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Útdráttur 

 

Á sama tíma og við lifum í heimi offramboðs eru stöðugt nýjar vörur að koma á markað 

sem eru fyrstar sinnar tegundar. Markaðurinn er stór og reynist vöruhönnuðum oft ofviða 

að koma vörunum sínum á framfæri. Hvað er það sem gerist í ferlinu frá því að vara fer á 

almennan markað og þangað til hún vekur athygli? Og hvað svo? Í þessari ritgerð verður 

rannsakað hvaða ólíku leiðir vöruhönnuðir fara þegar kemur að verðlagningu, 

markaðssetningu og verðmætasköpun sem verður til þess að eftirspurn vörunnar eykst. 

Tekin voru viðtöl við valda íslenska hönnuði samtímans þar sem þeir segja sögu sína og 

hver leið þeirra á hinn íslenska markað varð. Allir eiga þeir það sameiginlegt að vera með 

vöru á markaði í dag sem hefur náð ágætis árangri. Ferðalagið á markaðinn var mislangt og 

í ljós kom að ýmsar hindranir urðu á vegi þeirra við að koma vöru sinni á innlendan- sem 

og erlendan markað. Einnig voru margir hlutir sem höfðu áhrif á velgengni sem gott er að 

hafa á bakvið eyrað við þróun á vöru. Ekki var einhver ein rétt leið við verðlagningu á vöru 

heldur spila margir þættir inn í sem ákvarða söluverðið. Það er merkilegt að sjá hversu 

langt er hægt að taka hverja og eina hugmynd og þróa áfram. 
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Inngangur  
 

Vöruhönnun er ákaflega vítt svið. Allt í kringum okkur eru vörur sem margar hverjar 

gegna þeim tilgangi að auðvelda okkur verk í hinu daglega lífi, eða einfaldlega til að láta 

okkur líða vel í okkar nánasta umhverfi. Á sama tíma og við lifum í heimi offramboðs eru 

stöðugt nýjar vörur að koma á markað sem eru fyrstar sinnar tegundar. Með sífellt þróaðri 

tækni verða möguleikarnir fleiri þegar kemur að sköpun til dæmis með nýjum tækjum, 

tólum, aðferðum og efnum. Markaðurinn er stór og reynist vöruhönnuðum oft ofviða að 

koma vörunum sínum á framfæri. Hvað er það sem gerist í ferlinu frá því að vara fer á 

almennan markað og þangað til hún vekur athygli? Og hvað svo?  

  Hugmyndin að þessari BA ritgerð kviknaði síðsumars 2019. Þá var ég að vinna á 

textílverkstæði og var það frumraun mín á því sviði. Á textílverkstæðinu var mér sýnt 

ótrúlegt traust þar sem ég tók við af konu sem hafði stofnað verkstæðið. Mér voru kennd 

helstu handtök á verkstæðinu áður en konan fór í sumarfrí og ég tók við. Ég hannaði þar 

ýmsa hluti og í lok sumars þegar komið var að því að færa vörurnar fram í búð stóð ég 

frammi fyrir vandamáli sem ég hafði ekki áður glímt við, þ.e. að verðleggja allan 

varninginn. Við það vöknuðu upp ótal spurningar hvernig best væri að bera sig að. Á 

meðal þeirra var spurningin hvar væri þessa fína lína markaðarins svo varan myndi seljast 

án þess að vera verðlögð alltof lágt þannig að hún stæði ekki undir framleiðslukostnaði og 

hvort varan væri keypt ef hún væri verðlögð of hátt sökum mikils vinnuframlags. Út frá því 

velti ég því fyrir mér hvaða leiðir kjósa íslenskir hönnuðir að fara þegar kemur að 

verðlagningu, markaðssetningu og verðmætasköpun? Sú vangavelta fannst mér svo 

áhugaverð að hún varð að rannsóknarspurningu lokaritgerðar minnar. Getur það verið að 

allir fara sömu leiðina? Er ákveðin verðlagningar formúla sem einungis er farið eftir eða 

spilar tilfinningin og innsæið stórt hlutverk? Hvaða áskorunum standa hönnuðir frammi 

fyrir og hvaða hindranir verða á vegi þeirra við að koma vöru sinni á innlendan- sem og 

erlendan markað?  

  Tekin voru viðtöl við valda íslenska hönnuði samtímans sem allir eiga það 

sameiginlegt að vera með vörur á markaði í dag en hafa farið hver sína leiðina við 

verðlagningu og markaðssetningu vöru sinnar. Með viðtölunum vonast ég meðal annars 

eftir að komast að því hvað hafði áhrif á ákvörðun hönnuðarins þegar kom að verðlagningu 

vörunnar þ.e. að skoða hvort þau noti öll sömu aðferð og hvaða þættir spili þar inn í. 

Einnig vonast ég eftir að fræðast um mismunandi nálganir við markaðssetningu og fá svör 
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við hversu stóru hlutverki samfélagsmiðlar skipi við markaðssetningu í dag. 

  Í fyrsta kafla verður fjallað um tilurð vöruhönnunar á Íslandi og greint verður frá 

hvað einkennir íslenskan hönnunarmarkað. Skoðað verður hvernig til hefur tekist að skapa 

íslenskri hönnun ímynd. Sagt verður frá þeirri breytingu sem varð fyrir íslenskt 

hönnunarsamfélag með tilkomu Listaháskóla Íslands og áherslum í því námi. Í öðrum kafla 

verður síðan farið yfir helstu lögmál markaðarins. Hugtök á borð við verð, verðlagning og 

markaðssetning verða útskýrð eftir bestu getu. Með þeim reyni ég að móta grunn sem 

stuðst verður við í viðtölunum. Í þriðja kafla er að finna viðtöl við menntaða og ómenntaða 

íslenska vöruhönnuði þar sem þeir segja sögu sína og hver leið þeirra á hinn íslenska 

markað varð. Farið verður m.a. yfir eftirspurn og sölu, verðlagningu og markaðssetningu 

og hvernig hönnuðurinn sér fyrir sér framtíð vörumerkisins. Í úrvinnslu verður sagt frá 

niðurstöðum viðtalanna. Þau borin saman við hvort annað og við almenn markaðshugtök 

úr fyrri kafla. Reynt verður að komast að því hvað hefur virkað vel fyrir hvern og einn 

hönnuð. 

  Ég hef oft leitt hugann að því hvað bíði mín að námi loknu og lít á þessa ritgerð 

sem hálfgerðan stökkpall fyrir mig til að vera tilbúnari fyrir það sem koma skal í 

framtíðinni. Ég vonast til þess að ritgerðin muni gagnast mér og öðrum á íslenskum 

hönnunarvettvangi, svo sem til að hjálpa upprennandi sem og reyndum hönnuðum og 

hverjum þeim sem vill fræðast og feta sig á hönnunarmarkaði, þar sem þessi markaður 

getur verið ansi snúinn.  
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1 Tilurð hönnunar  
 

Segja má að íslensk vöruhönnunarsaga sé bundin við 20. og 21. öldina þó hægt sé að rekja 

hana mun lengra aftur í tímann.1 Frá því snemma á tuttugustu öld hafa íslenskir hönnuðir 

verið mótandi afl í íslensku samfélagi en þrátt fyrir það er hönnun á Íslandi rétt að byrja að 

skapa sér fastan sess. Áætla má að hún hafi nú fest rætur í íslensku menningarsamfélagi og 

öðlast stöðugleika. 

