslenskt samfélag nýtur góðs af verðmætasköpun í framleiðsluiðnaði en verðmæti seldra 

framleiðsluvara hefur aukist umtalsvert síðasta áratuginn og er nú á bilinu 700-800 milljarðar 

á ári (Samtök iðnaðarins, e.d., a). Design Studio Reykjavik framleiðir sínar vörur hérlendis. 

Vörurnar eru allar handsmíðaðar eftir pöntun og framleiðslan er í höndum nokkurra innlendra 

framleiðslufyrirtækja, allt eftir því hvað verið er að framleiða hverju sinni. Hráefni er innflutt 

frá fyrirtækjum sem eru staðsett í Evrópu, Ameríku og Asíu og því er ýmislegt sem getur haft 

áhrif á verðið svo sem framboð og eftirspurn, tollar, ástand landanna og hvort að Ísland sé 

með fríverslunarsamning við viðkomandi land. Einnig hefur flutningskostnaður talsverð áhrif 

á vöruverðið vegna þess að nauðsynlegt er að flytja hráefni og íhluti til landsins til 

framleiðslunnar og vöruna tilbúna úr landi. Lítið magn er framleitt í einu sem hækkar 

framleiðslukostnað en mögulegt væri að lækka framleiðslukostnað á einstaka vörum með 

fjöldaframleiðslu. Mikill kostnaður er við mótasmíði sem er nauðsynleg við fjöldaframleiðslu 

til þess að ná niður einingarkostnaði en það gæti borgað sig til lengri tíma litið. Verslanir eða 

umboðsmenn erlendis eru aðeins með hönnunarvörur af þessu tagi til sýningar en ekki á lager 

og því þarf að framleiða og senda vörur úr landi til viðskiptavina eftir pöntun. Enn sem 

komið er útflutningur húsgagna ekki mikill frá Íslandi þó að hélendis séu um 60 fyrirtæki í 

húsgagnaframleiðslu ýmiskonar (Samtök iðnaðarins, 2016; Jóhanna Klara Stefánsdóttir 

munnleg heimild, 21.apríl 2016). Samkvæmt sænska húsgagnaiðnaðinum (e. Swedish 

Federation of Wood and Furniture industry) fer megnið af heimsframleiðslu húsgagna eða um 

87% fram í 20 löndum. Af þessum 20 löndum þá eru 11 lönd í Evrópu (Tammela, I; Canen, 

Alberto G; Helo, Petri, 2008). Skandinavía samanstendur af litlum löndum ef horft er til 

íbúafjölda en skandinavísk hönnun er samt mikilvæg í alþjóðlegu samhengi þar sem 

húsgagnaiðnaðurinn þar er tiltölulega sterkur miðað við önnur Evrópulönd, með Danmörku 

og Svíþjóð meðal þessara efstu 20 húsgagnaframleiðanda í heiminum (Tammela, I; Canen, 

Alberto G; Helo, Petri, 2008). Danmörk og Svíþjóð eru í Evrópusambandinu og megnið af 

húsgagnaframleiðslu þeirra er flutt úr landi en húsgagnaframleiðendur innan 

Evrópusambandsins eru stærstu húsgagnaframleiðendur í heiminum ásamt því að vera stærstu 

útflytjendur húsgagna á heimsvísu (European Commission, 2006). Noregur og Ísland eru ekki 

í Evrópusambandinu og reynast á svipuðum stað hvað framleiðslu húsgagna varðar þar sem 

fyrst og fremst unnið fyrir innlendan markað (Samtök iðnaðarins, 2016; Jóhanna Klara 

Stefánsdóttir munnleg heimild, 21.apríl 2016). Hönnun er mikils metin á Norðurlöndunum og 

metnaður er lagður í að skapa persónulegar lausnir á fágaðan hátt. Það sem einkennir þennan 



 8 

markað er hátækni og mikil tæknileg færni, gæði, sjálfvirkni og framúrskarandi hönnun 

(Tammela, I; Canen, Alberto G; Helo, Petri, 2008). Hér á eftir verður framleiðsluumhverfið á 

Íslandi skoðað út frá PESTEL greiningu og hvernig það horfir við hönnunarfyrirtæki eins og 

Design Studio Reykjavik. 

  



 9 

4. PESTEL 
Með því að beita PESTEL módelinu þá náum við betur að meta ytra viðskiptaumhverfi 

fyrirtækja. Stjórnendur fyrirtækja þurfa að vera vakandi yfir þessum áhrifaþáttum svo þeir 

geti brugðist við breytingum í ytra umhverfinu en einnig til þess að geta nýtt sér þá til þess að 

byggja upp mögulegar sviðsmyndir (e. scenarios) til þess að nota við stefnumótun 

fyrirtækjanna. Módelið skiptir þjóðhagslegum þáttum upp í einingar sem hægt er að greina. 

Einingar PESTEL módelsins eru pólitískar, efnahagslegar, samfélagslegar, tæknilegar, 

umhverfislegar og lagalegar. Þegar þjóðhagslegu þáttunum er skipt upp í minni einingar er 

auðveldara að átta sig á nýjum mörkuðum og hvaða nálgun hentar best á hverjum stað 

(Boddy, 2008). Það er misjafnt eftir atvinnugreinum hversu mikið vægi hver þjóðhagslegur 

þáttur hefur. 

 
Mynd 4: PESTEL greining   

Mynd 4: PESTEL greining (Johnson, Scholes, Whittington, 2006). 

  

4.1 Pólitískt umhverfi 
Pólitískt umhverfi vísar til hlutverks yfirvalda og þeirra áhrifa sem stjórnvöld geta haft á ytra 

umhverfi fyrirtækja. Pólitíska umhverfið getur haft mikið að segja um hverjir 

rekstrarmöguleikar fyrirtækja eru á tilteknum stað. Pólitískur stöðugleiki getur haft áhrif á 

hvort að tiltekið markaðssvæði sé fýsilegt til uppbyggingar (Boddy, 2008). Alþingi 

Íslendinga setur lög um það viðskiptaumhverfi sem fyrirtæki landsins starfa í og 

millilandasamningar eru í gildi sem auðvelda samskipti og aðgengi íslenskra fyrirtækja að 

erlendum mörkuðum. 
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4.1.1 Fulltrúalýðræði 
Í stjórnarskrá íslenska lýðveldisins kemur fram að uppspretta valds er hjá fólkinu sem felur 

kjörnum fulltrúum meðferð þess valds. Slíkt fyrirkomulag nefnist fulltrúalýðræði (Alþingi, 

e.d.). Ríkisvaldinu er skipt í löggjafarvald, framkvæmdarvald og dómsvald. Forseti Íslands er 

þjóðhöfðingi landsins og kjörinn af þjóðinni. Alþingi hefur löggjafarvald og fjórða hvert ár 

velja kjósendur þingmenn til setu á Alþingi sem er skipað 63 þingmönnum. Ráðherrar eru 

formlega skipaðir af forseta Íslands og taka sæti í ríkisstjórn. Ríkisstjórn Íslands er handhafi 

framkvæmdarvalds í íslensku stjórnkerfi og Alþingi veitir framkvæmdarvaldinu aðhald, bæði 

ríkisstjórninni og allri stjórnsýslunni. Dómsvaldið samanstendur af tveimur dómsstigum, 

héraðsdómi og hæstarétti (Alþingi, e.d.). Alþingi setur lög í samræmi við stjórnarskrá 

landsins og þar á meðal lög um viðskiptaumhverfi fyrirtækja sem starfa á Íslandi og aðkomu 

þeirra að erlendum mörkuðum. Fulltrúarnir taka þannig tillit til vilja fjöldans en gallinn er sá 

að á Íslandi hafa fulltrúar á Alþingi hingað til fyrst og fremst verið að hugsa um landbúnað og 

fiskveiðar en minna um iðnað. Þrýstingur frá samtökum utan við þingið, líkt og Samtökum 

iðnaðarins er sem betur fer að byrja að hafa áhrif. 

  

4.1.2 Viðskiptasamningar 
Fríverslunarsamningar eru samningar sem íslensk stjórnvöld gera við önnur ríki til að bæta 

aðgang íslenskra fyrirtækja að viðkomandi mörkuðum, til að draga úr eða afnema 

viðskiptahindranir og til að tryggja samkeppnisstöðu íslensks atvinnulífs til lengri tíma 

(Utanríkisráðuneytið, e.d, a). Fríverslunarsamningar Íslendinga veita bæði þeim sem eru í 

útflutningi og þeim sem eru í innflutningi hérlendis mikilsverð tækifæri og tryggja 

samkeppnishæfni íslenskra fyrirtækja svo að þau njóti bestu mögulegu viðskiptakjara. Íslensk 

stjórnvöld hafa einnig gert margskonar aðra samninga um viðskipti og samstarf við erlend 

ríki. Meðal þeirra eru tvísköttunarsamningar, fjárfestingasamningar og loftferðasamningar. 

Tvísköttunarsamningar eru til þess gerðir að koma í veg fyrir tvísköttun og hamla 

undanskotum frá skattlagningu. Þeir eru mjög mikilvægir fyrir íslensk fyrirtæki með rekstur 

erlendis þar sem þeir eru forsenda þess að hægt sé að færa hagnað milli landa með eðlilegum 

hætti. Fjárfestingasamningar eru gerðir til að veita erlendum fjárfestum réttarvernd og ýta 

þannig undir erlendar fjárfestingar. Loftferðasamingar tryggja rétt flugfélaga sem skráð eru á 

Íslandi til að fljúga um lofthelgi og til og frá þeim ríkjum sem samningarnir ná til 
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(Utanríkisráðuneytið, e.d, a). Skattalegt umhverfi íslenskra fyrirtækja er sífellt í endurskoðun 

til að tryggja samkeppnishæfni og til þess að laða að erlendar fjárfestingar. 

Viðskiptasamningar sem gerðir hafa verið hafa þó ekki náð að yfir allt það hráefni sem þarf 

að flytja inn til framleiðslu á lömpum Design Studio Reykjavik, þannig eru koparrör sem 

notuð eru í framleiðslu á Forester lampanum, ennþá tolluð við innflutning til Íslands. 

  

4.1.3 Staðlar og merkingar 
Staðlaráð Íslands er vettvangur hagsmunaaðila til að vinna að stöðlun og notkun staðla á 

Íslandi. Staðlaráðið hefur að leiðarljósi að auka vöxt og nýsköpun í íslensku atvinnulífi og 

auka vernd og öryggi neytenda (Staðlaráð Íslands, e.d.). Eitt viðamesta verkefni Staðlaráðsins 

tengist aðild ráðsins að evrópskum staðlasamtökum því aðild að þeim fylgir sú skuldbinding 

að gera evrópska staðla að íslenskum stöðlum. Til þess að geta selt vörur á alþjóðlegum 

mörkuðum er gerð krafa um ákveðna staðla og öryggismerkingar eða staðfestingu á því að 

vara uppfylli ákveðnar kröfur. Merkingin CE er dæmi um slíka merkingu en hún er yfirlýsing 

ábyrgðaraðila um að viðkomandi vara uppfylli grunnkröfur þeirra Evróputilskipana sem um 

hana gilda og við mat á samræmi hafi verið beitt þeim aðferðum sem tilteknar eru í 

viðkomandi tilskipunum (Neytendastofa, e.d, a). Fyrir Norður-Ameríku þá þarf UL 

merkingu. UL er viðurkennd merking eða vottun og ef að vara ber UL merkingu þá þýðir það 

að vara standist UL kröfur. Þessar merkingar sjást almennt á tækjum, tölvubúnaði eða 

rafvörum ásamt þúsundum annara vara (ul, e.d.). 
 

