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Útdráttur 

Sala á hönnunarvörum fyrir heimilið hefur farið ört vaxandi á Íslandi síðustu ár og nú 

árið 2018 er salan orðin meiri en fyrir hrun. Nýjar verslanir opna reglulega með úrvali 

íslenskra og erlendra hönnunarvara og ef litið er til umræðuhópa á samfélagsmiðlum 

virðist áhugi neytenda einungis vera að færast í aukana. Þrátt fyrir það hefur borið á 

erfiðleikum meðal vöruhönnuða á Íslandi að koma vörum sínum á markað og segja 

sumir að það sé mikið strit að vera í þessu starfi hér á landi. Aðrir hafa tekið eftir að 

Íslendingar virðast sækja meira í íslenskar hönnunarvörur þegar þeir eru í 

gjafahugleiðingum en kaupa síður handa sér sjálfum.  

 Markmið þessarar rannsóknar var að fá innsýn inn í viðhorf og kauphegðun 

Íslendinga þegar kemur að íslenskum hönnunarvörum fyrir heimilið. Einnig var kannað 

hvort Íslendingar sýni tilhneigingu til þjóðhverfu þegar kemur að þessum vöruflokki en 

þjóðhverfa er hugtak yfir það þegar neytendur velja vörur frá sínu eigin landi fram yfir 

aðrar til að styðja við efnahag og vinnumarkað heimalands síns. Í þeim tilgangi var 

megindleg rannsókn framkvæmd með hentugleikaúrtaki og var henni dreift á nokkra 

umræðuhópa á samfélagsmiðlinum Facebook. Alls safnaðist 371 svar við könnuninni.   

 Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að alla jafna var viðhorf þátttakenda jákvætt 

gagnvart íslenskum hönnunarvörum fyrir heimilið. Áhugi var fyrir gjafakaupum í þessum 

vöruflokki en þátttakendur voru ekki síður líklegir til að vilja kaupa íslenskar 

hönnunarvörur fyrir sjálfa sig. Þátttakendur voru áhugasamir gagnvart íslenskum 

hönnunarvörum, fannst þær skemmtilegar og spennandi en tengdu þær ekki sérstaklega 

við persónuleika sinn eða sjálfsmynd. Ennfremur sýndu þeir litlar líkur á að gera 

skyndikaup þegar kom að þessum vöruflokki. Að lokum var ljóst að þátttakendur sýndu 

ekki tilhneigingu til þjóðhverfu þegar kemur að íslenskum hönnunarvörum. Rannsókn 

þessi var fyrsta skrefið í að gera betur grein fyrir stöðu íslenskra hönnunarvara á sífellt 

vaxandi markaði og mikið svigrúm er til þess að kanna þetta viðfangsefni betur. 

Niðurstöðurnar gefa til kynna að íslenskir vöruhönnuðir ættu að eiga góða möguleika á 

að ná til neytenda því að áhugi þeirra er til staðar og tækifærin leynast víða.  
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1  Inngangur  

Íslendingar eru stundum talin neyslumikil þjóð og þeir eiga það til að sýna eins konar 

hjarðhegðun þegar kemur að nýjum vörum eða vörum sem eru í tísku (Anna Lilja 

Þórisdóttir, 2012). Fyrirbæri allt frá lágvöruversluninni Costco til Omaggio vasans frá 

Kähler hafa gripið landann og á yfirborðinu virðist vera auðvelt að selja Íslendingum 

hvað sem er. Undanfarin ár hefur verið mikil gróska í verslunarrekstri þeirra sem selja 

hönnunarvörur fyrir heimilið og virðist áhuginn hvergi fara dvínandi (Sæunn Gísladóttir, 

2016). Þrátt fyrir það getur verið erfitt fyrir íslenska hönnuði í þessum geira að festa sig í 

sessi meðal neytenda og hafa sumir hönnuðir látið hafa eftir sér að mikið strit er að 

reyna að selja vörur sínar hér á landi (Kolbrún P. Helgadóttir, 2017; Mbl.is, 2011). Ef 

tekið er mið af vinsældum hönnunarbúðanna og ásókn í Facebook-hópa eins og 

„Skreytum hús...“ (55.219 meðlimir 23. apríl 2018) og „Notaðar hönnunarvörur“ (24.760 

meðlimir 23. apríl 2018) þar sem umræða um innanhúshönnun og heimilisvörur fer fram 

þá ættu möguleikar hönnuða á Íslandi sem selja heimilisvörur að vera nokkuð góðir. 

Reyndin er þó sú að af um það bil 70 vöru- og iðnhönnuðum sem skráðir eru starfandi á 

síðu Hönnunarmiðstöðvar Íslands er einungis lítill hluti þeirra að selja vörur sínar í 

verslunum hér á landi (Hönnunarmiðstöð Íslands, e.d.). Ástæðurnar geta verið 

margvíslegar en ætla má að framleiðsla á hönnunarvörum sé nokkuð dýr á Íslandi þar 

sem framleiða þarf í mun minna magni en þekkist á stærri mörkuðum erlendis. 

Innflutningur á hráefni og vörum sem látið er framleiða erlendis getur einnig verið 

kostnaðarsamur og líklegt er að rekstur á framleiðslu hönnunarvara standi oft ekki undir 

sér á Íslandi. Enn fremur hefur þekkst að verslanir hér á landi séu kröfuharðar þegar 

kemur að fjölbreytni hönnunar og vöruúrvals og ekki er alltaf hægt að standa undir 

væntingum verslanaeigenda (Viðskiptablaðið, 2015).   

 Hönnunarvörur fyrir heimilið falla undir fagsvið vöruhönnunar sem á einn eða 

annan hátt hefur fylgt mannkyninu frá upphafi (Morris, 2009). Vöruhönnun er 

nauðsynleg bæði í samfélaginu og í markaðsstarfi fyrirtækja til að stuðla að nýsköpun og 

vöruþróun í samkeppnisumhverfi nútímans. Hér á landi er vöruhönnun ung kennslugrein 

sem hefur verið kennd við Listaháskóla Íslands frá árinu 2002 en meðvitund um 

mikilvægi greinarinnar, og allrar hönnunar í framþróun viðskiptalífsins, er stöðugt að 
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aukast (Sjávarklasinn, 2015; Sóley Stefánsdóttir og Halldór Gíslason, 2007). Þar sem 

vöruhönnun er mjög víðtækt hugtak, og nær í sjálfu sér yfir hönnun á öllum 

áþreifanlegum hlutum, er nauðsynlegt að þrengja hugtakið niður í þágu þessa verkefnis. 

Íslenskar hönnunarvörur verða settar í flokk munaðarvara (luxury goods) sem 

einkennast oft af hærra verði og meiri gæðum en hagstæðari vörur eins og IKEA býður 

til dæmis upp á. Íslenskar hönnunarvörur fyrir heimilið eru í svipuðum verðflokki og 

aðrar alþjóðlegar hönnunarvörur þegar verðlag er skoðað í verslunum og eru einnig 

markaðssettar sem sérvörur, ekki fjöldaframleiddar á stórum markaði, og því er 

rökstuðningur fyrir þessari skilgreiningu.   

Viðhorf og kauphegðun neytenda þegar kemur að munaðarvörum hefur verið 

mikið rannsakað og slíkar vörur gefa neytendum aðra upplifun en hagstæðari 

vöruflokkar (Brun og Castelli, 2013). Munaðarvörur geta ýtt undir sjálfsmynd og 

félagslega stöðu neytenda í samfélaginu og eru oft keyptar til að hafa til sýnis fyrir aðra 

svo að þær geti talað fyrir kaupandann (Brun og Castelli, 2013). Einnig þekkist að 

kauphegðun neytenda þegar kemur að munaðarvörum er frábrugðin hegðun sem snýr 

að vörum með meira notagildi. Þessi vöruflokkur fellur undir skilgreiningu á 

nautnahyggju (hedonism) sem hefur verið tengdur við skyndikaup á meðan neysluhyggja 

(utilitarianism) er líklegri til að tengjast vel ígrunduðum kaupákvörðunum (Kacen, Hess 

og Walker, 2012). Neytendur eiga það til að taka skyndiákvarðanir þegar kemur að 

vörum sem leggja áherslu á útlit, fagurfræði, hönnun og gæði og eru líklegir til að kaupa 

slíkar vörur án fyrirvara þegar þeir rekast á þær í verslunum (Kacen o.fl., 2012; 

Nwankwo, Hamelin og Khaled, 2014). 

Það sem einkennir íslenskar hönnunarvörur er að stórum hluta áherslan á 

upprunann, íslenskt hugvit og framleiðslu. Sumir hönnuðir hafa tekið eftir að slík áhersla 

heillar ferðamenn og að þeir séu stór hluti kaupenda á vörum þeirra. Íslendingar sjálfir 

virðast aftur á móti ekki hafa eins mikinn áhuga á að leita íslenskar hönnunarvörur uppi 

nema þegar kemur að sérstökum tilefnum eins og jólunum þegar fólk fer að huga að 

gjafakaupum (Kolbrún P. Helgadóttir, 2017). Upprunaland (Country-of-origin) er 

mikilvægur þáttur innan markaðsfræðinnar sem hefur í fjölda ára verið rannsakaður í 

tengslum við sífellt stækkandi alþjóðamarkaðsumhverfi nútímans. Undir hatti þessara 

fræða má finna rannsóknir tengdar þjóðhverfu neytenda (consumer ethnocentrism) sem 

snúast um það hversu líklegir neytendur eru til að velja vörur frá heimalandi sínu fram 
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yfir erlendar vörur. Árið 1987 þróuðu Shimp og Sharma skala til að mæla tilhneigingu 

neytenda af ákveðnu þjóðerni til þjóðhverfu og hefur hann síðan verið notaður í fjölda 

rannsókna í mismunandi löndum (Jiménez-Guerrero, Gázquez-Abad og Linares-Agüera, 

2014; Shimp og Sharma, 1987).  

 Hingað til hefur staða íslenskra heimilishönnunarvara í hugum íslenskra 

neytenda ekki verið tekin sérstaklega fyrir í rannsóknum. Full ástæða er til að kanna 

þetta efni í ljósi þess hversu vinsælar hönnunarvörur fyrir heimilið eru hér á landi sé litið 

til fjölda hönnunarverslana á landinu og umræðna í fyrrnefndum Facebook-hópum. 

Miðað við hvernig umhverfið á Íslandi er þegar kemur að þessum vöruflokki þá ættu 

möguleikar íslenskra hönnuða að vera meiri en virðist vera nú á dögum. Markmið þessa 

verkefnis er því að skoða viðhorf og mögulega þjóðhverfu íslenskra neytenda þegar 

kemur að íslenskum hönnunarvörum fyrir heimilið og jafnframt að kanna hvort 

neytendur sýni tilhneigingu til skyndikaupa þegar kemur að þessum vörum. Að auki 

verður athugað hvort neytendur séu líklegri til að kaupa íslenskar hönnunarvörur í gjafir 

eða handa sé sjálfum. Rannsóknarspurningarnar sem þessi rannsókn leitast eftir að 

svara eru þrískiptar:  

  Hvert er viðhorf Íslendinga gagnvart íslenskum hönnunarvörum fyrir 
 heimilið?  

  Sýna Íslendingar sterka tilhneigingu til þjóðhverfu í tengslum við íslenskar 
 hönnunarvörur fyrir heimilið? 

  Eru Íslendingar líklegir til að gera skyndikaup þegar kemur að íslenskum 
 hönnunarvörum fyrir heimilið? 

Ritgerðin hefst á fræðilegu yfirliti þar sem fyrst er farið stuttlega yfir sögu hönnunar og 

vöruhönnun er sett í samhengi innan markaðsfræðinnar áður en umhverfi 

vöruhönnunar er skoðað á Íslandi. Einnig eru gerð skil á munaðarvörum og áhrifum 

þeirra á sjálfsmynd og upplifun neytenda. Í framhaldi er farið í almenna skilgreiningu á 

hugtakinu viðhorf og einnig hvernig viðhorf hefur verið skoðað í tengslum við 

upprunaland og þjóðhverfu. Gerð er grein fyrir rannsóknum á upprunalandi innan 

markaðsfræðinnar og kenningar um þjóðhverfu útskýrðar. Að lokum er kauphegðun 

neytenda skoðuð í tengslum við nautnahyggju og skyndikaup og hugtakið vöruaðild 

(product involvement) skilgreint. Aðferðarfræði og mælitæki rannsóknarinnar er í 

kjölfarið gerð ítarleg skil, farið er yfir niðurstöður og endað er á umræðum og tilllögum 

að frekari rannsóknum á viðfangsefninu.  
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2  Hönnun 

Upphaf hugtaksins hönnun er oft rakið til Leonardo Da Vinci sem margir álíta fyrsta 

hönnuðinn (Bürdek, 2005). Verk Da Vinci voru af tæknilegum meiði frekar en skapandi 

en hann sameinaði uppfinningar og vísindalegar aðferðir og var brautryðjandi í þróun 

verkfræðinnar fyrr á öldum (Bürdek, 2005). Da Vinci skildi eftir sig fjölda uppkasta og 

tækniteikninga sem er ástæða þess að margir álíta hann fyrsta hönnuðinn en enska 

orðið yfir hönnun, design, kemur úr ítölsku, disegno, sem var á endurreisnartímanum 

notað um „uppdrátt, teikningu eða almennt um hugmyndina að baki ákveðnu verki“ 

(Hauffe, 1999) Eftir Da Vinci sat sú hugmynd að hönnuðurinn væri uppfinningamaður, 

einhver sem finnur upp á nýjum hugmyndum, hlutum eða tækni (Bürdek, 2005). Um 

miðja 19. öld má segja að eiginleg saga hönnunar hefjist með iðnvæðingunni en með 

henni varð aðskilnaður framleiðslu og hugverks (hönnunar) (Hauffe, 1999). 

Fjöldaframleiðsla varð möguleg þar sem hægt var að staðla framleiðsluvörur og 

framleiða í meira magni á minni tíma en áður þekktist og almenningi var boðið að kaupa 

vörur í gegnum vörulista og sölubæklinga (Hauffe, 1999). Hönnunarvinnan á bak við 

vörurnar varð því sífellt mikilvægari svo að þeir sem unnu við framleiðsluna gætu farið 

skilmerkilega eftir áætlun og gæðastaðli hönnuðarins (Oddný S. Jónsdóttir og Guðni 

Kolbeinsson, 2017). Menntaumhverfið breyttist að því leyti að teikninám varð 

sérhæfðara og fram spruttu listiðnskólar þar sem nemendur lærðu að meta verk fyrri 

hönnuða (Hauffe, 1999).  