 

1.1 Saga vöruhönnunar á Íslandi 
 

Ákveðið blómaskeið ríkti í húsgagnahönnun á sjötta og sjöunda áratug síðustu aldar í skjóli 

tolla og hafta á innflutning sem voru síðar afnumdir í byrjun áttunda áratugarins með 

inngöngu Íslands í Fríverslunarbandalag Evrópu, EFTA. Sú innganga átti eftir að reynast 

hönnuðum erfið enda hafði samkeppnin við innflutning mikil áhrif á íslenska hönnun og 

framleiðslu og niðursveiflan varð því hröð. Þakka má þó miklum uppgangi í efnahagslífinu 

í upphafi 21. aldar að mikilvægi íslenskrar hönnunar efldist fyrir íslenskt samfélag.2   

  Árið 2008 þegar kreppan skall á í kjölfar bankahruns óttuðust margir að atvinnu- og 

efnahagslíf myndi dragast verulega saman en samt sem áður stóðu Íslendingar nú á 

tímamótum nýrra tækifæra. Það benti því margt til að hönnun og arkitektúr gætu skipað 

stærra hlutverk en áður hafði verið í íslensku samfélagi.3 Sú reyndist raunin, kreppan hafði 

þau áhrif að fólk sem starfaði við hönnun og ýmiss konar handverk fjölgaði mikið. Einnig 

fóru fleiri að mennta sig í hönnun og listum. 

  Svo virðist sem áhugi almennings á hönnun hafi færst í aukana á síðastliðnum tíu 

árum samhliða þeim breytingum sem orðið hafa í efnahagslífinu, búðum og í vefverslunum 

landsins sem fjölgar ört.4 Á undanförnum árum hafa spurningar vaknað um tilgang og 

markmið hönnunar. Hver sé þróunin til framtíðar, um endurnýtingu, umhverfisvernd og 

gildi hlutanna á tímum offramboðs.5  

 
1 Elísabet V. Ingvarsdóttir, „Hönnun á Íslandi“ (fyrirlestur, Listaháskóli Íslands, Reykjavík, vorið 2019).  
2 Elísabet V. Ingvarsdóttir, „Íslensk hönnun og manngert umhverfi,“ í Íslensk samtímahönnun – húsgögn, 
vöruhönnun og arkitektúr (Reykjavík: Prentsmiðjan Oddi, 2009). 
3Dennis Davíð Jóhannesson og Hjördís Sigurgísladóttir, „Hönnun og nýsköpun í Finnlandi,“ 
Hönnunarmiðstöð Íslands, sótt 14. september 2019,  
http://www.honnunarmidstod.is/Frettir/Greinarumislenskahonnun/Grein/1957.           
4 Oddný S. Jónsdóttir, „Íslensk hönnun,“ í Hönnun – leiðsögn í máli og myndum, ritstj. Anna Fischel, Sammy 
Kennedy, Stuart Neilson, Ira Pundeer og Mandy Inness (Reykjavík: JPV útgáfa, 2017), bls. 378. 
5 Elísabet V. Ingvarsdóttir, „Íslensk hönnun og manngert umhverfi.“  
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1.2 Nýsköpun í vöruhönnun 
 

Í grein úr Lesbók Morgunblaðsins frá árinu 2000 segir Guðmundur Oddur Magnússon. 

„Mótun sem ferill, frá hugmynd til framkvæmdar, framleiðslu og markaðssetningar er 

kölluð hönnun.“6 Vöruhönnun er iðngrein sem heyrir undir hönnun en þar er oft vitnað í 

arfleifðina og bent á gildi og merkingu hlutanna með tilliti til endurnýtingar og 

umhverfisverndar.7 Hugmynd að hönnun verður oft til vegna vöntunar eða þarfa en einnig 

vegna einskærrar sköpunargleði. Guðmundur talar líka um hinn íslenska hönnunarmarkað 

og hve ungur hann sé. Að við Íslendingar værum varla byrjuð að mennta okkar eigin 

hönnuði. Þar nefnir hann að nýsköpun sé áhætta því í okkar litla samfélagi virðist 

skilningurinn gagnvart hönnun og listum minni en vonast var eftir. Mikilvægt væri að búa 

yfir þrautseigju og að gefast ekki upp.8  

  Tæp tuttugu ár eru liðin frá því þessi orð birtust og hefur margt breyst. Í ár, 2019, 

eru einmitt tuttugu ár liðin frá því Listaháskóli Íslands var fyrst settur. Vöruhönnunarbraut 

við skólann tók til starfa stuttu seinna og hefur tekið miklum breytingum síðan. Í upphafi 

snerist stefna brautarinnar meira um framleiðslu.9 Með tímanum hefur sú stefna þróast og 

núna er lögð meiri áhersla á mótun og miðlun hugmynda með fjölbreyttum tækjum og 

tólum. Kannaðir eru meðal annars möguleikar í framleiðsluferlum, hvort að með betri 

nýtingu efna sem falla til eða með breyttum aðferðum sé hægt að skapa eitthvað nýtt. Á 

tímum loftlagsbreytinga eru ungir hönnuðir sífellt að rannsaka og prófa hvernig nýta megi 

efni á nýjan hátt og leita leiða til að skapa með umhverfisvæn sjónarmið að leiðarljósi.10  

  Á Hönnunarmars ár hvert fá nýútskrifaðir hönnuðir ásamt helstu hönnuðum og 

arkitektum þjóðarinnar tækifæri á að sýna verk sín og sjá verk annara. Hönnunarmars er 

uppskeruhátíð hönnunar þar sem tækifæri býðst til að auðga andann og sækja innblástur. 

Einnig er það mjög góður vettvangur til kynningar á Íslandi þar sem fjöldi fólks streymir til 

landsins á hátíðina og viðskiptastefnumót geta átt sér stað.11 

 
6 Guðmundur Oddur Magnússon, „Þættir úr sögu íslenskrar hönnunar,“ Lesbók Morgunblaðsins, 7. október, 
2000, bls. 4. 
7 Elísabet V. Ingvarsdóttir, „Íslensk hönnun og manngert umhverfi.“ 
8 Guðmundur Oddur Magnússon, „Þættir úr sögu íslenskrar hönnunar.“ 
9 Útskrift 2005, Umsjón útgáfu Álfrún Guðrúnardóttir, (Reykjavík: Listaháskóli Íslands 2005), bls. 205. 
10 Sigrún Alba Sigurðardóttir, „Crossover, alþjóðleg hönnunarsýning í London – Hlutverk hönnuðarins í 
samfélagi framtíðarinnar,“ Mannlíf , (2. september 2019), sótt 15. september 2019, 
https://www.mannlif.is/hus-hibyli/menning-hus-og-hibyli/crossover-althjodleg-honnunarsyning-i-london-
hlutverk-honnudarins-i-samfelagi-framtidarinnar/.   
11 „Um HönnunarMars,“ Hönnunarmiðstöð Íslands, sótt 11. nóvember 2019, https://honnunarmars.is/um-
honnunarmars. 
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2 Markaðslögmál 
 

2.1 Verð og verðlagning 
 

Verð er ekki einungis tölur á blaði heldur myndar heild útfrá mörgum þáttum svo sem á 

grundvelli leigu, launa, tolla, framleiðslukostnaðar o.fl. Fyrr á tímum var verð ákveðið með 

hálfgerðum samningaviðræður milli kaupanda og seljanda en nú á tímum þykir það 

eðlilegra að kaupendur fái fast verð vegna tilkomu fjöldaframleiðslunnar í lok 19.aldar. 

Hönnuðum reynist oft erfitt að verðleggja vörur sínar.12 Þegar ákveða skal verð eru ýmsir 

þættir sem þarf að taka tillit til. Hönnuðir þurfa að verðleggja vörur sínar sem endurspeglar 

kostnað framleiðslu, dreifingar og sölu auk launa hönnuðar fyrir vinnuframlag sitt. 

