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Formáli og þakkir 
Þessi ritgerð er 14 ECTS einingaverkefni sem unnið var á haustönn 2020 við Háskólann á 
Bifröst. Leiðbeinandi var Húni Jóhannesson, stundakennari við Háskólann. Húni fær mínar allra 
bestu þakkir fyrir góða leiðsögn og hvatningu við vinnslu verkefnisins.  

Ég hef alltaf verið dýravinur og í seinni tíð hefur áhugi minn á umhverfismálum aukist 
umtalsvert. Það er að mínu mati sjálfsögð lágmarkskrafa á hverja manneskju hverrar 
kynslóðar, að við lok ævidaga sinna hafi hún reynt eftir fremsta megni að skila heiminum í 
örlítið betra ásigkomulagi en hann var þegar hún fæddist. Ef ekki í örlítið betra ástandi, þá að 
minnsta kosti jafngóðu. Þessi ritgerð er því umhverfisverndarsinnuð, en með kapítalísku ívafi. 
Eða kannski er hún kapítalísk, með umhverfisverndunar ívafi. Komið er inn á hegðun 
mannfólks, og hvernig mögulega væri hægt að minnka notkun á einnota vöru með því að 
breyta hjá sér aðbúnaði og hegðun. Ég vona að við lesturinn kvikni áhugi og vilji hjá lesendum 
til þess að endurskoða „rútínuhegðun“ salernisferða með það að markmiði að minnka 
kolefnisspor sitt.   
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1. Inngangur 
Því hefur verið haldið fram að Íslendingar séu einhverjir mestu umhverfissóðar í vestrænum 

heimi, en það sjáist svo lítið vegna þess hve  fáir þeir eru, það er að Íslendingar séu 

umhverfissóðar í höfðatölu samanburði.  Hins vegar er margt sem bendir til aukinnar 

umhverfisvitundar Íslendinga (Mbl.is, 2020). 

Rannsóknarefni þessarar ritgerðar snýr að því hvort að einhver tækifæri séu fólgin í þessari 

vitundarvakningu, en megintilgangur þessa verkefnis er að greina hvort það gæti borgað sig 

fjárhagslega að flytja inn og selja heimilistæki, nánar tiltekið, salernistæki, sem stuðlað gætu 

að umhverfisvænni hegðun Íslendinga þegar þeir ganga örna sinna. 

Á meðan margar rannsóknir snúa að umhverfisvitund og -ábyrgð og hvað sé hægt að 

gera til að sporna við því sem hefur verið talin áhrifa ýmisskonar neyslu á umhverfið, þá eru 

færri rannsóknir sem snúa að því með beinum hætti hvort í því séu fólgin viðskiptatækifæri – 

sem gætu bæði unnið að umhverfisverndarmarkmiðum, en á sama tíma skapað virði sem 

fjárfesting. Þetta er eitt meginviðfangsefni þessarar ritgerðar, en afmarkað á þann hátt að 

rannsakað er hvernig hægt er að draga úr salernispappírsnotkun samtímis því að nýta 

viðskiptatækifæri. 

Hér verður skoðað hversu fýsilegt fyrir fjárfesti að stofna fyrirtæki, nefnt Skol ehf., og 

flytja inn ákveðið magn af þremur tegundum af skolsetum, með það í huga að selja til almennra 

neytenda á Íslandi. Þetta myndi draga úr notkun salernispappír sem talinn er vondur fyrir 

umhverfið að því leiti aðframleiðslan er orkufrek og notast er við skaðleg efni eins og klór 

(Industrial Shredders, 2020). Nánar verður sagt frá því í kafla þrjú.  Þannig hefði þetta 

rannsóknarefni bæði möguleg fjárhagsleg áhrif fyrir fjárfesti, en samtímis áhrif á umhverfið. 

Verkefnið skiptist þannig upp að fyrst er farið nokkrum orðum um framleiðslu og 

innflutning á klósettpappír og sett í samhengi við umhverfisáhrif. Síðan kemur almenn kynning 

á fyrirbærinu og að henni lokinni sérstakur kafli um hreinlæti. Þar á eftir er fjallað um þær 

vörur sem hér verða til skoðunar. Við tekur umfjöllun um samkeppni og markaðsáætlun, síðan 

framkvæmdaáætlun og svo fjárhagsáætlun. Í lokin er svo farið yfir SVÓT-greiningu og endað á 

niðurstöðum. Ýmiss konar aukaefni er svo að finna í viðauka. 
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2. Aðferðafræði 
Verkefnið er í raun uppsetning á viðskiptaáætlun til að rannsaka hvort viðskiptatækifæri 

leynist á þessum afmarkaða markaði. Til stuðnings við uppsetningar viðskiptaáætluninnar var 

stuðst við efni frá Nýsköpunarmiðstöð Íslands eins og reiknilíkan og efnisgrind 

viðskiptaáætlana en þessi áætlun tekur nokkurn vegin mið af þeirri uppsetningu sem er í þeirri 

efnisgrind sem finna má þar. (Nmi.is, 2020).  

Verkefnið er unnið á þann hátt að sýnt er fram á útreiknaðan kostnað og svo tekjur 

sem skapast af því að flytja inn þrjár vörur til endursölu, og svo uppsetningarþjónustu að auki. 

Reiknaður er út allur sá kostnaður sem til þarf til að koma rekstrinum af stað og að auki hvenær 

tekjur af rekstrinum hafa náð að borga til baka þann kostnað.   

Einn annmarka má finna á ritgerðinni, sem er sá að ekki er farið í framkvæmd víðtækrar 

viðhorfsskoðunarkönnunar á skolsalernum. Það myndi vissulega bæta umfjöllunina og gert 

hana skýrari og markvissari, sér í lagi hvað varðar raunhæfar sölutölur. Til bragarbótar er þó 

framkvæmd næmnigreining á sölutölum. 

Eins og sagði, verður gert ráð fyrir ákveðnum sölutölum. Hér verður gert ráð fyrir því 

að hluti Íslendinga sé tilbúinn að kaupa svona vörur vegna þess að það er umhverfisvænna og 

þrifalegra. Þannig er gert ráð fyrir því að minnsta kosti lítill hluti Íslendinga, eða sá hluti sem 

býr í 0,2% heimila á Íslandi, hugi bæði að hreinlæti og umhverfisvernd að því marki að þeir 

gætu hugsað sér að koma sér upp fyrrnefndum salernisbúnaði. 

Eins og kom fram verður gerð næmnigreining á sölutölum og rannsakaðáhrifin á 

rekstrarreiknings til þriggja ára. Fyrst er sýnt fram á hvernig rekstrareikningurinn kemur út ef 

að söluspá stenst, síðan hvernig staðan yrði ef aðeins næðist að selja 70% af áætlun og loks 

hvernig staðan yrði ef sala færi 50% fram úr væntingum.  

 

3. Um klósettpappír 
Í hinum vestræna hluta heimsins þekkist varla annað en að notast við klósettpappír þegar þrífa 

þarf afturendann eftir hægðalosun. Það gæti því komið á óvart að um það bil 70-75% 

mannkyns notast ekki við klósettpappír við sama tilefni. Fyrir því eru margar ástæður en helst 

ber að nefna að margir hafa hreinlega ekki efni á pappír (Toiletpaperhistory.net, 2020). 

Klósettpappír er svokölluð einnota vara og því í eðli sínu óumhverfisvæn. 

Framleiðsla á klósettpappír er ferli sem fer fram í nokkrum skrefum sem felast í stórum 

dráttum í því að höggva niður tré, taka af þeim börkinn, hakka niður í minni einingar og sjóða 
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svo bútana í efnablöndu þar til úr verður mauk (e. pulp). Maukið er svo þrifið með vatni og 

klór til þess að það verði hvítt á lit. Síðan er maukið þynnt út með miklu magni af vatni og því 

svo úðað á net þannig að vatnið skiljist frá. Efnið er svo pressað og þurrkað (Industrial 

Shredders, 2020). Það er því ljóst að við framleiðsluna er notað mikið magn vatns ásamt 

rafmagni sem ef til vill kemur ekki frá endurnýjanlegum orkugjöfum. Þar að auki eru notuð 

óumhverfisvæn efni eins og klór. 

Innflutningur á klósettpappír er óumhverfisvænn þar sem hann tekur mikið pláss í 

flugvélum og skipum sem ganga fyrir jarðefnaeldsneyti. Heildarfjöldi Íslendinga árið 2020 er 

skráður 364.132 hjá Hagstofu Íslands (Hagstofa Íslands, 2020). Þar af eru Íslendingar tveggja 

ára og eldri, og þar af leiðandi farnir að nota klósettpappír; 359.672 (Hagstofa Íslands, 2020). 

Áætlað er að meðalmanneskjan noti um það bil eina og hálfa rúllu á viku 

(Howmuchtoiletpaper.com, 2020). Hver manneskja notar því um 78 rúllur á ári og Íslendingar 

allir nota þannig um 28 milljónir rúlla á ári. Meðalrúlla er 130 grömm eða 0,13 kíló. Það má því 

geta sér til um að til landsins séu flutt inn um það bil 3.650 tonn af klosettpappír árlega og eru 

umbúðir ekki taldar með í þeirri tölu. Ætla má að heildartalan sé nær 4.000 tonnum séu þær 

taldar með. Samkvæmt vefverslun aha.is kostar Lamba klósettpappírsrúlla  116 kr. (Aha.is, 

2020). Kostnaður einstaklings við klósettpappírskaup er því um það bil 78*116=9.048 kr. 

Klósettpappírsnotkun kostar því fjögurra manna fjölskyldu á ári um (9.048*4) =36.192kr. 

Ofangreindur texti er vissulega ekki nákvæm og ítarleg yfirferð yfir framleiðslu og 

innfluttning klósettpappírs, enda er það ekki tilgangur þessa verkefnis að fara ítarlega í 

saumana á þeim málum. Hér er einungis verið að koma því til skila að það að framleiða vöru 

sem er bara notuð einu sinni og henni svo hent, hlýtur hafa heldur en ekki neikvæð áhrif á 

umhverfið. Það kemur svo fram síðar í þessu verkefni hvernig hinn almenni neytandi á Íslandi 

gæti dregið verulega úr klosettpappírsnotkun sinni og stuðlað þannig að minna kolefnisspori 

og bættri umgengni sinni um jörðina. 