 Hönnunargreinar hafa nú á dögum þróast þannig að nánast allt sem almenningur 

notar heimavið hefur hönnunarferli á bak við sig og er sviðið því nokkuð viðamikið 

(Oddný S. Jónsdóttir og Guðni Kolbeinsson, 2017). Í raun má segja að hönnunarsagan sé 

komin í hálfgerðan hring þar sem hönnuðir eru nú á dögum oft handverksmenn eða 

uppfinningamenn sem skapa fallega og nothæfa hluti sem uppfylla væntingar 

viðskiptavina (Oddný S. Jónsdóttir og Guðni Kolbeinsson, 2017).  Titillinn „hönnuður“ er 

þó ekki enn sem komið er verndað starfsheiti þannig að hver sem er getur titlað sig sem 

svo ef viðkomandi fæst við hönnun og eru alls ekki allir hönnuðir sérstaklega menntaðir 

á sínu sviði (Hauffe, 1999). Undirflokkar hönnunar eru auk þess fjölmargir sökum slíkrar 
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fjölbreytni. Viðfangsefni þessa verkefnis, hönnunarvörur, fellur undir vöruhönnun og í 

köflunum sem fylgja er gert betur grein fyrir því sviði í markaðsfræðilegu samhengi en 

einnig verða aðstæður vöruhönnunar á Íslandi skoðaðar.     

2.1 Vöruhönnun 

Hægt er að segja að vöruhönnun hafi verið viðloðandi mannkynið árþúsundum saman 

en manneskjan hefur verið að hanna og skapa hluti og varning til daglegrar notkunar 

nánast frá upphafi (Morris, 2009). Vöruhönnun er viðamikil grein sem spannar allt frá 

hugmyndavinnu og hönnunarferli til framleiðslu á einstökum hlutum til einkanota eða 

sölu. Vöruhönnun er nátengd markaðsfræði að því leyti að stór hluti fyrirtækja á 

vestrænum markaði keppist við að selja almenningi hluti eða varning til einkanota og 

getur góð vöruhönnun skipt sköpum fyrir samkeppnisforskot fyrirtækja (Homburg, 

Schwemmle og Kuehnl, 2015). Þrátt fyrir þetta mikilvæga hlutverk hefur vöruhönnun 

ekki verið sérstaklega mikið rannsökuð í tengslum við markaðsfræði og mikið svigrúm er 

í faginu til að kanna þessa listgrein frekar (Luchs og Swan, 2011). Í markaðsumhverfi 

nútímans þar sem framboð á svipuðum vörum er nánast ótakmarkað er hönnun oft það 

eina sem skilur á milli mismunandi hluta sem annars hafa sömu notagildi, gæði og tækni 

(Homburg o.fl., 2015). Vöruhönnun tengist náið samvali söluráða (marketing mix) þar 

sem varan er einn af fjórum hornsteinum markaðsstarfsins ásamt verði, vettvangi og 

kynningarstarfsemi (Bloch, 1995). Vöruhönnun er einnig grundvöllur vöruþróunar og 

nýsköpunar hjá fyrirtækjum (Baxter, 1995). Ein erfiðasta áskorun sem fyrirtæki takast á 

við er að kynna nýjar vörur á markað og rannsóknir hafa sýnt að allt frá 40% til 90% af 

vörunýjungum mistakast í því að ná árangri (Gourville, 2006). Neytendur eru líklegri til 

að treysta frekar eldri vörum og því sem þeir þekkja frekar en að breyta skoðunum 

sínum og hegðun til að koma til móts við nýstárlegar vörur (Gourville, 2006). Þannig er 

mikilvægt fyrir stjórnendur og framleiðendur að skilja hvernig hönnun og útlit vara hefur 

áhrif á neytendur.  

 Árið 1995 þróaði Peter Bloch líkan (conceptual model) til að mæla hvers konar 

sálfræðileg og hegðunartengd viðbrögð neytendur sýndu við útliti eða formi 

mismunandi vara. Niðurstöður Blochs leiddu í ljós að fólk gerði sér hugmyndir um virkni, 

verð, eiginleika og markhópa vöru eftir útlitinu einu saman. Einnig reyndi fólk að átta sig 

á virkni vöru með því að setja svipaðar vörur í sama flokk notagildis út frá 

hönnunarlegum atriðum; sem dæmi þegar nýr bíll kom á markað með svipuðu útliti og 



 

13 

einkenndi aðra sportbíla var nýi bíllinn ósjálfrátt álitinn sportbíll (Bloch, 1995). Þetta gaf 

markaðsfólki tækifæri til að móta hugmyndir neytenda fyrirfram um nýjar vörur með því 

að hanna sérstök form sem svipuðu til annarra á markaðnum. Þannig var hægt að koma 

vörunni fyrir í huga neytenda án þess að þurfa að kynna til sögunnar nýja hönnun sem 

gæti mögulega ruglað fólk í ríminu. Samantekt Blochs á fyrri rannsóknum sýndi að heilt 

yfir kunni fólk að meta ákveðið fagurfræðilegt útlit, hreinar línur, samræmi og 

heildarsvip enda á manneskjan það til að leita eftir röð og reglu í umhverfi sínu (Bloch, 

1995).  

 Vöruhönnun á þó alls ekki einungis við vörur sem hafa notagildi heldur er stór 

hluti sviðsins tileinkaður fallegum sérhönnuðum vörum þar sem hönnunin, þ.e. útlitið á 

vörunni, er í fyrirrúmi. Slíkar vörur eru gerðar til þess að veita neytendum ákveðna 

upplifun sem fæst ekki með nauðsynjavörum og geta þær jafnvel haft áhrif á sálarlíf 

kaupandans. Áður er farið verður nánar í hvers konar vörur um ræðir er nauðsynlegt að 

gera grein fyrir vöruhönnun á Íslandi og stöðu íslenskra hönnuða í 

samkeppnisumhverfinu hér á landi.   

2.2 Vöruhönnun á Íslandi  

Vöruhönnun er mjög ung grein á Íslandi og hefur aðeins verið kennd í Listaháskóla 

Íslands frá árinu 2002. Þrátt fyrir þennan stutta tíma hefur safnast upp ágætlega stór 

hópur vöruhönnuða sem eru starfandi á landinu og hefur greinin verið í mikilli þróun 

undanfarin ár (Ellen Ragnarsdóttir, 2017). Á heimasíðu Hönnunarmiðstöðvar Íslands eru 

skráðir 71 hönnuður undir vöru- og iðnhönnun en aðeins lítill hluti þeirra er að selja 

vörur sínar í verslunum hér á landi (Hönnunarmiðstöð Íslands, e.d.) Árið 2014 tók Garðar 

Eyjólfsson við starfi fagstjóra vöruhönnunardeildarinnar og er hann nú líka fagstjóri 

meistaranáms í hönnun (Listaháskóli Íslands, e.d.). Í samtali við tímaritið HA sem fjallar 

um hönnun og arkitektúr á Íslandi sagði Garðar að möguleikar fyrir vöruhönnuði væru 

nánast engir á Íslandi og að breyta þyrfti áherslum í náminu eða jafnvel breyta stefnunni 

algjörlega til að aðlagast raunveruleikanum. Í viðtalinu gagnrýndi hann eðli 

vöruhönnunar sem að hans mati var að einblína um of á lokaafurðina, þ.e. vöruna sjálfa. 

Garðar vildi leiða námið á aðra braut, í átt að konsepthönnun (concept design) þar sem 

áherslan er á hönnunarferlið, hugmyndavinnuna og „konseptið“ frekar en að framleiða 

nýstárlegar vörur (Arnar Fells Gunnarsson, 2015).  
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 Íslenskar hönnunarvörur má finna í fjölda verslana víðs vegar um landið en lítið 

samræmi er í vöruúrvali á milli verslana, þ.e.a.s. oft er ekki hægt að finna sömu 

hönnuðina í mismunandi verslunum. Eigendur einnar stærstu hönnunarbúðarinnar á 

Íslandi í dag, Hrím, hafa viðurkennt að vera með strangar kröfur til hönnuðanna sem 

þær taka í sölu til sín en eigendurnir vilja sjá mikla vöruþróun og úrval í vöruframboði 

þeirra sem selja í versluninni (Viðskiptablaðið, 2015). Önnur skýring á misræmi í 

vöruúrvali getur verið sú að verslanirnar höfða til mismunandi markhópa og taka aðeins 

inn þær vörur sem talið er að henti hverjum hópi fyrir sig og stefnu verslunarinnar.  

 Lítið sem ekkert hefur verið skrifað um aðstæður til framleiðslu og 

hönnunarvinnu á Íslandi en gera má ráð fyrir að efniskostnaður og takmarkaðir 

möguleikar til fjöldaframleiðslu á landinu standi í vegi fyrir að fleiri hönnuðir geti sett 

sínar vörur á markað á viðráðanlegu verði. Sumir þeir hönnuðir sem hafa náð árangri 

hér á landi bjóða upp á fjölbreytta þjónustu tengda hönnun líkt og Haf Studio sem hefur 

getið sér góðs nafns fyrir innanhúshönnun ásamt því að hanna og framleiða sín eigin 

húsgögn og smávöru (Haf Studio, e.d). Aðrir hönnuðir eins og Sveinbjörg og Hekla hafa 

farið meira út í grafíska vinnu með áprentuðum bollastellum, tauvöru og skrauti sem 

auðvelt er að fjöldaframleiða erlendis (Hekla Íslandi, e.d.; Vorhus.is, e.d.). Vinsældir 

hönnunarvara fyrir heimilið hér á landi eru ótvíræðar og á síðustu árum hefur 

hönnunarbúðum sem selja slíkar vörur fjölgað töluvert (Sæunn Gísladóttir, 2016). Mikil 

áhersla er lögð á skandinavíska hönnun í mörgum þessara verslana en samkvæmt 

eigendum nokkurra stærstu hönnunarbúðanna er jafnframt afar mikill áhugi fyrir 

íslenskri hönnun meðal neytenda (Sæunn Gísladóttir, 2016). Stangast það á við upplifun 

sumra íslenskra hönnuða sem hafa talað um að bæði sé erfitt að koma vörum þeirra á 

markað hér á landi og einnig að íslenskir neytendur sýni vörunum takmarkaðan áhuga 

(Kolbrún P. Helgadóttir, 2017; Mbl.is, 2011). Markaðurinn virðist þó halda áfram að 

stækka og reglulega koma fram nýjar hönnunarverslanir en í byrjun árs 2018 opnaði 

verslunin Akkúrat dyr sínar í miðbænum og hefur þegar vakið athygli erlendis fyrir 

fallega framsetningu og skemmtilegt úrval íslenskrar hönnunar  (Price, 2018).  

   

2.3 Munaðarvörur 

Einn hluti markaðarins sem leggur megináherslu á útlit vara og upplifun neytenda á 

þeim eru munaðarvörur (luxury goods). Á undanförnum áratugum hefur sala á 
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munaðarvörum farið hratt vaxandi í hinum vestræna heimi og er í dag markaður upp á 

marga milljarða (Truong, Simmons, McColl og Kitchen, 2008; Tsai, 2005). Framboð á 

markaðnum á svipuðum vörum í hverjum vöruflokki er gífurlegt og vilji neytenda til að 

skera sig úr á meðal annarra er sífellt að aukast. Ein leið einstaklingsins til slíks er að 

versla munaðarvörur og þannig tjá eitthvað sérstakt um persónuleika sinn og stöðu í 

samfélaginu (Han, Nunes og Drèze, 2010). Það sem einkennir munaðarvörur almennt er 

há verðlagning, gæði og falleg hönnun en oft er nóg að hátt verð gefi vöru ákveðna 

stöðu á markaðnum, eða „snobbfaktor“ (snob appeal) (Han o.fl., 2010).  

 Rannsóknir um tengsl munaðarvara og sjálfsmyndar hafa í miklum mæli fjallað 

um hvernig vörumerki sem eru þekkt fyrir lúxusímynd, eins og t.d. Gucci og Rolex, hafa 

áhrif á sálarlíf neytenda (Husic og Cicic, 2009). Þó má finna ýmislegt sem tengir 

einfaldlega heila vöruflokka við sjálfsmynd neytenda. Charles, Hurst og Russanov (2009) 

sýndu fram á að neytendur eru líklegir til að kaupa munaðarvörur í vöruflokkum sem 

hægt er að hafa til sýnis, eins og bíla, skartgripi eða töskur. Þannig geta neytendur sagt 

heiminum út á við eitthvað um sig sem aðgreinir þá frá öðrum og um leið styrkt 

sjálfsmynd sína (Husic og Cicic, 2009). Aðrir hafa skilgreint munaðarvörur sem fágæta 

muni, vörur sem fást í takmörkuðu upplagi eða eru ekki fjöldaframleiddar vegna 

sérstakra framleiðsluaðferða (Catry, 2003). Kaup á munaðarvöru fellur undir hugtakið 

nautnahyggju (hedonism) þar sem slíkar vörur veita einstaklingnum fyrst og fremst sælu 

og vellíðan á meðan nytjahyggja (utilitarianism) snýr að vörum sem þjóna sérstöku 

hlutverki og eru keyptar sökum nytsemi þeirra (Dhar og Wertenbroch, 2000).  

 Heimili fólks er persónulegur griðastaður sem margir vilja fylla af fallegum 

hlutum til að njóta með sjálfum sér en jafnframt hafa til sýnis fyrir aðra þegar gestir 

koma í heimsókn. Eins og fyrr segir er mikill áhugi hjá íslenskum neytendum á 

hönnunarvörum fyrir heimilið og er íslenskum hönnunarvörum stillt upp á sama 

vettvangi og öðrum þekktum munaðarvörum í þessum flokki með svipað verðlag og 

áherslu á gæði. Annað sem einkennir íslenskar hönnunarvörur er fágæti og takmarkað 

upplag vegna smæðar markaðarins. Ástæða er því til að ætla að þeir sem hafa áhuga á 

og kaupa íslenskar hönnunarvörur fyrir heimili sitt noti þær til að segja sitthvað um sig 

og tjá persónuleika sinn í sínu nánasta umhverfi.  
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3 Viðhorf  

Viðhorf fólks er flókið félagssálfræðilegt hugtak sem Eagly og Chaiken (1993) skilgreindu 

sem „sálfræðileg tilhneiging (tendency) gagnvart tilteknum hlut sem er tjáð á einhverju 

bili frá þóknun til vanþóknunar“ (bls. 1). Krech og Crutchfield (1948) lýstu viðhorfi á 

þann veg að það væri „viðvarandi skipulag einstaklings á hvata, tilfinningar, skynjanir og 

hugrænt ferli viðkomandi með tilliti til þess heims sem viðkomandi býr við“. Hægt er að 

segja að viðhorf sé frábrugðið skoðun þar sem viðhorf er dýpra ástand einstaklings, eins 

konar samblanda af innsæi og hefðum sem einstaklingur hefur unnið sér inn í gegnum 

upplifun og hegðun (Eagly og Chaiken, 2007) Ljóst er að viðhorf geta því haft talsvert 

mikið að segja þegar kemur að neysluhegðun og mati neytenda á þeim vörum sem þeim 

býðst að kaupa. Mikið kapp hefur verið lagt í að rannsaka hvernig þessi atriði spila 

saman og hafa fræðimenn innan markaðsfræðinnar leitað til félagsfræðilegra rannsókna 

til að kanna hvernig viðhorf hefur áhrif á hegðun neytenda (Smith o.fl., 2008). Þar sem 

rannsókn þessi snýr að íslenskum hönnunarvörum er vert að skoða helstu kenningar 

sem fjalla um viðhorf neytenda til upprunalands vöru og ennfremur hvernig íbúar 

tiltekinna landa líta á vörur síns eigin heimalands. Hér á eftir verða því tvö hugtök kynnt 

til sögunnar, fyrst upprunaland (country of origin) og því næst þjóðhverfa neytenda 

(consumer ethnocentrism) sem gegnir mikilvægu hlutverki í uppbyggingu mælitækis 

rannsóknarinnar.  