Endanlegt verð getur síðan haft áhrif á eftirspurn vörunnar hvort hún seljist eða ekki.13 Til 

að fá innsýn inn í verðlagningu sjálfstætt starfandi vöruhönnuða var rætt við Tinnu 

Gunnarsdóttir prófessor í vöruhönnun við Listaháskóla Íslands. Hún útskýrði að einföld 

formúla af verðlagningu væri summan af framleiðslukostnaði plús höfundarlaun (e. 

Royalties) sinnum tveir sem jafngildir heildsöluverði. Smásalar tvöfalda gjarnan 

heildsöluverðið og bæta svo við virðisaukaskatti til að fá smásöluverð vörunnar. 

Samkvæmt þessari formúlu er framleiðslukostnaðurinn sirka 1/5 af smásöluverði. Hverjum 

og einum er þó frjálst að ákvarða sína álagningu. 

  Áhrifaþættir verðlagningar sem þarf að hafa í huga við útflutning á vöru byggist á 

þremur atriðum, þ.e. ætti að hækka verð vegna sendingakostnaðar, ætti að halda sama verði 

til að vinna sér inn aukin viðskipti eða ætti að verðleggja samkvæmt gengi og styrkleika 

annara gjaldmiðla? Kannanir hafa sýnt fram á að vörumerki sem eyða miklum pening í 

auglýsingar geta verðlagt vörur sínar hærra vegna þess að neytandinn er viljugri til að 

borga meira fyrir vöru sem hann þekkir.14 Stundum geta líka orðið breytingar á verði eftir 

að vara er komin á markað. Getur það stafað af ýmsum ástæðum. Hækkun getur orðið á 

verði til dæmis vegna hækkunar hráefniskostnaðar. Almennt kjósa neytendur litlar og 

reglulegar verðhækkanir heldur en skyndilegar og miklar verðhækkanir. Að sama skapi 

getur verðlækkun bæði haft í för með sér að sala eykst eða þá að viðskiptavinir telja að 

gæðin hafi minnkað og leita þá til nýrra fyrirtækja. 15  

 
12 Philip Kotler og Kevin Lane Keller, A framework for marketing management (England: Pearson Education 
Limited, 2012), bls. 206. 
13 Philip Kotler og Kevin Lane Keller, A framework for marketing management, bls. 210. 
14 Philip Kotler og Kevin Lane Keller, A framework for marketing management, bls. 216-217. 
15 Philip Kotler og Kevin Lane Keller, A framework for marketing management, bls. 219-220. 
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2.2 Markaðssetning 
 

Að vera fyrstur til að setja nýja vöru á markað getur verið spennandi en áhættusamt og 

dýrt. Til að viðhalda vexti markaðshlutdeildar þarf að viðhalda og bæta gæði vörunnar, 

koma með nýjar viðbætur eða breyta lögun og stíl. Einnig er hægt að kynna inn nýtt módel 

af sömu vöru s.s. bæta við úrvali og halda þannig upprunalegu vörunni ásamt því að koma 

með eitthvað „nýtt“ á markað. Stundum er líka verð lækkað til að ná til viðskiptavina sem 

myndu annars ekki kaupa vöruna og er markmiðið þar að ná til breiðari markhóps. Með því 

að eyða tíma í bætingu, kynningu og dreifingu á vörumerki gæti það hæglega verið ríkjandi 

vörumerki á markaðnum framyfir önnur.16 Seth Godin er virtur markaðsfræðingur og 

kennari til fjölda ára sem hannar sín eigin kennsluforrit og heldur úti vinsælum 

vinnustofum.17 Hann er einn af þeim sem hafa náð að skilgreina hugtakið virði vörumerkis 

(e. Brand‘s value) með ágætis árangri. Hann talar um hversu mikið fólk er tilbúið að borga 

fyrir ákveðið vörumerki framyfir annað og hvers vegna, en hann lýsir því svona: „Virði 

vörumerkis er einungis heildarupphæðin sem fólk er tibúið að borga aukalega, eða hversu 

oft það kýs, væntingar, minningar, sögur og sambönd eins vörumerkis yfir annað.“18  

  Til að ná til viðskiptavinarins og tiltekins markhóps þarf að velja réttu leiðina að 

markaðssetningu. Efnismarkaðssetning (e. Content marketing) er ein leið og á við allar 

miðlanir. Með henni geta fyrirtæki og hönnuðir vakið athygli á ódýran hátt til dæmis með 

fallegri umfjöllun, fræðandi greinum eða góðri sögu. Efni sem skiptir neytandann máli og 

er einhvers virði.19 Efnismarkaðssetning er stefnumótandi markaðssetning sem beinist í 

raun að því að skapa og dreifa verðmætu-, viðeigandi- og stöðugu efni til að laða að og 

halda afmörkuðum markhóp. Reynt er að knýja fram hagkvæmar aðgerðir viðskiptavina 

með því að bjóða þeim afar viðeigandi og gagnlegt efni sem hjálpar þeim að leysa 

vandamálin sín.20 

  Fyrirtæki takast á við þarfir fólks og viðskiptavina með því að leggja fram gildis 

tillögu (e. Value proposition), kosti, sem munu fullnægja þessum þörfum. Gildis tillaga 

gæti verið útskýrð sem eitthvað sem lýsir sýninni á því sem er verið að bjóða eða hvaða 

 
16 Philip Kotler og Kevin Lane Keller, A framework for marketing management, bls. 185-186. 
17 „About Seth Godin,“ Seth‘s blog, sótt 12. október 2019, https://seths.blog/about/. 
18 „A brand’s value is merely the sum total of how much extra people will pay, or how often they choose, the 
expectations, memories, stories and relationships of one brand over the alternatives,“ heimild: „define: 
Brand,“ Seth‘s blog, sótt 12. október 2019, https://seths.blog/2009/12/define-brand/.  
19 „Markaðssetning,” Nýsköpunarmiðstöð Íslands, sótt 13. október 2019, 
https://www.nmi.is/is/frumkvodlar/markadsmal (sjá undir markaðsstefna). 
20 „What is content marketing?“ Content Marketing Institute, sótt 13. október 2019, 
https://contentmarketinginstitute.com/what-is-content-marketing/. 
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þörf hún leysir, eitthvað sem fær viðskiptavininn til að trúa. Þessi óáþreifanlega tillaga er 

síðan gerð efnisleg til dæmis í formi vöru, þjónustu, upplýsinga eða upplifunar.21  
  Þegar fyrirtæki ætla að nota auglýsingar- og kynningarefni fyrir vöru er mikilvægt 

að vera meðvitaður um hver markhópurinn, stefnan og markmiðið sé til að nýting þeirrar 

markaðssetningar sé árangursríkust. Ákveða þarf hvaða miðlar verða nýttir og hvaða leiðir 

verða farnar til að ná til viðskiptavinarins. Með notkun samfélagsmiðla er mikilvægt að 

gera sér grein fyrir að þótt þeir séu ein fljótlegasta, árangursríkasta og ódýrasta leiðin eru 

þeir einungis hluti af heildarmarkaðssetningu fyrirtækis. Aðalatriði þeirra er að auka virði 

áhorfandans í stað þess að reyna að selja þeim beint.22 

3 Öruggur sess á markaðnum? 
 

Markmiðið með viðtölunum er að leitast eftir svörum við rannsóknarspurningunni: Hvaða 

leiðir kjósa íslenskir hönnuðir að fara þegar kemur að verðlagningu, markaðssetningu og 

verðmætasköpun? Skoðuð verður saga þeirra, innblástur, hvar áhugasviðið þeirra liggur og 

hvaða áhrif það hafði á lokaútkomu vörunnar. Við úrvinnslu efnisins verður síðan meðal 

annars gert grein fyrir hvaða þættir eru sameiginlegir við aðferðir viðmælenda og hverjir 

ekki. 

