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Ágrip 
 

Þessi greinargerð sem fer hér á eftir er hluti af meistaraverkefni mínu í hagnýtri 

menningarmiðlun við Háskóla Íslands. Greinargerðin fjallar um undirbúning og framkvæmd á 

málþingi sem haldið var laugardaginn 28. apríl 2012 í Háskóla Íslands. Á málþinginu voru 

haldnir fyrirlestrar um samtíma kaffimenningu hér á landi. Miðlunarleiðirnar fyrir þetta 

verkefni voru nokkrar, fyrir utan sjálft málþingið og fyrirlestrana sem þar voru fluttir var 

notast við sjónræna og grafíska miðlun. Sýndar voru mynd- og myndbandasýningar í kaffihléi 

og eftir málþingið. Einnig voru upplýsingaveggspjöld til sýnis og voru kostir og gallar þessara 

miðlunarleiða skoðaðir. Við lok málþingsins var einnig boðið upp á kaffi sem framreitt var 

með mismunandi uppáhellingaraðferðum. Auk þess að fjalla um vinnuferlið er greint frá 

helstu aðferðum sem notaðar voru við mótun og gerð málþingsins. 
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1. Inngangur 

1.1 Aðdragandi 
Kaffibarþjónafagið er ungt fag sem er stöðugt í þróun. Sjálf byrjaði ég að vinna sem 

kaffibarþjónn árið 2003 og starfaði sem slíkur bæði hér á Íslandi og í Svíþjóð fram til 2007. 

Ásamt því að starfa sem kaffibarþjónn keppti ég tvisvar sinnum í kaffibarþjónakeppnum. Einu 

sinni á Íslandsmóti kaffibarþjóna árið 2004 og ári síðar sænskri keppni í Malmö. Árið 2009 

eftir að hafa verið við nám í verkefnastjórnun í Svíþjóð fluttist ég heim og stofnaði fyrirtækið 

Kaffibíllinn ehf. ásamt þeim Jónínu Soffíu Tryggvadóttur og Njáli Björgvinssyni. Hugmyndin 

að Kaffibílnum hafði blundað í Jónínu og Njáli í nokkuð mörg ár. Sumar eitt á ferð þeirra um 

landið kom í ljós að mikil vöntun var á sælkerakaffi á mörgum stöðum utan höfuðborgarinnar. 

Þar sem þau hafa verið viðloðandi kaffihúsarekstur í mörg ár og höfðu haft hug á að stofna 

eigið kaffifyrirtæki í framtíðinni var kaffibíll gott byrjunarskref. Ég slóst í lið með þeim en ég 

hafði orðið vör við samskonar kaffibíla bæði í Svíþjóð og Danmörku. Eftir margra mánaða 

vinnu var fyrirtækið Kaffibíllinn ehf. stofnað þann 5. júní 2009. Kaffibíllinn er færanlegt 

kaffihús sem getur boðið upp á sælkerakaffi hvar sem er svo framarlega sem hægt er að 

tengjast rafmagni. Kaffidrykkirnir eru framreiddir af þaulreyndum kaffibarþjónum sem 

ferðast um landið á Kaffibílnum yfir sumartímann. Markmiðið er að breiða 

sælkerakaffimenningu út fyrir hefðbundnar staðsetningar. Með sælkerakaffi er átt við að 

hráefnið er fyrsta flokks, baunirnar eru nýlega ristaðar og ferlið frá baun í bolla er í höndum 

reynslumikils kaffibarþjóns. Að selja sælkerakaffi er ekki nýtt af nálinni en sá möguleiki að 

geta flutt þessa vöru á hina ýmsu staði, jafnvel langt fyrir utan borg eða bæ, er nýjung. Þessi 

aukna þjónusta við kaffiunnendur er því ákveðin nýsköpun í  kaffimenningu Íslendinga.  