 

4. Bidet, hvað er það? 
Víða um heiminn má finna svokallaðar skolskálar eða „bidets“ eins og þær nefnast á ensku. Á 

veraldarvefnum má finna ýmsar upplýsingar um þetta fyrirbæri, meðal annars á síðunni 

bidet.org. Þar er upplýst að fyrirbærið hafi fyrst komið fram á sjónarsviðið í Frakklandi um það 

bil árið 1710 (Bidet.org, 2020). 
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Mynd 1. Hefðbundin skolskál við hlið klósettskálar (Duravit.de, 2020). 

 Skál þessi var hönnuð fyrir aðalsfólk í Frakklandi og ætlað að auðvelda því að þrífa sig að 

neðanverðu. Vel þekkt skolskál er sú er Napoleon Bonaparte átti og tók með sér hvert sem 

hann fór. Sú var úr silfri, þótti mikið djásn og erfðist til sonar Napoleons er hann var allur 

(Bidet.org, 2020). Ekki er ólíklegt að margur Íslendingurinn hafi, á ferðalögum sínum um 

heiminn, séð einhverja útgáfu skolskálar. Sú sem hér sést á mynd 1 er nokkuð algeng. 

Varan sem fjallað verður um í þessu verkefni er nútímaútgáfa skolskálar eða nokkurs 

konar samrunaútgáfa skolskálar og klósetts þannig að hægt sé að ganga örna sinna og svo 

skola og þurrka á eftir. Þessi tegund klósetta er mjög algeng í Japan og því hafa þau stundum 

verið kölluð japönsk klósett. Því má finna fjölmargar umfjallanir á veraldarvefnum með því að 

slá inn „japanese toilets“ í leitarvél vafrans. Úrval þessara klósetta er mjög mikið. Einfaldastar 

eru setur sem settar eru á venjulegar klósettskálar og hafa einungis einn skolstút hvar út kemur 

kalt vatn. Svo spannar skalinn allt frá þessum einföldu setum yfir í fokdýr fyrirbæri sem kosta 

upp undir tvær milljónir íslenskra króna eins og þetta hér á mynd 2.  
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Mynd 2. Toto Neorest (Tooaleta.eu, 2020). 

Slík flaggskip mannlegra klósettþarfalausna eru algjörlega sjálfhreinsandi og bjóða upp á allt 

sem nokkrum gæti dottið í hug, og reyndar fullt af öðru sem mörgum dytti aldrei í hug, að gott 

væri að hafa þegar gengið er örna sinna. Eitt það allra flottasta er sýnt hér á ofangreindri mynd, 

og kallast Toto Neorest. Sú vara býður upp á sjálfopnandi og lokandi upphitaða setu, 

forbleytun skálar fyrir athöfn svo ekki festist óhreinindi á henni, hitastillta bunu, 

bakteríudrepandi ljós, næturljós, heitan blástur til þurrkunar, bakteríudrepandi vatn, 

sjálfgreiningu, sætisskynjara, lyktareyði og hér er listinn hvergi nærri tæmdur (Tooaleta.eu, 

2020). Hér á eftir verður ekki lagt í greiningu á innflutningi og sölu á ofangreindum 

lúxussvarningi heldur verða skoðaðar örlítið einfaldari og ódýrari vörur, sem taldar eru líklegri 

til að höfða til stærri hóps kaupenda. 
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5. Um þrifnað og hreinlæti 
Áður en farið verður í það að skýra nákvæmlega frá þeim vörum sem verða til skoðunar, er 

rétt að spyrja: Hvers vegna ætti fólk að undirgangast verkfræðileg og fjárhagsleg óþægindi í 

þeim tilgangi að koma sér upp skolsetu heima hjá sér? Það kostar jú bæði peninga og fyrirhöfn.  

Hér verður, eins og fram kom í inngangi, gert ráð fyrir því að hluti Íslendinga sé tilbúinn að 

fjárfesta í slíkum búnaði vegna tveggja meginatriða. Þau atriði eru umhverfisvernd og 

hreinlæti. Umhverfisvernd að því leyti að þeir sem hafa aðgang að skolsetu þurfa mun minni 

klósettpappír þegar þeir ganga örna sinna, eða jafnvel engan pappír. Um klósettpappírinn var 

fjallað hér í fyrri kafla. Nú verður fjallað um hreinlæti. 

Eftirfarandi texti, í því dæmi sem tekið er fyrir, er nokkuð myndrænn. Beðist er 

velvirðingar og þolinmæði, en hafa skal í huga að það er skýr tilgangur með innihaldi textans; 

að útskýra hvers vegna skolskál eykur á hreinlæti salernisferða. Tekið skal fram að viðlíka 

lýsingar er einungis að finna í þessum kafla.  

Til þess að útskýra hvernig skolsetur geta aukið á hreinlæti þeirra er þær nota umfram 

þá er einvörðungu nota hefðbundin salerni er sett upp eftirfarandi dæmi: Barn kemur inn úr 

garðinum með moldardrullu í fötu. Drullan er brún, þykk, blaut og nokkuð þétt í sér. Barnið 

nuddar lófastórri slettu af drullunni á flöt sem er ekki ólíkur mannshúð í viðkomu; til dæmis 

sessu í leðursófa. Tveir möguleikar eru í boði til þess að þrífa drulluna af sófanum: Möguleiki 

eitt er að þrífa drulluna með engu öðru en þurrum klósettpappír. Möguleiki tvö er að þrífa 

hana með klósettpappír og volgu vatni. Hvort væri betra að þrífa með pappírnum einum saman 

eða pappír og vatni?  

Í fljótu bragði er lítið að finna á veraldarvefnum um vísindalegar rannsóknir er snúa að 

innihaldi ofangreinds dæmis. Því verður hér gengið út frá því að það megi telja til almennrar 

skynsemi að betra væri að notast við bæði pappír og vatn til þess að þrífa leðursófann. Ætla 

má, að það að þurrka drulluna með pappírnum einum saman, muni ekki þrífa hana alveg nógu 

vel af yfirborðinu. Það mætti telja það til almennrar skynsemi að það sé líklegra til árangurs að 

nota bæði pappír og vatn. Málinu til rökstuðnings skal bent á að á vef Heilsuveru er það fyrsta 

sem fram kemur, í leiðbeiningum um handþvott, það að nota vatn (Heiluvera.is, 2020). Að 

þessu sögðu skal bent á að hefðbundin klósett eru ekki útbúin þannig að notandinn geti notað 

bæði pappír og vatn er hann þrífur sig að verki loknu. Einnig má benda á að yfirborð leðursófa 
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er alla jafna nokkuð slétt og laust við hárvöxt og því mætti rökstyðja að það sé auðveldara að 

þvo þá heldur en sambærileg svæði sem eru loðin í ofanálag. 

Hér verður ekki gerð vísindaleg rannsókn, hverrar niðurstöður myndu mögulega sýna 

fram á bestu mögulegu aðferð við afturendaþrif, heldur verður eins og fyrr kom fram, gengið 

út frá því sem almennri skynsemi að betra sé að nota vatn en ekki við slík verk. Með því að 

notast við skolsetu má á auðveldan hátt skola viðkomandi svæði með vatni að lokinni losun. 

Gengið er út frá því hér að það þurfi að jafnaði minni pappír til að þrífa svæðið ef mesti 

skíturinn er skolaður fyrst með vatnsbunu. Að auki skal minnt á að hægt er að notast við 

skolsetu sem býður upp á púlserandi vatnsþrýsting og heitan blástur að skolun lokinni, og því 

líklegt að hægt væri að sleppa pappírnum alfarið eða oftast nær.  

Hér lýkur fyrrgreindum myndrænum lýsingum. Beðist er velvirðingar á þeim, hafi þær 

raskað hugarró lesenda. Til viðbótar því sem hefur þegar verið nefnt í þessum kafla má minnast 

á að fólk sem er farið að eldast eða er með skerta hreyfigetu getur átt í erfiðleikum með að 

þrífa sig þokkalega að neðanverðu. Það getur því verið hjálplegt fyrir slíka aðila að nýta skol og 

blástur frá skolsetu til þess að auðvelda þrifin. 

 

6. Vöruúrval og þjónusta 
Til þess að afmarka verkefnið eru valdar þrjár vörur til skoðunar. Það sem aðgreinir þær er 

verð og hvaða eiginleika þær hafa upp á að bjóða. Að auki verður boðið upp á aukaþjónustu 

sem snýr að  uppsetningu á þessum þremur vörum. Ákveðið var að einblína einungis á 

setueiningar sem hægt er að festa ofan á flestar klósettskálar. Í viðauka má finna 

samanburðartöflu er sýnir fram á það að þessar þrjár vörur passa á flestar þær klósettskálar 

sem vinsælastar eru í íslenskum verslunum. Það þótti flækja málin um of að ætla að auki að 

bjóða upp á vegghengdar eða gólfstandandi klósettskálar því þær eru þungar, um 40 kg 

stykkið, brothættar og þannig erfiðar í flutningi og geymslu. Að auki er nóg til af klósettskálum 

í íslenskum verslunum. 

Allar þrjár vörurnar eru frá ítalska framleiðandanum Marco D´Italia. Sá sérhæfir sig í 

framleiðslu og sölu skolskála af ýmsum gerðum og er fyrirtækið með útibú víða um Evrópu. Á 

heimasíðu fyrirtækisins kemur fram að það eru fyrsti og fremsti skolskálaframleiðandi í 

heiminum. (Marco-bathroom.com, 2020). Ekki verður verslað beint við Marco D´ Italia heldur 

endursöluaðila þeirra, vefverslunina Tooaleta.co.uk.  
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Rétt er að taka fram að það að hafa svona setu á salerninu hindrar ekki hefðbundna 

klósettnotkun. Það er sem sagt ekkert því til fyrirstöðu að þrífa sig að neðanverðu með þurrum 

klósettpappír einvörðungu og sleppa því að nota alla aukaeiginleika sem þessar vörur hafa upp 

á að bjóða.  