                                                                
  

Mynd 5: Merkingastaðlar CE fyrir Evrópu og UL fyrir Norður-Ameríku. 

  

4.1.4 Stóra myndin 
Iðnþing Samtaka iðnaðarins í mars 2016 bar yfirskrifina “Stóra myndin”. Þar var 

samankomið fólk með ólíka sérfræðiþekkingu til þess að ræða meginstrauma í samfélagi og 

atvinnulífi. Í ávarpi Ragnheiðar Elínar Árnadóttur, iðnaðarráðherra kom fram að nú værum 
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við stödd í einni mestu tæknibyltingu sögunnar og að við stæðum frammi fyrir krefjandi 

áskorunum sem munu hafa áhrif á atvinnulíf og samfélag. Sjálfvirkni, gervigreind og græn 

tækni eru meðal fyrirbæra sem iðnaðarráðherra sagði verða einkennandi fyrir atvinnuþróun 

um alla veröld á komandi árum. Á iðnþinginu árið áður eða í mars 2015 var því velt upp 

hvort að Ísland væri tilbúið fyrir næstu iðnbyltingu en iðnaðarráðherra sagði í ávarpi sínu þá 

að Íslendingar stæðu vel að vígi því að grundvöllur nýju iðnbyltingarinnar væri snjöll hugsun, 

tækniþekking, verkkunnátta og græn gildi. Hún talaði líka um að ekki væri lengur hægt að 

líta á Ísland sem útkjálka við ystu mörk veraldar heldur land í hringamiðju viðskipta og 

framfara, þökk sé internetinu og frábærum samgöngum til og frá landinu. Ragnheiður Elín 

Árnadóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra hvatti jafnframt fólk og fyrirtæki til þess að hafa 

metnað, framsýni og dug til þess að taka sér stöðu meðal þeirra þjóða sem standa í öndvegi 

og tryggja með því lífskjör og gott samfélag (Atvinnnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 

2014). Í stóru myndinni er Ísland enn með annan fótinn í gamla tímanum þar sem öll verk 

voru unnin á höndum og því er jákvætt að svona ummæli skuli koma frá iðnaðarráðherra því 

það bendir til þess að nú sé að verða ákveðinn viðsnúningur hjá hinu opinbera varðandi 

verkmenntun, tækjavæðingu og uppbyggingu þekkingar í framleiðslugreinum.  

 

4.1.5 Hönnunarstefna stjórnvalda 
Starfshópur í breiðu samstarfi stjórnvalda, atvinnulífs og hönnunarsamfélagsins vann að 

hönnunarstefnu stjórnvalda fyrir árin 2014-2018 undir yfirskriftinni Hönnun sem drifkraftur 

framtíðar. Markmiðið með mótun hönnunarstefnu fyrir Ísland er að auka vægi hönnunar í 

íslensku atvinnulífi með það að sjónarmiði að styrkja samkeppnisstöðu íslenskra fyrirtækja 

og auka verðmætasköpun og lífsgæði enda miðar aðferðafræði hönnunar að því að brúa bilið 

milli sköpunargáfu og nýsköpunar, tækni og notenda, vísinda- og markaðstengdra grein 

(Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2014, a). Eitt af því sem stjórnvöld stefna að því að 

gera samkvæmt hönnunarstefnunni er að ganga á undan með góðu fordæmi með því að leggja 

ávallt áherslu á íslenska framleiðslu og hönnun í stofnunum, byggingum, opinberum 

verkefnum, þjónustu og kerfum sem og öllu kynningarefni eins og í bíómyndum. Þannig 

verður lögð áhersla á að íslensk hönnun sé alltaf í forgrunni í útstöðvum hins opinbera, hvort 

sem það er innanlands eða erlendis (Atvinnnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2014, b). 
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4.1.6 Niðurstöður greiningar á pólitísku umhverfi 
Fyrirtæki geta haft mikla hagsmuni af viðskiptasamningum og öðrum samningum við erlend 

ríki, en þeim fylgja aukin réttindi og meira viðskiptaöryggi sem auðvelda bæði inn- og 

útflutning. Skattalegt umhverfi iðnfyrirtækja á Íslandi er á mörgum sviðum orðið sambærilegt 

við nágrannaþjóðirnar. Orð eins og tæknibylting og iðnbylting í ræðum iðnaðarráherra benda 

til þess að grundvallarbreytingar séu að eiga sér stað í heiminum með tilkomu nýrrar tækni. 

Nú mun reyna á samspil atvinnulífsins og þessarar nýju tækni í nánustu framtíð sem að  mun 

hafa áhrif á atvinnulíf og opinbera þjónustu. Það er jákvætt að vitundarvakning sé orðin 

meðal stjórnvalda um að leggja áherslu á íslenska framleiðslu og hönnun og fylgja þannig 

fordæmi nágranna okkar í Danmörku sem hafa gert þetta um árabil á viðskiptalegum 

forsendum með því að hampa danskri hönnun við margvísleg tilefni og gera hana sýnilega. 

Danskt samfélag hefur notið góðs af þessu og dönsk hönnun er komin á ákveðinn stall á 

alþjóða vettvangi. Með þessu er hægt að byggja undir fyrirtæki hér á Íslandi svo að forsendur 

þeirra til að ná árangri erlendis eflist til muna. Hér á landi er það hlutverk Atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytisins er að búa í haginn fyrir öflugt og framsækið atvinnulíf í landinu og 

þar á meðal að styðja við íslenskan iðnað. Samtök iðnaðarins hafa það hlutverk að vera 

talsmenn iðnaðar í landinu og stór hluti af þeirra vinnu varðar samskipti við stjórnvöld. 

Samskipti við stjórnvöld eru góð sem og aðgengi að ráðuneytum og þingmönnum (Samtök 

iðnaðarins, 2016; Jóhanna Klara Stefánsdóttir munnleg heimild, 21.apríl 2016). 

  

4.2 Efnahagslegt umhverfi 
Það efnahagslega umhverfi sem fyrirtæki starfa í skiptir máli fyrir árangur og afkomu þeirra. 

Hagfræðingar tala um þá þætti sem hafa áhrif á efnahagslegt umhverfi en þeir koma fram í 

þjóðhagfræði (e. macroeconomics) annars vegar og rekstrarhagfræði (e. microeconomics) 

hins vegar. Þjóðhagfræðin skoðar stóru myndina og alla markaði þ.e. hvernig hagkerfið í 

heild virkar svo sem atvinnuhlutfall, verga landsframleiðslu, verðbólgu og stjórnmál 

(Rodrigo, 2012). Gjaldmiðlar og vægi þeirra gagnvart öðrum gjaldmiðlum geta haft mikil 

áhrif í rekstri fyrirtækja. Hækkun stýrivaxta hjá seðlabanka eða aukin verðbólga getur einnig 

haft stórvægileg áhrif á rekastrarafkomu fyrirtækja (Boddy, 2008). Rekstrarhagfræðin skoðar 

aftur á móti framboð og eftirspurn fyrir vörur og þjónustu á einstökum mörkuðum (Rodrigo, 

2012). Til þess að ná árangri á kröfuhörðum samkeppnismarkaði nú til dags þurfa fyrirtæki 

stöðugt að vinna að því að svara eftirspurn og mæta eða fara fram úr væntingum 
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viðskiptavina sinna. Neytendur eru orðnir góðu vanir og kröfur þeirra um að þær vörur og sú 

þjónusta sem það kýs að eyða peningum sínum í skulu vera samkvæmt ströngustu 

gæðastöðlum (Johannes Freiesleben, 2010). Kaupmáttur fólks eða það magn af vöru og 

þjónustu sem einstaklingur getur keypt fyrir launin sín er breytilegt eftir tímabilum. 

Kaupmáttur er hugtak sem er nátengt hugtakinu hagvöxtur og haldast þau yfirleitt í hendur 

yfir tíma. Hagvöxtur mælir breytingu landsframleiðslunnar yfir tíma. Jákvæður hagvöxtur er 

nauðsynlegur til þess að atvinna skapist í landinu en til þess er mikilvægt að verðbólgu sé 

haldið í skefjum. Allt þetta hefur áhrif á það efnahagslega umhverfi sem fyrirtæki starfa í. 

Hér á eftir munum við skoða hvernig hagvöxtur, atvinnuhlutfall og verðbólga hafa verið á 

Íslandi undanfarin ár. 

  

4.2.1 Hagvöxtur 
Eitt af einkennum efnahagslífs flestra ríkja undanfarna áratugi er vaxandi framleiðslugeta og 

þá eykst um leið landsframleiðslan sem eru heildarverðmæti allrar vöru og þjónustu sem þjóð 

framleiðir á einu ári (Hagstofa Íslands, 2015). Ástæður vaxandi landsframleiðslu geta verið til 

dæmis tækniframfarir sem auðvelda framleiðslu, fólksfjölgun og aukin verkkunnátta. Vöxtur 

landsframleiðslu frá ári til árs nefnist hagvöxtur og er hann mikilvægur fyrir efnahagslega 

velsæld. Hagvöxtur mælir breytingu landsframleiðslunnar yfir tíma eins og áður segir og er 

oftast talað um breytingu landsframleiðslunnar á milli ára. Til lengri tíma litið er talið best að 

landsframleiðsla vaxi ekki of hratt. Hægur og stöðugur vöxtur er oftast nær betri en mikill 

vöxtur þar sem sá síðarnefndi endar yfirleitt með tilheyrandi niðursveiflu. Eitt merki um að 

vöxturinn sé of hraður er að eftirspurnin vex hraðar en framleiðslugetan. Þá fara fyrirtækin að 

bítast um starfskraftana sem leiðir til launahækkana. Þær launahækkanir leiða síðan til 

hækkunar verðs á vörum og þjónustu, bæði vegna aukinnar kaupgetu en einnig meiri kostnað 

við framleiðsluna (Gústaf Steingrímsson, 2011). Hér á myndinni fyrir neðan má sjá hagvöxt á 

Íslandi undanfarin ár. Samkvæmt þessu súluriti hefur verið vaxandi hagvöxtur á Íslandi 

síðastliðinn áratug fyrir utan árin 2009 og 2010 og má tengja það við efnahagshrunið. 
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Mynd 6: Hagvöxtur (Hagstofa Íslands, 2015.) 

  

4.2.2 Atvinnuhlutfall 
Hagstofa Íslands hefur rannsakað vinnumarkaðinn hér á landi frá árinu 1991 og þar er hægt 

að nálgast áreiðanlegar upplýsingar um atvinnuhlutfall á vinnumarkaði. Samkvæmt 

vinnumarkaðsrannsókn sem framkvæmd var í desember árið 2015 mældist atvinnuleysi 1,9% 

í þeim mánuði þegar ársmeðaltalið var rúmlega 3% og hefur það ekki mælst lægra síðan í 

nóvember árið 2007 þegar það var 1,3% en þá var ársmeðaltal innan við 2%. (Hagstofa 

Íslands, 2016). Hér fyrir neðan má sjá súlurit yfir þróun atvinnuleysis síðustu 10 ára. 

 

 
Mynd 7: Atvinnuleysi síðustu 10 ár. (Vinnumálastofnun, e.d.). 
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4.2.3 Verðbólga 
Verðbólga er skilgreind sem viðvarandi hækkun almenns verðlags og felur þannig í sér að 

verðgildi peninga minnkar þ.e. minna magn vöru og þjónustu fæst fyrir hverja krónu. 