Eftir að hafa starfað lengi við ýmis konar kaffitengda atburði (sem kaffibarþjónn, sett á 

laggirnar kaffifyrirtæki, setið í stjórn Kaffibarþjónafélags Íslands og skipulagt kaffitengda 

viðburði hjá félaginu) fannst mér tilvalið að tengja þessa hluti saman í lokaverkefni mínu í 

hagnýtri menningarmiðlun. Þannig væri hægt að gera eitthvað nýtt innan kaffisamfélagsins og 

því var tilvalið fyrir mig að tengja saman reynslu mína og tengslanet í kaffigeiranum og miðla 

íslenskri kaffimenningu. Hugmyndina að málþinginu fékk ég þann 9. febrúar 2012 á 

hugarstormsfundi með Jónínu Soffíu Tryggvadóttur. Við ræddum um hvað væri áhugavert að 

gera fyrir kaffisamfélagið hér heima og upp kom hugmyndin að málþingi, en slíkt hefði ekki 

verið haldið áður. Hugmyndin var kynnt nokkrum dögum síðar fyrir kennurum og 

samstarfsaðilum, hún samþykkt og ríkti mikil spenna um áframhaldið. 
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1.2 Efnistök og uppbygging greinargerðar 
Í greinargerðinni er greint er frá heimildum um íslenska kaffimenningu. Farið er yfir brot úr 

sögu kaffimenningar Íslendinga frá 18. öld til ársins 2008. Því næst er ferill verkefnisins og 

skipulagning málþingsins útskýrð frá hugmynd til framkvæmdar. Farið er yfir 

verkefnastjórnun og hvernig verkefnaferlið var skipulagt. Ákveðið grunnferli var valið til að 

fara eftir og helstu framkvæmdarþættir settir inn í ferlið. Ýmis verkfæri voru notuð í 

verkefnaferlinu eins og SVÓT, PEST og TOWS greiningar til að átta sig á stærð og umfangi 

verkefnisins. Til viðbótar voru önnur verkfæri notuð eins og Trello tékklistar og Google 

dagatal þar sem framkvæmdaráætlun, fundargerðir og dagbók voru geymdar. Því næst er sagt 

frá markaðsherferðinni fyrir málþingið og yfirliti yfir miðlunarleiðir sem voru notaðar. 

Ákveðið var að notast við mismunandi miðlunarleiðir á málþinginu, þ.e. munnlega, sjónræna, 

og grafíska miðlun. Með þessum mismunandi aðferðum var reynt að fræða gesti þennan dag 

ítarlega um samtíma kaffimenningu Íslendinga. Að lokum er yfirlit yfir samstarfsaðila og sagt 

frá eftirmálum málþingsins ásamt því að eftirfylgni verkefnisins eru gerð skil.  

1.3 Af hverju málþing um kaffimenningu?  
Ákveðið var að skipuleggja faglegt málþing fyrir kaffibarþjóna og áhugafólk um 

sælkerakaffimenningu. Áhugi var á meðal skipuleggjenda að fjalla um það sem er að gerast í 

samtíma kaffimenningu Íslendinga Hvað gerir málþing af þessu tagi fyrir íslenska 

kaffimenningu og hver eru helstu markmiðin með því?  Með því að halda málþing um 

kaffimenningu var hugmyndin sú að það myndi þjappa fólki saman sem hefur áhuga á eða 

vinnur með kaffi á einn eða annan hátt. Eitt aðal markmiðið með málþinginu var að miðla 

samtíma kaffimenningu Íslands með mismunandi miðlunaraðferðum (fyrirlestrar, 

upplýsingaveggspjöld, mynda- og myndbandasýning, sýnikennsla á mismunandi 

kaffiuppáhellingum). Hugmyndin var sú að bjóða ekki eingöngu upp á fyrirlestra heldur 

einnig að nota gagnvirkni til þess að fræða gesti með sýnikennslu á kaffiuppáhellingunum 

ásamt því hafa sjónræna miðlun og upplýsingaveggspjöld. Þannig væri fjölbreytnin í fyrirrúmi 

í framsetningu á efninu til að þjóna gestum málþingsins með ólíkum hætti. Þessar 

miðlunaraðferðir myndu vekja athygli á hinni ungu fagstétt kaffibarþjóna, kynna 

úrvalskaffigerð og kaffimenningu sem mótast hefur hér á landi. Markmiðið var ekki endilega 

að vera með niðurstöður í einstaka málefnum eða bein svör fyrir málþingsgesti. Frekar átti að 

reyna vekja upp spurningar þannig að eftir málþingið myndu skapast umræður milli fólks. 