6.1. FP 106 skolseta 
Fyrsta varan og sú einfaldasta og ódýrasta nefnist FP 106. Um er að ræða setu og lok sem festa 

má ofan á flestar venjulegar klósettskálar. Varan verður hér eftir kölluð FP 106 skolseta. Varan 

er einföld í notkun og uppsetningu. Vöruna þarf að tengja við vatn og þannig hefur hún þá 

eiginleika að bjóða upp á skolbunu þar sem kalt eða volgt vatn sprautast á réttan stað. með 

stillanlegum vatnsþrýstingi. Skolsetan er tengd við kalt vatn en þar sem frekar lítið vatn má 

nota í hverja bunu, má gera ráð fyrir því að bunan sé ekki ísköld heldur í volgara lagi, svona 

eins og fyrsta bunan sem kemur þegar skrúfað er frá kalda vatnskrananum í baðherberginu.  

 

  

Mynd 3. FP106 – Non electric bidet toilet seat (Tooaleta.co.uk, 2020). 

 
Þetta er vissulega misjafnt eftir aðstæðum. Skolbunan fer sem sagt um svokallaða skolpípu 

sem skýst út þegar þrýst er á rofa og passar þannig að vatnið  úðist á réttan stað. Að skoli loknu 
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fer skolpípan aftur í hvarf og hreinsar sjálfa sig með vatni í leiðinni. Það er gert til þess að passa 

upp á að skolpípan sé alltaf hrein og að hún sé ekki fyrir hægðunum á leið sinni ofan í 

klósettskálina. Að auki er svokölluð ljúflokun á bæði setu og loki (Tooaleta.co.uk, 2020). Hér á 

myndum 3 og 4 má sjá útlit vörunnar. 

 

 
Mynd 4. FP106 – Non electric bidet toilet seat (Tooaleta.co.uk, 2020) 

 Vörunni fylgir tengisett þannig að auðvelt er fyrir handlagna að tengja setuna við vatn ef 

vatnsúrtak er nálægt viðkomandi klósetti. Þessi vara er einföld og tiltölulega ódýr og gæti því 

höfðað til margra viðskiptavina (Tooaleta.co.uk, 2020). Fleiri myndir og ítarlegri upplýsingar 

má finna á heimasíðu Tooaleta. 

6.2. FP 208 skolseta 
Önnur varan sem varð fyrir valinu er svipuð og FP 106 en býður að auki upp á framskol sem 

getur verið hentugt  fyrir um það bil rúmlega helming jarðarbúa. Einnig má stilla hversu víður 

skolstraumurinn er og hægt er að tengja vöruna við heitt og kalt vatn og stilla þannig hitann á 

bununni (Tooaleta.co.uk, 2020). Þessi vara er ekki mikið dýrari en FP 106, en býður upp á 

tengingu við heitt vatn og því er hægt að hitastilla bununa. Af þeim ástæðum er gert ráð fyrir 

að hún seljist töluvert betur. Fleiri myndir og ítarlegri upplýsingar má finna á heimasíðu 

Tooaleta. 
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Mynd 5. FP208 Thermostatic hot & cold non electric bidet seat (Tooaleta.co.uk, 2020) 

 

6.3. Di 800  skol- og blástursseta 
Þriðja varan og sú dýrasta sem verður tekin til skoðunar hér er frá sama framleiðanda og hinar 

tvær. Hún kallast Di 800.  Þessi seta er heldur verklegri en hinar tvær og hefur fjölmarga kosti 

fram yfir þær. Sem dæmi má nefna að hún býður upp á allt það sama og hinar seturnar en að 

auki er í boði upphituð seta og hægt er að stilla staðsetningu bununnar. Þar til viðbótar er 

nuddbuna, vatns- og loftbuna og heitur blástur til að þurrka. Við hlið setunnar er eins konar 

fjarstýring með margvíslegum skipunum.  

Eins og FP208 tengist þessi seta bæði heitu og köldu vatni sem og  rafmagni 

(Tooaleta.eu, 2020). Tengingin við rafmagn og heitur blástur eru það sem aðallega gerir þessa 

vöru álitlegri en hinar tvær. Með því að nota heitan blástur að lokinni skolun má ljúflega þurrka 

svæðið og því lítil sem engin þörf á klósettpappír.  Fleiri myndir og ítarlegri upplýsingar má 

finna á heimasíðu Tooaleta. Upplýsingar um það hvernig best er að tengja vörurnar þrjár við 

vatn og rafmagn má finna á blaðsíðu 9. 
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Mynd 6. Marco D´Italia Di800 Piave Aqualet (Tooaleta.co.uk, 2020)  

 

  

Mynd 7. Stjórnborð Di800 (Tooaleta.co.uk, 2020). 

Þetta eru því eins og áður sagði þrjár vörur sem allar passa á flestar klósettskálar sem í boði 

eru í íslenskum verslunum.  

Í töflu 1 á næstu síðu er samanburður á vörunum þremur. Þær hafa, eins og áður segir, 

mismunandi eiginleika og verðið fer hækkandi eftir því sem fleiri eiginleikar eru í boði. Einnig 

eru í töflunni helstu stærðir varanna þriggja en málin voru höfð til hliðsjónar þegar verið var 
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að greina hvort seturnar passi almennt á þær klósettskálar sem seldar eru í íslenskum 

verslunum. Ítarlegar upplýsingar um þá greiningu má finna í viðauka. 

 
 

Tafla 1. Samanburður varanna þriggja. 

 

 

6.4. Uppsetningarþjónusta 
Sennilega er æði misjafnt hvernig aðgengi að vatns- og rafmagnstengjum á heimilum 

hugsanlegra viðskiptavina er. Líklega er einnig töluvert mismunandi hversu handlagnir 

hugsanlegir viðskiptavinir eru. Það gæti jafnvel fælt viðskiptavini frá, að þeir geti ekki hugsað 

sér að þurfa að standa í einhverjum tengivandræðum til þess að geta notað einhverja af 

vörunum þrem. Þjónusta verður því hluti af vöruúrvalinu.  Boðið verður upp á að löggiltur 

pípari og/eða rafvirki komi og setji upp og tengi vöruna fyrir þá sem þess óska.  Hér verður 

miðað við að viðskiptavinir geti á auðveldan hátt fengið tilboð í uppsetningarþjónustu hjá sér. 
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Fyrirkomulagið verður þannig að viðskiptavinir verða beðnir að svara ákveðnum 

spurningum um aðstæður hjá sér ásamt því að senda inn myndir af baðherbergjum sínum 

samkvæmt fyrirfram skilgreindum sjónarhornum. Út frá þeim myndum geta fagmenn ákveðið 

hversu viðamikið verkið er og þannig boðið fast verð í það eða þá tekið fram að ekki sé hægt 

að bjóða fast verð án þess að koma á staðinn og skoða aðstæður frekar. Þetta fyrirkomulag er 

talið henta vegna þess að í mörgum eldri íbúðum, sérstaklega þar sem baðherbergin eru í 

minna lagi, er tiltölulega auðvelt að tengja við heitt og kalt vatn – jafnvel rafmagn líka. Það er 

vegna þess að oft er baðvaskur nálægt klósettinu og því hæg heimatökin að komast inn á þær 

lagnir er liggja að honum. Hins vegar í stærri íbúðum og húsum, ekki síst ef þau eru nýleg, er 

oft um lengri veg að fara og  lítið sem ekkert af utanáliggjandi lögnum. Því er jafnvel þörf á 

niðurbroti til þess að komast að lögnum svo vel sé til að geta tengt. Í þeim tilfellum þyrfti 

fagmaður að mæta á svæðið til að geta gert verkáætlun og reiknað út tilboð.  

Það liggur fyrir að einfaldast væri að setja skolseturnar upp um leið og baðherbergi er 

í byggingu eða yfirhalningu því þá er auðveldara að komast að lögnum og tengja.  

Til að einfalda málið verða fjórir pakkar í boði fyrir viðskiptavini. Ekki er gert ráð fyrir öðru 

hráefni en því tengisetti sem fylgir með setunum í pökkum 1-2.  

 Pakki 1. Einföld uppsetning. Um það bil 2 klukkustundir. 

Fast verð: 14.689 kr. 

 Pakki 2. Miðlungs uppsetning. Um það bil 4 klukkustundir. 

Fast verð verð: 29.379 kr. 

 Pakki 3. Flókin uppsetning. Um það bil 8 klukkustundir. 

Verð: 58.758 kr. + hráefniskostnaður. 

 Pakki 4. Enn viðameiri uppsetning. Fjöldi klukkustunda breytilegur 

Verð: Tilboð hverju sinni. 10% afsláttur veittur af tímagjaldi.  

Við útreikning á tekjum Skol ehf. af þessari þjónustu verður miðað við að Skol ehf. verði í 

samstarfi við einn rafvirkja og einn pípulagningamann. Til að byrja með verður þetta ekki fullt 

starf hjá þessum aðilum heldur aukavinna. Ofangreind verð taka mið af tímagjaldi á 

klukkustund fyrir útselda vinnu sem hægt er að reikna út á vef Bandalags háskólamanna, 

bhm.is. Miðað er við að þessir iðnaðarmenn séu með 800.000 kr. í tekjur á mánuði fyrir skatt 

og að fjöldi vinnustunda í mánuði sé 167 (Bhm.is, 2020). Eins og fyrr kemur fram munu þeir 



 
 

22 

 
 

ekki vera í fullu starfi við uppsetningar til að byrja með en þessar forsendur eru notaðar til að 

fá út raunhæft tímagjald.  

Fyrirkomulagið yrði þannig að Skol ehf. sér um að selja vinnuna og tekur þannig 10% af 

hverjum seldum pakka eða tíma, eftir því hvort pakki 1-3 er seldur með vörunni eða þá að 

verkið er viðameira og því gert sérstakt tilboð, sem sagt pakki 4. Til að einfalda útreikning 

verður hér gert ráð fyrir því að allt aukahráefni sem þarf, umfram það tengisett sem fylgir með 

vörunum, verði selt á kostnaðarverði. Hins vegar er ekki ólíklegt að hægt væri að selja það með 

álagningu þar sem iðnaðarmenn hafa oftar en ekki aðgang að góðum verðum hjá heildsölum 

slíkra efna. Nánari útlistun og sundurliðun varðandi þessa þjónustu má finna í ellefta kafla. 
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7. Markaðs- og samkeppnisgreining 
Í þessum kafla er vöruúrval allra helstu verslanna á Íslandi, er tengist skolsetum, borið saman 

við þær vörur sem verða í boði hjá Skol ehf. 