(Seðlabanki Íslands, e.d.). Margir þættir hafa áhrif á verðbólgu svo sem ef 

samkeppnisaðstæður á markaði leyfa geta fyrirtæki hækkað verð á vöru og þjónustu til að 

mæta hækkun framleiðslukostnaðar eða ef fyrirtækin hækka laun sem síðan leiðir til þess að 

þau hækki verð. (Seðlabanki Íslands, e.d.). Í nýlegri verðbólguþróun hefur verðbólgan mælst 

heldur minni en búist var við sem skýrist að mestu af gengishækkun krónunnar að 

undanförnu, lækkun olíuverðs og batnandi viðskiptakjara. (Seðlabanki Íslands, e.d.). Hér fyrir 

neðan má sjá verðbólguþróun síðustu ára. Samkvæmt þjóhagsspá Hagstofu Íslands mun 

verðbólga haldast lítil árið 2016 en aukast árið 2017 og fara yfir verðbólgumarkmið 

Seðalabankans árin 2017 og 2018. 

 

 
Mynd 8: Verðbólguþróun árin 2005-2016. (Landsbankinn.is, e.d.) 

  

4.2.4 Niðurstöður greiningar á efnahagslegu umhverfi 
Þann jákvæða hagvöxt sem við búum nú við má að miklu leiti rekja til stöðugs gengis 

krónunnar og lágrar verðbólgu undanfarin fimm ár en það sýnir vel hvað stöðugleiki í 

íslensku efnahagsumhverfi er mikilvægur fyrir rekstur framleiðslufyrirtækja. Vaxandi 

framleiðslugeta á Íslandi er jákvæð fyrir hönnunarfyrirtæki en það gæti verið erfiðara að fá 

fólk til starfa við framleiðslu þegar atvinnuleysi mælist svo lágt sem það gerir nú. Þegar 

atvinnuleysi er lítið þá leiðir það óhjákvæmilega til hærri launakostnaðar í 

framleiðslufyrirtækjum en slíkar sveiflur gera fyrirtækjum mjög erfitt fyrir með að halda 
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stöðugu verði á vöru til lengri tíma.  Gangi þjóðhagsspá Hagstofunnar eftir um að verðbólga 

muni aukast á næstu tveimur árum verður þyngra fyrir fyrirtæki að láta framleiða fyrir sig 

hérlendis þar sem minna fæst fyrir hverja krónu.  

   

Rekstrarreikningur 
   
 

Ísland Evrópuland 

   Rekstrartekjur 
  Sala á vörum og þjónustu 15,000,000 kr.  15,000,000 kr.  

Samtals 15,000,000 kr.  15,000,000 kr.  

   
   Rekstrargjöld 

  Aðkeypt efni 1,800,000 kr.  1,650,000 kr.  
Laun og launatengd gjöld 6,000,000 kr.  5,700,000 kr.  
Flutningur á aðföngum 1,000,000 kr.  0,0 
Flutningur á söluvöru 1,000,000 kr.  0,0 
Annar rekstrarkostnaður 1,000,000 kr.  1,000,000 kr.  
Húsnæðiskostnaður 1,200,000 kr.  1,000,000 kr.  
Samtals 12,000,000 kr.  9,350,000 kr.  

   Hagnaður 3,000,000 kr.  5,650,000 kr.  

    

Eins og sést á rekstrarreikningnum hér að ofan liggur óhagkvæmnin fyrir framleiðslunni 

hérlendis fyrst og fremst í tollum og flutningsgjöldum. 

4.3 Samfélagslegir þættir 
Samfélagslegir þættir vísa til lýðfræðilegra þátta og menningar en þeir þættir sem meðal 

annars skiptir máli að skoða eru þættir eins og til dæmis fólksfjöldi, aldurssamsetning á 

ákveðnu svæði, heilbrigðis- og menntastig og tekjuskipting. (Boddy, 2008). Þekkingarsköpun 

hefur ávallt verið forsenda velferðar og hagþróunar og ef horft er til íslenskrar framleiðslu þá 

skiptir máli að í landinu sé mikill og góður mannauður sem hefur verk- og tæknikunnáttu. 

Samtök iðnaðarins hafa talað fyrir því að verknám og háskólanám verði lagt að jöfnu. 
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4.3.1 Menntun 
Hátt menntunarstig stuðlar að öflugu atvinnulífi og frá aldamótum hefur hlutfall 

háskólamenntaðra farið stöðugt hækkandi enda aðgengi að menntun sífellt að aukast. 

(OECD360, 2015). Íslendingar hafa einlægt miðað menntunarstig sitt við hversu margir 

útskrifast úr háskólum með BA eða BS próf, masters- eða doktorspróf (Samtök Iðnaðarins, 

2012). Ekki er síður mikilvægt að áhersla sé lögð á verk- og tækninám. Samtök iðnaðarins 

hafa bent á að þjóðir eins og Þjóðverjar og Finnar leggi verknám að jöfnu við annað nám og 

þær hafi uppskorið ríkulega. Sýnt hefur verið fram á að árangur þjóða við 

atvinnuuppbyggingu og verðmætasköpun sé meiri hjá verkmenntaþjóðum. Þær ná að efla þá 

undirstöðuþætti sem gefa vel af sér og þar eru tæknigreinar fremstar í flokki, en tilvist þeirra 

og hæfni mannauðsins byggist á vel menntuðum iðnaðar- og tæknimönnum (Samtök 

iðnaðarins, 2012). Árni Páll Árnason, formaður Samfylkingarinnar hefur talað um það á þingi 

að hér á Íslandi skorti sárlega meiri verkmenntun. 

 

4.3.2 Starfsgreinahópar 
Samtök iðnaðarins halda utan um öfluga starfsgreinahópa í sérstökum félögum. Tilgangur 

félaganna er að efla samstöðu og gæta hagsmuna félagsmanna sem og að vera málsvari 

iðnaðarins gagnvart almenningi, öðrum hagsmunasamtökum og hinu opinbera. Þá leggja 

félögin áherslu á að stuðlað sé að vandaðri framleiðslu og framförum í greininni og 

menntamálum (Samtök iðnaðarins, e.d., b). 

  

4.3.3 Niðurstöður greiningar á samfélagslegum þáttum 
Forgangsröðunin í menntakerfinu þarf að taka mið af þörfum atvinnulífsins því þaðan koma 

þau verðmæti sem velferð þjóðarinnar byggir á. Undanfarið hefur nám í hugvísindum orðið 

fyrir valinu hjá langflestum nýnemum í háskólum landsins á meðan að nám í raunvísindum 

hefur ekki verið eins vinsælt. Gera þarf verk- og tækninám aðgengilegra og 

eftirsóknarverðara til þess að ýta undir nám í raunvísindum og efla þannig 

atvinnuuppbyggingu og verðmætasköpun í samfélaginu.   
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4.4 Tæknilegir þættir 
Hvar vara eða þjónusta er framleidd skiptir verulegu máli fyrir fyrirtæki á alþjóðamarkaði. 

Grunnkerfi eins og samgöngu-, fjarskipta- og rafkerfi skipta einnig máli í umhverfi fyrirtækja 

til þess að viðskipti geti gengið sem greiðast fyrir sig. Öflugar vélar og annar tækjabúnaður til 

framleiðslu þarf að vera til staðar og fyrirtæki þurfa að hafa yfir nægilegri tæknikunnáttu að 

ráða. Góð fjarskipti skipta sköpum fyrir samkeppnishæfni þjóðar sem er staðsett á eyju í 

miðju Atlantshafi. 

  

4.4.1 Íslenskur iðnaður 
Einn af lykilþáttum góðs rekstrar og arðsemi fyrirtækja er góð framleiðni. Íslendingar hafa 

löngum þótt vinnusamir dugnaðarforkar en raunin er sú að framleiðni á Íslandi er um 20 

prósentum minni en í nágrannalöndum okkar (Samtök iðnaðarins, 2014, a). Samkvæmt 

formanni Samtaka iðnaðarins, Guðrúnu Hafsteinsdóttur þá er ástæðan fyrir þessum mun, 

ákveðin stöðnun í fjárfestingum sem hefur ríkt hérlendis mörg undanfarin ár. Fjárfestingar 

eru í sögulegu lágmarki og íslensk fyrirtæki eru að verða eftirbátar sambærilegra fyrirtækja í 

nágrannalöndunum (Samtök iðnaðarins, 2014, b). Ástæður eru of lítil fjárfesting í 

atvinnutækjum til framleiðslutækni og vöntun á verkmenntuðu fólki. Tæknivæðing í 

framleiðslu er dýr en hún skiptir hér mestu máli. Lágt fjárfestingarhlutfall veldur því að 

tækjabúnaður úreldist og framleiðslugeta framtíðarinnar skerðist. Framleiðslugeta fyrirtækja 

er mismunandi eftir tímabilum og til að mynda þá dróst hún saman í kjölfar 

fjármálakreppunnar (Seðlabankinn, 2011). 

  

4.4.2 Fjarskipti 
Fjarskipti eru samskipti yfir miklar fjarlægðir í gegnum rafknúin senditæki líkt og síma, 

sjónvarp, útvarp og tölvu. Íslenski fjarskiptamarkaðurinn er lifandi markaður sem starfar 

innan laga og reglugerða um póst og fjarskiptamál frá árinu 2012 undir eftirliti Póst- og 

fjarskiptastofnunar (Alþingi, 2012). Yfir hundrað aðilar hafa leyfi til einhversskonar 

fjarskiptastarfsemi á Íslandi undir eftirliti Póst- og fjarskiptastofnunar (Póst- og 

fjarskiptastofnun, e.d.). Samgönguráðherra leggur fram þingsályktunartillögu um 

fjarskiptaáætlun á Alþingi. Í fjarskiptaáætluninni er lagður grunnur að framþróun íslensks 

samfélags og eru markmið hennar að stuðla að aðgengilegum, greiðum, hagkvæmum, 

skilvirkum, öruggum og umhverfisvænum fjarskiptum og tengja þannig Ísland við 
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umheiminn (Alþingi, 2012).  Starfshópur innan Innanríkisráðuneytisins vann skýrslu í mars 

2015 sem bar yfirskriftina “Ísland ljóstengt” og var hún partur af landsátaki í uppbyggingu 

fjarskiptainnviða. Þar kom fram að öflugar nettengingar, þörf fyrir þær og mikilvægi, séu 

stórt viðfangsefni út frá öryggi fjarskipta, byggðamálum, rekstri fyrirtækja og heimilishaldi 

(Innanríkisráðuneytið, 2015). Einnig segir skýrslan að við Íslendingar getum státað af góðri 

útbreiðslu og aðgengi að internetinu og að almenn notkun þess og hagnýting sé mikil 

(Innanríkisráðuneytið, 2015). Þrátt fyrir að vel sé gert þá eru kröfur umheimsins alltaf að 

breytast og vill starfshópurinn að háhraða nettenging verði skilgreind sem grunnþjóunusta 

sem standa skuli öllum landsmönnum til boða, óháð búsetu. Með slíku eru um að ræða mikla 

breytingu sem mun gjörbreyta ástandi og aðgengi að góðum og öflugum fjarskiptatengingum. 

Þess konar uppbygging mun tryggja aðgengi allra landsmanna að nútíma og framtíðar 

fjarskiptaþjónustu, hvort heldur er í atvinnuskyni, til almennra samskipta, náms eða 

afþreyingar þeirra sem búa eða ferðast um landið (Innanríkisráðuneytið, 2015). 