Markhópurinn samanstóð af kaffibarþjónastéttinni, áhugasömum framtíðar kaffibarþjónum 

ásamt áhugafólki um kaffimenningu. Á málþinginu voru fyrirlestrar um hvað 
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sælkerakaffimenning hefur upp á að bjóða. Eitt markmiðið fólst í því að á málþinginu fengju 

kaffibarþjónar uppfærslu á því sem er að gerast í faginu ásamt því að áhugafólk fengi betri 

skilning á íslenskri kaffimenningu. Samtímaheimildir um íslenska kaffimenningu eru af 

skornum skammti og því er málþingið ákveðin heimild um það sem er að gerast í nútíma 

kaffimenningu. Málþingið var einnig liður i því að þróa og gera eitthvað skemmtilegt í 

kaffisamfélaginu á Íslandi undir formerkjum Kaffibarþjónafélags Íslands.  
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2. Kaffimenning á Íslandi  

2.1 Sagan 
Drykkurinn kaffi kemur fyrst til landsins á 18. öld en hann fer að verða almennur drykkur á 

Íslandi um miðja 19. öld.
2
 Kaffi var munaðarvara og ekki voru allir sem höfðu efni á því  

drekka kaffi eins og kemur fram í grein í Ísafold frá árinu 1887:  

Um aldamótin og framan af þessari öld var kaffi sjaldsmakkað á Íslandi. Því fór svo fjarri, að það væri 

eins og nú talið nauðsynlegt til daglegs viðurværis, að það var aðeins borið heldri gestum, en 

heimilismenn fengu það ekki nema á tyllidögum. En brátt vöndust menn daglegri nautn þess; það er 

samt fyrst eftir 1840, að kaffinautn fór að vaxa svo mjög, að hún nú er orðin eitt af verstu átumeinum 

Íslands í fjárhagslegu tilliti, og ein hin helsta rót hinna miklu verzlunarskulda, sem menn nú á dögum 

kveina svo mjög undan.
3
   

Almenningur keypti hrábaunir og voru baunirnar brenndar og malaðar heimavið. Þá voru 

baunirnar annarsvegar brenndar í potti eða í ofni. „Kaffið er brennt í þurrum potti, og er hrært 

stöðugt í, þar til baunirnar verða dökkar. Einnig má brenna kaffi í skúffu inni í bökunarofni, 

og gott er að láta ofurlitla feiti saman við baunirnar“.
4
 Þegar almenningur brenndi baunirnar 

heimavið var hugsað um handbrögðin við brennsluna. Ekki mátti glitta í hráan depil á baun 

því þá myndi kaffið verða bragðlaust og baunirnar þar með of lítið brenndar. En ef baunirnar 

væru hinsvegar of dökkar væri kaffið rammt. Fyrstu kaffibrennslufyrirtækin voru stofnuð eftir 

fyrri heimsstyrjöld og fór almenningur að hætta brenna baunirnar heima upp úr miðri 20. öld.
5
 

Á fimmta og sjötta áratug 20. aldar voru helstu kaffihúsin í hjarta Reykjavíkur og nutu 

vinsælda fólks á öllum aldri. Sem dæmi stunduðu menntaskólanemar mikið að fara á 

kaffihúsið Ellefuna sem stofnað var snemma á sjötta áratugnum og varð það nánast eins og 

annað heimili fyrir suma fastagesti. Þeir áttu sína föstu bása, sátu og sötruðu kaffi eða gos og 

fengu sér aðrar veitingar eins og vöfflur með rjóma eða ristað brauð. Annars var úrvalið ekki 

mikið eða fjölbreytt.
6
  

Hugtakið kaffimenning fer að koma fram um 1960. Orðið kaffimenning er þá til dæmis 

notað í auglýsingum hjá kaffihúsinu Mokka í tímaritinu Birtingi árið 1960. „Mokka, mekka 