  Rannsóknaraðferðin sem notast var við er eigindleg rannsókn (e. Qualitative 

research) en með henni er markmiðið að komast að hvaða skilning fólk leggur í ákveðna 

hluti og byggir aðferðin á einstaklingsviðtölum um ákveðin málefni. Með niðurstöðum 

eigindlegrar rannsóknar er aldrei hægt að alhæfa svörin yfir á aðra hópa heldur einungis 

veita dýpri innsýn í viðfangsefnið.23 

  Viðtölin þrjú voru öll tekin við eigendur vörumerkja. Ragnheiði Ösp hönnuð 

Notknot púðans, Unni Valdísi hönnuð Flothettunnar og Rakel og Elvu framleiðendur 

snyrtivörulínunnar Verandi. Ekki eru allir viðmælendur menntaðir hönnuðir en eiga allir 

það sameiginlegt að vera með vöru á íslenskum markaði þegar viðtölin voru tekin. Viðtölin 

fóru öll eins fram þ.e. rannsakandi og viðmælandi mæltu sér mót og viðtalið var tekið upp 

 
21 Philip Kotler og Kevin Lane Keller, A framework for marketing management, bls. 32. 
22 „Markaðssetning,” Nýsköpunarmiðstöð Íslands, sótt 13. október 2019, 
www.nmi.is/is/frumkvodlar/markadsmal (sjá undir markaðsstefna). 
23 „Aðferðir,“ Háskóli Íslands Félagsvísindastofnun, síðast uppfærð 17. september 2014, sótt 13. október 
2019, https://fel.hi.is/adferdir.  
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á hljóðupptöku til að ná fram sem mestu efni fyrir úrvinnsluna. Ekki var lagður fyrir 

ákveðinn spurningalisti heldur stuðst við opnar spurningar sem leiddu af sér spjall.  

 

3.1 Skúlptúr og nytjavara  
 

Sem ung stelpa í skátunum lærði Ragnheiður Ösp Sigurðardóttir meðal annars að hnýta 

hnúta sem hún vissi ekki þá að ættu eftir að skila sér í framtíðinni. Einnig naut hún þess að 

vera á verkstæði afa síns, teikna, mála og skapa. Eftir heimsókn á Kjarvalsstaði árið 1999 á 

húsgagna- og nytjavara sýningu Michael Young, Jesper Morrison og Marc Newson24 var 

hún staðráðin í að sækja um í vöruhönnnun við hönnunar- og arkitektúrdeild í Listaháskóla 

Íslands. Þar heillaðist hún af japanskri hönnun og undir þeim áhrifum hannaði hún bangsa 

fígúrur sem hún nefndi Careless Bears. Einn þessara bangsa var með langa útlimi sem hún 

prófaði að hnýta saman fótleggina á og við það kviknaði hugmyndin að hnútapúðanum 

vinsæla, Notknot.  

  Á Hönnunarmars árið 2012 komu nokkrir hönnuðir saman ásamt Ragnheiði og 

héldu samsýningu. Henni er minnisstætt hvað þau gátu valið úr fullt af tómum rýmum 

víðsvegar um borgina til að sýna í eftir kreppuna 2008. Það var þá sem Notknot púðinn leit 

fyrst dagsins ljós. Til sýnis voru fjórir framandi púðar, allir í sama stíl en sitthvort formið. 

Strax í kjölfar sýningarinnar fékk hún góð viðbrög. Hönnunarbúðin Hrím vildi taka púðana 

í sölu og fljótlega fylgdu fleiri búðir í kjölfarið eins og Epal og Kistan á Akureyri. Hjólin 

fóru svo virkilega að snúast 

þegar púðarnir fengu umfjöllun í 

erlendum tímaritum og áður en 

Ragnheiður vissi af var hún farin 

að selja púða til hátt í tuttugu 

landa. Á þessum tíma sá 

Ragnheiður um alla framleiðslu, 

sölu og þ.h. sjálf hér heima og 

var einungis með eina 

aðstoðarmanneskju með sér. Hún 

tók sér varla helgarfrí í um tvö ár 

 
24 „Jasper Morrison, Marc Newson og Michael Young,“ Listasafn Reykjavíkur, sótt 4. október 2019, 
https://listasafnreykjavikur.is/syningar/jasper-morrison-marc-newson-og-michael-young. 

https://listasafnreykjavikur.is/syningar/jasper-morrison-marc-newson-og-michael-young
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þegar mest var að gera og var Ragnheiður að troða í púðana í hátt í 10 tíma á dag. „Þetta 

var þvílíkt umstang og erfitt en skemmtilegt,“ segir Ragnheiður.   

  Í upphafi var framleiðslan fyrst og fremst miðuð við innanlandsmarkað en vegna 

mikillar eftirspurnar og sölu erlendis þurfti Ragnheiður að finna góðan framleiðanda þar 

sem púðarnir voru töluvert flóknir í framleiðslu. Um tíma var Ragnheiður komin í samband 

við framleiðslufyrirtæki í Perú en þegar allt kom til alls borgaði það sig ekki að færa 

framleiðsluna og dreifinguna þangað vegna hárra flutningsgjalda. Því hélt hún áfram 

framleiðslu púðanna hér heima, eða allt þangað til í mars 2014 þegar sænska fyrirtækið 

Design House Stockholm (DHS) hafði samband við hana eftir að hafa séð púðana á 

Hönnunarmars og vildi gerast framleiðandi og dreifingaraðili. Þetta gaf Ragnheiði von en 

erfiðlega gekk þó áfram að finna framleiðanda sem gæti skilað þeim gæðum sem bæði 

Ragnheiður og Design House Stockholm gerðu kröfu um. Það var því ekki fyrr en árið 

2016 að lítið litháenskt fjölskyldufyrirtæki fannst sem var hentugt til framleiðslu. 

Ragnheiður skrifaði þá undir samning við Design House Stockholm og tók það við sem 

framleiðandi og dreifingaraðili Notknot púðans fyrir erlenda markaðinn en hélt hún áfram 

framleiðslu fyrir íslenska markaðinn til ársins 2018. DHS keypti í raun vöruna af henni en 

ekki vörumerkið sjálft og breytti í kjölfarið nafninu á púðanum yfir í Knot cushion.25 

Fyrirtækið er þekkt fyrir fágun og einfaldleika og passaði púðinn því vel inn sem skilar sér 

til neytenda sem vilja kaupa vöru af DHS.  

  Aðspurð lýsir Ragnheiður Notknot púðunum sem skúlptúr og nytjavöru í senn og 

það hafi verið áskorun að finna rétt form og lengd svo hægt væri að fylla í þá. Glófi ehf 

hefur frá byrjun séð um að prjóna úr íslenskri ull slönguna sem myndar hnútapúðann og er 

slangan seld eftir þyngd. Í einum meðal púða er slangan í heildina 10,8 metrar á lengd og 

er um 400 grömm af ull sem fer í hann.Tróðið er ódýrt og hefur haldist á svipuðu verði en 

ullin hefur hækkað jafnt og þétt með árunum. Ragnheiður segir heppilegt að hráefnin sem 

þarf í þessa vöru hafi bæði verið fáanleg á Íslandi og það hafi átt stóran þátt í verðlagningu 

vörunnar þar sem hún þyrfti þá ekki að flytja neitt hráefni inn. Hún stórefar annars að 

púðinn hefði orðið að veruleika. Þrátt fyrir lítinn efniskostnað var hagnaður af sölu púðans 

ekki mikill til að byrja með þar sem hún fékk lítið sem ekkert greitt fyrir alla þá vinnu sem 

hún lagði sjálf í hvern púða. Þetta varð til þess að Ragnheiður fjárfesti í vél sem fyllti á 

púðana og með því upplifði hún hálfgerða persónulega iðnbyltingu, slíkur var léttirinn. 