  

4.4.3 Upplýsingatækni 
Hagnýting upplýsingatækni er samofin viðskiptalífi nútímans og forsenda 

framleiðniaukningar íslenskra fyrirtækja liggur meðal annars í því að nýta upplýsingatæknina 

sem mest að mati Samtaka iðnaðarins. Mikil nýsköpun og þróun hefur átt sér stað hjá 

upplýsingatæknifyrirtækjum undanfarið og upplýsingatækni leikur lykilhlutverk í 

framleiðniaukningu íslenskra fyrirtækja því að hugbúnaðarþróun miðar að því að sjá fyrir 

tækifæri í því að straumlínulaga verklag og færa notendum virkni sem gerir þeim mögulegt 

að leysa verkefni dagsins á styttri tíma og betur en áður (Samtök iðnaðarins, 2014). 

  

4.4.4 Samgöngur 
Góðar samgöngur eru forsenda þess að mannlíf og atvinnulíf geti vaxið og dafnað á Íslandi 

og þær eru mikilvægar fyrir samkeppnishæfni þjóðarinnar. Hér á landi eru traustar 

samgöngur við útlönd, bæði sjóleiðir og flugleiðir. Um landið allt eru góðar hafnir og frá 

mörgum þeirra er siglt beint til hafna erlendis. Millilandaflug fer í gegnum alþjóðaflugvöllinn 

í Keflavík en þaðan er flogið daglega til og frá fjölmörgum áfangastöðum í Evrópu og 

Bandaríkjunum. Öðru máli gegnir um vegakerfið á Íslandi. Vörur eru fluttar með 

vöruflutningabílum landshorna á milli og oft þarf að fara langar vegalengdir eftir vegum sem 

ekki uppfylla þá lágmarksstaðla sem gilda um samgönguæðar erlendis, auk þess sem 
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náttúruöflin, bæði snjór og skriður geta lokað fyrir samgöngur svo dögum skiptir. Flutningar 

sjóleiðina gegna mikilvægu hlutverki í samgöngukerfi landsins en samgöngur og 

vöruflutningar til byggðalaga eins og Vestmannaeyja, Hrísey og Grímsey eru háð 

ferjusiglingum og slíkar siglingar heyra undir Vegagerðina og teljast þannig með vissum 

hætti til vegakerfis landsins (Rannsóknarmiðstöð Háskólans á Akureyri, 2011). 

Innanlandsflug gegnir einnig lykilhlutverki í samgöngum milli Reykjavíkur og 

landsbyggðarinnar og tryggir þannig öflugar almenningssamgöngur sem og flutningsleiðir 

um allt land. Innanríkisráðherra leggur á fjögurra ára fresti fram á Alþingi tillögu til 

þingsályktunar um samgönguáætlun sem er svo endurskoðuð á tveggja ára fresti. Við gerð 

samgönguáætlunar skal meðal annars byggja á þeim markmiðum að samgöngur séu greiðar, 

hagkvæmar, öruggar og umhverfislega sjálfbærar auk þess sem þær stuðli að jákvæðri 

byggðaþróun (Alþingi, 2008). 

  

4.4.5 Niðurstöður greiningar á tæknilegum þáttum 
Það er yfirleitt kostnaðarsamara að láta framleiða í litlu upplagi heldur en ef um magn 

framleiðslu er að ræða, það á við um alla framleiðslu. Lítil fyrirtæki sem þurfa að láta 

framleiða í litlu upplagi hérlendis eiga því erfitt með að ráða við þann kostnað sem fylgir 

framleiðslunni og leita því jafnvel til útlanda til þess að halda kostnði við framleiðsluna niðri. 

Í sumum tilfellum er hægt er að ná einingarverðinu niður með því að fjöldaframleiða vegna 

þess að kostnaðurinn er hár í upphafi ferilsins þegar smíða þarf mót og stilla þarf vélar. Það 

getur því komið upp sú staða að svipað verð fáist fyrir lítið og mikið magn af sama hlut. Á 

Íslandi eru fjöldamörg framleiðslufyrirtæki fyrir mismunandi iðngreinar. Þau fyrirtæki sem 

eru í húsgagnaframleiðslu eru mest í því að framleiða sínar eign vörur og því eru lítil 

hönnunarfyrirtæki sem þurfa að láta framleiða fyrir sig, raunverulega í samkeppni við þá sem 

hafa framleiðslugetuna hérlendis. Það veldur nokkrum áhyggjum að fjárfestingar hafa 

undanfarið verið í lágmarki sem veldur því að tækjabúnaður framleiðslufyrirtækja úreldist 

sem leiðir til minnkandi framleiðslugetu í framtíðinni. Þó Ísland sé af mörgum talin afskekkt 

eyja þá stendur þjóðin vel hvað varðar bæði samgöngur og fjarskipti sem gerir það að verkum 

að Íslendingar geta víða tekið þátt í alþjóðasamfélaginu, verið samkeppnishæfir og jafnvel 

skarað framúr. Varðandi iðnaðarframleiðslu í smærri stíl og framleiðslu á hönnunarvörum 

geta þó komið inn aðrir þættir sem geta ráðið úrslitum. Þar skiptir mestu skortur á tæknilegri 

hæfni. Víða erlendis er að finna öflugri tækjabúnað, meiri framleiðslugetu og meiri 
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verkkunnáttu og því er eðlilegt að smærri fyrirtæki horfi út fyrir landsteinana með framleiðslu 

sína.  

4.5 Umhverfisþættir 
Umhverfismál eru alltaf að verða meira áberandi í hinum vestræna heimi sem og mikilvægi 

þess að hafa vistvæna umhverfisstefnu innan fyrirtækja og stuðla að sjálfbærni í umhverfinu. 

Umhverfisvæn framleiðsla eða græn framleiðsla er liður í því að skapa umhverfisvænar vörur 

og þjónustu.   

 

4.5.1 Umhverfisvæn framleiðsla 
Framleiðslufyrirtæki nota bæði hráefni og orku til þess að framleiða vörur sínar sem geta 

valdið allavega umhverfisáhrifum. Síðastliðna áratugi hefur það komið í ljós að afleiðingar 

þessara umhverfisáhrifa geta jafnvel leitt af sér mikla erfiðleika fyrir komandi kynslóðir. 

Umhverfisáhrifin eru allt frá ofnýtingu náttúruauðlinda til mengunar umhverfisins (Oguz, 

Akoglu og Salihoglu, 2012). Afleiðingar loftlagsbreytinga af völdum losunar 

gróðurhúsalofttegunda út í andrúmsloftið eru sérlega slæmar og leiða til þess að hitastig 

jarðar hækkar (Stocker, Dahe og Plattner, 2013). Mikil vitundarvakning hefur orðið í 

heimsbyggðinni um mikilvægi þess að gæta að umhverfinu og umhverfisvæn framleiðsla er 

mikilvæg í því samhengi. Umhverfisvæn framleiðsla er skilgreind samkvæmt íslensku 

orðabókinni, eitthvað sem ekki mengar eða spillir umhverfinu og lífríki þess. Umhverfisvæn 

framleiðsla er einnig skilgreind sem beiting samþættrar fyrirbyggjandi umhverfisstefnu 

varðandi ferla, vörur og þjónustu til þess að auka skilvirkni og draga úr áhættu fyrir fólk og 

umhverfi (Yuksel, 2008). 

  

4.5.2 Allt er vænt sem vel er grænt 
Græn framleiðsla og græn markaðsfærsla er eitthvað sem nýtur mikilla vinsælda nú til dags. Í 

vel upplýstu neytendasamfélagi gera neytendur ákveðnar kröfur um að fyrirtæki velji 

umhverfisvænar leiðir. Neytendur hafa þannig ákveðna þörf eða fá ákveðið virði út úr því að 

kaupa umhverfisvænar vörur og þjónustu. Umhverfisvænar vörur eru skilgreindar sem vörur 

sem valda lágmarks umhverfisáhrifum frá framleiðslu þar til þær eru endurnýttar, endurunnar 

eða settar í gegnum ferli sem lágmarkar umhverfisáhrif af völdum þeirra (Shamdasani, Chon-

Lin og Richmond, 1993). 
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4.5.3 Endurnýjanleg orka 
 
Endurnýjanleg orka er sú orka sem kemur frá orkulind sem endurnýjar sig stöðugt og helst 

þannig í jafnvægi þó að tekið sé af henni. Vatnsafl, jarðvarmi, vindorka og haforka teljast til 

endurnýjanlegra orkugjafa (Landsvirkjun, e.d.). Ísland býr yfir miklum möguleikum til að 

nýta endurnýjanlega orkugjafa en mikilvægustu orkuauðlindir Íslendinga eru vatnsorka sem 

er nýtt til rafmagnsframleiðslu og jarðvarminn sem er nýttur til húshitunar (Landsvirkjun, 

e.d.). Íslensk framleiðslufyrirtæki standa vel í alþjóðlegum samanburði hvað þetta varðar. 

 

 

4.5.4 Niðurstöður greiningar á umhverfisþáttum 
Það má ætla að umhverfisvæn framleiðsla sé vaxandi vegna þess að fólk er farið að átta sig 

betur á þeim áhrifum sem hráefni og orka geta haft á umhverfið. Í rannsókn eftir Andrew A. 

King og Michael J. Lenox sem heitir “Does it Really Pay to be Green?” Var rannsakað hvaða 

áhrif mengun bandarískra framleiðslufyrirtækja, í mismunandi atvinnugreinum, hefði á 

arðsemi þeirra. Niðurstöður sýndu að því minni mengun sem fyrirtækin losuðu í umhverfið, 

því meiri var arðsemi þeirra (King og Lenox, 2001). 

  

4.6 Lagalegir þættir 
Lagaleg umgjörð stjórnvalda eins og til dæmis samkeppnislög, skattalög og neytendalög eru 

nauðsynleg fyrirtækjum til þess að þau hafi ákveðinn ramma til þess að starfa eftir. Vilji 

hönnuðir öðlast einkarétt á vöru sinni þurfa þeir að leita til Einkaleyfastofu til þess að 

skrásetja vörumerki sitt og oftast einnig til sérfræðinga til að fylgja eftir skráningu einkaleyfa 

eða vörumerkja erlendis og því fylgir mikill kostnaður. 

  

4.6.1 Evrópska efnahagssvæðið 
Samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið eða EES – samningurinn er viðamesti 

samningur sem Ísland hefur gert á alþjóðavettvangi. EES – samningurinn er 

fríverslunarsamningur og samskipti Íslands við Evrópusambandið grundvallast fyrst og 
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fremst á samningnum. Hann er einn af grunnstoðum efnahagslífs íslensku þjóðarinnar og 

veitir íslenskum ríkisborgurum, fyrirtækjum og stofnunum aðgang að innri markaði 

Evrópusambandsins (Utanríkisráðuneytið, e.d, b). Samkvæmt lögum um Evrópska 

efnahagssvæðið er markmið þessa starfssamnings að stuðla að jafnri eflingu viðskipta- og 

efnahagstengsla samningsaðila við sömu samkeppnisskilyrði og eftir sömu reglum. Meginmál 

EES – saminingsins skal hafa lagalegt gildi hér á landi (Alþingi, 1993). 

  

4.6.2 Samkeppnislög 
Samkeppnislög eru í landinu og vinnur Samkeppniseftirlitið eftir þeim. Markmið laganna er 

að efla virka samkeppni í viðskiptum og þar með vinna að hagkvæmri nýtingu 

framleiðsluþátta þjóðfélagsins (Alþingi, 2005). Markmiðinu skal náð með því að vinna gegn 

óhæfilegum hindrunum og takmörkunum á frelsi í atvinnurekstri, vinna gegn fákeppni og 

samningshömlum og auðvelda aðgang nýrra samkeppnisaðila að markaðnum (Alþingi, 2005). 