 
Tafla 2. Greining á samkeppni 

 
Sé litið til þeirra fyrirtækja á íslenskum markaði sem selja salernisvörur má sjá að ekki er mikil 

áhersla lögð á vörur sem eru sambærilegar þeim tveimur sem eru til umfjöllunar í þessari 

skýrslu. Byko, Húsasmiðjan og Tengi eru öll með eina vöru sem er sambærileg við Di 800 en 

mun dýrari. Það er helst Ísleifur Jónsson sem er með svipaðar vörur á verðum sem eru nær Di 

800 en ekkert jafn einfalt og ódýrt og FP104 eða FP 208.  

Hér á eftir verður rýnt aðeins nánar í það hvaða vörur eru í boði hjá öllum helstu 

verslunum á Íslandi er selja salernistæki. Að auki verður litið á vefverslunina Tooaleta.co.uk 

sem hugsanlegan samkeppnisaðila þar sem ekki er hægt að líta fram hjá því að hvaða neytandi 
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sem er getur pantað sér sams konar skolsetu á netinu og fengið hana senda heim til sín að 

utan. Það gæti sem dæmi verið frá sama aðila og Skol ehf. hyggst versla við.   

Í töflu 2 hér í byrjun kaflans er samantekt samkeppnisgreiningar. Þar er Skol ehf. sett 

efst og svo samkeppnisaðilar fyrir neðan. Tooaleta er aðgreint með öðrum lit en hinar 

verslanirnar þar sem líklegast er að um raunverulega samkeppni verði að ræða þar. Hafa skal 

í huga að söluverð Skol ehf. taka mið af verðunum hjá Tooaleta.co.uk í því samhengi að það 

fyrirtæki sé samkeppnisaðili. Nánar um það í kafla 11.  

7.1. Tengi 
Á heimasíðu verslunarinnar Tengi má finna tvær vörur sem eru af svipuðum toga og Di 800. 

Sem sagt, salernisskálar með setu sem bjóða m.a. upp á skol og blástur. Vörurnar kallast 

Geberit Aquaclean Sela og Geberit Aquaclean Mera. Sela kostar 451.214 kr. og Mera kostar 

832.377 kr. Sela er með öllum sömu eiginleikum og Di 800 en ekki með neina umfram utan 

það að stjórnborðið er ekki áfast heldur eins og fjarstýring. Hvorug varan er til á lager. Báðar 

merktar sem sérpöntun. Ekki er nein vara sambærileg við FP106/208 (Tengi.is, 2020). 

7.2. Byko 
Á byko.is er aðeins ein vara sem er sambærileg við Di 800. Hún kallast Grohe Sensia Arena 

Sturtu Salerni. Þessi vara er með alla sömu eiginleika og Di 800 og að auki er hægt að stýra 

henni úr appi í snjallsíma. Verð vörunnar er 426.995 kr. Ekki er annað sjáanlegt en að varan sé 

til á lager. Ekki er að finna neina vöru sambærilega við FP 106 eða FP 208 (Byko.is, 2020). 

7.3. Húsasmiðjan 
Húsasmiðjan er eins og Byko með eina vöru sem er sambærileg við Di 800 en engin sem er 

svipuð og FP 106 eða FP 208. Ekki er annað að sjá en að hér sé um að ræða alveg sömu vöru 

og þá sem er að finna hjá Byko. Hún heitir það sama og verðið er 438.885 kr. Varan virðist vera 

til á lager (Husa.is, 2020). 

7.4. Ísleifur Jónsson 
Hér er að finna aðeins breiðara úrval vara sem eru líkari þeim tveimur sem eru til skoðunar í 

þessari skýrslu. Þannig er hægt að kaupa þrjár vegghengdar skálar sem eru ætlaðar fyrir 

skolsetu. Svo er hægt að kaupa skolsetu sérstaklega. Skolsetan nefnist Duravit Senso Wash C 

Starck og kostar 266.627 kr. Skálarnar sem í boði eru kallast Duravit Darling (174.908 kr.), 



 
 

25 

 
 

Duravit Starck 2 (160.062 kr.) og Duravit Starck 3 (120.051 kr.). Vörurnar eru ekki til á lager 

(Isleifur.is, 2020). 

7.5. Innréttingar og tæki 
Þessi verslun virðist ekki vera með neina vöru sem sambærileg er við þær sem eru til skoðunar 

í þessari skýrslu. Aðeins virðast vera í boði hefðbundin salerni (Jensenbjarnason.is, 2020). 

7.6. Tooaleta.co.uk  
Hér er sú undarlega staða að Tooaleta.co.uk er bæði birgir Skol ehf. og samkeppnisaðili þar 

sem hver sem er á Íslandi getur pantað þessar sömu þrjár vörur og verða til sölu hjá Skol ehf. 

beint af Tooaleta.co.uk. Talið er að helstu ókostir við það væru að aðflutningsgjöld dreifast þá 

hugsanlega bara á eina vöru og næst því ekki hagkvæmni við innflutning. Annar ókostur er sá 

að með því að panta beint frá Tooaleta.co.uk fæst ekki sama uppsetningarþjónusta og er í boði 

hjá Skol ehf., auk þess sem viðskiptavinir á netinu geta ekki komið og skoðað vöruna áður en 

þeir kaupa.  

 

Tafla 3. Innkaup og innflutningur einstaklings frá Tooaleta.co.uk 

  

Í töflu 3 hér á undan má sjá hvernig það er útlistað fyrir hverja vöru hvað það myndi kosta ef 

pantað yrði eitt stykki frá Tooaleta.co.uk. Notast er við meðalgengi punds á móti krónu síðustu 

þriggja mánaða.   

7.7. Niðurstaða – Samkeppni innanlands 
Sé litið til framsetningar á heimasíðum ofangreindra íslenskra verslana er ekki neitt sem bendir 

til þess að þær leggi sérstaka áherslu á að selja skolsetur eða skálar á þeim forsendum að þær 

stuðli að bættri umgengni um umhverfið. Þar sem ekki er að finna neina vöru hjá þessum 

verslunum sem er sambærileg við FP106 og FP208, má ætla að hugsanlega sé pláss á 
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markaðnum fyrir þær vörur. Verslanirnar eru flestar með sambærilega vörur og Di 800 en mun 

dýrari. Það gæti því verið hægt laða kaupendur að öllum þremur vörunum, þá sérstaklega 

undir þeim formerkjum að þær séu ódýrari, stuðli að minni klósettpappírsnotkun, bættri 

umgengni um umhverfið og auki hreinlæti. Taka þarf til greina, að þar sem ofangreind fyrirtæki 

virðast ekki leggja mikla áherslu á þessa tegund vöru, geti það bent til þess að viðskiptavinir 

þeirra séu ekki mikið að leita í þá átt. Því þyrfti alltaf góða markaðssetningu til að ná til 

kaupenda. 

Hafa ber í huga að í það minnsta sumar ofangreindar verslanir eru með sterkt net 

verslana víða um land og hafa alla burði til þess að flytja inn sams konar eða svipaðar vörur. 

Því má ætla að  þær myndu mjög líklega spýta í lófana hvað varðar innflutning, 

markaðssetningu og sölu, ef þær tækju eftir auknum áhuga viðskiptavina á vörum eins og þeim 

sem eru hér til umfjöllunar. Niðurstaða þessarar markaðsgreiningar er því sú að hugsanlega sé 

gat á markaðnum, sem hægt væri að fylla upp í, en að það gat vari ekki endilega lengi. 

7.8. Niðurstaða – Samkeppni við Tooaleta.co.uk 
Með því að nýta sér afslátt sem gefinn er þegar pöntuð eru 5 stk. eða fleiri á vefverslun 

Tooileta.co.uk má fá frá 9 til 15% afslátt á innkaupsverði. Með því að kaupa inn í 20 stykkja 

magni getur Skol ehf. því fengið hagstæðari verð auk þess sem flutningskostnaður og gjöld eru 

ódýrari á hvert stykki.  Bein samkeppni við Tooaleta og aðrar vefverslanir sem bjóða upp á 

sambærilegar vörur er samt vissulega fyrir hendi.  

Niðurstaða þessarar greiningar er að viðskiptavinir á Íslandi væri samt sem áður frekar 

til í að kaupa þessar vörur af innlendum aðila eins og Skol.is, að því gefnu að verð sé 

samkeppnishæft, þar sem þeir þurfa þá ekki að standa í að fá vörurnar að utan heldur geta 

fengið þær samdægurs. Að auki geta viðskiptavinir eins og áður segið fengið að skoða vörurnar 

áður en þeir kaupa hjá Skol ehf. og þar geta þeir einnig keypt uppsetningarþjónustu. Gott er 

að hafa í huga, fyrir rekstraraðila Skol ehf., að því meiri þjónustu sem fyrirtækið getur boðið 

upp á, því meira samkeppnisforskot hefur fyrirtækið á erlendar vefsíður sem eru þeim 

takmörkunum háðar að fyrirtækið sjálft er staðsett langt í burtu frá viðskiptavinunum.  

 

8. Viðskiptavinirnir – markhópurinn og markaðshlutdeild 
Hugsanlegur markhópur fyrir þessar þrjár vörur er í raun allir Íslendingar sem nota hefðbundin 

klósett. Ekki fundust neinar upplýsingar á veraldarvefnum varðandi það að einhver hluti 
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Íslendinga notist ekki við hefðbundin klósett og því verður hér gert ráð fyrir því að allir 

Íslendingar sem eru orðnir fjárráða séu hugsanlegir kaupendur.  