3.1 Upprunaland 

Upprunaland er mikilvægt hugtak í markaðsfræði og hefur mestmegnis verið rannsakað 

í sambandi við alþjóðaviðskipti (Dinnie, 2004). Áhrif upprunalands á hegðun neytenda 

var fyrst rannsakað af Robert D. Schooler árið 1965 í tengslum við kauphegðun og 

hlutdrægni neytenda í Mið-Ameríku og hefur hugtakið síðan verið í þróun innan 

fræðigreinarinnar (Dinnie, 2004; Schooler, 1965). Upprunaland hefur verið skoðað frá 

mörgum hliðum í sambandi við vörumerkjavirði, ímynd einstakra landa og viðhorf 

neytenda til margvíslegra vara frá mismunandi löndum. Borið hefur á gagnrýni á 

hugtakið fyrir að vera ekki lengur viðeigandi í því alþjóðlega markaðsumhverfi sem er nú 

ríkjandi í heiminum, þar sem kröfum um merkingar upprunalands vöru fer minnkandi 
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(Diamantopoulos, Schlegelmilch og Palihawadana, 2011; Pharr, 2005). Aðrir telja einmitt 

mikilvægt að halda áfram með rannsóknir á upprunalandi vegna þessarar 

alþjóðavæðingar enda margir fletir sem koma við sögu á framleiðslu og sölu vara á 

alþjóðlegum mörkuðum sem geta haft áhrif á ákvörðunarferli neytenda (Fetscherin og 

Toncar, 2010).  

 Fyrri rannsóknir á viðfangsefninu sýna fram á að upprunaland getur skipt máli 

þegar neytendur standa frammi fyrir vali á vöru og að sum lönd vekja upp hugmyndir 

neytenda um meiri gæði og traust frekar en önnur (Bilkey og Nes, 1982; Dinnie, 2004). 

Íbúar vestrænna og þróaðra ríkja eru líklegir til að telja vörur frá sínum nágrannalöndum 

æðri en vörur frá þróunarríkjum (Klein, Ettenson og Krishnan, 2006). Algengt er að 

neytendur tengi uppruna við gæði, eða skynjuð gæði vöru, frekar en önnur einkenni 

vörunnar, eins og verð eða notagildi, og koma þessar niðurstöður ítrekað fyrir í 

fræðunum (Peeter W. J. Verlegh og Steenkamp, 1999; Wall, Liefeld og Heslop, 1991) 

Wall, Liefield og Heslop (1991) sýndu fram á að upprunaland, frekar en vörumerki eða 

verð, hafði meiri áhrif á skynjuð gæði vöru. Einnig kom fram hjá þeim mismunandi 

viðhorf neytenda eftir kyni, aldri og félagslegum aðstæðum sem kallaðist á við fyrri 

niðurstöður en hærra menntunarstig hefur líka verið vísbending um jákvæðari viðhorf 

gagnvart erlendum vörum (Papadopoulos og Heslop, 1993; Wall o.fl., 1991). Verlegh og 

Steenkamp (1999) fengu svipaðar niðurstöður úr sinni rannsókn sem sýndu að 

upprunaland hefði áhrif á skynjuð gæði vöru en minni áhrif á aðra þætti, á borð við 

kaupáform þátttakenda.  

 Viðhorf neytenda hafa verið að breytast á undanförnum árum þar sem ekki er 

lengur einungis hægt að horfa á upprunamerkingar eins og „framleitt í“ (made in) til að 

leggja mat á upprunaland. Þess í stað er hægt að rekja uppruna vörumerkis, hönnunar 

og framleiðslu til mismunandi landa og raunverulegur uppruni lokavöru sem neytendur 

standa frammi fyrir getur því verið óljós (Chao, 1998; Prendergast, Tsang og Chan, 

2010). Frá aldamótum hafa rannsóknir um upprunalönd verið að þróast í átt að 

vörumerkjafræðum þar sem orðspor mismunandi landa getur skipt sköpum í 

markaðssetningu á vörum sem þaðan koma (Dinnie, 2004). Kotler og Gertner (2002) 

héldu því fram að lönd ein og sér hefðu möguleika til að vera sjálfstæð vörumerki út frá 

ímynd og hugrenningartengslum sem fólk hafði við þau í alþjóðasamhengi og að það 

ætti að vera lögð meiri vinna í að skapa vörumerki í kringum einstök lönd. Þannig væri 
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hægt að styrkja ímynd þeirra og stöðu á alþjóðamarkaði með því að gefa neytendum 

ástæðu til að velja vörur frá einu landi fram yfir annað (Kotler og Gertner, 2002) 

3.2 Þjóðhverfa 

Þjóðhverfa (ethnocentrism) er í grunninn félagsfræðilegt hugtak yfir það viðhorf 

einstaklings að föðurland hans sé miðja heimsins og að utanaðkomandi þjóðir séu ógn 

við efnahag, gildi og menningu landsins (Shimp og Sharma, 1987). Þjóðhverfa neytenda 

(consumer ethnocentrism) er undirgrein í fræðum um upprunalönd sem snýr að 

tilhneigingu fólks til að velja vörur eða framleiðslu heimalands síns fram yfir erlendar 

hliðstæður (Lantz og Loeb, 1996). Þessi hlutdrægni til heimalands (domestic country 

bias) hefur verið rannsökuð nokkuð vel og þjóðhverfa getur verið til staðar af ýmsum 

ástæðum þegar kemur að vörukaupum (Balabanis og Diamantopoulos, 2004; 

Papadopoulos og Heslop, 1993; Shimp og Sharma, 1987; Peeter W J Verlegh, 2007). 

Shimp og Sharma (1987) þróuðu kvarða, CET-SCALE (consumer ethnocentrism 

tendencies scale), til að mæla uppbyggingu þjóðhverfu hjá neytendum. Upphaflega átti 

kvarðinn eingöngu við Norður-Ameríku en hann hefur verið lagaður að fleiri vestrænum 

ríkjum og þykir gagnlegur til að mæla mismunandi stig og ástæður fyrir þjóðhverfu 

víðsvegar í hinum vestræna heimi (Balabanis, Diamantopoulos, Mueller og Melewar, 

2001; Netemeyer, Durvasula og Lichtenstein, 1991). Ágætis lýsing á kvarðanum kemur 

frá Lantz og Loeb (1996): „[CET-kvarðinn] snýr að því að hvaða marki einstaklingar finna 

þrá eða skyldu til að styðja efnahag heimalandsins þegar þeir standa frammi fyrir 

erlendri samkeppni“ (bls. 374). Upphaflegi kvarðinn er byggður upp af 17 staðhæfingum 

sem lagðir eru fyrir þátttakendur og geta gefið innsýn í félagslegar, föðurlandstengdar 

eða fordómatengdar ástæður þjóðhverfu (Shimp og Sharma, 1987).  

 Balabanis og Diamantopoulos (2004) uppgötvuðu að þjóðhverfa gaf ekki 

endilega til kynna neikvæða hlutdrægni gegn erlendum vörum heldur einfaldlega 

jákvæða hlutdrægni með heimaframleiðslu. Niðurstöðurnar voru í samræmi við fyrri 

rannsókn Jill Gabrielle Klein (2002) sem hélt því fram að þjóðhverfa væri ekki nógu 

nákvæm mæling á viðhorfum neytenda til erlendrar framleiðslu heldur þyrfti að nota 

nánara mælitæki í frekari rannsóknum varðandi ástæðu slíkra viðhorfa (Balabanis og 

Diamantopoulos, 2004; Klein, 2002). Seinni rannsókn Klein (2006), sem framkvæmd var í 

Rússlandi og Kína, sýndi fram á að til er andstæða þjóðhverfu varðandi mat á vörum. Þar 
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kom í ljós að þátttakendur töldu erlendar vörur vera æðri en þær sem framleiddar voru 

innanlands þrátt fyrir að mælast með tilhneigingu til þjóðhverfu að öðru leyti (Klein o.fl., 

2006). Hafa rannsóknir jafnframt sýnt fram á að þeir sem hafa þjóðhverfa hugsun eru 

líklegir til að vera eldri, kvenkyns, með lægri tekjur og minna menntaðir (Balabanis og 

Diamantopoulos, 2004; Watson og Wright, 2000).  

 Þrátt fyrir að vera ekki fullkomið mælitæki þá er CET-kvarðinn gagnlegur til að 

athuga hvort þátttakendur af tilteknu þjóðerni hafi tilhneigingu til þjóðhverfu þegar 

kemur að vörukaupum. Enn er verið að nota kvarðann í rannsóknum og nýlegar 

niðurstöður staðfesta gildi hans til að mæla tilhneigingu þátttakenda (Jiménez-Guerrero 

o.fl., 2014; Teo, Mohamad og Ramayah, 2011). Í upphaflegu rannsókn Shimp og Sharma 

(1987) settu þeir einnig fram styttan tíu atriða CET-kvarða sem er notaður í þessari 

rannsókn til að mæla tilhneigingu Íslendinga til þjóðhverfu.  
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4  Kauphegðun 

Hegðun neytandans snertir nánast alla fleti dagslegs lífs enda er allt sem hann á og 

notar keypt á mismunandi mörkuðum. Fjölmörg atriði spila hlutverk í hegðun neytanda 

allt frá vörumerkjatryggð til verðlagningar, en þessa þætti er hægt að flokka í þrjá skýra 

hópa: ytri áhrif, innri áhrif og eftirákvörðunarferli (Noel, 2009). Dæmi um ytri áhrif er 

menning, trúarbrögð, staðsetning, fjölskylduhagir, kyn og aldur. Einnig spila 

markaðsaðgerðir fyrirtækja þar stór hlutverk, þ.e. allt sem birtist neytandanum út á við 

eins og fyrrnefnt samval söluráða, varan, verð, vettvangur og kynningarstarfsemi. Bæta 

má við söluráðana þjónustuþáttunum þremur: starfsfólk, umhverfi og skipulagsferli 

fyrirtækisins sem bætir upplifun neytandans. Innri áhrif telja til þeirrar hvatningar sem 

liggur á bak við vilja neytendans að kaupa vöru ásamt eigin þekkingu, skynjun og 

viðhorfi viðkomandi. Að lokum, þegar kaupin eru afstaðin, fer neytandinn í gegnum 

ákveðið ferli þar sem hann metur kaupin og hversu ánægður hann er með vöruna, í einu 

orði eftirákvörðunarferli. Þetta ferli getur leitt af sér að neytandinn mælir með eða á 

móti vörunni eða fyrirtækinu eftir því hvernig hann upplifir kaupáhrifin. Einnig gæti 

neytandinn skilið eftir skilaboð á samfélagsmiðlum fyrirtækis þar sem hann annaðhvort 

hrósar eða kvartar undan vörunni. Það er því fyrirtækjum og markaðsfólki mikilvægt að 

fylgjast með öllu ferli viðskiptavina sinna svo að hægt sé að hámarka ánægju þeirra og 

freista þess að skilja eftir sig gott orðspor. (Noel, 2009).   

 Undanfari neytendahegðunar er kaupákvörðunarferlið, þ.e. ferlið sem 

neytandinn gengur í gegnum áður en hann festir kaup á vöru. Þetta ferli er vel 

rannsakað viðfangsefni innan markaðsfræðinnar og hefur verið sett upp í líkan sem er 

byggt upp af fimm þrepum: einstaklingur upplifir vöntun, hann fer í upplýsingaleit, 

metur vöruúrvalið, tekur ákvörðun um kaup og upplifir síðan eftirkaupaáhrif (Gupta, Su 

og Walter, 2004). Með tilkomu internetsins er kaupákvörðunarferlið að breytast og 

þróast og nýjar áherslur hafa tekið við því sem áður þekktist. Í stað þess að vera línulegt 

er kaupákvörðunarferlið orðið hluti af flóknum vef upplýsingaflæðis, framboði af vörum 

og samtali neytenda við fyrirtæki (Gupta o.fl., 2004). Reglubundið kaupákvörðunarferli 

og neytendahegðun í kjölfarið á þó ekki við í öllum tilvikum af því að stór hluti innkaupa 
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meðal neytenda á sér stað af hvatvísi. Skyndikaup (impulse purchase) er þegar 

einstaklingur kaupir vöru án fyrirvara og lýtur öðrum lögmálum en skipulögð kaup. Í 

eftirfarandi undirkafla verður hugtakið skoðað nánar og tengsl þess við munaðarvörur 

og nautnahyggju útskýrð.  

4.1 Skyndikaup 

Francis Piron (1991) skilgreindi skyndikaup sem „kaup sem eru (1) óskipulögð, (2) 

viðbrögð við áreitni, (3) ákveðin á staðnum“ og þeim getur verið stjórnað af 

tilfinningalegu eða huglægu ástandi kaupandans. Tilfinningar spila stórt hlutverk þegar 

kemur að skyndikaupum og eru í raun ákvarðandi þáttur í að skilgreina skyndikaup sem 

slík en ekki sem einfaldlega skyndileg kaup vegna annarra ástæðna (Verplanken og 

Herabadi, 2001). Skyndikaup hafa þannig löngum verið tengd við nautnahyggju að 

tvennu leyti. Í fyrsta lagi innifelur hegðunin sjálf nautnarvirði (hedonic value) fyrir 

kaupandann þar sem aðgerðin við að kaupa vöru fyrirvaralaust gefur viðkomandi 

vellíðunar- og spennutilfinningu á þeirri stundu sem hann verslar (Babin, Darden og 

Griffin, 1994; Rook, 1987; Verplanken og Herabadi, 2001). Í öðru lagi er líklegra að 

neytendur kaupi án fyrirvara vörur sem flokkast undir nautnavörur heldur en vörur sem 

hafa sérstakt notagildi (Kacen o.fl., 2012). Varan sjálf ýtir því undir þessa sælutilfinningu 

og gerir upplifun neytandans sterkari. Neikvæðar tilfinningar geta einnig fylgt í kjölfar 

skyndikaupa og ekki er óalgengt að neytendur upplifi eftirsjá vegna skyndilegrar 

peningaeyðslu (Verplanken og Herabadi, 2001).  

 Ekki hefur hingað til mikið verið fjallað um tengsl sérstakra vöruflokka eða 

einstakra vara og skyndikaupa heldur hefur verið litið á skyndikaup sem almennt 

neytendaeinkenni sem á við þvert yfir marga vöruflokka (Jones, Reynolds, Weun og 

Beatty, 2003). Jones og félagar sýndu fram á að hægt er að spá betur fyrir tilhneigingu til 

skyndikaupa þegar teknir voru fyrir sérstakir vöruflokkar, í þeirra tilfelli föt og 

tónlistaspilarar, heldur en þegar spáð var fyrir um skyndikaup almennt án sérstakra 

vöruflokka (Jones o.fl., 2003). Annað sem Jones og félögum fannst mikilvægt að athuga í 

tengslum við skyndikaup var vöruaðild (product involvement). Hægt er að skilgreina 

vöruaðild sem það hversu mikið einstaklingur telur tiltekin hlut vera mikilvægan fyrir sig 

byggt á þörfum sínum, gildum og áhugasviði (Jones o.fl., 2003; Zaichkowsky, 1985). 