  

4.6.3 Skattalög 
Hlutverk skatta er að fjármagna samfélagsreksturinn og þarf samsetning þeirra að vera með 

þeim hætti á hverjum tíma að skattlagning hafi ekki neikvæð áhrif á efnahagslífið (Fjármála – 

og efnahagsráðuneytið, e.d.). Skattar eru nýttir í ýmsum öðrum tilgangi eins og til að jafna 

lífskjör fólks með því að dreifa greiðslubyrði frá þeim tekjuhærri til þeirra tekjulægri. Einnig 

má nota skatta sem stjórntæki í efnahagsmálum þar sem há skattlagning er talin draga úr 

þenslu en lág skattlagning talin auka hana. Skatta er einnig hægt að nota til þess að vernda 

innlendan atvinnurekstur og eru tollar og vörugjöld oft tekin sem dæmi um skattlagningu með 

verndartilgang (Ásmundur G. Vilhjálmsson, 1994).  

  

4.6.4 Neytendalög 
Neytendalög eru í landinu og hefur Neytendastofa eftirlit með þeim. Hlutverk Neytendastofu 

er að treysta öryggi og réttindi neytenda í viðskiptum og annast framkvæmd laga um 

neytendavernd. Góð þekking á reglum um öryggi og réttindi neytenda er undirstaða þess að 

hámarks árangri verði náð í viðskiptum fyrirtækja (Neytendastofa, e.d, b).  
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4.6.5 Vörumerkjaskráning 
Vörumerki eru sýnileg tákn sem eru notuð til þess að auðkenna vörur og þjónustu eins aðila 

frá vörum og þjónustu annarra í atvinnustarfsemi. Þau gegna mikilvægu hlutverki við 

markaðssetningu, hafa ríkt auglýsingagildi og verða því að hafa til að bera viss sérkenni eða 

séreiginleika (Einkaleyfastofan, e.d.). Skráning vörumerkis gefur eiganda einkarétt á að nota 

merkið og getur hann því komið í veg fyrir að aðrir, í svipaðri atvinnustarfsemi geti notað 

merki sem eru eins eða lík því vörumerki (Einkaleyfastofan, e.d.). Reglur eru mismunandi á 

milli ríkja og því fylgir því mikil vinna og kostnaður að fylgja eftir skráningu einkaleyfa eða 

vörumerkja erlendis.  

  

4.6.6 Niðurstöður greiningar á lagalegum þáttum 
Ljóst er að með þátttöku Íslands í Evrópska efnahagssvæðinu hefur lagalegt umhverfi 

fyrirtækja á Íslandi verið samræmt að miklu leyti löggjöf annarra Evrópulanda. EES-

samningurinn er einn sá viðamesti samningur sem Ísland hefur gert á alþjóðavettvangi en í 

honum felast ákveðnar skuldbindingar um að setja í innlendan rétt ýmis ákvæði til 

viðskiptafrelsis og viðskiptaverndar. Þetta auðveldar fyrirtækjum eins og Design Studio 

Reykjavik sem er alþjóðlegt í eðli sínu að stunda frjálsa vöruflutninga og frjálsa 

þjónustustarfsemi. Lagalegir þættir ættu því ekki að vera hindrun fyrir framleiðslu hérlendis.  
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5. Markaðsumhverfið 
Nauðsynlegt er að framkvæma markaðsgreiningu til þess að átta sig á fyrirtækjaumhverfinu 

en slíkar greiningar eru grundvöllur fyrir gerð markaðsáætlana. Ógnanir og tækifæri í 

umhverfinu eru skilgreind um leið og styrkleikar og veikleikar fyrirtækisins sjálfs eru metin. 

Markaðsumhverfið verður skoðað út frá fyrirtækinu Design Studio Reykjavik og til þess 

verða nýttar greiningarnar Fimm krafta líkan Porters og SVÓT. Farið verður yfir útflutning 

varanna frá Íslandi og tollun. Í kjölfarið verður skoðað hvers konar fyrirtæki eru skilgreind 

sem Born Global fyrirtæki og að lokum farið yfir kenninguna The Long Tail. Í kaflanum 

vellíðan og gildi verður farið yfir framkvæmd gildissköpunar fyrir neytendur og að það skipti 

máli fyrir hönnuði að hanna vörur með hamingju fólks í huga. Í lok markaðskaflans verður 

skilgreiningin á gæðavöru skoðuð sem og mikilvægi vörusýninga þegar kemur að því að 

koma nýrri vöru á markað.  

5.1 Fimm krafta líkan Porters 
Michael E. Porter, prófessor við Harvard háskóla í Bandaríkjunum setti fram kenningu sem er 

orðin vel þekkt og vel metin greiningaraðferð á ytra umhverfi fyrirtækis. Kenningin snýst um 

að það séu fimm kraftar sem ráði eðli samkeppni á markaði og hversu mikil hún er. 

Samkeppni hefur áhrif á langtímahagnað atvinnugreinar þar sem það er samkeppnin sem 

ákvarðar hvernig hagræna virðið sem myndast innan atvinnugreinar skiptist milli aðila innan 

hennar og annarra þ.e. viðskiptavina, birgja, staðkvæmdarvara eða hugsanlegra nýrra aðila 

sem koma inn á markaðinn (Porter, 1979). Hér á eftir verður samkeppnisumhverfið skoðað út 

frá fyrirtækinu Design Studio Reykjavik. 
  

 
Mynd 9: Fimm krafta líkan Porters. 
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Samkeppniskraftarnir fimm eru: ógn af samkeppni, ógn af nýjum aðilum, ógn af kaupendum, 

ógn af birgjum og ógn af staðkvæmdarvörum. 

  

5.1.1 Ógn af samkeppni 
Mikil samkeppni innan atvinnugreinar minnkar arðsemismöguleika hennar vegna afslátta, 

nýrra vara, auglýsingaherferða og aukinnar þjónustu (Porter, 2008). Ef að keppinautar eru 

margir og svipaðir að stærð þá getur það ýtt undir samkeppni eins ef að vöxtur markaðarins er 

hægur og aðgreining vöru eða þjónustu er erfiðleikum bundin (Porter, 1980). Sú ógn sem 

stafar af samkeppni getur verið mismikil og það fer eftir því á hvaða grundvelli fyrirtækin 

keppa á, hversu neikvæð áhrif hún hefur á vænta arðsemi atvinnugreinar (Porter, 2008). Ef 

grundvöllur samkeppninnar byggist á verði þá færir það virðisaukann til viðskiptavina og 

arðsemin minnkar. Ef grundvöllur samkeppninnar byggist á eiginleikum og ímynd vöru þá 

eykur það virði viðskiptavina sem leiðir til hærra verðlags og eykur líkur á hærri arðsemi 

fyrirtækja (Porter, 2008). Samkeppni á sölu á hönnunarvöru er mikil, sérlega þegar horft er til 

stórborga eins og New York, Los Angeles og Parísar en það eru þær borgir sem Design 

Studio Reykjavik hefur verið að sýna og selja sínar vörur í. Samkeppnin gæti einnig haft 

greiðari aðgang að hráefnum og framleiðsluaðilum sem vissulega getur ógnað litlu fyrirtæki 

með framleiðslu sína á Íslandi.  

  

5.1.2 Ógn af nýjum aðilum 
Hættan sem skapast þegar ný fyrirtæki koma inn á markað felst í því að þau færa með sér 

nýja getu og auðlindir (Porter, 1979). Nýju fyrirtækin hafa einnig væntingar um að ná 

markaðshlutdeild sem verður þá til þess að markaðshlutdeild þeirra fyrirtækja sem fyrir eru á 

markaði minnkar. Það stafar meiri ógn af samkeppni frá nýjum aðilum ef að auðvelt er fyrir 

þá að komast inn á markað. Hægt er að takmarka aðgang nýrra aðila inn á markað með 

aðgangshindrunum en þær hindranir geta verið vörumerkjahollusta eða hár fastur kostnaður 

(Porter, 2008). Í hönnunarheiminum tíðkast að hönnuðir og fyrirtæki þurfa að skapa sér nafn. 

Það sem er átt við með því er að nafnið eða vörumerkið stendur fyrir einhver ákveðin gæði 

sem fólk kannast við eða þekkir. Fyrir nýja hönnuði getur því verið erfitt að ná athygli innan 

um þekkt merki sem vissulega er ákveðin aðgangshindrun. Margir hafa látið á það reyna án 

þess að ná tilætluðum árangri. Íslensk hönnun og framleiðsla hefur strax í upphafi ákveðna 
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aðgreiningu frá öllum hinum fyrir það eitt að vera íslensk og mikilvægt er að reyna að nýta 

það vörumerkinu til framdráttar. 

  

5.1.3 Ógn af kaupendum 
Kaupendur geta krafist betri þjónustu og meiri gæða og þannig þvingað fram verðlækkanir  

sem geta haft neikvæð áhrif innan atvinnugreinar (Porter, 2008). Kaupendur hafa þannig 

ákveðið samningsvald sem snýr að því hversu sterk áhrif þeir geta haft á verð vöru og 

þjónustu sem fyrirtæki bjóða upp á (Porter, 1980). Framboð hönnunarvöru er mikið í 

heiminum svo kaupendur hafa úr miklu að velja. Það er því auðvelt fyrir þá að snúa sér annað 

ef þeim líkar ekki við vöruverð eða þjónustugæði. Þetta mikla vald gefur þeim því áður nefnt 

samningsvald. Til að standa af sér þessa ógn þurfa fyrirtæki sem framleiða á Íslandi að vanda 

vel til verka og ýta þannig undir að vörur sem framleiddar eru hérlendis merki gæði í hugum 

fólks líkt og Þjóðverjar hafa náð með sinni vönduðu framleiðslu.  

  

5.1.4 Ógn af birgjum 
Sú hætta getur myndast ef að birgjar verða of mikilvægir fyrirtækjum og jafnvel ómissandi að 

einhverju leyti þá hafa þeir ákveðið samningsvald og geta þannig hækkað sín verð sem getur 

verið fyrirtækjum erfitt. Í því samhengi skiptir máli að fyrirtæki hafi val og geti auðveldlega 

skipt um birgja (Porter, 2008). Hérlendis getur þessi hætta auðveldlega skapast þar sem fáir 

birgjar eru til staðar og fyrirtæki hafa því litla möguleika á því að snúa sér annað, sem 

ósjálfrátt veldur því að birgjarnir verða fyrirtækjunum mjög mikilvægir. Erlendis er úrvalið 

meira og fleiri fyrirtæki sem geta framleitt eða þjónustað sama hlutinn og því auðvelt fyrir 

fyrirtæki að leita uppi lægsta verðið og bestu þjónustuna. 

  

5.1.5 Ógn af staðkvæmdarvörum 
Staðkvæmdarvörur eru vörur sem uppfylla sömu þörf viðskiptavina og vörur fyrirtækisins 

(Porter, 1980). Staðkvæmdarvörur setja þak á það verð sem fyrirtæki geta selt vörur sínar á 

svo lengi sem fyrirtækin sjálf bregðist ekki við með einhverskonar aðgreiningu eins og betri 

vöru, þjónustu eða markaðssetningu (Porter, 2008). Það er gríðarlegt úrval í heimi hönnunar 

og lista og því margar vörur sem gætu fallið undir það að vera staðkvæmdarvörur fyrir 

lampana þó svo að enginn bjóði upp á nákvæmlega það sama. Það fer svolítið eftir þörfum 
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viðskiptavina hverju sinni vegna þess að ef viðskiptavinurinn er að leita eftir listmunum til 

þess að fegra umhverfi sitt þá eru í raun allir listmunir staðkvæmdarvörur fyrir þann aðila. Ef 

viðskiptavinurinn hins vegar er að leita eftir lampa þá er einhver hluti af lömpum annarra 

fyrirtækja sem gæti fallið undir staðkvæmdarvörur fyrir þann aðila. Vönduð framleiðsla gæti 

hjálpað vörunni að standa af sér ógn af staðkvæmdarvörum. 