 
25„Knot cushion,“ Design House Stockholm, sótt 3. nóvember 2019, 
https://www.designhousestockholm.com/catalog/product/view/_ignore_category/1/id/2783/s/knot-
cushion/?color=238. 
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Framleiðslan á hverjum púða fyrir sig tók mun skemmri tíma og framleiðsluhraðinn jókst 

til muna. Í dag sér Design House Stockholm um alla framleiðslu og dreifingu og greiðir 

Ragnheiði fasta prósentu.   

  Sjálf lýsir Ragnheiður verðlagningu sem frumskóg og telur að margir hönnuðir á 

Íslandi séu að undirverðleggja sig. Hennar reynsla er sú að það skili bestum árangri þegar 

hönnuður og viðskipta- eða markaðsfræðingur sameina krafta sína. Ragnheiður selur 

vöruna á heildsöluverði til smásöluaðila og þar inni er framleiðslukostnaður, höfundarlaun 

og svo virðisaukaskattur, þar á eftir er mjög algengt að smásalar leggi 100% ofan á vöruna 

samkvæmt Ragnheiði. Notknot púðinn frá DHS kostar 15.900 krónur í búð á Íslandi26 og 

mætti álagningin ekki vera hærri svo salan minnki ekki en í Svíþjóð er púðinn að seljast á 

um 13.000 íslenskar krónur út úr búð þar.27 Ragnheiður segist einungis einu sinni hafa 

hækkað heildsöluverðið á púðunum frá 2012, ,,Ég ætlaði að hækka verðið af einni týpu 

sem var stærri, þannig það var meira tróð sem fór í hana og þar sem ég er í mjög 

persónulegu og góðu viðskiptasambandi við alla sem selja púðana sendi ég á búðirnar og 

fékk tillögu til baka að dreifa kostnaðinum frekar á allar týpurnar sem var mjög lítil 

hækkun á hvern púða.“ Þrátt fyrir þetta tók hún ekki eftir að búðirnar hækkuðu verðið á 

púðunum en ef þær gerðu það, þá hækkuðu þeir ekki það mikið í verði að fólk tæki eftir 

því. Til gamans má þess geta að á Íslandi er grái púðinn 75% af allri sölu Notknot 

vörumerkisins en alls eru 12 litir í boði, Íslendingar eru svo íhaldssamir. 

  Ragnheiður þurfti lítið að hafa fyrir markaðssetningu púðans, salan og eftirspurnin 

fylgdi í kjölfarið af þeirri umfjöllun sem púðinn fékk í tímaritum og á veraldarvefnum eftir 

Hönnunarmars og sölusýningu í París. Einnig glittir oft í púðana í íslenskum tímaritum á 

borð við Hús og híbýli þegar teknar eru myndir inni hjá fólki þar sem púðinn liggur í sófa. 

Ragnheiður heldur uppi Facebook síðu undir hönnunarnafninu UMEMI og lætur þar inn 

myndir, upplýsingar og stundum gjafaleiki. Eina auglýsingin sem hún hefur keypt er 

svokölluð „pop-up sponsored“ auglýsing á Facebook. Aðrir þættir komu líka að 

markaðsetningu púðans, ,,varan kom á réttum tíma, það var mikið um gróft prjón og það er 

auðvitað mjög heppilegt þegar vara eiginlega bara selur sig sjálf,“ bætir hún við. 

  Framtíð Notknot púðans telur Ragnheiður að sé björt. Design House Stockholm 

hefur alfarið séð um áframhaldandi vöruþróun, efnablandan er núna akríl og ull þannig 

 
26 „Púði KNOT Ragnheiður Ösp white grey,“ Epal, sótt 7. október 2019, 
https://www.epal.is/vefverslun/heimilid/pudar/pudi-knot-ragnheidur-osp-white-grey/. 
27 „Knot kudde – white grey,“ Svenssons i Lammhult, sótt 7. október 2019, 
https://www.svenssons.se/p/textil/prydnadskuddar/knot-kudde-white-grey/70000049312. 
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efnið er endingarbetra. Varan sem slík er orðin klassísk sem lengir sölutímann og er ein 

mest selda vara framleiðandans svo það er ekki annað að sjá en að Notknot púðinn sé búin 

að tryggja sér öruggan sess á markaðinum. 

 

3.2 Hugleiðsla í hettu 
 

Unnur Valdís Kristjánsdóttir er útskrifaður vöruhönnuður úr Listaháskóla Íslands. Á öðru 

ári hennar þar skapaði hún Flothettuna sem er sjálfstætt verkefni sem síðar meir spruttu 

nýjir angar útfrá og leiddi verkefnið áfram. Flothettan er, eins og nafnið gefur til kynna, 

hetta sem sett er á höfuðið sem eins konar hjálpartól til þess að fljóta í vatni og slaka á. 

Unnur nýtur þess að slaka á og andleg heilsa er henni mikilvæg. Unni hefur alla tíð líkað 

vel við vatn og segir frá því að þegar hún var barn hafi hún gleymst heillengi í baði og hafi 

hún ekkert kippti sér upp við það. Mögulega eru þetta allt þættir sem mótað hafa hana sem 

hönnuð og haft áhrif á þróun Flothettunnar. 

  Þegar Unnur útskrifaðist árið 2011 var hún þegar komin með fyrstu pöntunina frá 

Sólinni Natura Spa á fimm hettum, verkefnið hafði spurst út án hennar vitundar. Unnur sá 

fljótt að enginn var að nota hetturnar, þær þóttu of framandi og fólki fannst það kjánalegt 

með hettuna á höfðinu. ,,Fólki langaði að nota en þorði ekki,“ segir hún og vissi þá að hún 

þyrfti að koma á fót hóptímum, búa til samfélag og hanna í kringum það svo að fólk kæmi 

saman og notaði hetturnar. Fyrstu flottímarnir urðu til á Sólin Natura Spa og hétu Fljótandi 

Hugleiðsla. Þeir urðu fljótt vinsælir fyrir þær sakir að orkan er öðruvísi í hóp, svipað eins 

og jóga nema í vatni og það voru ákveðnir töfrar sem fylgdu því.  

  Unnur vildi að allir hefðu aðgang flottímum ekki bara þeir sem væru gestir 

heilsulinda, til þess að ná því markmiði þurfti hún að koma Flothettunum í sundlaugar 

Reykjavíkur. Aftur varð sama hindrun á vegi hennar, fljótandi hóptími var einfaldlega of 

framandi þannig að einungis örfáar sundlaugar samþykktu að hýsa hóptíma í floti og hélt 

Unnur sjálf hóptímana í þeim laugum. Þegar þarna var komið við sögu hafði Unnur 

handsaumað fyrstu fimmtíu Flothetturnar sjálf og tími var til kominn að finna verksmiðju 

til fjöldaframleiðslu og dreifingaraðila. Hvoru tveggja fannst fljótlega og er framleiðslan í 

Kína og dreifingaraðilinn er Eirberg á Íslandi. Til að gera upplifun flotsins enn betri 

hannaði Unnur og setti á markað fótaflot sem bundin eru um fæturnar. Í boði eru fjórir litir 
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af Flothettunni en fótaflotin eru öll í sama lit.28 

  Vegna eftirspurnar almennings tóku fleiri sundlaugar þátt í því að hýsa hóptíma í 

floti og við það varð til hið þekkta Samflot. Í dag hefur dæmið snúist við og hefur Íþrótta- 

og tómstundasvið Reykjavíkur beðið Unni að hanna eins uppbyggingu eða leiðarvísi í 

kringum Samflot fyrir allar átján sundlaugar borgarinnar. Unnur sér því fyrir sér að í 

framtíðinni muni sundlaugarnar taka alfarið við og Samflot verði ekki lengur í hennar 

höndum. Samflot er ókeypis og þjónar mikilvægum tilgangi í að kynna vatnsslökun fyrir 

fólki og um leið eykst salan á Flothettunni. Viðskiptavinir borga sig einungis inn í sund en 

sundlaugarnar kaupa öll flotsett af Eirberg og borga aðilum laun sem halda Samflot tímana. 