Jones og félagar sögðu að ýmislegt benti til þess að vöruaðild neytenda og 
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skyndikauphegðun spili saman. Mikilvægt er að huga að því að fólk með háa vöruaðild í 

sérstökum vöruflokki hefur sérstaka ánægju af vörunum innan þess flokks. Einnig eru 

einstaklingar með háa vöruaðild líklegri til að skoða sig um í þeim búðum sem selja 

þessar vörur og auka þannig við ánægju og skemmtun verslunarferðarinnar. Þessi 

hegðun getur aukið líkurnar á skyndikaupum á slíkum vörum þar sem þær vekja upp 

sterkar tilfinningar neytandans og orðið til þess að hann grípi vöruna með sér í 

innkaupaferðinni án sérstaks fyrirvara (Jones o.fl., 2003). Jones og félagar settu því fram 

kenningu um að hærri vöruaðild einstaklings segði fyrir um hærri líkur á skyndikaupum á 

sérstökum vörum og niðurstöður rannsóknar þeirra bentu til að jákvætt samband væri 

þarna á milli.  

 Þar sem rannsóknarefni þessa verkefnis heyrir undir munaðarvörur er ástæða til 

að kanna hvort íslenskir neytendur séu líklegir til að versla íslenskar hönnunarvörur af 

hvatvísi og eru því fyrri rannsóknir á skyndikaupum og vöruaðild hafðar til hliðsjónar við 

hönnun mælitækisins sem er nánar athugað í eftirfarandi kafla.   
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5 Aðferð 

Í rannsókn þessari var notast við megindlega aðferðarfræði og fór hún fram vorið 2018. 

Markmiðið var að athuga viðhorf Íslendinga til íslenskra hönnunarvara fyrir heimilið og 

hvort þeir sýndu tilhneigingu til þjóðhverfu þegar kom að þeim vöruflokki. Einnig var 

kannað hvort þátttakendur væru líklegir til að gera skyndikaup þegar kom að íslenskum 

hönnunarvörum og hversu háa eða lága vöruaðild þeir sýndu þessum vöruflokki. Að auki 

var kannað hversu líklegir þátttakendur væru til þess að kaupa íslenskar 

hönnnunarvörur í gjöf og handa sjálfum sér. Í eftirfarandi köflum verður farið nánar í 

hvernig spurningalistinn var hannaður, hverjir tóku þátt og hvernig rannsóknin var 

framkvæmd.  

5.1 Mælitækið 

Spurningalisti rannsóknarinnar var byggður upp af fjórum aðskildum mælitækjum ásamt 

einni síuspurningu í upphafi könnunar, tveimur frumsömdum spurningum og fjórum 

bakgrunnsbreytum. Spurningalistann má finna í viðauka í heild sinni. Öll mælitækin voru 

þýdd með aðstoð Ásu Bryndísar Gunnarsdóttur málfræðings sem hefur bakgrunn í 

ensku. Síuspurningin var sett fram til að kanna áhuga þátttakenda á íslenskum 

hönnunarvörum fyrir heimilið og ef svarendur svöruðu neitandi voru þeir fluttir yfir í 

síðasta hluta könnunarinnar sem sneri að þjóðhverfu og bakgrunnsspurningum. Ef 

þátttakendur svöruðu síuspurningunni játandi héldu þeir áfram á fyrsta mælitækið og 

jafnframt tvær frumsömdu spurningarnar. Þar voru þátttakendur beðnir um að meta  

afstöðu sína til eftirfarandi staðhæfinga og voru svarmöguleikarnir á 5-stiga Likert-

kvarða frá mjög ólíklegt til mjög líklegt: „Hversu ólíklegt eða líklegt er að þú kaupir 

íslenska hönnunarvöru fyrir sjálfa/n þig?“ og „Hversu ólíklegt eða líklegt er að þú kaupir 

íslenska hönnunarvöru í gjöf handa öðrum?“.  

 Fyrsta mælitækið var fengið úr rannsókn Klein, Etterson og Morris (1998) þar 

sem þau voru að mæla andúð neytenda í Kína gagnvart japönskum vörum. Tóku þau sex 

staðhæfingar úr rannsókn Wood og Darling (1993) sem höfðu búið til 13 atriða lista 

varðandi vörueinkenni sem lagður var fyrir neytendur til að kanna aðstæður á 
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upprennandi markaði. Staðhæfingarnar sex hentuðu vel fyrir viðhorfshluta þessarar 

rannsóknar þar sem þær snúa að gæðum, einkennum og verðlagi sem reynst hafa 

mikilvægir þættir í fyrri rannsóknum um munaðarvörur og upprunalönd. Í upphaflegu 

rannsókn Wood og Darling er ekki tiltekið hvers konar Likert-kvarði var notaður fyrir 

mælitækið og mat höfundur því að nóg væri að nota 5-stiga kvarða. Voru þátttakendur 

beðnir um að svara hversu ósammála eða sammála þeir voru hverri staðhæfingu á 

skalanum frá mjög ósammála til mjög sammála.  

 Annað mælitækið var aðlagað úr rannsókn Bauer o.fl. (2006) en þar var verið að 

kanna samspil vöruaðildar og kauphegðunar. Er það byggt upp af 11 staðhæfingum sem 

hlaðast á þrjá þætti: persónulegt gildi, mikilvægi og ánægju. Mælitækið þótti hentugt til 

að mæla bæði vöruaðild sem og hvernig þátttakendur upplifðu íslenskar hönnunarvörur 

í samhengi við persónuleika sinn og sjálfsmynd. Upphaflegt mælitæki Bauers o.fl. 

samanstóð af 12 staðhæfingum en í þágu þessarar rannsóknar voru tvær þeirra 

sameinaðar í eina eftir ráðfæringu við málfræðing. Staðhæfingarnar voru á ensku „It 

does not matter to me“ og „It is of no concern to me“ en ótækt var að þýða þessar tvær 

setningar yfir á íslensku með mismunandi merkingar þannig að þær voru sameinaðar í 

staðhæfinguna „Þær skipta mig ekki máli“. Voru þátttakendur beðnir um að hafa 

íslenskar hönnunarvörur í huga við mat á staðhæfingunum og eins og í upphaflegu 

rannsókn Bauers o.fl. voru svarmöguleikarnir á 5-stiga Likert-kvarða frá mjög ósammála 

til mjög sammála.  

 Þriðja mælitækið sneri að skyndikaupum og kemur upphaflega frá Rook og Fisher 

(1995) og hefur síðan komið fyrir í fjölda rannsókna en sérstaklega var litið til notkunar á 

því hjá Jones o.fl. (2003). Þar voru spurningarnar aðlagaðar að sérstökum vörum til að fá 

sértækari niðurstöður. Mælitækið samanstendur af níu staðhæfingum og þátttakendur 

voru beðnir um að hafa íslenskar hönnunarvörur í huga við að svara hversu ósammála 

eða sammála þeir voru staðhæfingunum á 5-stiga Likert-kvarða. Fjórða og síðasta 

mælitækið var tíu atriða CET-kvarði Shimp og Sharma (1987) sem þeir settu fram á sama 

tíma og 17 atriða kvarða sinn. 10-atriða kvarðinn hefur verið notaður talsvert mikið í 

fyrri rannsóknum og sýnt hefur verið fram á að hann sé jafngildur þeim 17-atriða þegar 

kemur að mælingu á þjóðhverfu neytenda (Balabanis og Diamantopoulos, 2004). 

Staðhæfingarnar tíu voru þýddar yfir á íslensku og var orðalag jafnframt aðlagað til að 

innihalda „íslenskar hönnunarvörur“ til að fá fram afstöðu þátttakenda til þess 

vöruflokks sérstaklega. Þátttakendur voru beðnir um að taka afstöðu til staðhæfinganna 
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á 7-stiga Likert-kvarða frá mjög ósammála til mjög sammála eins og notað var í fyrstu 

rannsókn Shimp og Sharma (1987). 

 Í lokin voru settar fram fjórar bakgrunnspurningar sem sneru að kyni, aldri, 

menntun og tekjum.  

5.2 Framkvæmd 

Þegar allar spurningar voru tilbúnar var spurningakönnunin sett upp á síðunni 

Questionpro.com og forprófuð af fimm einstaklingum. Eftir lagfæringar á orðalagi og 

uppsetningu var könnuninni deilt opinberlega í apríl 2018. Fyrst var henni dreift á 

Facebook-síðu höfundar og fólk hvatt til þess að deila könnuninni áfram en þannig 

mynduðust snjóboltaáhrif í þátttöku. Einnig var könnuninni deilt í nokkra hópa á 

Facebook, nánar tiltekið „Skreytum hús...“ og „Notaðar hönnunarvörur“ í von um að ná 

til þátttakenda sem hefðu áhuga og þekkingu á viðfangsefninu. Að lokum var 

könnuninni deilt á hópinn „Beauty tips 30+“. Könnunin var opin í tæpa viku frá 9. til 15. 

apríl og eftir sex daga var könnunin gerð óvirk og hafist var að vinna úr niðurstöðum.  

 Á upphafssíðu könnunarinnar tók á móti þátttakendum kynningartexti um 

viðfangsefni og markmið þessa lokaverkefnis en textinn var eftirfarandi:  

Kæri þátttakandi 
 
Þórunn heiti ég og er að vinna lokaverkefni í markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum við 
Háskóla Íslands. Verkefnið er unnið undir handleiðslu Þórarins Hjálmarssonar. 
Eftirfarandi könnun er hluti af lokaritgerð minni en markmið rannsóknarinnar er að 
kanna viðhorf Íslendinga þegar kemur að íslenskum hönnunarvörum fyrir heimilið.  
 
Þátttaka tekur innan við 5 mínútur og ég væri mjög þakklát ef þú gæfir þér tíma til að 
svara. Könnunin er með öllu nafnlaus og svör verða ekki rakin til þátttakenda. Ef 
spurningar vakna eða þú vilt nánari upplýsingar má senda tölvupóst á tha22@hi.is. 
 
Með fyrirfram þökkum,  
 
Þórunn Arnaldsdóttir 
 

Gögnum frá Questionpro var hlaðið niður og þau flutt beint yfir í úrvinnsluforritið SPSS 

þar sem farið var yfir gögnin og þau hreinsuð fyrir úrvinnslu. Endurkóðun var gerð á 

breytum sem sneru að aldurshópum. Einungis einn þátttakandi merkti við að vera undir 

20 ára og var sú breyta sameinuð næsta aldursflokki, 21–30 ára og aðeins þrír merktu 

við að vera 71 árs og eldri og var þeirri breytu því skeytt saman við næsta aldursflokk 

fyrir neðan sem varð þá „61 árs og eldri“. 
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5.3 Þátttakendur 

Í rannsókn þessari var notast við hentugleikaúrtak en spurningakönnuninni var dreift á 

samfélagsmiðilinn Facebook. Alls voru svarendur rúmlega 600 en af þeim voru 371 sem 

kláruðu alla könnunina og voru einungis þær niðurstöður notaðar. Konur voru í miklum 

meirihluta svarenda eða 89,3% á móti 10,4% karla en nánari útlistun á þátttakendum 

má sjá í Töflu 1.  Stór hluti svarenda kvaðst hafa áhuga á íslenskum hönnunarvörum fyrir 

heimilið eða 83,7% en 16,3% svöruðu neitandi og voru fluttir yfir í 

þjóðhverfuspurningar.  

Tafla 1 Einkenni þátttakenda 

Kyn Aldur Menntun Tekjur 

Konur 89,3% 20 ára og yngri 0,3% Grunnskólapróf 6,9% 200.000kr.  eða lægri 3,2% 

Karlar 10,4% 21–30 ára 17,5% Stúdentspróf 14,0% 200.001–400.000kr.  9,3% 

Annað 0,3% 31–40 ára 34,7% Iðnnám 9,9% 400.001–600.000kr.  16,6% 

  41–50 ára 19,7% Grunnnám  
háskóla 

30,3% 600.001–800.000kr.  18,4% 

  51–60 ára 21,6% Framhaldsnám  
háskóla 

34,2% 800.001–1.100.000kr.  26,5% 

  61–70 ára 5,5% Doktorsnám 1,4& 1.100.001kr. eða 
hærri.  

25,9% 

  71 árs og eldri 0,8% Annað 3,3%   

   

Meirihluti þátttakenda var á aldrinum 31–40 ára og búnir með framhaldsnám í háskóla. 

Tekjudreifingin var nokkuð jöfn en flestir voru með tekjur á bilinu 800.000–1.100.000kr.  
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6 Niðurstöður 

Hér á eftir eru niðurstöður rannsóknarinnar tíundaðar. Fyrst er lögð fram lýsandi 

tölfræði úr spurningalistanum og það helsta dregið fram sem kom þar í ljós. Því næst er 

gerð þáttagreining á allar niðurstöður mælitækjanna til að auðvelda úrvinnslu og 

aðhvarfsgreining er framkvæmd til að kanna skýringarmátt lýðfræðilegra atriða á 

þáttinn Þjóðhverfa.  

 Af þeim 325 konum sem svöruðu könnuninni sögðust 280 hafa áhuga á 

íslenskum hönnunarvörum fyrir heimilið og af 38 körlum sem svöruðu sögðu 25 hafa 

áhuga. Kí-kvaðrat próf sýndi að tengsl voru til staðar á milli kyns og áhuga á íslenskum 

hönnunarvörum (χ2(2, N=364)=10,72; p<0,05) og reyndust konur hafa mun meiri áhuga 

á viðfangsefninu en karlar. Í Töflu 2 má sjá lýsandi niðurstöður fyrir það hversu líklegt 

fólk er til þess að kaupa íslenska hönnunarvörur í gjöf eða handa sér sjálfu.  

Tafla 2 Lýsandi tölfræði yfir líkur á kaupum 

Staðhæfing N m sf 

Hversu ólíklegt eða líklegt er að þú kaupir íslenska hönnunarvöru í gjöf 
handa öðrum? 

305 4,05 0,851 

Hversu ólíklegt eða líklegt er að þú kaupir íslenska hönnunarvöru handa 
sjálfri/sjálfum þér?  

307 3,81 0,973 

 

Meðaltal svara var nokkuð jafnt en þó voru þátttakendur örlítið líklegri til að kaupa 

íslenska hönnunarvöru í gjöf handa öðrum. Fylgni milli svara reyndist nokkuð sterk 

(r(303)=0,57; p<0,001). Athugað var hvort munur væri milli svara vegna lýðfræðilegra 

þátta og reyndist munur liggja á milli 31–40 ára og 51–60 ára þegar kom að því hversu 

líklegir svarendur væru að kaupa hönnunarvörur í gjöf handa öðrum (F(4,300)=3,83; 

p>0,05). Aldurshópurinn frá 31–40 ára var örlítið ólíklegri til að kaupa hönnunarvörur í 

gjöf (m=3,85) á meðan eldri aldurshópurinn frá 51–60 ára var öllu líklegri til gjafakaupa 

(m=4,30). 