 

5.1.6 Samantekt samkeppnisgreiningar 
Í hörðu samkeppnisumhverfi þurfa óþekktir hönnuðir að keppa við þá sem hafa náð að skapa 

sér nafn á markaði. Þeir sem hafa náð því að skapa sér nafn standa fyrir ákveðin gæði eða 

þjónustu sem er frábrugðin því sem aðrir eru að gera og viðskiptavinir þekkja og vita að 

hverju þeir ganga, geta treyst því að varan standi undir þeim væntingum sem þeir gera til 

hennar og sumir jafnvel bíða í ofvæni eftir næstu vöru. Óþekktir hönnuðir þurfa því að ná að 

sanna sig eða stimpla sig inn með einhverjum leiðum því kaupendur hafa úr miklu að velja og 

snúa sér frekar að því sem þeir þekkja. Það krefst bæði þolinmæði og þrautseigju ásamt því 

að finna leiðir til aðgreiningar til þess að fanga athygli. Það er einnig mikilvægt fyrirtækjum 

að velja birgja og framleiðsluaðila sem bjóða besta verðið og vera vakandi fyrir því að verða 

ekki of háð þeim birgjum sem verið er að nota og færa þeim þannig ákveðið samningsvald 

sem gæti leitt til verðhækkana. Vönduð framleiðsla getur skapað ákveðna ímynd um gæði. 

Takist það hérlendis, getur það verið vörum framleiddum á Íslandi til framdráttar.  

 

5.2 SVÓT greining 
Þegar verið er að horfa til möguleika á nýjum mörkuðum þá er SVÓT greining gagnlegt tæki 

til þess að skilja innri og ytri áhrifaþætti svo sem styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri 

(Kotler & Keller, 2009). Svót greining getur hjálpað til við að afhjúpa tækifæri sem fyrirtæki 

hafa ekki séð en eiga síðan auðvelt með að nýta og með því að skilja veikleika innan 

fyrirtækis er hægt að stjórna og jafnvel útrýma þeim ógnum sem annars kæmu fyrirtækinu á 

óvart. Svót ramminn er einnig góður til þess að horfa á samkeppnisaðilana og bera saman við 

eigin fyrirtækjarekstur í þeim tilgangi að finna leiðir til aðgreiningar sem styrkir stöðu 

fyrirtækisins á samkeppnismarkaði. Svót greininguna þarf stöðugt að skoða og breyta vegna 

síbreytilegra aðstæðna í markaðsumhverfinu. Til þess að skoða svót greiningu fyrir fyrirtæki 

á íslenskum markaði munum við nota til þess fyrirtækið Design Studio Reykjavik og tengjum 
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það jafnframt við rannsóknarspurningu verkefnisins; er fýsilegt að framleiða hágæða lampa á 

Íslandi ætlaða til útflutnings? 

  

5.2.1 Styrkleikar 
Þegar styrkleikar fyrirtækis eru metnir þá er átt við að horfa þurfi inn á við og velta þannig 

fyrir sér hvaða góðu eiginleikum fyrirtækið býr yfir, hver er innri styrkur þess og hvað er gert 

eða hægt að gera betur en samkeppnisaðilarnir. Styrkleikar Design Studio Reykjavik liggja 

helst í því að hönnuðurinn Kjartan Óskarsson býr yfir mikilli þekkingu á ljósi og lýsingu. 

Hann hefur einnig áralanga reynslu af hönnun og það fylgir því mikill kostur að hafa 

þekkingu á báðum þessum sviðum þegar verið er að hanna ljós og lampa. Kjartan Óskarsson 

hefur getið sér gott orð sem hönnuður, hann lætur verkin tala og hefur hlotið mörg verðlaun 

fyrir verk sín, sem styrkir fyrirtækið.  

  

5.2.2 Veikleikar 
Þegar veikleikar fyrirtækisins eru metnir þá þarf einnig að horfa inn á við og finna þá liði sem 

taldir eru draga úr styrk fyrirtækisins og geta veikt stöðu þess á markaði. Helstu veikleikar í 

augnablikinu eru tímaskortur til framkvæmda ýmis konar þar sem eigendur sinna annarri 

vinnu og stýra fyrirtækinu enn sem hliðarverkefni. Staðsetning fyrirtækisins á Íslandi telst 

einnig til veikleika þar sem fjarlægð fyrirtækisins frá mörkuðum í Ameríku og á meginlandi 

Evrópu hefur reynst erfið. Afgreiðslufrestur varanna getur verið lengri en gengur og gerist 

vegna staðsetningarinnar og flutningskostnaður hærri. Þetta á bæði við innkaup á efni og 

íhlutum og vegna sölu til erlendra aðila. Viðskiptavinir fyrirtækisins sem staðsettir eru á 

vesturströnd Bandaríkjanna hafa látið fjarlægðina trufla sig og líta á staðsetningu 

fyrirtækisins sem veikleika. Fyrirtækið hefur frá byrjun verið fjármagnað af eigendum þess 

án aðkomu fjárfesta eða lánastofnanna svo í fjárhagslegum samanburði við erlend 

stórfyrirtæki stendur Design Studio Reykjavik veikar. Öllum þessum þáttum er hægt að snúa 

yfir í styrkleika með ákveðinni vinnu sem þegar er hafin. 
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5.2.3 Ógnanir 
Ógnanir lýsa þeim ytri aðstæðum sem geta verið ógnandi fyrir fyrirtæki og afkomu þeirra. 

Framleiðslukostnaður Design Studio Reykjavik er ákveðin ógn í augnablikinu þar sem allt er 

ennþá framleitt hérlendis að mestu úr innfluttu hráefni. Á Íslandi er dýrt að láta framleiða 

einstaka hluti í litlu upplagi og oftar en ekki er tækjabúnaður og fagkunnátta ekki til staðar. Á 

meðan framleitt er hérlendis stendur fyrirtækið frammi fyrir því að flytja vörurnar héðan og 

því fylgir hár útflutningskostnaður sem á beinan hátt ógnar vöruverðinu. Samkeppnisaðilar 

fyrirtækisins eru flest allir staðsettir í Ameríku eða á meginlandi Evrópu og því stendur 

fyrirtækið ekki jafnfætis þeim þegar kemur að framleiðslu- og flutningskostnaði. 

Óstöðugleiki íslensku krónunnar ógnar fyrirtækinu einnig því hráefniskostnaður, 

framleiðslukostnaður og útflutningskostnaður getur verið síbreytilegur.  

  

5.2.4 Tækifæri 
Þegar tækifæri fyrirtækja eru skoðuð út frá Svót greiningunni þá er átt við þær ytri aðstæður 

sem geta haft jákvæð áhrif á fyrirtæki svo sem markaðstækifæri eða einhver ákveðin 

sóknarfæri. Tækifæri Design Studio Reykjavik eru gríðarleg vegna þess að vörurnar eru þess 

eðlis að þær eru ekki bundnar við eitthvað eitt ákveðið landsvæði eða markaðssvæði heldur 

eiga þær erindi víða um heim. Vörurnar hafa ákveðna sérstöðu hvað varðar virkni og útlit en 

einnig vekur það athygli margra að vörurnar komi frá Íslandi. Það gæti líka mögulega verið 

ákveðið tækifæri fólgið í því að geta markaðsett vörurnar sem skandinavíska hönnun (e. 

Scandinavian Design) þar sem það er orðið vel þekkt í hönnunarheiminum sem vandaðar og 

vel unnar vörur.  

  

5.2.4 Samantekt úr SVÓT greiningu 
Helsti styrkur Design Studio Reykjavik er þekking og reynsla því þó svo að aðrir myndu feta 

í fótspor fyrirtækisins þá hafa þeir ekki þessa þekkingu og reynslu til þess að byggja á. 

Veikleikarnir eru nokkrir en þó þess eðlis að þeim getur verið snúið upp í styrk með 

áframhaldandi vinnu og þannig náð að efla fyrirtækið enn frekar. Óstöðugleiki íslensku 

krónunnar veldur því að sumir kostnaðarliðir eru síbreytilegir sem ógnar þeim fyrirtækjum 

sem starfa út frá íslenska markaðinum. Sérstaða varanna og tenging þeirra við Ísland eða 

skandinavíska hönnun skapar ákveðin tækifæri sem spennandi er að vinna með.  
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5.3 Útflutningur 
Heimurinn er orðinn að einu markaðssvæði með opnun markaða, samvinnu þjóða og 

framförum sem hafa orðið í samskiptum og flutningum (Daniels, 2007). Alþjóðaviðskipti eru 

gríðarlega mikilvæg, sérstaklega litlum hagkerfum eins og því íslenska og geta leikið stórt 

hlutverk í hagsæld þjóða.  Alþjóðaviðskipti stuðla að því að lönd sérhæfi sig í framleiðslu á 

þeim vörum sem þau njóta hlutfallslegra yfirburða í og stuðla þannig að aukinni hagkvæmni 

með sérhæfingu og betri nýtingu framleiðsluþátta. Samkeppni á alþjóðamarkaði ýtir undir 

stöðuga framþróun og er sterkasti hvatinn til nýsköpunar, bættra framleiðsluferla, bættra 

söluferla og aukinnar hagkvæmni (Tryggvi Herbertsson, Halldór Benjamínsson og Rósa 

Sveinsdóttir, 2005). Landfræðileg staðsetning Íslands og sú staðreynd að landið er eyja gerir 

útflutning að spennandi tækifæri til þessa að víkka út og framlengja starfsemi íslenskra 

fyrirtækja. Útflutningur hefur verið skilgreindur sem flutningur á vöru, þjónustu eða 

þekkingu yfir landamæri með beinum eða óbeinum hætti (Young, Hamill, Wheeler og 

Davies, 1989). Litlum og meðalstórum fyrirtækjum þykir útflutningur eftirsóknarverður 

kostur vegna þess að hann veitir fyrirtækjum sveigjanleika þegar það kemur að því að færa 

sig til á markaði með lágmarks viðskiptaáhættu (Young, Hamill, Wheeler og Davies, 1989). 

Ávinningur af útflutningi getur verið verulegur en hann getur leitt af sér bætta fjárhagsstöðu 

fyrirtækja, betri nýtingu á framleiðslugetu og fyrirtæki geta öðlast samkeppnisforskot. Með 

útflutningi geta einnig skapast tækifæri til þess að auka umsvif og hagnað. Þannig getur 

útflutningur með beinum eða óbeinum hætti, dregið úr atvinnuleysi, aukið þjóðarframleiðslu 

og hagvöxt (Liargovas og Skandalis, 2008). Það eru nokkur nauðsynleg skref sem þarf að 

huga að í útflutningsferlinu en þau eru; val á útflutningstækifærum, val á rétta markaðnum, 

val á dreifileiðum, heimsókn á markað og eftirfylgni (Íslandsstofa, e.d.). Val á 

útfluningstækifærum krefst skipulags og undirbúnings en ákvörðunin um á hvaða markað 

skuli sækja á getur verið erfið. Mikilvægt er að ætla sér ekki um of og einblína á einhvern 

ákveðinn markað og miða alla vinnu við að komast inn á þann markað svo að árangur náist 

(Íslandsstofa, e.d.). Rannsóknarvinna er mikilvæg áður en farið er inn á nýjan markað, hún 

byggir undir sjálfstraust við ákvarðanatöku og getur komið í veg fyrir of mikla fjárhagslega 

áhættu (Íslandsstofa, e.d.). Ísland er oft talinn hinn besti tilraunamarkaður vegna smæðarinnar 

enda er hérlendis tiltölulega auðvelt að framkvæma allavega hugmyndir og fá viðbrögð fljótt 

því markaðurinn er ekki stór. Næsta skref hjá mörgum er svo að leita til nærmarkaða en það 

eru þeir markaðir sem standa þeim íslenska næst hvað varðar staðsetningu og menningu 

(Íslandsstofa, e.d.). Allar forsendur eru fyrir að Íslendingar séu meðal þeirra þjóða sem 
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mestrar velmegunar geta notið en til þess að auka framleiðni, hagvöxt og hækka laun þurfum 

við að auka útflutningstekjur umtalsvert á næstu 15-20 árum (Samtök iðnaðarins, 2014). 
  