Fjöldi þessara einstaklinga árið 2020 samkvæmt hagstofu er 278.372 (Hagstofa Íslands, 

2020). Það er samt ekki svo að hver og einn þessara einstaklinga sé líklegur til að kaupa sér 

skolsetu, því oft búa fleiri en einn á hverju heimili og oftar en ekki er aðeins eitt salerni á hverju 

heimili. Því skal litið til þess hversu margar íbúðir eru í notkun á Íslandi og svo hversu margar 

íbúðir er áætlað að byggja á næstu 5 árum.  

Til hægðarauka er gert ráð fyrir einu salerni á hvert heimili. Hjá Þjóðskrá Íslands eru 

taldar til íbúða allar matseiningar sem eru komnar á byggingarstig fjögur eða hærra. Árið 2019 

voru það samtals 143.899 einingar á landinu öllu (skra.is, 2020). Fræðilega væri því hægt að 

segja að ef hvert heimili á Íslandi keypti eina skolsetu, væri hægt að selja um 144 þúsund 

skolsetur. Samkvæmt greiningu frá 22.01.2019, sem Íbúðalánasjóður birtir á vefsíðu sinni, þarf 

íbúðum á Íslandi að fjölga um það bil 1.580-1.830 á hverju ári til ársins 2040 (Íbúðalánasjóður, 

2019). Sé notast við miðgildi þeirra talna, 1.705, má reikna út að á næstu 5 árum verði byggðar 

um 8.525 íbúðir. Þannig mætti fræðilega selja um 152 þúsund skolsetur á næstu 5 árum, sé 

miðað við eina skolsetu á hverja íbúð. Ætla má að þó nokkur heimili hafi fleiri en eitt salerni en 

það verður látið liggja milli hluta hér. Hér er heldur ekki tekið tillit til salerna sem eru á 

stofnunum, skrifstofum og í verslunarhúsnæði.  

Samkvæmt Þjóðskrá Íslands voru skráðar 200.000 fasteignir á Íslandi í febrúar 2019. 

Húsnæði annað en íbúðir er því um 60 þúsund talsins en erfitt er að segja til um það hversu 

mörg salerni eru í hverju þeirra. Of langt mál væri að fara að grafa ofan í það hér að öðru leyti 

en því að samkvæmt 22. grein í reglum Vinnueftirlitsins um atvinnuhúsnæði skal ávallt vera að 

minnsta kosti eitt salerni í hverju húnæði. Fjöldinn eykst svo eftir því hve margir af hvoru kyni 

starfa í húsnæðinu (Vinnueftirlit.is, 2020).   

Vissulega er ofangreint mat aðeins fræðilegt. Allt of mikil bjartsýni væri að ætla að ná 

að selja skolsetu inn á hvert einasta heimili. Bæði vegna þess að inni á flestum heimilum í dag 

eru án efa nothæf salerni og því engin knýjandi þörf fyrir eigendur að skipta þeim út. Jafnframt 

skal hafa í huga að vörur eins og þessar þrjár, sem sagt skolsetur, eru alls ekki algengar á Íslandi 

og því ekki hægt að gera ráð fyrir því, a.m.k. til að byrja með, að nema lítill hluti fjöldans sé til 

í að kaupa. Á móti skal hafa í huga að íbúðareigendur eru reglulega að endurnýja baðherbergin 

hjá sér. Hugsast getur að viss prósenta muni endurnýja hjá sér baðherbergin þegar sá hópur 
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kaupir sér íbúð eða hús. Aukin meðvitund um umhverfisvernd og aukin áhersla á hreinlæti í 

samfélaginu gæti leitt kaupendur í átt að sjálfhreinsandi skolsetum sem nota vatn og jafnvel 

rafmagn en spara á móti notkun á klósettpappír.  

Það gæti verið sniðugt fyrir fyrirtæki, sem vilja vekja á sér athygli fyrir að vera 

framúrstefnuleg, að hafa slík tæki á salernum sínum. Það kom fram í kafla þrjú að kostnaður 

við klósettpappírs kaup einstaklings nemi um níu þúsund krónum á ári. Því má álykta að hjá 

fyrirtækjum sem eru með marga starfsmenn í vinnu geti það haft nokkur áhrif á klósettpappírs 

kostnað að vera með skolsetur á sínum salernum.  

 

9. Markaðsáætlun 
Til þess að ná til viðskiptavina verður einungis notast við Internetið. Auglýsingar á 

samfélagsmiðlum eru þeim gæðum gæddar að þeir sem þær sjá geta auðveldlega deilt þeim 

með vinum sínum. Þannig getur auglýsing á endanum fengið mun meiri dreifingu en greitt var 

fyrir í upphafi. Auglýsingar á miðlum eins og sjónvarpi eða í dagblöðum hafa ekki þennan 

eiginleika og því verður ekki leitað þangað.  Starfsemin mun ekki hafa úr miklu að moða hvað 

varðar auglýsingar og markaðssetningu og því gott að nýta samfélagsmiðla. 

9.1. Auglýsingaherferð á samfélagsmiðlum 
Vöruframboðið verður auglýst á samfélagsmiðlum þar sem talið er að sú leið sé hvað best til 

að ná til sem flestra. Áhrifavaldur sem lýsir sinni reynslu og segir frá á samfélagsmiðlum er 

talin vera góð leið til að kynna vörurnar. Tengja þarf vörurnar við vatn, og þá dýrustu að auki 

við rafmagn. Því má ætla að minna mál sé fyrir þá sem eru hvort eð er að endurinnrétta hjá 

sér baðherbergin að skipta yfir í skolsetu. Óvitlaust væri því að beina markaðssetningu í þá átt. 

Stefnt verður að því að finna áhrifavalda sem eru að taka baðherbergið í gegn hjá sér og setja 

setu upp hjá þeim einstaklingum. 

Keypt verður auglýsingaherferð hjá Ghostlamp. Fyrirkomulagið er þannig að keyptur er 

pakki sem inniheldur 7.000 EPIC stig. Með EPIC stigum er vísað til hversu margar „snertingar“ 

(like, view, share, comment á Instagram) varan fær í gegnum samtarf við áhrifavalda. 

Ghostlamp áætlar að ná inn 7.000 snertingum á 2-3 vikum og ábyrgist að þeim sé náð innan 

þriggja vikna. Ef þörf er á, bætir Ghostlamp við áhrifavöldum til þess að tryggja þann árangur. 

Hægt er að óska eftir sérstökum áhrifavöldum eða þá að láta Ghostlamp um að velja þá með 

tilliti til vörunnar. Innifalið í verði eru ýmiss konar greiningar á því hverjir sáu auglýsingarnar. 
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Pakkinn með 7.000 snertingum kostar 350.000 kr. Möguleiki er á því að kaupa 7.000 snertingar 

á mánuði í þriggja mánaða áskrift. Þá er gjaldið lægra, eða 290.000 á mánuði. Erna Guðrún 

Björnsdóttir (Björnsdóttir, 2020). Eftir fyrstu herferðina verður sá möguleiki skoðaður að 

kaupa annan pakka, annað hvort í áskrift eða stakan. Nánar verður fjallað um 

auglýsingakostnað í kafla 11.  

9.2. Heimasíða - Skol.is 
Margir möguleikar eru í boði þegar kemur að því að kaupa þá þjónustu sem þarf til þess að 

setja upp og reka heimasíðu. Ekki verður farið í að útlista þá alla hér, heldur er einn valinn eftir 

að hafa skoðað nokkra og borið saman verð. Rekstur hugsanlegs fyrirtækis verður einfaldur og 

því er leitast við að hafa heimasíðugerðina sem einfaldasta og ódýrasta. Við öflun upplýsinga 

var haft samband við Veflausnir.is, Smartmedia.is og Markvis.net. 

Samkvæmt heimasíðu Veflausna kostar 277.900  kr. að láta búa til vefsíðu sem býður 

upp á netverslun. Innifalið í því verði er 12 mánaða hýsing, allur tölvupóstur, dagleg afritun 

vefsvæðis og veikleika- og óværuskönnun (Veflausnir.is, 2020). Í svari frá Markvis.is kom fram 

að þar er áætlað að einföld heimasíðugerð kosti á bilinu 150-200 þúsund án VSK (skrifleg 

heimild 6. október 2020).  Smartmedia vildi ekki gefa upp verð án þess að fá að hitta 

rannsakanda á símafundi. Ekki var talin þörf á því þar sem komin voru verð frá hinum tveimur 

aðilunum. Í þessari rannsókn verður miðað við að það kosti 170.000 kr. að láta gera fyrir sig 

vefsíðu. Á heimasíðu Borgunar kemur fram að kostnaður við að tengja heimasíðu við 

greiðslusíðu hjá þeim kosti 28.990 kr. sem er einskiptis stofnkostnaður og svo er mánaðargjald 

fyrir tenginguna 2.580 kr. Með þessari tengingu er hægt að taka við greiðslum frá debet- og 

kreditkortum í öllum helstu gjaldmiðlum (Borgun.is, 2020).  Sjá nánari umfjöllun um stofn- og 

rekstrarkostnað í kafla 11. 

 

10.  Söluáætlun og markmiðasetning 
Hér verður notast við varfærna spá og bjartsýna spá. Eins og fram kemur í áttunda kafla, er 

tekið tillit til þess að íbúðum muni fjölga um 1.707 á milli ára. Varfærin spá gerir þá ráð fyrir 

því að 2021 muni seljast skolsetur á 0,2% heimila árin 2021 og 2022. Bjartsýn spá gerir ráð fyrir 

því að skolsetur seljist á 0,5% heimila árin 2021 og 2022. Aðeins er gert ráð fyrir sölu á 9 

mánaða tímabili 2021 þar sem fyrstu 3 mánuðirnir fara í undirbúning. Gert er ráð fyrir því að 

markaðsherferðir áranna 2021 og 2022 skili árangri og því er gert er ráð fyrir örlítilli 
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söluaukningu árið 2023. Því gerir varfærin spá það ár ráð fyrir sölu á 0,3% heimila og bjartsýn 

spá fyrir sölu á 0,6% heimila.  

