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„Þú veist að við höfum ekki efni á þessu 

núna.“ Vöru merkið Munaðar mörk er tilraun 

til að markaðs setja nauð synja vörur sem dýrar 

munaðar vörur eða lúxus varning. Mark miðið er að 

sýna raun veruleika þeirra sem lifa undir fátæktar

mörkum, og þeirra upplifun af „munaðar vörum“ 

– vörum sem vísi tölu manneskjunni þykir yfirleitt 

vera sjálf sagðar, hvers dagslegar vörur. Það að lifa 

undir fátæktar mörkum krefst þess af fólki, að 

það þarf að neita sér um ýmislegt sem aðrir hafa 

góðan aðgang að. Með því að taka nauðsynjavörur 

og setja þær í sama myndheim og lúxus varning er 

reynt að varpa ljósi á það samhengi – og hagkerfi 

– sem þeir sem lifa undir fátæktar mörkum þurfa 

að glíma við dags daglega.

Munaðarmörk
Kynning

Mynd úr ferli



Sjónarhorn
Þessi lífs reynsla hafði gefið þeim ákveðið viðhorf, 

sem aðrir höfðu ekki. Þau voru þakklát fyrir að 

eiga þessa hluti í dag, hlutirnir þýddu meira fyrir 

þeim og þau voru þakklát fyrir að hafa efni á hvers

dagslegum hlutum. Þannig gat eyrna pinnaboxið inni 

á bað herbergi táknað öryggi, þrátt fyrir að nota gildi 

eyrna pinnans feli ekki í sér neinskonar vernd, þá 

þýddi það engu að síður að ef eyrna pinnar eru til á 

heimilinu þá þurfi enginn á heimilinu að óttast það að 

fá ekki nóg að borða rétt fyrir mánaðarmót.
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Mynd úr ferli

Kveikjan
Ferlið hófst á hugar korti (e. mindmap), þar 

sem unnið var út frá orðunum aktívismi, 

myndmál og markaðs  setning. Eftir að hafa 

skrifað niður 101 hugmynd og afmarkað 

þær bestu leið mér eins og ég hafi farið á 

eitt stefnu  mót með 5 manneskjum – og 

nú sé kominn tími til að ákveða hverri ég 

ætlaði að giftast! Af skuld  bindingar  fælni 

voru 3 hug  myndir valdar í áfram  haldandi 

vinnu. Hug   myndirnar voru á víð og dreif og 

kjarninn virtist snerta á sömu flötunum, 

sem voru: matar  sóun, trúar  brögð, peningar, 

blætis  dýrkun og stétta   skipting. Það var því 

augljóst hvað yrði fjallað um í útskrifta 

verkefninu – en óljóst hver útfærslan yrði. 



Ég rakst síðan á þráð í snjallforritinu Twitter sem vakti áhuga minn. Þráðurinn var frá 

konu sem hafði lifað undir fátæktar mörkum sem barn, en þurfti þess ekki lengur 

sem fullorðin kona. Henni fannst áhugavert að velta fyrir sér ýmsum vörum sem 

höfðu ekki verið til á hennar heimili og hún hafði álitið vera lúxus varning – en á sama 

tíma fannst vinum hennar þetta vera sjálfsagðir hlutir. Hún bað fólk sem hafði verið 

fátækt sem börn að nefna hlutina sem þau höfðu litið á sem lúxus varning, sem var 

þá aldrei eða sjaldan keypt inn á heimili þeirra. Hlutirnir sem nefndir voru spönnuðu 

vítt svið, svo sem: ostur, ferskir ávextir, eyrna pinnar, tíða vörur, ávaxta safi, rakvélar, 

eldhús pappír, blaut þurkur, plástrar, endur lokanlegir plast pokar, nýir skór, heilir 

sokkar, bækur, borð tuskur, smjör og ný föt.¹

 Það sem vakti athygli mína við þennan umræðu þráð var sjónar hornið sem 

þau tjáðu sig um, sjónar horn sem hefur mótast af gríðarlegum skorti á efnis legum 

gæðum í barn æsku. Þetta sjónarhorn hélst eftir að þau urðu fullorðin og vörurnar 

urðu til á heimili þeirra. Þessi lífs reynsla hafði gefið þeim ákveðið viðhorf, sem 

aðrir höfðu ekki. Þau voru þakklát fyrir að eiga þessa hluti í dag, hlutirnir þýddu 

meira fyrir þeim og þau voru þakklát fyrir að hafa efni á hvers dagslegum hlutum. 