                                                            
2 Hallgerður Gísladóttir, 1999, bls. 331. 
3 Kaffi-óhóf og kaupstaðarskuldir, 1887, bls. 71. 
4 Helga Sigurðardóttir, 1954, bls. 429. 
5 Hallgerður Gísladóttir, 1999, bls. 334-336. 
6 Eggert Þór Bernharðsson, 1998, bls. 348-351. 
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hinna vandlátustu kaffidýrkenda. Evrópsk kaffimenning á háu stigi.“
7
 Mokka var fyrsta 

kaffihúsið á Íslandi sem var með espressóvél með þar til gerðum espressó drykkjum en 

Mokka var opnað árið 1958. Í viðtali við Guðnýju Guðjónsdóttur eiganda Mokka talar hún um 

hvernig Mokka hafi verið frumkvöðull á sviði kaffimenningar á Íslandi. Þessi espressóvél 

markaði upphafið að því að handlaga hvern kaffibolla fyrir sig sem hafði ekki verið gert áður. 

Viðskiptavinirnir þurftu því að læra muninn á mismunandi kaffidrykkjum og fannst þeim 

skrýtið að þurfa að borga sama verð fyrir uppháhelltan kaffibolla og lítinn espressóbolla.
8
 

Guðrún nefnir einnig að á Mokka hafi alltaf verið reynt að bjóða upp á sömu vöruna svo að 

fólk vissi að hverju það gekk þegar það kom á kaffihúsið ásamt því að það þyrfti að geta lagt 

sálina svolítið í kaffilögunina.
9
  

Kaffihúsin í Reykjavík voru vinsæl á sjötta áratugnum. Á því tímabili voru á þriðja tug 

kaffihúsa í bænum. Á sjöunda áratugnum fækkaði mjög kaffihúsum í Reykjavík. Andróður og 

neikvæð viðhorf áttu eflaust sinn þátt í þessari fækkun. Einnig var aukin samkeppni við dans- 

og skemmtistaði ásamt litlum veitingahúsum og vínstúkur eða barir drógu að sér gesti. 

Menntaskólanemum fór einnig að fækka á kaffihúsum því með fjölgun nemenda í 

menntaskólum varð aukið félagslíf í skólunum sjálfum sem gerði það að verkum að kaffihúsin 

drógu síður að sér fólk á þessum aldri. Eftir 1960 varð algengara að stofnanir og fyrirtæki 

hefðu kaffistofur á sínum snærum fyrir starfsfólkið. Allar þessar breytingar bitnuðu á 

kaffihúsunum. Kaffihúsin höfðu verið góð til síns brúks og svarað ófullnægðri þörf í frekar 

einhæfu skemmtana og menningarlífi bæjarins. Eftir að fleiri valkostir buðust kom í ljós að 

kaffihúsin voru of mörg og stóðust ekki harða samkeppni. Mokka kaffi var eitt þeirra 

kaffihúsa sem stóðst samkeppnina og átti enn góðu gengi að fagna á síðari hluta níunda 

áratugarins. Kaffihúsamenningin var þá í dálítið annarri mynd en fyrr því ölstofur settu nú 

sterkan svip á miðborgina eftir að sala á áfengum bjór var leyfð þann 1. mars 1989.
10

  

Te & Kaffi stofnaði sína fyrstu verslun árið 1984 að Barónsstíg 18 en þá var lítið um 

gott kaffi á veitingastöðum á Íslandi. Eigendurnir Sigmundur Dýrfjörð og Berglind 