Þetta kann að þykja of varfærið en hafa skal í huga að fólk er almennt vanafast og því 

má vera að það taki smá tíma að  sannfæra viðskiptavini um að breyta venjum sínum. Hér er 

því gert ráð fyrir að þetta sé sá hópur sem er annað hvort eða bæði, tilbúinn til að breyta til 

þess að huga betur að umhverfi og hreinlæti og/eða er að gera upp baðherbergin hjá sér. Það 

kann að vera að aukinn áhugi myndist með svokölluðum snjóboltaáhrifum. Þá er átt við að 

hann verði lítill í fyrstu en stigmagnist svo verulega eftir því sem á líður.  

 
Tafla 4. Söluáætlun á vörum og þjónustu 

 
Gert er ráð fyrir því að viðskiptavinir muni kaupa sér uppsetningarþjónustu með vörunum í 

80% tilfella. Áætlað er að mest verði keypt af pökkum 1-3. Þeir munu þannig verða 80% af 

uppsetningarsölum og pakki 4 þá 20%. Gert verður ráð fyrir því að meðalfjöldi útseldra 

klukkustunda í pakka 4 séu 15 stk. 

Hægt er að fá inn vörur frá söluaðilanum Tooaleta.co.uk með tveggja vikna fyrirvara og 

allt niður í nokkra daga sé notast við hraðsendingar þannig að ekki þarf að eiga mikið magn af 

þessum vörum á lager. Markið verður sett á það að byrja undirbúningsvinnu í lok árs 2020 og 

geta byrjað að selja vörur í mars 2021. Sjá nánari útlistun á verkþáttum í næsta kafla. 
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11.  Framkvæmdaáætlun  
Eins og fyrr segir miðar þessi áætlun við það að undirbúningur hefjist í lok árs 2020 og að sala 

á vörunni verði hafin í mars 2021. Sjá nánar í töflu 5.  

 
Tafla 5. Verkáætlun – Byrjun reksturs 

 
Rétt þykir að hafa í huga það ástand sem nú er í þjóðfélaginu vegna Covid19. Fari svo að 

ástandið versni mjög frá því sem nú er og atvinnuleysi aukist, væri ekki vitlaust að meta 

stöðuna snemma á nýju ári og athuga hvort það væri ákjósanlegt að fresta verkefninu að hluta 

til þar til síðar. Þannig væri hægt að bíða með allt sem kostar fjármagn eins og það að stofna 

ehf. og láta búa til heimasíðu. Beðið yrði með að panta vörur og eins yrði markaðsherferðinni 

frestað. Til að geta farið af stað með styttri fyrirvara væri hægt að stofna ehf. og láta búa til 

heimasíðu en bíða með að panta vörur sem og að setja af stað markaðsherferðina þar til 

ástandið batnar. Til einföldunar – og vegna þess að bjartsýni er af hinu góða – verður hér ekki 

gert ráð fyrir því að þurfa að fresta. Áætlunin í töflunni hér að tekur því ekki mið af frestunum 

vegna Covid19.  

 

12.  Rekstraráætlun 
Við gerð fjárhagsáætlunar er, auk munnlegra heimilda og heimilda af veraldarvefnum, notast 

við tvö Excel-skjöl. Annað skjalið er fengið hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands og var það notað til 

útreiknings á rekstrinum yfir þriggja ára tímabil (sjá niðurstöður úr því skjali meðal annars á 

mynd 21 hér á eftir). Hitt skjalið er almennt Excel-skjal, sett upp og notað til þess að reikna út 
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ýmiss konar forsendur sem svo eru settar inn í rekstrarreikningsskjalið. Mikið af þessum 

útreiknuðu forsendum eru sýndar á myndum í þessum kafla sem og fyrri köflum. 

12.1. Forsendur og aðferðir 
Til þess að afmarka og einfalda verkefnið, verða allir útreikningar er varða rekstur miðaðir við 

ákveðnar forsendur sem tilgreindar eru hér að neðan. 

 Stofnað verður einkahlutafélag utan um reksturinn og lagðar til 2.300.000 kr. Þar af 

verða lagðar til  500.000 kr. sem hlutafé að nafnvirði, samkvæmt lögum. (Rsk.is, 2020)  

 Ekki er gert ráð fyrir því að hafa starfsmann á launum fyrr en 2022. Þá verður gert ráð 

fyrir 50% starfshlutfalli. Laun verða 200.000 kr. á mánuði 2022 en 400.000 kr. á mánuði 

2023. 

 Fastur kostnaður samanstendur af uppsetningu vefsíðu í byrjun, mánaðarlegum 

kostnaði vegna tengingar vefsíðunnar við borgun og mánaðarlegum bókhaldskostnaði. 

 Ekki er gert ráð fyrir neinum húsnæðis- eða bifreiðakostnaði. 

 Öll verð, umreiknuð úr pundum í krónur miðast við pundið kosti 180,33 kr., sem er 

meðalgengi punds á móti krónu síðustu þriggja mánaða (ágúst, september, október) 

(Sedlabanki.is, 2020). 

 Allar myndir sem sýna útreikning, sundurliðanir og niðurstöður eru, sem fyrr segir, 

teknar út tveimur Excel-skjölum sem notuð voru við vinnslu þessa verkefnis. Þeim 

skjölum er skilað með verkefninu. 

 Miðað verður við staðlað pöntunarmagn sem endurspeglar söluáætlun við alla 

útreikninga er snúa að innkaupsverði, innflutningi, tollafgreiðslu, álagningu og 

söluverði. Það er sem hér segir:  

 FP 106 = 4 stk.  FP 208 = 12stk. Di 800 = 4 stk.  

Hægt væri að kaupa inn í meira magni og ná þannig niður flutningskostnaði á hverja 

vörueiningu en til að lágmarka fjárútlát í byrjun, verður ekki pantað meira í einu en lýst 

er hér að ofan. Innkaup munu vissulega taka mið af sölu þegar á líður. 

 Á vef tollsins, tollur.is, kemur fram að vörur sem falla í flokkana: Byggingavörur, Salerni 

og handlaugar, bera engin önnur gjöld en 24% virðisaukaskatt. Því verða 24% sett ofan 

á innkaupsverð + flutning við útreikning tolla (Tollur.is, 2020) 

 Notast er við reiknivél á posturinn.is til að finna önnur innflutningsgjöld. 
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 Söluaðili, Tooaleta.co.uk gefur upp sendingarkostnað á heimasíðu sinni. Hann er 

misjafn eftir því hversu mikið magn er pantað. Notast verður við þá tölu og miðað við 

fyrrgreint pöntunarmagn (4+12+4 stk). 

 

12.2. Stofnkostnaður 
Hér er tekið saman hvað þarf að leggja út til þess að geta hafið rekstur Skol ehf. Á rsk.is kemur 

fram að það kosti 131.000 kr. að stofna einkahlutafélag (Rsk.is, 2020). Til þess að eiga fyrir 

innkaupum, vefsíðugerð og markaðssetningu verða lagðar til, eins og fyrr hefur komið fram,  

2.300.000 í stofnfé. Þar af verða 500.000 kr. settar sem hlutafé. Fyrsta árið mun félagið ekki 

greiða nein laun.  

 
Tafla 6. Stofn- og fastur kostnaður Skol ehf. 

 
Í töflu 6 hér á undan er listaður allur stofnkostnaður sem þarf til að koma starfseminni af stað. 

Myndin skýrir sig nokkuð vel sjálf. Helst ber að nefna að þarna er gert ráð fyrir því að 3 stk. 

skolsetur verða afhentar áhrifavöldum og það reiknað sem auglýsingakostnaður. Þar sem 

upphæðin er ekki hærri en þetta, verður ekki gert ráð fyrir neinum lántökum og því ekki heldur 

neinum lántökukostnaði. Sem sagt, ef allt fer á versta veg og ekki selst eitt einasta stykki, þá 

tapast rúmlega 1,7 milljónir króna og Skol ehf. situr uppi með um tuttugu skolsetur. Að auki 

þá er fastur kostnaður 12,580 kr. á mánuði.  
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12.3. Hvað þarf að selja mikið til að hafa upp í stofnkostnað? 
Gott er að gera sér grein fyrir því hversu margar einingar þarf að selja í byrjun, og hversu langan 

tíma það mun taka, áður en tekjur – eða öllu heldur framlegð – af sölunni er orðin næg til að 

duga fyrir stofnkostnaði og föstum kostnaði á því tímabili sem það tekur að selja nægt magn. 

Eins og sjá má í töflu 7 hér á eftir, gerir varfærin spá ráð fyrir því að 398 einingar af 

vörum og þjónustu muni seljast árið 2021. Á töflunni sést einnig hvernig búið er að reikna út 

að þegar um 57% af því magni, eða 230 einingar, hafa verið seldar, þá er samtals framlegð 

1.809.450 kr. Samkvæmt söluáætlun mun það taka 7 mánuði að selja 231 einingu af vörunum 

samtals.  

Stofnkostnaður plús fastur kostnaður í 7 mánuði er  1.713.439 + (7*12.580) = 

1.801.499. Fjöldi þeirra eininga sem þarf að selja fer vissulega eftir því hvað selst mikið af hverri 

vöru vegna þess að mismikil framlegð er  af hverri vöru. Hér var notast við um það bil sömu 

hlutföll á milli seldra eininga og notað var í söluáætlun í kafla 9.   

 
Tafla 7. Útreiknað magn sem þarf að selja til að hafa upp í stofnkostnað 
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Ef sala varanna hefst í apríl eins og stefnt er að, má gera ráð fyrir því að í októberlok 2021 verði 

búið að yfirvinna stofnkostnaðinn og fjárfestingin verði í bókhaldslegum plús hjá fjárfesti. Þá 

er átt við að þá sé komið aftur í kassann, það sem fór úr honum í byrjun til þess að koma 

rekstrinum af stað, ásamt mánaðarlegum föstum kostnaði. EBIDTA verður 7.951 kr. Hér er sú 

vinna sem rekstraraðili leggur til ekki tekin með í reikninginn, enda gert ráð fyrir því að þessu 

sé sinnt sem aukastarfi til að byrja með. 

12.4. Innflutningur og geymsla varanna 
Eins og fram hefur komið er notast við þær upplýsingar um flutningskostnað sem gefnar eru 

upp á heimasíðu Tooaleta.co.uk. Miðað var við 24% virðisaukaskatt ofan á innkaups- og 

flutningsverð. Reiknivél á posturinn.is var notuð til þess að finna út önnur gjöld, eins og 

umsýslu og sendingargjöld. Umreikningur úr pundum í krónur tekur sem fyrr mið af 

meðalgengi síðustu þriggja mánaða. Í viðauka má sjá mynd af tollur.is þar sem reiknaður er út 

heildarkostnaður við eina sendingu.  