Þannig gat eyrna pinnaboxið inni á bað herbergi táknað öryggi, þrátt fyrir að nota

gildi eyrna pinnans feli ekki í sér neinskonar vernd, þá þýddi það engu að síður að ef 

eyrna pinnar eru til á heimilinu þá þurfi enginn á heimilinu að  óttast það að fá ekki 

nóg að borða rétt fyrir mánaðarmót. Fólkið sem tók þátt í umræðunni var flest frá 

Bandaríkjunum og ákvað ég þá að taka viðtöl við fólk hérlendis sem höfðu búið á 

heimilum undir fátæktarmörkum í bernsku. 

Skjáskot af vefsíðu Twitter, sótt 11. maí 2020



Ég tók viðtöl við þrjár konur sem höfðu upplifað fátækt í æsku, en 

þær höfðu svipaða sögu að segja með vörurnar sem nefndar hafa 

verið. Þær höfðu þó upplifað fátækt á mismunandi hátt og tókust á við 

hana á ólíka vegu. Meginpunkturinn úr þeim viðtölum var hvernig þær 

tókust á við aðstæður sínar og hvaða afleiðingar þær höfðu í för með 

sér út lífið. Ein vann mikið meðfram grunnskólanum, önnur sannfærði 

vini og foreldra sína um að hana „langaði ekkert í þetta skólaferðalag 

hvort eð er“² og sú þriðja tók við greiðslu fyrir kynlíf svo hún gæti 

keypt sér nýja skó. Allar fundu þær fyrir mikilli skömm yfir þessum 

hluta lífs þeirra. Einnig töluðu þær allar um að þessi reynsla hafi skilið 

eftir djúp sár en einnig kennt þeim að meta og nýta.³

Viðtölin



Skapa skort
Í framhaldinu bjó ég til nokkrar hönnunarreglur 

varðandi mörkunina til þess að styrkja þá hugmynd, 

að vörurnar gæfu meira af sér en aðeins notagildið. 

Allar myndskreytingar í vörumerkinu eru því byggðar 

á formum eða munstrum úr íslenskum seðlum. Til 

að auka við blætisdýrkunina eru vörurnar seldar í 

eins litlu magni og hægt er, líkt og þær séu mjög 

fágætar og sérstakar – og geri þar af leiðandi þann 

sem eignast þær sérstakan. Til dæmis má kaupa 

einn eyrnapinna, eða 10 ml af lyfjaskammti, einn 

túrtappa, og svo framvegis, í tilraun til að skapa 

skort, og þar af leiðandi löngun. 
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Þegar kom að útfærslunni var ég óviss eins og áður 

hefur verið nefnt. Mig langaði til þess að fjalla um 

þann skort á efnislegum gæðum sem margir búa 

við. Þó vildi ég gera það á skemmtilegan og öðruvísi 

hátt. Mig langaði ekki til þess að setja upp súlurit 

eða aðrar tölulegar upplýsingar yfir hversu margir á 

Íslandi lifa undir fátæktarmörkum. Þess heldur vildi 

ég setja eitthvað sem lýsti viðhorfi eða tilfinningum. 

Þar sem viðfangsefnið er átakamikið og þungt vildi 

ég huga vel að framsetningunni. 

Mynd úr ferli

Ferlið



Ég skrifaði niður þær hugmyndir sem komu til mín og afmarkaði þrjár bestu 

hugmyndirnar, þær voru: að búa til kirkjuglugga úr munstrum á seðlum til þess 

að kasta fram þeirri hugmynd að peningar séu nýju trúarbrögðin okkar. Önnur 

hugmynd var að mynda trúarlegar persónur úr matarsóun, og þriðja hugmyndin, 

sem varð fyrir valinu, var að búa til auglýsingamyndir af „munaðarvörum“. 