Guðbrandsdóttir kynntust kaffimenningu þegar þau bjuggu í Svíþjóð og hrifust af því hve 

mikil stemning fylgdi því að versla í litlu te- og kaffibúðunum. Þau féllu fyrir 

kaffimenningunni erlendis og vildu færa hana heim til Íslands. Tveimur árum síðar komu þau 

                                                            
7 Birtingur, 1960, kápusíða III. 
8 Margir kaffibollar á hálfri öld, 2008, bls. 26. 
9 Eggert Þór Bernharðsson, 1998, bls. 355. 
10 Eggert Þór Bernharðsson, 1998, bls. 353-356. 
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upp litlu kaffihúsi með verslun í bakhúsi á Laugavegi 24. Árið 1987 hófu Sigmundur og 

Berglind undirbúning að kaffiframleiðslu í húsnæði í Hafnarfirði.
11

 

Árið 1990 var fyrirtækið Kaffitár stofnað af Aðalheiði Héðinsdóttur. Hún hafði kynnst 

heimi sælkerakaffis sem á ensku nefnist speciality coffee þegar hún bjó í Bandaríkjunum á 

árum áður. Þetta kaffi hafði sterk áhrif á hana og tók að styrkjast löngun hjá henni til að kynna 

sér kaffi og kaffiheiminn betur. Í Bandaríkjunum lærði hún um framleiðsluferli kaffis og 

undirstöðuatriði kaffiviðskipta. Aðalheiður fjárfesti í brennsluofni árið 1990 og hóf að koma 

sér upp kaffibrennslu og byrjaði að brenna baunir og selja afurðir það sama ár en þá voru 

fjórar tegundir á boðstólum. Fimm árum eftir stofnun Kaffitárs var fyrsta kaffihús eða 

espressóbar Kaffitárs opnað í Kringlunni. Árið 1997 opnaði Kaffitár nýjan stað í Bankastræti 

8 vegna vinsælda í Kringlunni.
12

  

Með nýrri öld fer fagstétt kaffibarþjóna að mótast. Íslenska orðið kaffibarþjónn var 

þýtt úr enska heitinu „barista“ og var það gert árið 2000. Sama ár var haldinn fundur þar sem 

forsvarsmenn eftirfarandi kaffifyrirtækja: Kaffitár, Te & Kaffi, Karl K. Karlsson, Nýja 

kaffibrennslan og Súfistinn hittust á fundi að frumkvæði Aðalheiðar Héðinsdóttur eiganda 

Kaffitárs. Þetta voru fyrstu skrefin frá því að kaffifyrirtækin á Íslandi væru eingöngu í 

samkeppni hvert við annað yfir í það að sýna samstöðu í því að bjóða upp á sælkerakaffi á 

Íslandi. Þessi fundur var einnig upphafið að því að byrjað var að halda kaffikeppnir fyrir 

kaffibarþjóna. Í þessum kaffikeppnum unnu kaffibarþjónar að því að útbúa kaffidrykki úr 

sælkerakaffi. En af hverju að halda kaffikeppnir? Keppnirnar eru lærdómsríkar fyrir 

kaffibarþjóna og auka samstöðu meðal allra þeirra sem koma að þeim. Þær eru hvatning fyrir 

kaffibarþjóna og þeir fyllast eldmóði og metnaði ásamt því að vera ein besta þjálfun fyrir 

kaffibarþjóna. Aðrir þættir sem eru kannski ekki eins sýnilegir eru að keppnirnar geta gefið 

aukið sjálfstraust og ímynd þar sem keppandinn þarf að koma fram fyrir framan fjölda fólks. 