Lýsandi tölfræði fyrir spurningar mælitækjanna má sjá í eftirfarandi töflum þar sem búið 

er að taka saman svarfjölda, meðaltal og staðalfrávik fyrir hverja staðhæfingu fyrir sig. 

Fyrst má sjá niðurstöður viðhorfsspurninganna í Töflu 3.  
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Tafla 3 Lýsandi niðurstöður viðhorfsspurninga 

 

Þegar kom að viðhorfsspurningunum voru þátttakendur nokkuð jákvæðir í garð 

íslenskra hönnunarvara. Ekki má sjá að þeim fyndist íslenskar hönnunarvörur í minni 

gæðum en erlendar hönnunarvörur. Mest var jákvæðnin gagnvart framleiðslu og 

handverki íslenskra hönnunarvara en minni jákvæðni var gagnvart því að þær bæru 

merki um miklar tækniframfarir. Þar sem staðhæfingin um gæði var fjarlægð í 

þáttagreiningunni var kannaður hvort munur væri á milli hópa þegar kom að henni. 

Munur reyndist vera á milli aldurshópa (F(4,290)=4,99; p=0,001) en 41–50 ára voru 

meira ósammála því að íslenskar hönnunarvörur væru af verri gæðum (m=1,70) á 

meðan þeir yngri, 21–30 voru mest sammála (m=2,20) og 31–40 þar næst á eftir 

(m=2,16).  

Í Töflu 4 má sjá lýsandi tölfræði úr spurningum um vöruaðild. 

 

Viðhorf til íslenskra hönnunarvara  N  m sf 

Hversu ósammála eða sammála ertu eftirfarandi staðhæfingum    

Íslenskar hönnunarvörur eru framleiddar af vandvirkni og bera vott um gott 
handverk 

304 3,93 0,743 

Íslenskar hönnunarvörur eru almennt af lélegri gæðum en sambærilegar vörur 
frá öðrum löndum 

300 1,99 0,812 

Íslenskar hönnunarvörur bera merki um miklar tækniframfarir/háþróaða tækni 299 3,32 0,742 

Íslenskar hönnunarvörur einkennast almennt af góðu litavali og vandaðri 
hönnun 

299 3,80 0,767 

Íslenskar hönnunarvörur eru almennt áreiðanlear og endingargóðar 296 3,64 0,723 

Íslenskar hönnunarvörur er almennt peninganna virði 301 3,49 0,863 
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Tafla 4 Lýsandi niðurstöður vöruaðildar 

 

Heilt yfir má segja að vöruaðild þátttakenda gagnvart íslenskum hönnunarvörum sé ekki 

há þar sem meðaltal af meðalgildum svaranna liggur nánast einmitt á miðju 5 stiga 

Liker-kvarðans, eða á 3,2 og því flestir sem svöruðu hvorki né við þessari staðhæfingu. 

Þegar rýnt er nánar í gögnin má sjá að þátttakendur tengdu íslenskar hönnunarvörur 

ekki sérstaklega vel við persónuleika sinn eða sjálfsmynd og fannst þær ekki segja öðru 

fólki eitthvað um sig. Jákvæðustu viðbrögðin fengu síðustu fjórar staðhæfingarnar sem 

sneru að áhuga og ánægjuatriðum varðandi íslenskar hönnunarvörur.  

Í Töflu 5 má sjá lýsandi tölfræði úr spurningum um skyndikaup.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vöruaðild N m sf 

Hversu ósammála eða sammála ertu eftirfarandi staðhæfingum um íslenskar 
hönnunarvörur 

   

Þær segja öðru fólki eitthvað um mig 302 2,90 1,076 

Þær hjálpa mér að tjá persónuleikann minn 302 2,78 1,075 

Þær endurspegla ekki persónuleikann minn 302 3,16 1,046 

Þær eru hluti af sjálfsmynd minni 302 2,44 0,996 

Þær eiga ekkert erindi við mig 304 2,10 0,798 

Þær skipta mig ekki máli 299 2,24 0,941 

Þær eru mér mikilvægar 299 3,35 0,856 

Þær eru skemmtilegar 291 4,00 0,664 

Mér finnst þær hrífandi 296 3,95 0,654 

Mér finnst þær spennandi 298 3,92 0,703 

Ég hef áhuga á þeim 304 4,09 0,707 
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Tafla 5 Lýsandi tölfræði á tilhneigingu til skyndikaupa 

 

Eins og áður var tekið fram voru spurningarnar um skyndikaup mældar á 7-stiga Likert-

kvarða og gefa niðurstöðurnar til kynna að þátttakendur tengdu íslenskar 

hönnunarvörur ekki við skyndikaup eða hvatvísi. Hæsta gildið fékk staðhæfingin „Ég 

skipulegg vandlega öll mín vörukaup“ en þó sýndu þátttakendur einhverjar líkur á því að 

langa að kaupa vörur án fyrirvara þar sem svör við þeirri staðhæfingu er rétt yfir 

miðgildi. Staðalfrávikin í þessu mælitæki voru nokkuð há sem bendir til þess að svör 

þátttakenda voru heldur sveiflukennd.  

Í Töflu 6 má sjá lýsandi tölfræði úr spurningum um þjóðhverfu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilhneiging til skyndikaupa  N  m sf 

Hversu ósammála eða sammála ertu eftirfarandi staðhæfingum þegar kemur að 
íslenskum hönnunarvörum 

   

Ég kaupi oft vörur af hvatvísi 305 2,96 1,647 

"Gerðu það bara" lýsir því hvernig ég kaupi vörur 305 2,67 1,502 

Ég kaupi oft vörur í hugsunarleysi 303 2,48 1,407 

"Ég sé það, ég kaupi það" lýsir mér 301 2,44 1,532 

"Ég kaupi það núna, hugsa um það seinna" lýsir mér 302 2,30 1,437 

Stundum langar mig að kaupa vörur án fyrirvara 300 4,25 1,737 

Ég kaupi vörur byggt á því hvernig mér líður á þeirri stundu 299 3,32 1,617 

Ég skipulegg vandlega flest mín vörukaup 300 5,06 1,365 

Stundum er ég svolítið kærulaus um það sem ég kaupi 303 3,53 1,571 
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Tafla 6 Lýsandi tölfræði á tilhneigingu til þjóðhverfu 

 

Niðurstöður CET-kvarðans sýndu að þátttakendur voru ólíklegir til að sýna tilhneigingu 

til þjóðhverfu þegar kom að íslenskum hönnunarvörum. Heildarmeðaltal atriðanna var 

2,42 sem verður að teljast í lægra lagi af 7-stiga kvarða. Hér voru staðalfrávik einnig 

nokkuð há sem gefur til kynna dreifingu svara. Tvær staðhæfingar eru með meðaltal yfir 

2 og voru það „Íslenskar hönnunarvörur fyrst og fremst“ (m=3,31) og „Það kostar mig 

mögulega meira til lengra tíma litið en ég kýs að styðja íslenskar hönnunarvörur“ 

(m=3,81). 

 

6.1 Þáttagreining 

Framkvæmd var þáttagreining á öllum atriðum mælitækjanna fjögurra. Kaiser-Meyer-

Olkin próf leiddi í ljós að úrtakið var nægilega stórt (KMO= 0,867). Greiningin var 

marktæk samkvæmt Bartlett's Test of Sphericity (p<0,001) og sýndi það jafnframt að 

fylgni væri á milli breytanna sem verið var að prófa. Í kjölfarið var þáttagreining 

framkvæmd þar sem notast var við hornskakkan snúning (direct oblimin). Upphaflega 

reyndust sjö þættir með eigingildi yfir 1 en þegar litið var til skriðuritsins (scree plot) var 

mun líklegra að fjórir þættir væru heppilegir til að draga saman atriðin. Var því 

þáttagreining framkvæmd aftur með ákvörðuðum fjölda þátta en samsetning þeirra 

Tilhneiging til þjóðhverfu N m sf 

Hversu ósammála eða sammála ertu eftirfarandi staðhæfingum    

Einungis hönnunarvörur sem eru ófáanlegar á Íslandi ættu að vera innfluttar 360 2,33 1,447 

Íslenskar hönnunarvörur fyrst og fremst 360 3,31 1,580 

Að kaupa erlendar hönnunarvörur er óíslenskt 364 1,99 1,241 

Það er ekki réttlátt að kaupa erlendar hönnunarvörur því að það kostar 
íslendinga atvinnu. 

360 1,90 1,150 

Sannur Íslendingur ætti alltaf að kaupa íslenskar hönnunarvörur. 360 2,24 1,361 

Við ættum að kaupa hönnunarvörur framleiddar á íslandi í stað þess að leyfa 
öðrum löndum að hagnast á okkur.  

357 2,54 1,528 

Íslendingar ættu ekki að kaupa erlendar hönnunarvörur vegna þess að það 
skaðar íslensk fyrirtæki og veldur atvinnuleysi.  

360 1,97 1,081 

Það kostar mig mögulega meira til lengra tíma litið en ég kýs að styðja 
íslenskar hönnunarvörur 

358 3,81 1,517 

Við ættum að kaupa erlendis frá einungis þær hönnunarvörur sem við getum 
ekki nálgast í okkar eigin landi 

358 2,43 1,442 

Íslenskir neytendur sem kaupa hönnunarvörur framleiddar í öðrum löndum 
bera ábyrgð á því að valda samlöndum sínum atvinnuleysi.   

360 1,75 1,145 



 

32 

skýrði 54,8% af dreifingunni. Við nánari eftirgrennslan hlóðust fimm breytur á fleiri en 

einn þátt og voru því teknar út en við það hækkaði skýringarmátturinn upp í 56,8% og 

KMO-gildið lækkaði í 0,858. Breyturnar sem teknar voru út voru eftirfarandi: „Mér finnst 

þær [íslenskar hönnunarvörur] spennandi“, „Ég hef áhuga á þeim“, „Þær eru mér 

mikilvægar“, „Þær skipta mig ekki máli“, „Þær eiga ekkert erindi við mig“. Þáttunum sem 

mynduðust svipaði mjög til mælitækjanna sem notuð voru í könnuninni og voru nefndir 

Skyndikaup, Þjóðhverfa, Viðhorf og Persónulegt gildi. Þegar áreiðanleiki þáttanna var 

kannaður reyndist fjórði þátturinn, Persónulegt gildi, ekki vera með nægilega háan 

Chronbach's alpha-stuðul. Við nánari eftirgrennslan þurfti að fjarlæga eina breytu úr 

þeim þætti og var hún „[Íslenskar hönnunarvörur] endurspegla ekki persónuleikann 

minn“. Eftir að hún var fjarlægð var áreiðanleiki þáttarins nægilega hár. Til að hækka 

áreiðanleika þáttarins Viðhorf var breytan „Íslenskar hönnunarvörur er almennt af 

lélegri gæðum en sambærilegar vörur frá öðrum löndum“ fjarlægð og við það hækkaði 

áreiðanleiki þáttarins töluvert. Í Töflu 7 má sjá hvernig atriði dreifðust á þætti og 

jafnframt áreiðanleika hvers þáttar. Eftir allar breytingarnar var KMO-gildið 0,860 og 

skýringarmátturinn 57,8%. 

 

 



 

33 

Tafla 7 Niðurstöður þáttagreiningar 

 Skyndikaup Þjóðhverfa Viðhorf Persónulegt gildi 

Kaupi oft vörur í hugsunarleysi .881    
Kaupi oft vörur af hvatvísi .860    
„Gerðu það bara“ .832    
„Ég sé það, ég kaupi það“ .819    
„Ég kaupi það núna, hugsa um það seinna“ .809    
Skipulegg vandlega vörukaup -.766    
Stundum kærulaus um það sem ég kaupi .761    
Kaupi vörur eftir því hvernig mér líður á þeirri 
stundu 

.708    

Langar að kaupa vörur án fyrirvara .548    

Chronbach's alpha .818    

Ekki réttlátt að kaupa erlendar hönnunarvörur, 
kostar Íslendinga atvinnu 

 .850   

Ættum ekki að kaupa erlent því það skaðar 
íslensk fyrirtæki 

 .822   

Ættum að kaupa íslenskar hönnunarvörur 
framleiddar á Íslandi, ekki leyfa öðrum að 
hagnast á okkur 

 .796   

Ættum að kaupa einungis hönnunarvörur sem 
fást ekki hér 

 .778   

Íslendingar ættu alltaf að kaupa íslenskar 
hönnunarvörur 

 .777   

Að kaupa erlendar hönnunarvörur er óíslenskt  .678   
Þeir sem kaupa erlendar hönnunarvörur bera 
ábyrgð á atvinnuleysi samlanda sinna 

 .677   

Einungis hönnunarvörur sem eru ófáanlegar 
ættu að vera innfluttar 

 .642   

Íslenskar hönnunarvörur fyrst og fremst  .610   
Kostar mögulega meira til lengri tíma en ég 
styð íslenskar hönnunarvörur 

 .447   

Chronbach's alpha  .902   

Íslenskar hönnunarvörur eru:     
Áreiðanlegar og endingargóðar   .735  
Peninganna virði   .723  
Framleiddar af vandvirkni og bera vott um gott 
handverk 

  .723  

Eru skemmtilegar   .689  
Mér finnst þær hrífandi   .679  
Einkennast af góðu litavali og vandaðri hönnun   .665  
Bera merki um miklar tækniframfarir   .515  

Chronbach's alpha   .810  

Hjálpa mér að tjá persónuleika minn    .855 
Segja öðru fólki eitthvað um mig    .853 
Eru hluti af sjálfsmynd minni    .732 

Chronbach's alpha    .828 
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Áreiðanleiki allra þáttanna er nokkuð hár þannig að segja má að áreiðanleiki 

mælitækisins í heild sinni sé góður. Lýsandi tölfræði fyrir þættina fjóra má sjá í Töflu 8.  

 

Tafla 8 Lýsandi niðurstöður hvers þáttar 

Þættir N m sf 

Skyndikaup 283 2,88 7,82 

Þjóðhverfa 334 2,16 9,13 

Viðhorf 274 3,31 3,23 

Persónulegt Gildi 298 2,17 2,21 

 

Næst var kannað hvort fylgni væri á milli þátta. Fylgni reyndist vera til staðar á milli 

nokkurra þátta en var mjög lág. Eina vísbendingin um sterkari fylgni var á milli 

Persónulegra gilda og Viðhorfs en þar var fylgni meðalsterk (r(269)=0,36; p<0,001). Veik 

fylgni var á milli eftirfarandi þátta; Skyndikaup og Þjóðhverfa (r(262)=0,13; p<0,05), 

Skyndikaup og Persónuleg gildi (r(276)=0,14; p<0,05), Þjóðhverfa og Persónuleg gildi 

(r(273)=0,20; p<0,001), Þjóðhverfa og Viðhorf (r(252)=0,14; p<0,05). Athugað var hvort 

munur væri á milli lýðfræðilegra atriða og þáttanna og einungis reyndist vera munur á 

milli aldurshópa þegar kom að Þjóðhverfu (F(4,328)=4,33; p>0,05). Eldri þátttakendur 

sýndust líklegri til að vera sammála þjóðhverfustaðhæfingunum, 61 ára og eldri voru 

mest sammála (m=2,6), 51–60 ára voru þar á eftir (m=2,3) og 41–50 ára voru mest 

ósammála þjóðverfuþættinum (m=1,9).  