 Nafnið á vörumerkinu, Munaðarmörk er orðaleikur af orðunum 

Munaðarvörur, fátæktarmörk og mörkun. Hugmyndin er að markaðssetja 

hversdagslegar vörur sem voru ekki til á heimilum barna undir fátæktarmörkum, 

og voru séðar sem lúxusvörur. Þetta á að sýna ákveðið viðhorf til varanna, því fyrir 

þeim sem hafa upplifað lífsreynsluna sem það er að búa undir fátæktarmörkum, 

er þetta ekki bara varan sjálf, heldur líka spurning um öryggi og félagslegt 

samþykki, sem eitthvað sé tínt til. Þessvegna langaði mig til þess að búa til 

vörumerki sem selur þessar vörur á fáránlegu verði og hyllir þær í auglýsingum 

sínum líkt og þær gefi notandanum mun meira en það sem notagildi þeirra felur 

í sér. Í framhaldinu bjó ég til nokkrar hönnunarreglur varðandi mörkunina til þess 

að styrkja þá hugmynd, að vörurnar gæfu meira af sér en aðeins notagildið. 

Mynd úr ferli



1. Allar myndskreytingar í 
vörumerkinu eru því byggðar 
á formum eða munstrum úr 
íslenskum seðlum. 

2. Umbúðirnar eiga að vera úr 

gleri, plasti eða háglansefni.



3. Til að auka við blætisdýrkunina 

eru vörurnar seldar í eins litlu magni 

og hægt er, líkt og þær séu mjög 

fágætar og sérstakar – og geri þar 

af leiðandi þann sem eignast þær 

sérstakan. Til dæmis má kaupa 

einn eyrnapinna, eða 10 ml af 

lyfjaskammti, einn túrtappa, og 

svo framvegis, í tilraun til að skapa 

skort, og þar af leiðandi löngun. 

Mynd úr ferliReglur

Reglur



4. Vörulínan skyldi skapa 

táknræna heild. Að lokum var 

ákveðið að selja eyrnapinna, lyf, 

túrtappa, sinnep og plástur. 

5. Merkingar voru hannaðar í formi 

insiglis á umbúðunum til þess að 

gæði varanna héldust ósnortin. 

Virði varanna eykst því neytandinn 

hefur þá hugmynd að hann sé sá 

eini sem fær að snerta vörunna. 



Upprunalega hugmyndin var að búa til umbúðirnar í kjötheimum og taka ljósmyndir 

af þeim með ýmsum hlutum sem skapa hugrenningatengsl um að varan sem 

seld er sé lúxusvarningur, til dæmis með því að tengja hana við silki, perlur, fersk 

afskorin og þurrkuð blóm. Þegar komið var að framleiðsluferli afurðanna kom á 

samkomubann vegna COVID19 Í kjölfar samkomubanns fór ég út í að læra að 

3D rendera myndir í forriti sem heitir Blender. Fyrst gekk það brösulega en brátt 

komst ég áleiðis. Ég teiknaði upp ílát sem vörurnar eru í, og bjó til skissur að útliti 

umbúðanna. Eftir nokkrar mismunandi útfærslur á ílátum var tekin ákvörðun um 

að öll ílát ættu að vera straumlínulöguð. Áferð á ílátum gagnsæ, háglans og lokin 

gullituð. Ílátin eru: lyfjaglas, tilraunaglas, dropateljari, glerkúpull og askja. 

Það var í raun blessun að ég hafi neyðst til þess að læra á þetta forrit því það gaf 

mér aukna stjórn á útliti umbúðanna og formi þeirra, ég gat algjörlega hannað 

ílátin og efnin sem þau voru úr, hvernig formin líta út, hvort glerið verði matt eða 

með glans. Það opnaði einnig möguleikann á því að gera hreyfimynd til þess að 

gera auglýsinguna aðeins meira spennandi.



Þegar allar ákvarðanir og hönnunarreglur höfðu verið negldar niður 

hófst hugmyndavinna að framsetningu. Upphaflega hugmyndin var 

sú að búa til umbúðirnar í kjötheimum og selja á 10.000 kr. stykkið 

á útskriftasýningu Listaháskólans þar sem allur ágóði rennur til 

góðgerðafélaga á borð við Mæðrastyrksnefnd, Hjálparstarf kirkjunnar 

og Rauða krossins. Þar sem þetta eru góðgerðafélög sem standa við 

bakið á fólki sem býr undir fátæktarmörkum, þannig gæti varan eða 

verkið sem keypt er verið stöðug áminning á viðhorfin sem reynt er að 

kalla fram með verkinu og um leið leyft áhorfandanum að leggja sitt af 

mörkum. 