Margir koma með eigið flotsett og eru þetta lykilþættirnir sem koma hreyfingu á sölu 

hettunnar.   

  Samkvæmt Unni „gengur hugmyndafræði Flothettu út á samfélag og að vinna með 

hópa“ og bætir við að tilgangurinn sé líkamleg meðhöndlun, slökun og að ná spennu úr 

líkamanum. Í rannsóknum hefur verið fylgst með viðbrögðum heilans á meðan á floti 

stendur. Þær hafa sýnt að flot hjálpar fólki sem glímir meðal annars við svefnvandamál, 

verki, þunglyndi, áfallastreituröskun og kvíða.29 Unnur hefur hannað kennaranám í 

svokallaðri Flotþerapíu og fylgist náið með nýjust rannsóknum sem hún reynir að byggja 

fræðilega hluta námsins á. Nemendur í Flotþerapíu öðlast skilning á vísindum og 

heilsufarslegum ávinning vatnsslökunar og læra aðferðir sem gera þá hæfa að leiða aðra 

inn í endurnærandi slökun í vatni. Námið laðar að sér alþjóðlega þátttakendur og er 

 
28 „Flothetta,“ (sjá undir products), Flothetta, sótt 3. nóvember 2019, https://www.flothetta.com/#menu-
products. 
29 „Floating,“ Time, sótt 13. október 2019, https://time.com/floating/. 

https://time.com/floating/
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Flothettan farin að vekja athygli erlendis fyrir að gefa af sér nýja tegund af vatnsmeðferð 

en nokkur önnur lönd eiga sínar eigin vatnsmeðferðir. Segja mætti að Unnur sé 

frumkvöðull í íslenskri vatnsmeðferð og fólk kemur til Íslands í þeim tilgangi að prófa 

þessa nýjung. 

  Markhópur Flothettunnar er fólk á öllum aldri sem vill losna við streitu og líða vel. 

„Flothettan er ekki síður fyrir börn og góð aðferð til að þau sjái að slökun er eðlilegur hluti 

daglegs lífs,“ segir Unnur. Markaðurinn er lítill á Íslandi en það góða við það er að ný og 

spennandi vara spyrst fljótt út sem vekur forvitni fólks og fær það til að prófa. Neytandinn 

er að fá upplifun án þess að þurfa að borga fyrir hana til dæmis í Samfloti. Unnur er búin 

að fara í samningaviðræður við erlenda dreifingaraðila á alþjóðavísu en hindrunin er sú að 

þeir sjá fyrir sér mikinn kostnað í að kynna Flothettuna og markaðssetja því hún er mjög 

framandi fyrir þá sem ekki þekkja til. Nauðsynlegt er að búa til ákveðna menningu í 

kringum Flothettuna og það tekur tíma sem er ákveðin hindrun þar sem flestir vilja sjá 

árangur fljótt af fjárfestingum.  

  Þó Flothettan hafi ekki erlendan dreifingaraðila enn sem komið er, er hún seld í 

einhverju magni til útlanda þar sem Unnur skiptir rafrænni markaðsetningu sinni í tvennt, 

annarsvegar fyrir erlendan markað og hinsvegar íslenskan. Hún heldur uppi heimasíðu þar 

sem einungis er seld Flothetta og fótaflot til erlendra aðila og síðan notast hún við 

samfélagsmiðilinn Instagram til að setja inn myndir og upplýsingar á ensku. Fyrir 

íslenskan markað er hún með Facebooksíðu á íslensku. Stundum hengir hún upp plaköt í 

sundlaugum til að auglýsa Samflot en hún hefur aldrei keypt rafræna auglýsingu eða 

auglýsingu í blöðum á Íslandi. Árið 2015 var Flothettan kynnt á Hönnunarmars og haldinn 

sýningarviðburður í Sundhöll Reykjavíkur sem margir sóttu og átti það drjúgan þátt í 

markaðssetningu sem skilaði sér út fyrir landssteinana. 

  Unnur notast við mismunandi verðlagningu á flotsettinu, annarsvegar selur hún á 

heimasíðu sinni, þar sem ekki er hægt að nota íslenskt greiðslukort, flotsettið á 105 

bandaríkjadali sem er um 13.200 íslenskar krónur30 og hinsvegar selur hún á heildsöluverði 

til dreifingaraðilans Eirberg sem svo selur flotsettið á 16.950 krónur.31 Ástæðan fyrir 

verðmuninum er að enginn virðisaukaskattur er á því sem selt er úr landi en hinsvegar 

bætast við 15 bandaríkjadalir í sendingakostnað ef keypt er á netinu svo þegar allt kemur til 

alls er verðið svipað. Fyrstu fimmtíu hetturnar sem hún handsaumaði sjálf voru úr lélegu 

 
30„Flothetta Cap,“ Flothetta, sótt 3. nóvember 2019, https://www.flothetta.com/products/flothetta-cap. 
31„Flothetta sett mynstur ljósblátt,“ Eirberg, sótt 3. nóvember 2019, https://eirberg.is/vara/flothetta-sett-
mynstur-ljosblatt. 
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efni og því var efniskostnaðurinn lítill. Vinnukostnaðurinn var hinsvegar mikill þannig tap 

varð á þeim hettum. Með eftirspurn á vörunni og staðfestri sölu pantaði hún 300 hettur frá 

Kína til að byrja með. Unnur fékk aðstoð frá viðskiptafræðingi við að reikna út og ákvarða 

verðlagninguna og gerði það af varfærni. Verðið hefur haldist óbreytt frá því hettan var 

fyrst sett á markað. 

  Hvað framtíð Flothettunnar varðar er Unnur ótrúlega ánægð með hvert hún er að 

þróast. Hún trúir því að hettan eigi eftir að vinda enn meira uppá sig, búa til fjölbreyttari 

notkunarmöguleika og fleiri slökunarsamfélög í vatni. Einnig gerir Unnur sér vonir um að 

Flothettan verði viðurkennt tól í heilbrigðisgeiranum og jafnvel einn daginn gæti fólk farið 

til læknis sem myndi skrifa upp á flotþerapíu meðferð. Flothettan hefur kennt Unni að lifa í 

flæði, vera vakandi og að treysta. Á góðum degi segir hún að ef Indland gat gefið 

heiminum jóga þá getur Ísland gefið heiminum flot. 