Talnaglöggir lesendur reka sig á að nokkrum krónum munar á heildarverði samanborið 

við mynd 12. Ástæðan er sú að það gengi sem tollurinn notast við er gengi þess dags sem 

reiknað er og því örlítið annað en það þriggja mánaða meðalgengi sem hér er notast við 

(Tollur.is, 2020). Munurinn er óverulegur og hefur ekki áhrif á niðurstöður.  

Tafla 8. Sundurliðun á einni staðlaðri pöntun 

 
Í töflu 8 má sjá útreiknaðan kostnað sem fellur til við eina sendingu af vörunum þremur, þ.e. 

hvað það kostar að fá þær inn í landið. Miðað er við að eigandi Skol ehf. sæki þær sjálfur og 
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keyri þær heim til sín. Umfang varanna í rúmmetrum er ekki mikið og áætlað er að þær verði 

geymdar í bílskúrnum hjá eiganda Skol ehf. 

12.5. Álagning varanna 
Þegar horft var til hve há álagning varanna gæti verið, var aðallega litið til aðal 

samkeppnisaðilans, Tooaleta.co.uk. Í sjötta kafla er útlistað hvað það myndi kosta einstakling 

með tollum og gjöldum að kaupa og flytja inn eitt stykki af hverri vöru. Litið verður svo á að 

viðskiptavinir væru til í að borga örlítið meira fyrir vörurnar hjá Skol ehf. vegna þess að þar 

geta þeir fengið að skoða þær áður en þeir kaupa og þar geta þeir keypt uppsetningarþjónustu. 

 Eins er hægara um vik að skila vörunni eða sækja ábyrgð til innlends fyrirtækis ef þess 

þarf.  Verði fyrir hverja vöru var þannig stillt upp að þær kosti um það bil 6% meira hjá Skol 

ehf. en það myndi kosta einstakling að panta vöru af Tooaleta. Í töflu 9 hér að neðan má sjá 

samanburð á verðum. Þetta eru þau verð sem viðskiptavinir þyrftu að borga fyrir vörurnar frá 

Skol ehf. annars vegar og svo heildarverð sem þyrfti að borga ef pantað væri frá Tooaleta og 

greitt fyrir flutning, gjöld og VSK. Ef þörf er á því að auka framlegð þá má horfa til þess að það 

má vel vera að hægt sé að auka álagningu eitthvað. Það má vera að kaupendur séu tilbúnir að 

greiða meira en 6% hærra verð gegn því að skipta við innlendan aðila með þeim kostum sem 

því fylgir. 

 
Tafla 9. Samanburður á verðum Tooaleta og Skol ehf. 

 

 

FP106 – Sundurliðun á verði 
Í töflu 10 á næstu síðu má sjá sundurliðun verðs fyrir vöru FP 106.  Eins og áður segir, er 

álagning stillt þannig af að verð til viðskiptavina verði um 6% hærra en það verð sem þeir þyrftu 

að borga ef þeir myndi kaupa af helsta samkeppnisaðila skol ehf., Tooaleta.co.uk. Kostnaður 

við að kaupa vöruna og flytja hana inn er 64% af söluverði. Álagning er 58% ofan á 
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kostnaðarverð. Þannig fær Skol ehf. 11.757 kr. í framlegð af vörunni þegar ekki er tekið tillit til 

annars rekstrarkostnaðar en tolla og innflutningsgjalda. 

 
Tafla 10. FP106 - Sundurliðun á verði 

 
 

FP 108 – Sundurliðun á verði 
Allar sömu forsendur eru notaðar við útreikning á FP 208 er varðar tolla og gjöld. Einnig hvað 

varðar ákvörðun söluverðs. Hlutfall kostnaðar af söluverði er því 67%. Álagning er 49% og 

framlegð því 14.074 kr. fyrir hverja selda einingu. Sjá sundurliðun í töflu 11. 

 

Tafla 11. FP 208 - Sundurliðun á verði 
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Di 800 – Sundurliðun á verði 
Hér er einnig notast við sömu forsendur og við útreikning hinna tveggja varanna. Af þessari 

vöru er minnst hlutfallsleg framlegð. Hlutfall kostnaðar af söluverði er 87% og álagning ofan á 

kostnaðarverð er ekki nema 15%. Framlegð af hverri seldri einingu er 13.550 kr.  

 
Tafla 12. Di 800 – Sundurliðun á verði 

 
 

Uppsetningarþjónusta 
Við útreikning á því tímagjaldi sem notað verður við uppsetningarþjónustu Skol ehf. er notast 

við reiknivél sem finna má á vef Bandalags háskólamanna, bhm.is. Að auki er notast við gögn 

er finna má á heimasíðu Félags vélstjóra og málmtæknimanna. Þar kemur fram að 

grunnmánaðarlaun iðnaðarmanns, með að minnsta kosti fimm ára sveinsbréf og 

meistararéttindi séu 500.000 kr. (vm.is, 2020).  Hér er gert ráð fyrir því að laun verði heldur 

hærri, eða 800.000 kr. fyrir skatt. Með því að setja þá tölu inn í fyrrgreinda reiknivél, fæst út 

að tímagjald iðnaðarmannsins í útseldri vinnu eigi að vera 6.677 kr. Að viðbættum þeim 10% 

sem Skol ehf. leggur á vinnuna er tímagjaldið 7.345 kr. Útreiknuð laun eru höfð í hærra lagi til 

þess að geta unnið með vel hæfum iðnaðarmanni eða iðnaðarmönnum.  

Til að byrja með verður sú vinna sem til fellur vegna uppsetninga ekki nógu mikil til að 

geta talist full vinna. Þess vegna þarf að setja þetta upp sem álitlegt aukaverkefni fyrir þá 

iðnaðarmenn sem samið verður við. Heppilegast væri ef hægt yrði að semja við iðnaðarmann 

sem hefur réttindi til að vinna sem rafvirki og pípulagningarmaður. Þá gæti sá hinn sami leyst 

langflest verk af hendi sem til falla. 
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Tafla 13. Uppsetningarþjónusta – Sundurliðun 

 
Sjá nánari sundurliðun á uppsetningarþjónustu  í töflu 13 hér að ofan. Útreiknuð framlegð eins 

og hún er sýnd á myndinni er notuð til útreiknings á tekjustraumi, sem er sýndur sem 

tekjuflokkur 4 á mynd 21 í næsta kafla. Þeir útreikningar eru, sem fyrr segir, gerðir í sérstöku 

reiknilíkani frá Nýsköpunarmiðstöð Íslands og eru í samræmi við þá söluspá sem útlistuð er í 

kafla 9.  Skjáskot af reiknivél þeirri sem finna má á vef BHM má finna í viðauka.    

12.6. Rekstrarreikningur 2021-2023 – Venjuleg spá 
Tölurnar í töflum, 14, 15 og 16 hér á næstu síðum miðast við þá söluáætlun sem sýnd er í kafla 

10. Söluverð varanna eru sett inn í fyrrgreint reiknilíkan, frá Nýsköpunarmiðstöð Íslands, eins 

og þau eru í kaflanum hér á undan. Nú á haustmánuðum 2020, þegar allir útreikningar eru 

gerðir, stendur íslenska krónan nokkuð veik gagnvart flestum öðrum gjaldmiðlum, þar á meðal 

pundi. Ekki er nein breyting þar á tekin til greina við útreikningana. Rekstraraðili þyrfti að taka 

til athugunar hvort það þurfi að breyta söluverði ef gengi krónunnar breytist mjög frá því sem 

það er þegar þessir útreikningar eru gerðir. Í töflu 14  sést að gert er ráð fyrir því að tekjur 

aukist jafnt og þétt á milli ára. Hafa skal í huga að ekki er rekstur fyrstu 3 mánuði ársins 2021, 

eins og fram kom í kafla 10. Þá er gert ráð fyrir örlítilli söluaukningu á ári 2023, eða sölu inn á 

0,3% heimila í stað 0,2% áður. Gert er ráð fyrir einum starfsmanni í hlutastarfi öll árin en 

einungis eru áætluð laun fyrir seinni tvö árin. Laun verða 200.000 kr. á mánuði 2022 en 
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300.000 kr. á mánuði 2023. Eins og sjá má er hagnaður af rekstrinum öll árin gangi forsendur 

eftir. 

 
Tafla 14. Rekstrarreikningur þriggja ára – venjuleg spá 
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Í töflu 15 hér að neðan sést sjóðsstreymi fyrirtækisins miðað við venjulega spá. Sjóðsstreymi 

sýnir breytingu á handbæru fé fyrirtækis á ákveðnu tímabili (Guðmundur Níelsson, 2020). Eins 

og fram kemur í forsendum í kafla 12,1 þá er ekki gert ráð fyrir neinum kostnaði við fasteignir, 

bifreiðar eða önnur tæki. Ekki er heldur um nein lán að ræða. 

 
Tafla 15. Sjóðsstreymi – Venjuleg spá 

 
 
 
 



 
 

42 

 
 

Í töflu 16 má, á næstu síðu, sjá hvernig efnahagsreikningur fyrirtækisins kemur út miðað við 

venjulega spá. Handbært fé eykst töluvert á milli ára og skammtímakröfur lækka. Ekki er komið 

inn á fjárbindingu í birgðum þar sem pöntunarmagn er mjög lágt, afhendingartími stuttur og 

pantanir framkvæmdar með stuttum fyrirvara. Það hefur einhver sjóðsstreymisáhrif á milli 

mánaða en ekki mikil fyrir ár, hlutfallsega. 