 Til að athuga spádómsgildi bakgrunnseinkenna á þáttinn Þjóðhverfa var notuð 

margvíð aðhvarfsgreining og sjá má niðurstöður hennar í Töflu 9. Benti One-Sample 

Kolmogorov-Smirnov próf til þess að aðhvarfsgreiningin væri ekki normaldreifð 

(p<0,001) þannig að ástæða er til að taka niðurstöðunum með fyrirvara. Var 

aðhvarfsgreiningin marktæk (R2 = 0,235(p<0,001) og útskýringarmáttur breytanna var 

23,5%. Einungis voru 2 athuganir með hærri leif en 2 og lá því 0,01% gildi fyrir utan 

viðmiðunarspönnina og má því gera ráð fyrir fáum frávillingum. Leifarit benti hins vegar 

til að um einhverja frávillinga mætti finna meðal breytanna. Dreifist leifin nokkuð 

kerfisbundið yfir spágildin og því má gera ráð fyrir einhverri misdreifni. Þegar fylgnirit er 

skoðað má sjá að engin fylgnifylkni er yfir 0,8 og því er ekki um marglínuleika að ræða á 

milli breyta. Taka þarf þó niðurstöðum með fyrirvara vegna möguleika á frávillingum og 
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misdreifni sem þýðir að ekki voru allar forsendur aðhvarfsgreiningar uppfylltar. Í Töflu 9 

má sjá skýringarmátt hvers bakgrunnseinkennis fyrir sig.  

 

Tafla 9 Skýringarmáttur bakgrunnseinkenna á þáttinn Þjóðhverfa 

Grunnbreytur Skýringarmáttur p-gildi 

Aldur    0,195 0,001 

Menntun  - 0,056 0,323 

Tekjur -0,081 0,146 

Kyn - 0,047 0,398 

  

Af breytunum sem voru kannaðar er aldur sú eina sem hafði marktækan skýringarmátt 

og benda niðurstöðurnar til þess að ef öllum öðrum breytum er haldið föstum þá er 

hægt að búast við því að ef aldur hækkar um 1 þá hækkar tilhneiging til þjóðhverfu um 

0,195.    
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7 Umræða 

Undanfarin ár hefur sala á hönnunarvörum fyrir heimilið blómstrað og virðist áhugi 

neytenda á þessum vörum fara síður dvínandi (Sæunn Gísladóttir, 2016). Nýjar verslanir 

opna reglulega með úrvali vörumerkja í þessum vöruflokki og mikið ber á frægum 

skandinavískum merkjum sem hafa lengi verið vinsæl á heimilum Íslendinga. Helst þetta 

í hendur við aukningu á sölu munaðarvara í hinum vestræna heimi en sá markaður hefur 

verið í mikilli uppsveiflu síðustu ár (Truong o.fl., 2008; Tsai, 2005). Kauphegðun 

neytenda þegar kemur að munaðarvörum er frábrugðinn því sem á sér stað þegar varan 

er nytsemishlutur en munaðarvörur falla undir svokallaða nautnahyggju (Dhar og 

Wertenbroch, 2000). Rannsóknir hafa sýnt að fólk er líklegra til að taka skyndiákvarðanir 

þegar kemur að nautnahyggjuvörum þar sem bæði vörurnar sjálfar sem og hegðunin 

veitir kaupandanum sælu-og spennutilfinningu (Kacen o.fl., 2012; Nwankwo o.fl., 2014). 

 Á samfélagsmiðlum kemur saman fólk sem hefur áhuga á þessum vörum til að 

deila myndum af heimilum sínum, fá hugmyndir og kaupa og selja notaðar 

hönnunarvörur. Stærsti vettvangurinn fyrir áhugasama Íslendinga eru hópar á Facebook, 

nánar tiltekið „Skreytum hús...“ og „Notaðar hönnunarvörur“ en fyrrnefndi hópurinn 

taldi um 55.000 meðlimi í apríl 2018 og sá síðarnefndi tæplega 25.000. Það má því gera 

ráð fyrir töluverðum áhuga á þessu viðfangsefni meðal Íslendinga en vert er að taka 

fram að mikill meirihluti meðlima þessara hópa eru konur.  

 Þrátt fyrir þessa velgengni hönnunarverslana ber minna á aukningu í úrvali 

íslenskra hönnuða sem selja vörur í flokki heimilisvara. Hafa hönnuðir sjálfir talað um að 

mikið erfiði sé að vera hönnuður á Íslandi og að áhugi landsmanna sé í raun mest 

tengdur við sérstök tilefni eins og gjafakaup um jólin (Kolbrún P. Helgadóttir, 2017). 

Vöruhönnun er ung námsgrein í Listaháskóla Íslands en í stærra samhengi innan 

markaðsfræðinnar er hún grundvöllur fyrir nýsköpun og vöruþróun innan fyrirtækja og 

meðal einstaklinga á mörgum sviðum markaðarins (Homburg o.fl., 2015). Hér á landi 

hefur greinin undanfarin ár verið að þróast meira í áttina að hugmyndavinnu og áherslu 

á hönnunarferlið sjálft frekar en að einblína á nýjar vörur sem lokamarkmið (Arnar Fells 

Gunnarsson, 2015). Þannig eru þeir sem hafa komið sér á framfæri á 

hönnunarvörumarkaðnum ekki endilega vöruhönnuðir heldur með mismunandi 
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bakgrunn allt frá myndlistafólki til innanhúshönnuða og bera vörur þeirra merki þess. 

Einnig má gera ráð fyrir að það sem nær velgegni í verslunum eru vörur sem auðvelt er 

að fjöldaframleiða erlendis eins og áprentaðar tau- og leirvörur en ekki sértækar vörur 

sem eru dýrar eða flóknar í framleiðslu.  

 Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að komast að því hvert viðhorf 

Íslendinga væri gagnvart íslenskum hönnunarvörum fyrir heimilið og var litið sérstaklega 

til þeirra sem hefðu líklega áhuga á hönnunarvörum yfirhöfuð eins og meðlima 

fyrrnefndra Facebook-hópa. Einnig var ástæða til að kanna hvort Íslendingar væru 

þjóðhverfir þegar kom að þessum vöruflokki og hvort skyndikaup spiluðu hlutverk í 

kauphegðun þeirra á íslenskum hönnunarvörum. Að auki var kannað hvort líklegt væri 

að fólk keypti þessar vörur í gjafir eða handa sér sjálfu. Rannsóknarspurningarnar voru 

þrjár talsins:   

  Hvert er viðhorf Íslendinga gagnvart íslenskum hönnunarvörum fyrir 
 heimilið?  

  Sýna Íslendingar sterka tilhneigingu til þjóðhverfu í tengslum við íslenskar 
 hönnunarvörur fyrir heimilið? 

  Eru Íslendingar líklegir til að gera skyndikaup þegar kemur að íslenskum 
 hönnunarvörum fyrir heimilið? 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að heilt yfir var viðhorf þátttakenda jákvætt 

gagnvart íslenskum hönnunarvörum fyrir heimilið og fannst þeim gæði íslenskra 

hönnunarvara ekki síðra en erlendra hönnunarvara. Mikill meirihluti hafði áhuga á 

íslenskum hönnunarvörum og fannst þátttakendum íslenskar hönnunarvörur vera 

framleiddar af vandvirkni og einkennast af góðu litavali og fallegri hönnun. Voru 

þátttakendur aðeins yfir meðallagi sammála því að íslenskar hönnunarvörur væru 

peninganna virði. Jafnframt fannst þeim íslenskar hönnunarvörur skemmtilegar, hrífandi 

og spennandi. Hins vegar virtust þátttakendur heldur neikvæðari gagnvart persónulegu 

gildi íslenskra hönnunarvara og tengdu þær ekki sérstaklega sterkt við persónuleika sinn 

og sjálfsmynd.  

 Vöruaðild þátttakenda þegar kom að íslenskum hönnunarvörum fyrir heimilið 

var ekki há og geta verið ýmsar ástæður fyrir því. Íslenskir vöruhönnuðir hafa ekki verið 

starfandi hér á landi í sérlega langan tíma ef miðað er við hvenær formleg kennsla hófst 
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við Listaháskóla Íslands og hafa því ekki hvorki náð að byggja upp sögu og hefð á bak við 

vörumerkin sín né tengsl við neytendur líkt og þekktari hönnunarmerki hafa gert. 

Mögulega er ekki komin nógu mikil reynsla á íslenskar hönnunarvörur svo hægt sé að 

setja þær á stall með öðrum þekktari vörum erlendis frá og voru þátttakendur því ekki 

líklegir til að tjá persónuleika sinn með þessum vörum eða tengja við sjálfsmynd sína. 

Eins og þekkist úr fyrri rannsóknum (Husic og Cicic, 2009), eru vörumerki með ákveðna 

lúxusímynd líkleg til að hafa áhrif á sjálfsmynd neytenda og íslensk merki eru líklega ekki 

komin á þann stað að neytendur túlki persónuleika sinn með þeim eða noti þau til að 

segja öðru fólki eitthvað um sig út á við. Líkur á skyndikaupum þegar kom að íslenskum 

hönnunarvörum fyrir heimilið voru heldur ekki háar og tengdu þátttakendur íslenskar 

hönnunarvörur frekar við skipulögð kaup. Kallast þetta á við fyrirliggjandi rannsóknir 

sem benda til þess að því hærri sem vöruaðildin er því meiri líkur eru á skyndikaupum 

(Jones o.fl., 2003). Af þessu má ætla að þátttakendur eru áhugasamir um íslenskar 

hönnunarvörur, finnst þær vel hannaðar og í góðum gæðum en eru ekki sérlega bundnir 

þeim tilfinningalega og ólíklegir til að grípa þær með sér í flýti í verslunarferðum. 

Áhugavert var að sjá að líkur til kaupa á íslenskum hönnunarvörum í gjafir og handa 

þátttakendum sjálfum voru nánast jafnar og jafnframt að meirihluti virtist mjög 

jákvæður gagnvart því að kaupa íslenskar hönnunarvörur í báðum tilfellum. Er það þvert 

á upplifun sumra hönnuða sjálfra af kaupum Íslendinga á þessum vörum og geta verið 

mikilvægar upplýsingar fyrir hönnuði þegar kemur að markaðssetningu og vöruþróun 

vara sinna.  

 Þegar kom að mælingu á þjóðhverfu voru niðurstöður nokkuð afgerandi í því að 

segja til um að þátttakendur sýndu litla tilhneigingu til þjóðhverfu þegar kom að 

íslenskum hönnunarvörum. Staðhæfingarnar tvær sem voru með meðaltal yfir 2 voru  

„Íslenskar hönnunarvörur fyrst og fremst“ og „Það kostar mig mögulega meira til lengra 

tíma litið en ég kýs að styðja íslenskar hönnunarvörur“. Seinni staðhæfingin er ekki beint 

neikvæð gagnvart erlendum vörum heldur hvetur fólk til að taka afstöðu með eða á 

móti því að styðja íslenskar hönnunarvörur og því ekki óvænt að þátttakendur voru 

heldur jákvæðari gagnvart þessari fullyrðingu en öðrum sem voru öllu beittari í orðalagi. 

Sama á við um fyrri fullyrðinguna, hún snýst í raun um að velja íslenskar hönnunarvörur 

fram yfir aðrar en orðalagið er þannig að þátttakendur vildu mögulega ekki taka afstöðu 

gegn íslenskum hönnunarvörum og voru því meira sammála í þessu tilviki en öðrum. 

Þessar niðurstöður koma ekki á óvart miðað við eðli markaðarins á Íslandi þar sem 
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erlendar vörur hafa spilað stórt hlutverk í uppbyggingu hans árum saman. Vinsældir 

erlendra hönnunarvara hér á landi benda til þess að jákvætt viðhorf fólks til þeirra sé 

rótgróið og niðurstöður rannsóknarinnar gefa ekki ástæðu til að áætla að íslenskir 

neytendur kaupi íslenska hönnunarvöru einungis vegna þess að hún er íslensk. Hins 

vegar ef litið er til staðhæfinganna tveggja sem rætt var um fyrr í kaflanum þá er hægt 

að sjá vísbendingu um að þátttakendur eru að einhverju leyti jákvæðir gagnvart því að 

styðja við íslenskar hönnunarvörur fram yfir aðrar og jafnframt að þeir séu mögulega 

tilbúnir að borga meira fyrir íslenskar vörur til að styðja við þær.    

 Til að ákvarða áreiðanleika mælitækisins og jafnframt til að auðvelda úrvinnslu 

gagna var þáttagreining framkvæmd og leiddi hún af sér fjóra þætti sem spegluðust vel 

við upprunalegu mælitækin en þeir voru nefndir Viðhorf, Skyndikaup, Þjóðhverfa og 

Persónulegt gildi. Þættirnir sem mynduðust voru í góðu samræmi við það sem lagt var 

upp með að mæla í rannsókninni en sérstaklega ánægjulegt var að sjá persónulegu 

gildin raðast saman líkt og þau gerðu. Þá reyndust allir þættirnir vera með háan 

áreiðanleikastuðul og því er hægt að segja að mælitækið sem búið var til fyrir þessa 

rannsókn hafi verið samkvæmt sjálfu sér í því sem það átti að mæla. Fylgni á milli þátta 

var lítil fyrir utan jákvæða meðalsterka fylgni Viðhorfsþáttar og Persónulegra gilda sem 

bendir til þess að því jákvæðari sem viðhorfin eru gagnvart íslenskum hönnunarvörum 

því líklegri er að þær hafi persónulegt gildi fyrir viðkomandi. Í samræmi við fyrri 

rannsóknir (Balabanis og Diamantopoulos, 2004; Watson og Wright, 2000) leiddu 

niðurstöðurnar í ljós að eldri þátttakendur voru líklegri til að vera jákvæðir gagnvart 

Þjóðhverfuþættinum og marktækur munur var á milli eldri og yngri aldurshópa í 

viðhorfum til þjóðhverfubreytanna. Aðhvarfsgreining á Þjóðhverfu staðfesti þessar 

niðurstöður enn frekar og vóg aldur þyngst sem skýringarmáttur viðhorfa þáttakenda til 

þjóðhverfu af þeim fjórum bakgrunnseinkennum sem mæld voru í rannsókninni. Þó 

verður að taka þeirri niðurstöðu með fyrirvara þar sem ekki voru allar forsendur 

aðhvarfsgreiningar uppfylltar. Kyn, menntun og tekjur voru ekki áhrifaþættir í neinum 

tilvikum nema þegar kom að áhuga á íslenskum hönnunarvörum en munur var á milli 

kynjanna þar sem konur voru líklegri til að vera mun áhugasamari um viðfangsefnið. 

Hafa verður þó í huga að konur voru margfalt fleiri þátttakendur en karlar í þessari 

rannsókn.  