 

3.3 Efnilegur úrgangur 
 

Vinkonurnar Rakel Garðarsdóttir og Elva Björk Barkardóttir láta sig umhverfismál varða 

og vilja leggja sitt að mörkum gegn sóun. Þær fengu viðskiptahugmynd um að endurnýta 

allan þann kaffikorg sem félli til á kaffihúsum landsins árið 2015. Þessi hugmynd þeirra 

varð að veruleika og í dag reka þær snyrtivörufyrirtækið Verandi sem sérhæfir sig í 

framleiðslu á húð- og hárvöru þar sem meginuppistaðan framleiðslunnar er úr endurnýttum 

hráefnum. Rakel er framleiðandi og Elva er lögfræðingur en þar sem þær höfðu hvorki 

menntun né þekkingu sem hönnuðir fengu þær til liðs við sig mennataðan grafískan 

hönnuð úr Listaháskóla Íslands, Einar Guðmundsson. Hann sér um að hanna útlit á öllum 

umbúðum framleiðslu þeirra ásamt kynningarefni. Þótt að þær séu hugmyndasmiðir á 

bakvið fyrirtækið og sjá einnig um vöruþróunina líta þær ekki á sig sem skapandi aðilana í 

teyminu heldur sé það Einar. 

  Kaffiskrúbburinn var fyrsta og eina varan þeirra á markaði í langan tíma eða þar til 

þær fengu styrk hjá Rannís til frekari vöruþróunar á nýjum vörum árið 2017. Næstu tvö 

árin þróuðu þær fleiri vörutegundir og fengu efnafræðinga hjá Matís til liðs við sig. Allar 

vörur þeirra eru framleiddar undir áhrifum þess að minnka sóun, umhverfisbreytinga og 

hlýnun jarðar. „Það er staðreynd að í dag stöndum við mannkynið frammi fyrir miklum 

vanda þegar kemur að matarsóun, alltof miklum mat er hent og öllu því góða hráefni sem 

fylgir sem hæglega væri hægt að endurnýta,“ segir Rakel og bætir við að það sé 
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offramleiðsla í ræktun á mat og því er mikilvægt að nýta það sem þegar er til í stað þess að 

ganga á auðlindir jarðar. Flest endurunnu hráefnin sem notuð er í framleiðslu þeirra eru úr 

íslenskum landbúnaði en þau hráefni sem ekki eru framleidd eða fáanleg á Íslandi eru 

keypt erlendis frá. 

  Töluverður tími fór í vöruþróun og komu nýju vörurnar á markað sumarið 2019. 

Vörurnar eru nú alls ellefu talsins og eru allar framleiddar á Íslandi. Vörulínan er fyrsta 

sinnar tegundar í heiminum þar sem ekkert annað fyrirtæki hefur sett á markað 

snyrtivörulínu úr endurnýttum hráefnum. Vörulínan inniheldur meðal annars baðsalt úr 

krækiberjahrati, sápur úr byggi, sjampó úr bjór, andlitsmaska úr gúrkum og að sjálfsögðu 

líkamsskrúbbinn úr 

kaffikorgi. Rakel og Elva 

leggja áheyrslu á að hráefnið 

sem þær nota sé gott og 

fullkomlega nothæft þrátt 

fyrir að það sé úrgangur. 

Meðal annars eru nýttar 

hliðarafurðir hráefna sem 

myndast við 

matvælaframleiðslu, til dæmis 

nota þær sag frá bónda sem 

verður til þegar bygg er skorið en hann hefur átt í erfiðleikum með að koma saginu í 

nýtingu sjálfur. Sum hráefnin fá þær gefins og vilja þær í framtíðinni búa til frekari 

verðmætasköpun þannig aðilinn sem á hráefnið sem fellur til fái líka sinn skerf. 

  Það er tímafrekt að koma hráefnunum í nýtanlegt form fyrir framleiðsluna og í stað 

þess að panta tilbúið unnið hráefni annarsstaðar frá sem tæki mun skemmri tíma þá kjósa 

þær að vinna hráefnið sjálfar og öll meðhöndlun hráefnanna er handunnin af þeim, engar 

vélar koma þar nærri. Þrátt fyrir að vera með tímafrekt og dýrt framleiðsluferli þar sem 

hluti framleiðslunnar er handunnin frá grunni eru þær með frekar lága álagningu á 

vörunum. Rakel og Elva vonuðust í byrjun til þess að með því að nýta hráefni sem félli til 

yrði hráefniskostnaður lár og það myndi skila sér í ódýrari vörum en vinnan sem liggur að 

baki framleiðslunnar er mun meiri en þær bjuggust við og hefur haft áhrif á verðlagningu. 
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  Það er allur gangur á verðlagningu framleiðslu þeirra. Kaffiskrúbburinn er 

vinsælasta varan og kostar á Íslandi 3.200 krónur32 og 23 evrur á heimasíðu fyrirtækisins 

sem jafngildir um 3.200 íslenskum krónum.33 Verandi sendir vörur frítt innanlands en það 

bætast 15 evrur við sem sendingakostnaður á pantanir erlendis frá. Kaffiskrúbburinn var 

lækkaður í verði þar sem hægt var að kaupa meira magn í einu af öðrum hráefnum og 

náðist hagræðing með því sem skilaði sér beint til viðskiptavina. Hinsvegar var umbúðum 

á baðsaltinu skipt út þar sem það fengust nýjar og umhverfisvænni umbúðir og sú breyting 

hafði í för með sér hækkun í verði á þeirri vöru. En heilt yfir þá hafa vörurnar lækkað í 

verði frekar en hækkað. Aðspurðar við viðbrögðum neytenda á verðbreytingunni svaraði 

Elva ,,nei okkur fannst einmitt verðlækkunin oft ekki skila sér nærri því strax til 

neytandans. Sumar verslanir lækkuðu ekki einu sinni verðin sín strax í samræmi við okkar 

verðlækkun til þeirra. Eða það tók smá tíma. Nei get ekki sagt við höfum fengið viðbrögð 

við lækkuninni. Það voru vonbrigði.“ Þær ákváðu verðlagninguna sjálfar. Hleruðu m.a. 

fólk í snyrtivörugeiranum en ákváðu verð út frá ýmsum þáttum svo sem samkeppni, 

kostnaðar og fleira. Helstu áhrifaþættir í verðlagningu hjá Veranda er hráefniskostnaður og 

framleiðslukostnaður sem er að stærstum hluta vinnuframlag þeirra Rakelar og Elvu og 

miðast verð hverrar vöru við hlutfall þessara þátta. Til dæmis er krækiberjahratið dýrasta 

hráefnið sem þær nota í framleiðsluna en er jafnframt lang mest unna hráefnið þegar þær fá 

það afhent, aftur á móti er ódýrasta hráefnið sem þær kaupa minnst unnið og 

framleiðsukostnaðurinn vegna vinnuframlags þeirra því meiri þar.   

 Vörulínan er seld í 23 verslunum víðsvegar um land, þegar þessi ritgerð er skrifuð. 

Markhóparnir eru tveir, þeir sem vilja vera umhverfisvænir og einnig þeir sem hafa áhuga 

á góðum snyrtivörum og líkamsmeðferðum. Reynt er að höfða til beggja hópa sem er 

áskorun þar sem markaðurinn með náttúrulegum vörum verður ekkert alltaf fyrstur fyrir 

valinu hjá þeim sem vilja góðar snyrtivörur. Þær segja: „Í öllu þessu ferli erum við mjög 

meðvitaðar um að hanna vöru sem gefur engan afslátt af virkni hennar, gæðum og góðrar 

lyktar.“ Verandi heldur úti heimasíðu sem er einungis á ensku og með verðlagningu í 

evrum en hægt að greiða með íslensku greiðslukorti. Verandi hefur hingað til stuðst meira 

við ókeypis auglýsingar og viðtöl en þó hafa verið keyptar „pop-up sponsored“ auglýsingar 

á samfélagmiðlinum Facebook. Einnig er virkur Instagram reikningur undir nafni Verandi 

og á báðum samfélagsmiðlum eru allar upplýsingar og tilkynningar bæði á íslensku og 

ensku.  