 
Tafla 16. Efnahagsreikningur - Venjuleg spá 

 
 
Það er ekki annað að sjá en að rekstur Skol ehf. geti gengið þokkalega miðað við fyrrgreindar 

forsendur og ef spá gengur eftir. Eignir (skuldir + eigið fé) aukast á milli ára sem gefur 

vísbendingu um hæfi fyrirtækisins til að skapa tekjur (Guðmundur Níelsson, 2020).  
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12.7. Rekstrarreikningur 2021-2023 – Svartsýn spá 
Fyrrgreind söluáætlun í kafla 10 er nokkuð varfærin. Einungis er gert ráð fyrir því að selja 

skolsetur inn á um 0,2% af heimilum landsmanna fyrstu tvö árin. Samt sem áður er óvitlaust 

að athuga hvernig staðan muni verða ef sú áætlun stenst ekki og minna selst af vörunum. Hér 

í töflu 17 er miðað við svartsýna spá. 

 
Tafla 17. Rekstrarreikningur þriggja ára – svartsýn spá 

 
Eins og sjá má verður neikvæð afkoma af rekstrinum á árunum 2022 og 2023 ef tekjur verða 

einungis 70% af því sem áætlað er. Meginástæða verri afkomu er stóraukinn kostnaður þessi 
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ár vegna greiddra launa. Því er ljóst að ef að salan yrði ekki eftir væntingum, þyrfti að bregðast 

við með því að lækka kostnað, og þá helst að skerða laun.  

Hér má sjá í töflu 18 hvernig sjóðstreymið er, sé miðað við svartsýna spá. Eðlilega þá eru minni 

breytingar á handbæru fé hér en þar sem miðað var við venjulega spá og sýnt í töflu 15. 

 
Tafla 18. Sjóðsstreymi  - Svartsýn spá 
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Tafla 19 sýnir efnahagsreikning þriggja ára miðað við svartsýna spá. Það sést vel að eignir eru 

mun minni hér heldur en í töflu 16 hvar miðað er við venjulega spá.  Það helst í hendur við 

minni sölu að bæði handbært fé og skammtímakröfur eru lægri. 

 
Tafla 19. Efnahagsreikningur - Svartsýn spá 
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12.8. Rekstrarreikningur 2021-2023  - Bjartsýn spá 
Hér er sýnt fram á rekstrarreikning þriggja ára ef salan fer fram úr væntingum og það selst 50% 

meira öll þrjú árin en gert er ráð fyrir í venjulegri spá. Hér sést að þó svo að launakostnaður 

aukist töluvert á milli ára þá er vel rúmlega jákvæð rekstrarniðurstaða öll árin. 

 
Tafla 20. Rekstrarreikningur þriggja ára miðað við sölu 50% umfram áætlun 
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Séu tölur úr töflu 21 bornar saman við sjóðsstreymi venjulegrar spár sem sýnt er í töflu 15 má 

sjá að breyting á handbæru er meira en tvöfalt meiri en þar. Það sést því vel að geta 

fyrirtækisins til að greiða skuldir eða standa undir fjárfestingum stóreykst ef salan eykst. 

 
Tafla 21. Sjóðsstreymi - Bjartsýn spá 
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Hér í töflu 22 má sjá efnahagsreikning, eins og hann lítur út miðað við bjartsýna spá. Eins og 

fyrr er gott að bera tölurnar hér saman við sambærar tölur hvar miðað er við venjulega spá. 

Gangi það eftir að sala verði 50% meiri öll  þrjú árin heldur en gert er ráð fyrir í venjulegri spá, 

sést að eignir samtals verða meira en tvöfalt hærri. 

 

Tafla 22. Efnahagsreikningur - Bjartsýn spá 
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12.9. Samantekt á sviðsmyndum 
Í töflu 18 má sjá helstu rekstrarniðurstöður miðað við fyrrgreindar forsendur um venjulega-, 

svartsýna-, og bjartsýna spá. Það sést vel að breytilegur kostnaður er mjög hátt hlutfall 

heildarkostnaðar og áhrifin á afkomu áranna eftir því. Eins og fyrr hefur komið fram, þyrfti að 

lækka laun, gangi svartsýn spá eftir, til þess að koma í veg fyrir tap á rekstrinum. 

 
Tafla 23. Samantekt þriggja sviðsmynda 
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13.  SVÓT greining  
Hér má sjá svokallaða SVÓT greiningu. Helstu styrkleikar eru lítill stofnkostnaður og að 

breytilegur kostnaður er hátt hlutfall kostnaðar. 

 
Tafla 24. SVÓT greining 

 
Á móti kemur að ekki er mikil framlegð á vörunum og eins og dæmið er sett upp þarf 

rekstraraðili að vera í samstarfi við einn til tvo iðnaðarmenn. Væri rekstraraðili sjálfur með 

réttindi til að tengja seturnar gæti hann haft mun meira út úr rekstrinum – en þá væri vissulega 

um fullt starf að ræða. Helstu tækifæri eru að gera samning við birgja eða framleiðanda og 

reyna þannig að fá lægri verð og helst að fá einkaleyfi á sölu varanna á Íslandi. Gott væri að 

sami maðurinn gæti sinnt tengingum á vatni og rafmagni. Gott tækifæri felst í því að nýta sér 

hversu nýstárleg varan er og reyna þannig að fá kynningu í lífsstílsþáttum í sjónvarpi. Helstu 

ógnanir við reksturinn er bein samkeppni við erlenda vefsíðu, Tooaleta.co.uk, og marga aðra 

sem bjóða upp á svipaðar vörur. Einnig geta innlendir söluaðilar mjög líklega hafið innflutning 

og sölu á svipuðum vörum, sjái þeir hag sinn í því.  Þegar þetta verkefni er unnið, er gengi 

íslensku krónunnar sögulega frekar lágt gagnvart pundi og því mætti jafnvel ætla að það lagist 

þegar á líður en ekki er hægt vera viss um það. 
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14.  Niðurstöður og umræður 
Eins og fyrr hefur komið fram, þarf að leggja út um 1,7 milljónir króna til að geta hafið rekstur 

á Skol ehf. Þar sem stofnkostnaður er ekki hærri en þetta, er ekki gert ráð fyrir lántökukostnaði. 

Í heildina er þetta því hugmynd sem krefst tiltölulega lítils fjármagns og áættan er að sama 

skapi ekki mikil.  Hér í töflu 25 má sjá helstu rekstrartölur næstu þriggja ára miðað við venjulega 

spá og vænta spá. Í væntri spá er reiknað er út meðaltal sviðsmyndanna þriggja varðandi 

venjulega- svartsýna- og bjartsýna spá. Hver tala í töflunni sem sýnir vænta spá er fengin með 

eftirfarandi formúlu: (Gildi Ve. Sp.*0,3333) + (Gildi Sv. Sp.*0,3333) + (Gildi Bj. Sp.*0,3333). 

 

Tafla 25. Venjuleg spá og vænt spá 

 
Gangi söluspá eftir og það takist að selja skolsetur inn á 0,2% heimila á næstu árum, má sjá að 

reksturinn mun verða arðbær. Það sama á við um ef að vænt spá gengur eftir.  Um það má svo 

deila hvort reksturinn sé nógu arðbær til þess að hægt sé að meta það svo að það borgi sig að 

leggja í alla þá vinnu sem það mun hafa í för með sér að koma honum á laggirnar.  
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Ágætt er að velta fyrir sér þeim möguleika að vel muni ganga að selja skolsetur. 

Söluáætlun er af ásetningi höfð töluvert varfærin. Hugsunin að baki er sú að hafa vaðið fyrir 

neðan sig. Það er betra en að gera ráð fyrir rjúkandi sölu og miða alla útreikninga við það. Hins 

vegar, eins og sést á áætlun fyrir árið 2023, munar nokkuð um það að gera ráð fyrir sölu inn á 

0,3% heimila í stað 0,2%. Því má alveg velta því fyrir sér hvað gerist ef íslenskir neytendur taka 

virkilega vel við sér og salan verður langt umfram áætlun. Þá má hugsa sér að hér sé gott 

tækifæri til að hefja arðbæran rekstur með lítilli áhættu og lágum stofnkostnaði. Salan á Íslandi 

mun sennilega aldrei verða það mikil að það verði vandkvæðum bundið að útvega vöruna og 

því er ekki mikið mál að skala reksturinn upp ef sala fer fram úr væntingum. 

Eins og fram kemur í SVÓT greiningunni er það eitt af hugsanlegum tækifærum Skol 

ehf. að semja við Tooaleta.co.uk eða þá framleiðandann, Marco D´Italia, um að fá einkarétt á 

sölu á þessum vörum á Íslandi. Það gæti komið sér vel fyrir þessa aðila að koma þessum vörum 

inn á íslenskan markað og selja þær í ákveðnu magni í einu til Skol ehf. frekar en að selja stykki 

og stykki. Á móti gæti væri hægt að semja um hagstæðari kjör en  einstaklingum bjóðast og 

skapa þannig meira svigrúm til verðlækkana eða framlegðar.  

Eins og fyrr hefur komið fram, er ekki vitað hversu líklegir íslenskir neytendur eru til þess að 

vilja kaupa þessar vörur og lítið úrval er  af sambærilegum vörum í íslenskum verslunum. Það 

getur bent til þess að ekki sé áhugi fyrir þeim. Á hinn bóginn getur ástæðan verið sú  að enginn 

hefur virkilega reynt að kynna málið fyrir landsmönnum. Vissulega væri áhugavert að setja 

saman kynningarefni fyrir nokkuð stóran hóp og biðja hópinn jafnframt að taka þátt í  

skoðanakönnun tengda kynningunni. Þannig væri betur hægt að áætla sölu og stilla 

viðskiptamódelið til samræmis við niðurstöður. Einnig væri hægt að setja upp vefsíðu, kaupa 

lágmarks auglýsingar á samfélagsmiðlum og sjá svo til hvernig aðsóknin yrði áður en nokkuð 

annnað væri gert.  

Niðurstaðan er sem sagt sú að hér er á ferðinni ágætis viðskiptatækifæri með 

tiltölulega lágum kostnaði og lítilli áhættu. Væntar tekjur eru ekkert óskaplegar nema þá að 

töluvert magn muni seljast. 
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16.3. Skjámynd af reiknivél á bhm.is 
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16.4. Skjámynd af einni pöntun frá Tooaleta.co.uk 
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16.5. Skjámynd af reiknivél á tollur.is 
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16.7. Söluspá – vörur og þjónusta 
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