 Síðar breyttist útfærslan töluvert og fór úr kjötheimum 

yfir í stafræna hönnun og ákvað ég þá að nýta mér snertifletina 

sem stafræn hönnun býður upp á. Ég ákvað að búa til auglýsingu 

sem sýnir fram á vöruúrvalið og hermir eftir klisjum sem yfirleitt 

eru notaðar til þess að selja lúxusvörur. Mig langaði til þess að 

láta auglýsinguna spilast síendurtekið á sýningunni á skjá og við 

hlið hennar auglýsingaplaköt af vörunum uppstilltum, prentuð á 

háglans ljósmyndapappír. Ásamt því að framleiða styttri útgáfu af 

hönnunargreiningunni í nokkurskonar bókverki til þess að sýna fram á 

hugmyndina bakvið verkið og hvað verkið táknar. 

         Framsetning 
&Miðlun



Skömmin
Þessi skömm sem flest fátæk börn finna fyrir og fylgir 

þeim langt fram á fullorðinsaldur er ástæðan fyrir því 

að mig langaði til þess að gera þetta vel, mig langaði 

til þess að verkið gæti gefið áhorfandanum smá bragð 

af því hvernig það er að hafa ekki efni á túrtappa, eða 

þurfa neita barninu sínu um sinnep því það er ekki 

„nauðsynlegt.“ Verkið er rödd fyrir þá raddlausu, og 

áminning fyrir þá sem lifa yfir fátæktarmörkum að 

ójöfnuður ríkir í samfélaginu okkar.
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Yfir heildina litið er ég mjög þakklát fyrir ferlið 

og hvert það leiddi mig. Mig hafði alltaf langað 

til þess að læra á forrit sem getur gert 3D 

renderingar en hafði aldrei komið mér í það fyrr 

en ég neyddist til þess í þessu ferli. Ég er ánægð 

með tímann sem ég varði í hugmyndavinnuna og 

að ég skuli ekki hafa giftst neinni einni hugmynd 

strax, því vinnslan úr hinum tillögunum gaf 

mér mikið og nýttist rannsóknin sem ég gerði 

á myndheimi og munstrum seðla til dæmis vel 

í umbúðahönnun og mörkun. Ég er þakklát 

viðmælendum mínum fyrir að upplýsa mig um 

lífsreynslu sína og kennurunum mínum fyrir að 

hafa alltaf trú á mér alveg sama hversu svart 

ástandið varð. 

Mynd úr ferli

Lokaorð



Næstu skref eru að framleiða vörurnar í kjötheimum og selja til styrktar 

góðgerðamála sem hlúa að fólki sem býr við fátækt eins og upprunalega 

hugmyndin var, búa til auglýsingaherferð og auglýsa vörurnar sem einskonar 

vitundarvakningu í samfélaginu. Það hvílir mikil skömm yfir viðfangsefninu og í 

samfélaginu okkar er oft hunsað vandamál eins og fátækt, fólk telur sér trú um að 

enginn sem býr á Íslandi geti búið við sárafátækt, en eins og kemur fram í skýrslu 

Rauða krossins 2014 þá var „nær tíundi hver Íslendingur sem býr við fátækt“ og 

„2,3% við verulegan skort á efnislegum gæðum“⁴ þó svo að það sé minna hlutfall 

en í mörgum öðrum löndum þá getum við ekki bara hunsað þetta fólk. 

 Ég hef fundið fyrir því í ferlinu að ég hef verið efins að játa það fyrir 

samnemendum mínum og kennurum að ástæðan fyrir því að þetta málefni er mér 

svo kært er að ég bjó við fátækt á tímabili sem barn, og ég skammast mín. Þrátt 

fyrir það að það var ekkert sem ég gat gert í þessu. Þessi skömm sem flest fátæk 

börn finna fyrir og fylgir þeim langt fram á fullorðinsaldur er ástæðan fyrir því 

að mig langaði til þess að gera þetta vel, mig langaði til þess að verkið gæti gefið 

áhorfandanum smá bragð af því hvernig það er að hafa ekki efni á túrtappa, eða 

þurfa neita barninu sínu um sinnep því það er ekki „nauðsynlegt.“ Verkið er rödd 

fyrir þá raddlausu, og áminning fyrir þá sem lifa yfir fátæktarmörkum að ójöfnuður 

ríkir í samfélaginu okkar og að vera þakklát.
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