 Niðurstöður rannsóknarinnar varpa ágætu ljósi á stöðu íslenskra hönnunarvara 

fyrir heimilið í huga þeirra sem líklegir eru til að vera neytendur á þeim markaði sem 

þær tilheyra. Einnig gefa niðurstöðurnar vísbendingu um hvers konar hegðun slíkir 
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neytendur eru líklegir til að sýna þegar kemur að þessum vörum. Þá gáfu niðurstöðurnar 

skýrt til kynna að neytendur á þessum markaði eru ekki með sterka tilhneigingu til 

þjóðhverfu. Ljóst er að aðstæður á þessum markaði ættu að vera tilvaldar fyrir hönnuði 

að koma sér á framfæri og tækifærin leynast víða. Niðurstöðurnar sýndu fram á að fólk 

er líklegt til að kaupa íslenskar hönnunarvörur bæði í gjafir og handa sér sjálfu og því er 

full ástæða fyrir hönnuði að kanna möguleika sína á báðum sviðum í stað þess að 

einblína á eina leið til að ná til neytenda á þessum markaði.  

7.1 Takmarkanir og tillögur að frekari rannsóknum 

Takmarkanir rannsóknarinnar voru eftirfarandi. Í rannsókninni var hentugleikaúrtak notað 

sem nálgast var út frá Facebook-síðu höfundar og var meirihluti þátttakenda á aldursbili 

höfundar. Einnig voru konur í miklum meirihluta þátttakenda og því fékkst ekki gott yfirlit 

yfir viðhorf karla á viðfangsefninu. Könnunin var nokkuð löng og úrfelling þátttakenda var 

mikil á meðan könnunin var aðgengileg sem bendir til þess að þátttakendur gætu hafa 

fengið leið á spurningunum og hætt við eftir að þeir byrjuðu. Fékk höfundur athugasemd við 

könnunina eftir að hún fór af stað að viðfangsefnið væri ekki nógu skýrt. Þó svo að minnst 

hafi verið á „íslenskar hönnunarvörur fyrir heimilið“ tvisvar í könnuninni þá var líka talað um 

„íslenskar hönnunarvörur“ og gætu einhverjir hafa haldið að viðfangsefnið væri ekki 

sérstaklega um heimilisvörur. Einungis ein athugasemd var sett fram varðandi þetta atriði 

þannig að ætla má að meirihluti hafi skilið um hvað könnunin snerist. Spurningarnar voru 

mótaðar úr fjórum mælitækjum og voru stundum að spyrja um mjög svipuð atriði en hægt 

væri að halda áfram að þróa og móta spurningalistann fyrir frekari rannsóknir.  

 Af nógu er að taka á þessu sviði ef vilji er til að halda áfram með rannsóknir á 

íslenskum hönnunarvörum fyrir heimilið. Hægt væri að þrengja viðfangsefnið töluvert og 

taka fyrir einstaka hönnuði eða merki og skoða nánar kauphegðun og neytenda á þessum 

markaði sem og þekkingu neytenda á íslenskum hönnuðum. Áhugavert væri að kanna betur 

viðhorf neytenda með öðrum leiðum og fá heildstæðari mynd af stöðu íslenskra 

hönnunarvara meðal mismunandi hópa. Jafnframt væri forvitnilegt að gera eigindlegar 

rannsóknir á upplifun hönnuðanna sjálfra og verslunareigenda af sölu og framleiðslu á 

þessum vörum. Enn frekar mætti skoða stöðu vöruhönnunar á Íslandi og hlutverk hönnuða 

þegar kemur að nýsköpun og vöruþróun innan fyrirtækja. Ljóst er á öllu að möguleikarnir 

eru margir og segja má að þessi rannsókn hafi aðeins snert á yfirborði þessa áhugaverða 

viðfangsefnis. 



 

41 

Heimildaskrá 

Anna Lilja Þórisdóttir. (2012, 7. maí). Höfum alltaf hagað okkur svona. mbl.is. Sótt af 
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2012/05/07/hofum_alltaf_hagad_okkur_svona/ 

Arnar Fells Gunnarsson. (2015). Vöruhönnun á tímamótum?. HA, 1(1), 68-85.  

Babin, B. J., Darden, W. R. og Griffin, M. (1994). Work and/or Fun: Measuring Hedonic 
and Utilitarian Shopping Value. Journal of Consumer Research, 20(4), 644-656. 
doi:10.1086/209376 

Balabanis, G. og Diamantopoulos, A. (2004). Domestic country bias, country-of-origin 
effects, and consumer ethnocentrism: A multidimensional unfolding approach. 
Journal of the Academy of Marketing Science, 32(1), 80. 
doi:10.1177/0092070303257644 

Balabanis, G., Diamantopoulos, A., Mueller, R. D. og Melewar, T. C. (2001). The Impact 
of Nationalism, Patriotism and Internationalism on Consumer Ethnocentric 
Tendencies. Journal of International Business Studies, 32(1), 157-175. Sótt af 
http://www.jstor.org/stable/3069515 

Bauer, H. H., Sauer, N. E. og Becker, C. (2006). Investigating the relationship between 
product involvement and consumer decision‐making styles. Journal of Consumer 
Behaviour, 5(4), 342-354. doi:doi:10.1002/cb.185 

Baxter, M. (1995). Product Design. Sótt af 
https://books.google.is/books?id=2j6R1nMBL20C 

Bilkey, W. J. og Nes, E. (1982). Country-of-Origin Effects on Product Evaluations. Journal 
of International Business Studies, 13(1), 89-100. doi:10.1057/palgrave.jibs.8490539 

Bloch, P. H. (1995). Seeking the Ideal Form: Product Design and Consumer Response. 
Journal of Marketing, 59(3), 16-29. doi:10.2307/1252116 

Brun, A. og Castelli, C. (2013). The nature of luxury: a consumer perspective. 
International Journal of Retail & Distribution Management, 41(11/12), 823-847. 
doi:10.1108/IJRDM-01-2013-0006 

Bürdek, B. E. (2005). Design: History, Theory and Practice of Product Design. Sótt af 
https://books.google.is/books?id=LWHRAAAAQBAJ 

Catry, B. (2003). The great pretenders: the magic of luxury goods. Business Strategy 
Review, 14(3), 10-17. doi:10.1111/1467-8616.00267 

https://www.mbl.is/frettir/innlent/2012/05/07/hofum_alltaf_hagad_okkur_svona/
http://www.jstor.org/stable/3069515
https://books.google.is/books?id=2j6R1nMBL20C
https://books.google.is/books?id=LWHRAAAAQBAJ


 

42 

Chao, P. (1998). Impact of Country-of-Origin Dimensions on Product Quality and Design 
Quality Perceptions. Journal of Business Research, 42(1), 1-6. 
doi:https://doi.org/10.1016/S0148-2963(97)00129-X 

Charles, K. K., Hurst, E. og Roussanov, N. (2009). Conspicuous Consumption and Race*. 
The Quarterly Journal of Economics, 124(2), 425-467. 
doi:10.1162/qjec.2009.124.2.425 

Dhar, R. og Wertenbroch, K. (2000). Consumer Choice Between Hedonic and Utilitarian 
Goods. Journal of Marketing Research, 37(1), 60-71. 
doi:10.1509/jmkr.37.1.60.18718 

Diamantopoulos, A., Schlegelmilch, B. og Palihawadana, D. (2011). The relationship 
between country-of-origin image and brand image as drivers of purchase intentions. 
International Marketing Review, 28(5), 508-524. 
doi:http://dx.doi.org/10.1108/02651331111167624 

Dinnie, K. (2004). Country-of-Origin 1965-2004: A Literature Review. Journal of 
Customer Behaviour, 3(2), 165-213. doi:10.1362/1475392041829537 

Eagly, A. H. og Chaiken, S. (1993). The psychology of attitudes. Sótt af 
https://books.google.is/books?id=oPYMAQAAMAAJ&dq=The+psychology+of+attitu
des&focus=searchwithinvolume&q=tendency 

Eagly, A. H. og Chaiken, S. (2007). The Advantages of an Inclusive Definition of Attitude. 
Social Cognition, 25(5), 582-602. doi:10.1521/soco.2007.25.5.582 

Ellen Ragnarsdóttir. (2017, 21. apríl). Íslenskir vöruhönnuðir eru duglegt fólk. mbl.is. Sótt 
af 
https://www.mbl.is/smartland/frettir/2017/03/27/islenskir_voruhonnudir_eru_dug
legt_folk/ 

Fetscherin, M. og Toncar, M. (2010). The effects of the country of brand and the country 
of manufacturing of automobiles: An experimental study of consumers' brand 
personality perceptions. International Marketing Review, 27(2), 164-178. 
doi:10.1108/02651331021037494 

Gourville, J. T. (2006). Eager sellers & stony buyers. Harvard Business Review, 84(6), 98-
106. Sótt af 
https://pdfs.semanticscholar.org/54f8/0578c9c0553d675ef7e265e18028d1656433.
pdf 

Gupta, A., Su, B.-c. og Walter, Z. (2004). An Empirical Study of Consumer Switching from 
Traditional to Electronic Channels: A Purchase-Decision Process Perspective. 
International Journal of Electronic Commerce, 8(3), 131-161. 
doi:10.1080/10864415.2004.11044302 

Haf Studio. (e.d). About. Sótt af https://www.hafstudio.is/about/ 

https://doi.org/10.1016/S0148-2963(97)00129-X
http://dx.doi.org/10.1108/02651331111167624
https://books.google.is/books?id=oPYMAQAAMAAJ&dq=The+psychology+of+attitudes&focus=searchwithinvolume&q=tendency
https://books.google.is/books?id=oPYMAQAAMAAJ&dq=The+psychology+of+attitudes&focus=searchwithinvolume&q=tendency
https://www.mbl.is/smartland/frettir/2017/03/27/islenskir_voruhonnudir_eru_duglegt_folk/
https://www.mbl.is/smartland/frettir/2017/03/27/islenskir_voruhonnudir_eru_duglegt_folk/
https://pdfs.semanticscholar.org/54f8/0578c9c0553d675ef7e265e18028d1656433.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/54f8/0578c9c0553d675ef7e265e18028d1656433.pdf
https://www.hafstudio.is/about/


 

43 

Han, Y. J., Nunes, J. C. og Drèze, X. (2010). Signaling Status with Luxury Goods: The Role 
of Brand Prominence. Journal of Marketing, 74(4), 15-30. doi:10.1509/jmkg.74.4.15 

Hauffe, T. (1999). Hönnun : sögulegt ágrip (Magnús Diðrik Baldursson og Baldur J. 
Baldursson þýddu). Reykjavík: Háskólaútgáfan.  

Hekla Íslandi. (e.d.). Forsíða. Sótt af 
http://heklaislandi.is/index.php?option=com_ahsshop&Itemid=34 

Homburg, C., Schwemmle, M. og Kuehnl, C. (2015). New Product Design: Concept, 
Measurement, and Consequences. Journal of Marketing, 79(3), 41-56. 
doi:10.1509/jm.14.0199 

Hönnunarmiðstöð Íslands. (e.d.). Íslensk hönnun. Sótt af 
http://www.honnunarmidstod.is/Islenskhonnun/honnunarthjonusta/ 

Husic, M. og Cicic, M. (2009). Luxury consumption factors. Journal of Fashion Marketing 
and Management: An International Journal, 13(2), 231-245. 
doi:10.1108/13612020910957734 

Jiménez-Guerrero, J. F., Gázquez-Abad, J. C. og Linares-Agüera, E. d. C. (2014). Using 
standard CETSCALE and other adapted versions of the scale for measuring 
consumers’ ethnocentric tendencies: An analysis of dimensionality. BRQ Business 
Research Quarterly, 17(3), 174-190. doi:https://doi.org/10.1016/j.cede.2013.06.003 

Jones, M. A., Reynolds, K. E., Weun, S. og Beatty, S. E. (2003). The product-specific 
nature of impulse buying tendency. Journal of Business Research, 56(7), 505-511. 
doi:https://doi.org/10.1016/S0148-2963(01)00250-8 

Kacen, J. J., Hess, J. D. og Walker, D. (2012). Spontaneous selection: The influence of 
product and retailing factors on consumer impulse purchases. Journal of Retailing 
and Consumer Services, 19(6), 578-588. 
doi:https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2012.07.003 

Klein, J. G. (2002). Us versus them, or us versus everyone? Delineating consumer 
aversion to foreign goods. Journal of International Business Studies, 33(2), 345-363. 
doi:https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8491020 

Klein, J. G., Ettenson, R. og Krishnan, B. C. (2006). Extending the construct of consumer 
ethnocentrism: when foreign products are preferred. International Marketing 
Review, 23(3), 304-321. doi:10.1108/02651330610670460 

Klein, J. G., Ettenson, R. og Morris, M. D. (1998). The Animosity Model of Foreign 
Product Purchase: An Empirical Test in the People's Republic of China. Journal of 
Marketing, 62(1), 89-100. doi:10.2307/1251805 

Kolbrún P. Helgadóttir. (2017, 12. nóvember). Fylgdi hjartanu og ástríðunni. vb.is. Sótt af 
http://www.vb.is/eftirvinnu/fylgdi-hjartanu-og-astridunni/142776/ 

http://heklaislandi.is/index.php?option=com_ahsshop&Itemid=34
http://www.honnunarmidstod.is/Islenskhonnun/honnunarthjonusta/
https://doi.org/10.1016/j.cede.2013.06.003
https://doi.org/10.1016/S0148-2963(01)00250-8
https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2012.07.003
https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8491020
http://www.vb.is/eftirvinnu/fylgdi-hjartanu-og-astridunni/142776/


 

44 

Kotler, P. og Gertner, D. (2002). Country as brand, product, and beyond: A place 
marketing and brand management perspective. Journal of Brand Management, 
9(4), 249-261. doi:10.1057/palgrave.bm.2540076 

Krech, D. og Crutchfield, R. S. (1948). Theory and problems of social psychology. 
doi:10.1037/10024-000 

Lantz, G. og Loeb, S. (1996). Country of origin and ethnocentrism: an analysis of 
Canadian and American preferences using social identity theory. ACR North 
American Advances, 23(1), 374-378. Sótt af 
https://www.acrwebsite.org/search/view-conference-proceedings.aspx?Id=7985 

Listaháskóli Íslands. (e.d.). Garðar Eyjólfsson. Sótt af http://www.lhi.is/person/gardar-
eyjolfsson 

Luchs, M. og Swan, K. S. (2011). Perspective: The Emergence of Product Design as a 
Field of Marketing Inquiry*. Journal of Product Innovation Management, 28(3), 327-
345. doi:10.1111/j.1540-5885.2011.00801.x 

Mbl.is. (2011, 23. júlí). Enginn markaður fyrir íslenska hönnun. mbl.is. Sótt af 
https://www.mbl.is/smartland/heimili/2011/07/23/enginn_markadur_fyrir_islensk
a_honnun/ 

Morris, R. (2009). The Fundamentals of Product Design. Sótt af 
https://books.google.is/books?id=gEPh_bVLthEC 

Netemeyer, R. G., Durvasula, S. og Lichtenstein, D. R. (1991). A Cross-National 
Assessment of the Reliability and Validity of the CETSCALE. Journal of Marketing 
Research, 28(3), 320-327. doi:10.2307/3172867 

Noel, H. (2009). Basics Marketing 01: Consumer Behaviour. Sótt af 
https://books.google.is/books?id=mfiAGv3mnz4C 

Nwankwo, S., Hamelin, N. og Khaled, M. (2014). Consumer values, motivation and 
purchase intention for luxury goods. Journal of Retailing and Consumer Services, 
21(5), 735-744. doi:https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2014.05.003 

Oddný S. Jónsdóttir og Guðni Kolbeinsson. (2017). Hönnun : leiðsögn í máli og myndum. 
Reykjavík: JPV útgáfa.  