5.4 Tollun 
Flestar vörur sem íslenskir hönnuðir hanna og selja eru fluttar inn erlendis frá og því fylgir 

heilmikill kostnaður fyrir hönnunarfyrirtæki svo sem flutningskostnaður, tollur og 

virðisaukaskattur.  

Hönnunarmiðstöð Íslands skiptir innflutningi hönnunarvöru í fjóra hluta; 

·   innflutningi á frumgerð vöru. 

·   innflutningi á sýnishorni vöru. 

·   innflutningi á tilbúinni vöru sem er seld hérlendis. 

·   innflutningi á tilbúinni vöru sem síðan er er seld úr landi 

                                                                (Hönnunarmiðstöð, 2014). 

Frumgerð vöru (e. prototype) er vara á vöruþróunarstigi og ekki ætluð til endursölu og 

sýnishorn vöru (e. sample) er hönnunarvara á lokastigum vöruþróunar (Hönnunarmiðstöð, 

2014). Hvorki frumgerð né sýnishorn hafa viðskiptalegt gildi og fela aðeins í sér kostnað en 

skapa engar tekjur. Samkvæmt tollalögum falla frumgerðir og sýnishorn undir tollfjálsan 

varning. Samþykki sýnishorna flokkast undir sértollmeðferð sem þýðir að tollverðir skoða 

hvort um sýnishorn sé að ræða en ekki fullunna vöru (Alþingi, 2005) (Hönnunarmiðstöð, 

2014). Mikilvægt er að hönnunarfyrirtæki merki pakka sína vel sem sýnishorn og standi vel 

að gerð reikninga svo að þeir þurfi ekki að greiða óþarfa aðflutningsgjöld sem aðeins hefur 

borið á samkvæmt Hönnunarmiðstöð Íslands. Í tollalögum kemur einnig fram að hver sá sem 

flytur inn vöru til landsins til endursölu, afhendingar án endurgjalds eða eigin nota þarf að 

greiða toll af hinni innfluttu vöru, nema að annað sé tekið fram í tollskrá (Alþingi, 2005). 

Samkvæmt Hönnunarmiðstöð Íslands þá hefur tollun á innfluttri tilbúinni vöru gengið vel hér 

á landi svo hönnunarfyrirtæki ættu ekki að lenda í neinum vandræðum með að flytja inn 

tilbúna vöru. 
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5.5 Born Global 
Hugtakið “Born Global” kom fyrst fram í ástralskri skýrslu sem unnin var fyrir ástralska 

útflutningsráðið af McKinsey og Co. árið 1993. Í þeirri skýrslu kom fram að greina mætti 

tvær tegundir útflytjenda. Annars vegar eru það fyritæki sem fylgja hinu dæmigerða 

stigvaxandi mynstri í alþjóðavæðingunni, byggjast upp á heimamarkaði og hafa þar trygga 

markaðs- og fjárhagsstöðu sem þau hafa náð á löngum tíma. Þetta eru fyrirtæki með margra 

ára reynslu og ef þau hyggðu á stækkun væri útflutningur þeirra fyrsti kostur. Hins vegar eru 

það fyrirtæki sem eru fljót að hefja alþjóðavæðingarferlið og byrja útflutning almennt innan 

tveggja ára frá stofnun. Samkvæmt skýrslunni þá var drifkraftur stjórnenda þeirra trú á 

alþjóðavæðingu vegna þess að þeir hefðu búið langdvölum erlendis, oft unnið erlendis eða 

orðið fyrir áhrifum vegna menntunar sinnar erlendis en það minnkar raunfjarlægðina til 

tiltekins markaðar (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2005). Dæmigerð fyrirtæki sem 

falla undir skilgreininguna Born Global eru frekar lítil og leiðandi á tilteknum tæknisviðum, 

hafa innan við 500 starfsmenn og velta innan við 100 milljónum bandaríkjadala. Stjórnendur 

þeirra eru frumkvöðlar sem hafa alþjóðlegt, persónulegt og viðskiptalegt tengslanet 

(Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2005). Born Global fyrirtæki mæta mikilli 

alþjóðlegri samkeppni frá fyrsta degi, sérlega frá fyrirtækjum sem bjóða sömu vörur eða 

þjónustu á lægra verði. Ný fyrirtæki verða því að keppa í virði og gæðum. Virði vörunnar 

geta þá verið aukin með nýstárlegri tækni eða framúrskarandi vöruhönnun þar sem einhver 

sérkenni varanna aðgreinir þær frá svipuðum vörum (Rennie, 1993). Born Global fyrirtæki 

eru oft háð einni eða fáum vörum og keppa oft á syllumarkaði (niche market) (Hollensen, 

2007). Design Studio Reykjavik telst Born Global fyrirtæki samkvæmt þessari skilgreiningu 

þar sem stefnan var strax frá fyrsta degi að keppa á alþjóðamarkaði. Vörur fyrirtækisins eru 

sérhæfðar hvað varðar virkni og hönnun en þær eru handsmíðaðar hönnunarvörur úr vönduðu 

náttúrulegu hráefni og tæknilega flóknar sem aðgreinir þær frá svipuðum vörum. Eigendur 

fyrirtækisins hafa mikla trú á alþjóðavæðingunni bæði vegna menntunar og búsetu erlendis 

sem minnkar raunfjarlægð til þeirra markaða sem horft er til. Hönnunarheimurinn er í sjálfu 

sér ekkert svo stór og ekki með eiginleg landamæri svo í raun skiptir ekki öllu máli hvar vara 

verður til. Tengslanetið styrkist einnig og stækkar við það að dvelja erlendis og ljóst er að 

tækifærin liggja víða.  
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5.6 The long tail 
 

 
Mynd 10: The Long Tail (longtail.com, 2006). 

  

Samkvæmt kenningunni “The Long Tail” þá er menning okkar sé sífellt að taka breytingum 

og færast fjær því að leggja áherslu á vinsælar vörur eða “hits” og nær því að leggja áherslu á 

minna vinsælar vörur eða “non-hits”. Með því er átt við að vörur þurfa ekki endilega 

hillupláss í verslunum líkt og áður fyrr þegar það var á valdi fárra aðila eins og 

innkaupastjóra eða verslunarstjóra að velja hvað var í boði fyrir fjöldann. Hillupláss verslana 

er dýrt og aðeins þær vörur sem líklegar voru til vinsælda voru valdar inn eða eitt sem átti að 

henta öllum (e. one size fits all). Nú eru flestar verlsanir með mikið úrval á vefsíðum sínum 

en aðeins brot af því til sýnis inni í versluninni sjálfri (Chris Andersson, e.d.). 

Eftirspurnarkúrfan hérna að ofan sýnir tvo liti þar sem sá rauði stendur fyrir vinsælu vörurnar 

en sá guli sýnir vörur sem eru minna vinsælar eða á ákveðnum syllum og því sérhæfðari. 

Sylla eða syllumarkaður er þröngt skilgreindur markaður sem leitar að sérstökum gæðum 

(Kotler, 2003). Fyrirtæki sem sérhæfa sig í syllumarkaðssetnignu læra að þekkja 

viðskiptavini sína vel og ná þannig að koma til móts við þarfir þeirra (Kotler, 2003). Í lengri 

tíma hefur markaðurinn verið drifinn áfram á vinsælu vörunum á rauða svæðinu en nýr 

vöxtur er núna á gula svæðinu. Gula svæðið er kallað “The Long Tail” eða langi halinn og 

dregur nafn sitt af lögun sinni. Langi halinn getur í raun verið óendanlega langur og því 

leynast þar tækifærin í krafti magnsins. Þannig snýst þetta um að selja lítið magn af mörgu 
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(Chris Andersson, e.d.). Design Studio Reykjavik staðsetur sig á langa gula halanum þar sem 

vörurnar eru ekki fjöldaframleiddar og ekki ætlaðar öllum. Handsmíðað, vandað og sérunnið 

fyrir vandláta áhugamenn um hönnun víðsvegar um heiminn. 

  

 5.7 Vellíðan og gildi 
Samkvæmt grundvallar heimspeki markaðssetningar, kaupa neytendur vörur og þjónustu sem 

þeir telja að hafi eitthvert gildi fyrir sig, leysa ákveðin vandamál fyrir þá eða hjálpa þeim að 

ná einhverjum markmiðum sem þeim finnast mikilvæg (Grönroos, 2008). Það er því áskorun 

fyrir fyrirtæki að skapa ákveðin gildi fyrir viðskiptavini. Með tímanum breytast áherslurnar 

og gildin taka því stöðugum breytingum. Á árunum 1980 – 1990 voru miklar kröfur um gæði 

og virkni vara en næsta áratug þar á eftir eða árin 1990 -2000 voru tilfinningar meira látnar 

ráða för og fólk leyfði sér meiri lúxusvörur eða vörur sem á einhvern hátt juku á vellíðan. 

Undanfarið hefur áherslan snúist meira um að greina dýpri, sálfræðilegri ástæður þess hvers 

vegna neytendur hegða sér eins og þeir gera og hvað veldur því að þeir velji eitt fram yfir 

annað. Meðal nýjustu áherslanna er hamingja sem gildi en rannsóknir sýna að neytendur 

kaupa oft hluti vegna þess að þeir vilja verða hamingjusamari (Mogilner, Aaker, & Kamvar, 

2012; Parks, Della Porta, Pierce, Zilca & Lyubomirsky, 2012). Markaðssérfræðingar hafa 

bent á að þrá neytenda eftir hamingjunni sé mikilvægt markaðnum en hingað til hafa tilraunir 

fyrirtækja til þess að höfða til þessara langana aðallega verið takmörkuð við 

auglýsingaherferðir. Nú er verið að horfa til þess að hönnuðir nýti sér þetta líka og hanni með 

hamingju fólks í huga. Að hanna eitthvað sem kemur til með að gera fólk hamingjusamt er 

góð leið til þess að skapa gildi fyrir viðskiptavini því flestir neytendur þrá hamingjuna. 

Tímaritið International Journal of Design birti grein sem bara yfirskriftina “How Designers 

and Marketers Can Work Together to Support Consumers’ Happiness” eða hvernig hönnuðir 

og markaðsfólk gæti unnið saman að því að stuðla að hamingju neytenda. Í greininni voru 

kynntar þrjár tillögur sem hönnuðir og markaðsfólk gætu nýtt sem sameiginlegan 

útgangspunkt þegar kemur að því að skipuleggja og framkvæma gildissköpun fyrir neytendur. 

Tillögurnar eru: 1. Hönnun sem stuðlar að félagslegum tengslum og þeirri tilfinningalegu 

þörf mannsins að tilheyra einhverju. 2. Hönnun sem stuðlar að auknum tilgangi lífsins. 3. 