 
32 „Verandi kaffiskrúbbur,“ Snúran, sótt 6. nóvember 2019, https://snuran.is/product/verandi-kaffiskrubbur. 
33 „Coffee Scrub, Verandi, sótt 6. nóvember 2019, https://verandi.is/products/verandi-body-scrub. 
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  Smæðin á Íslandi er hindrun en þó svo að íslenski markaðurinn sé takmarkaður 

hefur engin búð hætt sölu á vörum þeirra, aðeins bæst við. Sérstaða Veranda er að 

fyrirtækið er það eina í heiminum sem býður upp á heila snyrtivörulínuna úr endurnýttum 

hráefnum. Ætlunin hefur verið frá upphafi að fara með vörurnar á erlendan markað og er 

stefnan sett á Skandinavíu til að byrja með. Í framtíðinni sjá þær Rakel og Elva fyrir sér að 

geta aukið vöruúrval og nýtt enn meira af hráefnum sem falla til og er draumurinn að opna 

sína eigin búð.  

 

3.4 Úrvinnsla  
 

Við skoðun ferilsins sem hönnuðir fara í gegnum við verðlagningu og markaðssetningu 

kom margt áhugavert í ljós. Í fyrstu var tilgangurinn að skoða muninn á verði og 

verðlagningu annarsvegar og markaðssetningu hinsvegar. Þegar betur var að gáð skiptust 

þessi markaðshugtök niður í nokkra þætti og mun ég kynna niðurstöður þeirra hér og bera 

saman við áður skilgreind markaðshugtök þar sem við á. 

  Hönnuðum þykir erfitt að verðleggja vörur sínar. Í engum tilvikum lá algjörlega 

ljóst fyrir hvert verðið á vörunni skyldi vera og studdust sumir við aðstoð frá fagaðilum. 

Verðlagning við útflutning á vörum var svipaður hjá Flothettunni og Veranda, þar bættust 

við 15 bandaríkjadalir/15 evrur í sendingakostnað.  

  Með hagræðingu náðist að lækka verð á vöru hjá Veranda eftir að varan kom á 

markað. Hækkun var á verði í tveimur tilvikum, stærri púði hjá Ragnheiði og 

umhverfisvænni umbúðir hjá Veranda, bæði vegna hráefniskostnaðar. Hvað neytendur 

varðar urðu þeir ekki varir við verðbreytingu búðanna á vörunum, eða ekki sem vitað er 

um.  

  Það er mikilvægt fyrir alla aðilana að bæta vöruúrvalið svo sem að kynna inn nýja 

týpu af púða, nýjan lit á hettu eða snyrtivöru úr nýju efni. Þar með hafa neytendur meira 

úrval að velja úr og markaðshlutdeildin eykst. Hægt er að fullyrða að virði vörumerkisins 

Notknot hafi ekki verið mikið á sænskum markaði þar sem Design House Stockholm 

breytir nafni púðans og þróaði vöruna nánast upp á nýtt. Neytendur sækjast meira í 

vörumerkið Design House Stockholm heldur en minna þekkt merki sem DHS selur. 

  Töluverður munur var á markaðssetningu hönnuðanna bæði hvernig þeir nálgast 

hana og tímann sem fór í markaðsetningu. Ragnheiður lagði litla orku í markaðssetningu, 

Verandi notar umhverfismál og Unnur barðist fyrir því að fá að kynna Flothettuna á 
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markað í Samfloti í sundlaugum Reykjavíkur. Þau studdust við efnismarkaðssetningu með 

miðlun á verðmætu og viðeigandi efni sem hjálpar neytendum að leysa vandamálin sín. 

Sem dæmi má nefna að Flothettan vinnur gegn streitu og þeir sem vilja vernda umhverfið 

geta valið vörur frá Veranda.  

  Samfélagsmiðlar skipta hönnuði og fyrirtæki miklu máli í dag og styðjast allir 

viðmælendur við það, þó mismikið. Til dæmis er Notknot púðinn einungis á Facebook á 

meðan Flothettan og snyrtivörur Veranda eru einnig á Instagram og með sér heimasíðu. 

Enginn hefur hingað til eytt miklum pening í markaðsetningu, aðeins keyptar 

smáauglýsingar á netinu og hýstar heimasíður en í einu tilfelli prentað plakat og hengt upp 

fyrir almenningi. Önnur markaðssetning er síðan Hönnunarmars en þar hafa Ragnheiður og 

Unnur báðar sýnt vörurnar sínar. 

  Á erlendum markaði upplifðu allir viðmælendur hindrun á einn eða annan hátt. 

Verandi er eina vörumerkið þar sem stefnan var sett á erlendan markað frá upphafi og er 

Notknot eina vörumerkið sem hefur þegar hlotið samning við erlendan framleiðslu og 

dreifingaraðila. Ragnheiður, Unnur, Rakel og Elva eru allar sammála að á Íslandi er 

markaðurinn takmarkaður en í senn er það jákvætt þar sem eftirspurnin er meiri. 
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Lokaorð 
 

Það hefur verið fræðandi að skoða þær ólíku leiðir sem hönnuðir fara að verðlagningu, 

markaðssetningu og verðmætasköpun. Í gegnum allt þetta ferli hefur verið áhugavert að sjá 

að það er alls ekki einhver ein rétt leið heldur spila margir þættir inn í sem mynda þessa 

heild. Uppgötvanir sem ég gerði voru meðal annars hversu langt er hægt að taka hverja og 

eina hugmynd og þróa áfram eins og dæmin úr viðtölunum sanna.  

  Það kom mér á óvart að hönnuðir eiga sjálfir erfitt með að verðleggja vörur sínar, 

rétt eins og ég átti á textílverkstæðinu sem var kveikjan að þessari ritgerð. Sumir kjósa að 

leita til fagaðila eftir aðstoð á meðan aðrir sjá um verðlagninguna sjálfir. Það er varla 

tæmandi listi hversu margir þættir koma að verðlagningu og miðast það eiginlega við 

hverja vöru og aðstæður fyrir sig hvernig best sé að bera sig að. Gaman var að sjá að verð á 

einni vörutegund var lækkað, ekki vegna afsláttar yfir stutt tímabil eða vegna dræmrar 

sölu, heldur vegna hagræðingar sem einungis var hugsuð í þeim tilgangi að skila beint til 

viðskiptavina. Engin græðgi þar á ferð. Það var áhugavert að kanna mismunandi aðferðir 

markaðssetningar, allt frá rafrænum auglýsingum yfir í áþreifanlegt form plakats og loks 

með notkun sjálfrar vörunnar. Ég velti því fyrir mér í hversu margar aðrar mögulegar áttir í 

markaðssetningu er hægt að fara þar sem dæmin hér úr fyrri kafla einskorðast aðeins við 

þessa ritgerð. Það sem stóð uppúr var að ein varan markaðssetti sig eiginlega sjálf og mætti 

segja að það væri hálfgerður draumur allra hönnuða. Voru þar ýmsir hlutir sem höfðu áhrif 

á þá velgengni og gott að hafa á bakvið eyrað við þróun á vöru. 

  Ég lagði af stað í þessa rannsókn vitandi sáralítið um hvernig markaður hönnunar 

virkar og kem út úr því ferðalagi reynslunni ríkari. Ávinningurinn var því mikill og tel ég 

mig öruggari þegar ég mun stíga mín fyrstu skref sem hönnuður á vinnumarkaðnum. 

Vettvangur hönnunar er það umhverfi sem ég vil starfa í og er ég betur undirbúin hvað 

snertir verkefni mín í framtíðinni. Eins gagnleg og skemmtileg þessi rannsókn hefur verið 

fyrir mig vona ég að lesendur hafi upplifað það með mér við lestur þessarar ritgerðar.  
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