Papadopoulos, N. G. og Heslop, L. (1993). Product-country Images: Impact and Role in 
International Marketing. Sótt af https://books.google.is/books?id=z8PE4zEFSGkC 

Pharr, J. M. (2005). Synthesizing Country-of-Origin Research from the Last Decade: Is 
the Concept Still Salient in an Era of Global Brands? Journal of Marketing Theory 
and Practice, 13(4), 34-45. Sótt af http://www.jstor.org/stable/40470235 

Piron, F. (1991). Defining impulse purchasing. ACR North American Advances, 18(1), 
509-514. Sótt af http://www.acrwebsite.org/volumes/7206/volumes/v18/NA-18 

https://www.acrwebsite.org/search/view-conference-proceedings.aspx?Id=7985
http://www.lhi.is/person/gardar-eyjolfsson
http://www.lhi.is/person/gardar-eyjolfsson
https://www.mbl.is/smartland/heimili/2011/07/23/enginn_markadur_fyrir_islenska_honnun/
https://www.mbl.is/smartland/heimili/2011/07/23/enginn_markadur_fyrir_islenska_honnun/
https://books.google.is/books?id=gEPh_bVLthEC
https://books.google.is/books?id=mfiAGv3mnz4C
https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2014.05.003
https://books.google.is/books?id=z8PE4zEFSGkC
http://www.jstor.org/stable/40470235
http://www.acrwebsite.org/volumes/7206/volumes/v18/NA-18


 

45 

Prendergast, G. P., Tsang, A. S. og Chan, C. N. (2010). The interactive influence of 
country of origin of brand and product involvement on purchase intention. Journal 
of Consumer Marketing, 27(2), 180-188. doi: 
https://doi.org/10.1108/07363761011027277 

Price, G. Z. (2018). This northern style capital is having a major moment. Sótt af 
https://www.architecturaldigest.com/story/reykjavik-iceland-design-travel-guide 

Rook, D. W. (1987). The Buying Impulse. Journal of Consumer Research, 14(2), 189-199. 
doi:10.1086/209105 

Rook, D. W. og Fisher, R. J. (1995). Normative Influences on Impulsive Buying Behavior. 
Journal of Consumer Research, 22(3), 305-313. doi:10.1086/209452 

Sæunn Gísladóttir. (2016, 16. mars). Meiri sala á hönnun en fyrir hrun. Vísir.is. Sótt af 
http://www.visir.is/g/2016160319088 

Schooler, R. D. (1965). Product Bias in the Central American Common Market. Journal of 
Marketing Research, 2(4), 394-397. doi:10.2307/3149486 

Shimp, T. A. og Sharma, S. (1987). Consumer Ethnocentrism: Construction and 
Validation of the CETSCALE. Journal of Marketing Research, 24(3), 280-289. 
doi:10.2307/3151638 

Sjávarklasinn. (2015). Hönnun og nýsköpun í sjávarklasanum. Sótt af 
http://www.sjavarklasinn.is/honnun-og-nyskopun-i-sjavarklasanum/ 

Smith, J. R., Terry, D. J., Manstead, A. S. R., Louis, W. R., Kotterman, D. og Wolfs, J. 
(2008). The Attitude-Behavior Relationship in Consumer Conduct: The Role of 
Norms, Past Behavior, and Self-Identity. The Journal of Social Psychology, 148(3), 
311-333. Sótt af https://search.proquest.com/docview/199820006?pq-
origsite=gscholar 

Sóley Stefánsdóttir og Halldór Gíslason. (2007). Hönnun - Auðlind til framtíðar. Sótt af 
https://www.stjornarradid.is/media/atvinnuvegaraduneyti-
media/media/acrobat/lhi_honnun_audlind_til_framtidar.pdf 

Teo, P.-C., Mohamad, O. og Ramayah, T. (2011). Testing the dimensionality of consumer 
ethnocentrism scale (CETSCALE) among a young Malaysian consumer market 
segment. African Journal of Business Management, 5(7), 2805-2816. 
doi:10.5897/AJBM10.1185 

Truong, Y., Simmons, G., McColl, R. og Kitchen, P. J. (2008). Status and 
conspicuousness–are they related? Strategic marketing implications for luxury 
brands. Journal of strategic marketing, 16(3), 189-203. 
doi:https://doi.org/10.1080/09652540802117124 

https://doi.org/10.1108/07363761011027277
https://www.architecturaldigest.com/story/reykjavik-iceland-design-travel-guide
http://www.visir.is/g/2016160319088
http://www.sjavarklasinn.is/honnun-og-nyskopun-i-sjavarklasanum/
https://search.proquest.com/docview/199820006?pq-origsite=gscholar
https://search.proquest.com/docview/199820006?pq-origsite=gscholar
https://www.stjornarradid.is/media/atvinnuvegaraduneyti-media/media/acrobat/lhi_honnun_audlind_til_framtidar.pdf
https://www.stjornarradid.is/media/atvinnuvegaraduneyti-media/media/acrobat/lhi_honnun_audlind_til_framtidar.pdf
https://doi.org/10.1080/09652540802117124


 

46 

Tsai, S.-p. (2005). Impact of Personal Orientation on Luxury-Brand Purchase Value: An 
International Investigation. International Journal of Market Research, 47(4), 427-
452. doi:10.1177/147078530504700403 

Verlegh, P. W. J. (2007). Home country bias in product evaluation: the complementary 
roles of economic and socio-psychological motives. Journal of International Business 
Studies, 38(3), 361-373. doi:10.1057/palgrave.jibs.8400269 

Verlegh, P. W. J. og Steenkamp, J.-B. E. M. (1999). A review and meta-analysis of 
country-of-origin research. Journal of Economic Psychology, 20(5), 521-546. 
doi:https://doi.org/10.1016/S0167-4870(99)00023-9 

Verplanken, B. og Herabadi, A. (2001). Individual differences in impulse buying 
tendency: feeling and no thinking. European Journal of Personality, 15(S1), S71-S83. 
doi:10.1002/per.423 

Viðskiptablaðið. (2015, 22. ágúst). Vantar nýjung í íslenska hönnun. vb.is. Sótt af 
http://www.vb.is/frettir/vantar-nyjung-i-islenska-honnun/120098/ 

Vorhus.is. (e.d.). Forsíða. Sótt af www.vorhus.is 

Wall, M., Liefeld, J. og Heslop, L., A. (1991). Impact of Country-of-Origin Cues on 
Consumer Judgments in Multi-Cue Situations: a Covariance Analysis. Journal of the 
Academy of Marketing Science, 19(2), 105-113. doi:10.1177/009207039101900204 

Watson, J. J. og Wright, K. (2000). Consumer ethnocentrism and attitudes toward 
domestic and foreign products. European journal of Marketing, 34(9/10), 1149-
1166. doi:https://doi.org/10.1108/03090560010342520 

Wood, V. R. og Darling, J. R. (1993). The marketing challenges of the newly independent 
republics: product competitiveness in global markets. Journal of International 
Marketing, 1(1), 77-102. Sótt af 
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=8b068880-
596c-485c-8734-543962d2ae5c%40sessionmgr104 

Zaichkowsky, J. L. (1985). Measuring the Involvement Construct*. Journal of Consumer 
Research, 12(3), 341-352. doi:10.1086/208520 

https://doi.org/10.1016/S0167-4870(99)00023-9
http://www.vb.is/frettir/vantar-nyjung-i-islenska-honnun/120098/
www.vorhus.is
https://doi.org/10.1108/03090560010342520
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=8b068880-596c-485c-8734-543962d2ae5c%40sessionmgr104
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=8b068880-596c-485c-8734-543962d2ae5c%40sessionmgr104


 

47 

Viðauki 

Kæri þátttakandi 
 
Þórunn heiti ég og er að vinna lokaverkefni í markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum við 
Háskóla Íslands. Verkefnið er unnið undir handleiðslu Þórarins Hjálmarssonar. 
Eftirfarandi könnun er hluti af lokaritgerð minni en markmið rannsóknarinnar er að 
kanna viðhorf Íslendinga þegar kemur að íslenskum hönnunarvörum fyrir heimilið.  
 
Þátttaka tekur innan við 5 mínútur og ég væri mjög þakklát ef þú gæfir þér tíma til að 
svara. Könnunin er með öllu nafnlaus og svör verða ekki rakin til þátttakenda. Ef 
spurningar vakna eða þú vilt nánari upplýsingar má senda tölvupóst á tha22@hi.is. 
 
Með fyrirfram þökkum,  
 
Þórunn Arnaldsdóttir 
 

Blaðsíðuskil 

1. Hefur þú áhuga á íslenskum hönnunarvörum fyrir heimilið?  

Já O 

Nei O 
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2. Vinsamlegast taktu afstöðu til þess hversu ósammála eða sammála þú ert eftirfarandi 
staðhæfingum:  

 

 Mjög 
ósammála 

Ósammála Hvorki 
né 

Sammála Mjög 
sammála 

Íslenskar hönnunarvörur 
eru framleiddar af 
vandvirkni og bera vott 
um gott handverk 

     

Íslenskar hönnunarvörur 
eru almennt af lélegri 
gæðum en sambærilegar 
vörur frá öðrum löndum 

 

     

Íslenskar hönnunarvörur 
eru almennt af lélegri 
gæðum en sambærilegar 
vörur frá öðrum löndum 

     

Íslenskar hönnunarvörur 
bera merki um miklar 
tækniframfarir/háþróaða 
tækni 
 

     

Íslenskar hönnunarvörur 
einkennast almennt af 
góðu litavali og vandaðri 
hönnun 
 

     

Íslenskar hönnunarvörur 
eru almennt áreiðanlear 
og endingargóðar 

     

Íslenskar hönnunarvörur 
eru almennt peninganna 
virði. 

     

 

3. Hversu ólíklegt eða líklegt er að þú kaupir íslenska hönnunarvöru í gjöf handa öðrum? 

o Mjög ólíklegt 

o Ólíklegt 

o Hvorki né 

o Líklegt 

o Mjög líklegt 
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4. Hversu ólíklegt eða líklegt er að þú kaupir íslenska hönnunarvöru handa sjálfri/sjálfum 
þér? 

o Mjög ólíklegt 

o Ólíklegt 

o Hvorki né 

o Líklegt 

o Mjög líklegt 
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5. Vinsamlegast taktu afstöðu til þess hversu ósammála eða sammála þú ert eftirfarandi 
staðhæfingum 

Íslenskar hönnunarvörur:  

 Mjög 
ósammála 

Ósammála 
Hvorki 

né 
Sammála 

Mjög 
sammála 

Segja öðru fólki eitthvað 
um mig 

     

Hjálpa mér að tjá 
persónuleikann minn 

     

Endurspegla ekki 
persónuleikann minn 

     

Eru hluti af sjálfsmynd 
minni 

     

Eiga ekkert erindi við mig 
 

     

Skipta mig ekki máli      

Eru mér mikilvægar      

Eru skemmtilegar      

Mér finnst þær hrífandi      

Mér finnst þær 
spennandi 

     

Ég hef áhuga á þeim      
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6. Hafðu í huga íslenskar hönnunarvörur þegar þú svarar eftirfarandi spurningum 

Vinsamlegast taktu afstöðu til þess hversu ósammála eða sammála þú ert eftirfarandi 
staðhæfingum:  

 

 Mjög 
ósammála 

Ósammála 
Frekar 

ósammála 
Hvorki né 

Frekar 
sammála 

Sammála 
Mjög 

sammála 

Ég kaupi of vörur af 
hvatvísi 

       

„Gerðu það bara“ 
lýsir því hvernig ég 
kaupi vörur 

       

Ég kaupi oft vörur í 
hugsunarleysi 

       

„Ég sé það, ég 
kaupi það“ lýsir 
mér 

       

„Ég kaupi það 
núna, hugsa um 
það seinna“ lýsir 
mér 

       

Stundum langar 
mig að kaupa vörur 
án fyrirvara 

       

Ég kaupi vörur 
byggt á hvernig 
mér líður á þeirri 
stundu 

       

Ég skipulegg 
vandlega öll mín 
vörukaup 

       

Stundum er ég 
svolítið kærulaus 
um það sem ég 
kaupi 
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7. Vinsamlegast taktu afstöðu til þess hversu ósammála eða sammála þú ert eftirfarandi 
staðhæfingum:  

 Mjög 
ósammála 

Ósammála 
Frekar 

ósammála 
Hvorki né 

Frekar 
sammála 

Sammála 
Mjög 

sammála 

EInungis 
hönnunarvörur sem 
eru ófáanlegar á 
Íslandi ættu að vera 
innfluttar 

       

Íslenskar 
hönnunarvörur fyrst 
og fremst 

       

Að kaupa íslenskar 
hönnunarvörur er 
óíslenskt 

       

Það er ekki réttlátt að 
kaupa erlendar 
hönnunarvörur því 
það kosta íslendinga 
atvinnu 

       

Íslendingar ættu 
alltaf að kaupa 
íslenskar 
hönnunarvörur 

       

Við ættum að kaupa 
hönnunarvörur 
framleiddar á Íslandi í 
stað þess að leyfa 
öðrum löndum að 
hagnast á okkur 

       

Íslendingar ættu ekki 
að kaupa erlendar 
hönnunarvörur vegna 
þess að það skaðar 
íslensk fyrirtæki og 
veldur atvinnuleysi 

       

Það kostar mig 
mögulega meira til 
lengri tíma litið en ég 
kýs að styðja 
íslenskar vörur 

       

Við ættum að kaupa 
erlendis frá einungis 
þær vörur sem við 
getum ekki nálgast í 
okkar eigin landi 

       

Íslenskir neytendur 
sem kaupa vörur 
framleiddar í öðrum 
löndum bera ábyrgð 
á því að valda 
samlöndum sínum 
atvinnuleysi 
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Blaðsíðuskil 

 

8. Hvert er kyn þitt?  

o Kona 

o Karl 

o Annað 

 

9. Á hvaða aldri ert þú?  

o 20 ára eða yngri 

o 21-30 ára 

o 31-40 ára 

o 41-50 ára 

o 51-60 ára 

o 71 árs eða eldri 

 

10. Hvert er hæsta menntunarstig sem þú hefur lokið?  

o Grunnskólapróf 

o Stúdentspróf 

o Iðnnám 

o Grunnnám í háskóla 

o Framhaldsnám í háskóla 

o Doktorsnám 

o Annað 

_____________________ 

 

11. Hverjar eru meðaltekjur heimilisins fyrir skatt?  

o 200.000kr eða lægri 

o 200.001-400.000kr.  

o 400.001-600.000kr.  

o 600.001-800.000kr.  

o 800.001-1.100.000kr. 

o 1.100.000 eða hærri 