Hönnun sem stuðlar að virkni neytenda (International Journal of Design, 2013). Fyrsta 

tillagan um að hanna eitthvað sem stuðlar að félagslegum tengslum og því að tilheyra 

einhverju eru grundvöllur að hamingjusömu lífi. Önnur tillagan byggir á því að samtímafólki 
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þyki lífið oft tilgangslaust og með því að stuðla að einhverskonar auknum lífstilgangi geti það 

hjálpað til við að mýkja lendingu og stuðla að bata frá óumflýjanlegum erfiðleikum sem lífið 

færir flestum okkar. Þriðja tillagan um að stuðla að virkni neytenda er mikilvæg vegna þess 

að hamingja tengist virkum lífstíl en þeir sem eru óvirkir eða afskiptalausir eru líklegri til 

þess að finna fyrir óhamingju (International Journal of Design, 2013). 
  

5.8 Gæðavara 
Gæðavara er vara sem er ein af þeim dýrari eða háþróaðri í vöruúrvali fyrirtækis eða á 

markaði í heild. Gæðavara þarf ekki að vera nauðsynjavara heldur vara sem hefur 

tilhneigingu til þess að gera lífið notalegra fyrir neytendur hennar. Ólíkt því sem á við um 

nauðsynjavörur eru gæðavörur yfirleitt dýrari og keyptar af einstaklingum sem hafa hærri 

ráðstöfunartekjur en meðalmanneskjan (Business Dictionary, e.d.). Lúxusvörur eða 

gæðavörur eru einnig þekktar sem afstöðuvörur (e. potitional goods) vegna þess að þær gefa 

ákveðin merki um að eigandi þeirra hafi náð ákveðinni stöðu innan samfélagsins og hafi 

þannig efni á slíkum vörum (Investopedia, e.d.). Hafi fyrirtæki metnað fyrir því að framleiða 

gæðavörur eða þjónustu þá hjálpar það fyrirtækjum að öðlast samkeppnisforskot og ýtir undir 

árangur á alþjóðlegum markaði (Laura. B. Forker, 1996). Hönnunargæði endurspegla þarfir 

viðskiptavina og þá eru mismunandi gæði fólgin í mismunandi framsetningu á vöru svo sem 

lögun, samsetningu og efnisvali. Framleiðslugæði hins vegar uppfylla væntingar 

viðskiptavina um gildi og virkni vöru og þar sem unnið er með að lágmarka galla (Johannes 

Freiesleben, 2009). 
 

5.9 Vörusýningar 
Ein leið til þess að koma vöru á framfæri á nýjum markaði er að sækja vörusýningar. 

Vörusýningar eru öflugur miðill og góður vettvangur til þess að hitta væntanlega 

viðskiptavini, framleiðendur, heildsala eða smásala. Á slíkum vörusýningum er oft 

samankomið fólk frá öllum heimshornum úr sama iðnaði og eru því kjörinn vettvangur til 

þess að sýna og selja vörur, styrkja viðskiptasambönd, læra um allt það nýjasta í tiltekinni 

atvinnugrein og að öðlast þekkingu um keppinauta (Encyclopedia, e.d.). Design Studio 

Reykjavik hefur sótt sýningar erlendis með það í huga að að fá viðbrögð við eigin hönnun, 

kanna það sem fyrir er á markaði og fá hugmyndir um verð. Einnig hefur reynst vel að nýta 
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sýningar til að afla sambanda vegna framleiðslu íhluta, komast í tengsl við söluaðila og 

væntanlega viðskiptavini. 

5.9.1 Val vörusýninga 
Það er gríðalegt magn vörusýninga í boði um allan heim og það skiptir miklu máli að velja 

rétta sýningu. Það þarf að finna sýningu sem best uppfyllir þarfir fyrirtækisins því það getur 

verið sóun bæði á tíma og peningum að sækja ranga sýningu. Til þess að vera viss um að 

sýningin henti fyrirtækinu er gott að velta fyrir sér nokkrum hlutum eins og hvaða stöðu 

sýningin hefur innan ákveðinnar greinar, hver aðsóknin var árið áður og hvers konar fólk það 

var sem sótti sýninguna. Einnig er gott að skoða hverjir koma til með að sýna og hvort að þeir 

séu mögulega samkeppnisaðilar. Þó að það virki jafnvel neikvætt að samkeppnisaðilar sýni á 

sama stað þá er í raun fólginn í því ákveðinn styrkur þar sem það má ætla að samkeppnin laði 

að sér svipaðan viðskiptamannahóp og hentar fyrirtækinu. Þannig styrkja fyrirtækin hvert 

annað og ná til breiðari hóps. Það auðveldar líka tilvonandi viðskiptavinum að þurfa einungis 

að koma á einn stað til þess að sjá fleiri innan greinarinnar, sem er ákveðin þjónusta við þá. 

Það þarf einnig að skoða kostnað vegna þátttöku. Þættir eins og ferða- og flutningskostnaður, 

kostnaður við uppsetningu og markaðsefni. Samkvæmt Encyclopedia.com þá eru útgjöld fyrir 

básinn í kringum 25%, húsbúnaður, tæki og önnur sýningargjöld um 30%, hiti, rafmagn og 

vatn 20%, flutningur starsfólks og vara um 15% og markaðsefni um 10%  (Encyclopedia, 

e.d.). Ætla má að þessu sé örlítið öðruvísi skipt fyrir lítið fyrirtæki frá Íslandi þar sem 

kostnaður við flutninga, bæði starfsfólks sem og varanna sem skal sýna er töluvert stærri biti. 

Einnig þurfa sýnendur að búa einhversstaðar á meðan á sýningunni stendur og það er stór 

útgjaldaliður sem er ekki tekinn inn í þessar tölur hér að ofan. 

  

5.9.2 Undirbúningur 
Til þess að auka líkurnar á vel heppnaðri sýningu er góður undirbúningur nauðsynlegur. Það 

er gott að hugsa sýningar sem möguleg sölutækifæri fyrir vörurnar og því er gott að setja sér 

mælanleg markmið. Ef markmið sýningarinnar er að koma á samböndum ýmiss konar þá er 

hægt að vera búinn að setja niður einhverskonar markmið í því sambandi og fylgjast þannig 

með. Góð leið í undirbúningi er einnig að vekja athygli á þátttöku fyrirtækisins á sýningunni 

sem er til dæmis hægt að gera með auglýsingum á samfélagsmiðlum eða með persónulegu 

boði í gegnum markpóst, tölvupóst eða í gegnum síma. Samkvæmt The Trade Show Bureau 



 39 

þá eru 45% þeirra sem sækja sýningar einstakra fyrirtækja bein afleiðing persónulegra boða 

(Encyclopedia, e.d.). 

  

5.9.3 Eftirfylgni 
Eftirfylgni er gríðarlega mikilvæg að lokinni sýningu en þó eru því miður fæstir sem sinna 

því. Samkvæmt The Trade Show Bureau þá eru um það bil 83% sýnenda sem sinna ekki 

eftirfylgni að nokkru leiti eftir sýningar (Encyclopedia, e.d.). Með því að sinna þessu ekki eru 

sýnendur ekki að nýta sýningarnar og möguleikana sem þeim fylgja nógu vel. Það að hamra 

járnið á meðan það er heitt á vel við þegar komið er heim af sýningu því eftirfylgni þarf að 

gerast á fyrstu tveimur vikunum eftir að sýningu lýkur því annars er hætta á því að fólk sé 

farið að gleyma. 

 



 40 

6. Niðurstöður 

Þegar horft er til framleiðsluumhverfisins á Íslandi þá er gott til þess að vita að í gildi eru 

millilandasamningar sem auðvelda samskipti og aðgengi íslenskra fyrirtækja að erlendum 

mörkuðum og auka þannig viðskiptaöryggi. Það er jákvætt og skapar umhverfi sem eykur 

víðsýni og tækifæri. Hérlendis er markaðurinn lítill og samskiptaleiðir stuttar sem auðveldar 

allt framleiðsluferli og gerir það að verkum að ferlið gengur hraðar fyrir sig en þegar unnið er 

á stærri og flóknari mörkuðum. Íslenski markaðurinn er því tilvalinn tilraunamarkaður í 

vöruþróunarferlinu því hér er í flestum tilfellum hægt að búa til frumgerðir, gera á þeim 

prófanir og fá skjót viðbrögð. Vandinn liggur þó í kostnaðinum sem fylgir því að gera þetta 

hérlendis vegna þess að kostnaðarsamt er að flytja til landsins þá íhluti sem þarf til 

framleiðslunnar og dýrt að framleiða lítið magn í einu. Vegna landfræðilegrar staðsetningar 

Íslands þá er inn- og útflutningur nauðsynlegur hluti af íslenska framleiðsluumhverfinu þar 

sem hráefni til framleiðslu er að miklu leiti flutt inn til landsins og svo aftur út úr landinu sem 

tilbúin vara eða hluti af vöru. Ráðist fyrirtæki í að láta fjöldaframleiða vöru á Íslandi þá 

kemur alltaf að því að flytja þarf vöruna úr landi og er því ómögulegt að standa jafnfætis 

fyrirtækjum á meginlandi Evrópu eða Ameríku hvað það varðar. Víða erlendis er að finna 

öflugri tækjabúnað, meiri framleiðslugetu og betri verkkunnáttu og því er eðlilegt að smærri 

fyrirtæki horfi út fyrir landsteinana með framleiðslu sína. Það er því margt sem bendir til þess 

að hagkvæmara geti verið að flytja framleiðslu á vörum Design Studio Reykjavik erlendis til 

að hafa meiri nálægð við öflugri tækjabúnað, þar sem efnisaðdrættir eru einfaldari og 

fjölbreyttara aðgengi er að framleiðslu nauðsynlegra íhluta. 
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7. Lokaorð 

Við Íslendingar erum svo lánsöm að ímynd heimsbyggðarinnar á Íslandi er alla jafna jákvæð 

og hefur jafnvel á sér það yfirbragð að vera framandi og því spennandi. Þetta gefur íslenskum 

fyrirtækjum ákveðið forskot þegar þau vilja hasla sér völl á erlendri grundu því það eitt að 

koma frá Íslandi aðgreinir íslensk fyrirtæki frá öllum hinum. Sú aðgreining dugar fyrirtækjum  

þó skammt ef þau hafa ekki eitthvað annað fram að færa eins og góða vöru eða afbragðs 

þjónustu. Miðað við hversu fáir Íslendingar eru og hvað landið er afskekkt þá er Ísland víða 

orðið vel þekkt og ekki aðeins fyrir stórbrotna náttúru og virk eldfjöll heldur vegna þess að 

mannauðurinn sem landið hefur að geyma er duglegt og skapandi fólk. Sköpunarkraftur 

þjóðarinnar kraumar nú sem aldrei fyrr og sífellt fleiri átta sig á mikilvægi hans fyrir land og 

þjóð og þeirri verðmætasköpun sem honum fylgir. Að frumkvæði Samráðsvettvangs skapandi 

greina ákváðu fimm ráðuneyti og Íslandsstofa að fjármagna kortlagningu á hagrænum 

umsvifum skapandi greina í íslensku atvinnulífi. Meginniðurstöður kortlagningarinnar birta 

að skapandi greinar eru einn af undirstöðu atvinnuvegum þjóðarinnar, með 

virðisaukaskattskylda veltu í greininni sem nemur 191 milljarði króna árið 2009 en það er 

mun meiri velta en í landbúnaði og fiskveiðum samanlagt. (Hönnunarmiðstöð, 2011). 
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