Sá kaffibarþjónninn sem verður Íslandsmeistari fer á heimsmeistaramót sem haldin eru 

víðsvegar um heiminn og sér Kaffibarþjónafélagið um að styrkja keppandann með flugmiða 

og gistingu í landinu sem heimsmeistaramótið er haldið. Það eru því miklir möguleikar fyrir 

kaffibarþjóna á því að ferðast og kynnast annarri menningu. Þeir sem hafa keppt  og unnið við 

kaffibarþjónafagið í ákveðinn tíma hafa einnig góða möguleika á því að fá starf sem 

kaffibarþjónn hvar sem er í heiminum. Íslenskir kaffibarþjónar hafa staðið sig ágætlega á 

heimsmeistaramótum í mismunandi kaffikeppnum síðan árið 2000. Sem dæmi má nefna að 

                                                            
11 Vefur. Teogkaffi, án árs. 
12 Vefur. Kaffitár, án árs. 
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íslenskir kaffibarþjónar hafa í tvígang lent í öðru sæti í stærstu kaffibarþjónakeppninni, World 

Barista Cup. Í keppninni sem ber heitið „Kaffi í góðum vínanda“ hafa Íslendingar einnig lent 

tvívegis í þriðja sæti og í keppninni „Fagsmökkun“ í öðru sæti. Það sem þessar kaffikeppnir 

hafa skilað kaffibarþjónafaginu og sælkera kaffimenningu á Íslandi síðan árið 2000 er aukin 

samstaða milli íslenskra kaffibarþjóna og kaffifyrirtækja. Árið 2001 var Kaffibarþjónafélag 

Íslands stofnað. Tilgangur og markmið félagsins er að skipuleggja kaffikeppnirnar og aðstoða 

keppendur við undirbúning fyrir heimsmeistaramót. Þessar keppnir eru Íslandsmót 

kaffibarþjóna, Íslandsmót í mjólkurlist, Íslandsmót í „kaffi í góðum vínanda“, Íslandsmót í 

fagsmökkun, Íslandsmót í Ibrik (tyrkneskt kaffi) og Íslandsmót í kaffigerð. Félagið gegnir 

einnig skyldum gagnvart Nordic Barista Cup (NBC), eða Norðurlandamóti kaffiliða, og sér 

um að velja í íslenska liðið ásamt stjórnarmeðlim NBC á Íslandi. Ásamt þessu er markmiðið 

að vinna að eflingu félagsmanna og auka þekkingu þeirra á kaffimenningu. Öll þekking sem 

félagsmenn verða sér úti um og kynna sér um kaffi er svo reynt að miðla út á við til 

almennings til þess að reyna að kynna þróunina í starfi kaffibarþjóna og uppbyggingu 

sælkerakaffis á Íslandi. Með tilkomu kaffikeppnanna hefur kaffibarþjónafagið þróast og 

breyst mikið síðan árið 2001.
13

 

Árið 2008 var Kaffismiðja Íslands opnuð við Kárastíg 1. Eigendurnir Sonja Björk 

Grant og Ingibjörg Jóna Sigurðardóttir starfrækja þar ásamt kaffihúsinu kaffibrennslu en þar 

er stór brennsluofn staðsettur fyrir miðju kaffihúsinu og brenna þær baunir daglega á 

kaffihúsinu. Kaffið sem unnið er með er einungis sælkerakaffi eða hið áðurnefnda speciality 

coffee. Einnig starfrækja þær kaffiskóla þar sem tekið er á móti einstaklingum og hópum. Í 

kaffiskólanum er kennd fagsmökkun. Kaffið er smakkað eftir ákveðnu smökkunarferli og  

farið er yfir uppruna og ræktun kaffisins. Einnig er hægt að fræðast um þau handtök sem þarf 

að kunna þegar verið er að laga espressó eða aðra espressó kaffidrykki á þar til gerðri 

espressóvél.
14

  

Þekking á sælkerakaffi hefur þróast ört og breiðst út meðal kaffibarþjóna og til 

kaffiunnenda. Ný kaffihús hafa opnað og áhugasömum kaffiunnendum á Íslandi hefur fjölgað. 

Ísland sem faglegt kaffiland hefur þróast hratt síðastliðin tólf ár með mikinn metnað gangvart 

sælkerakaffi. Kaffihús á Íslandi þykja almennt bjóða upp á mjög gott kaffi. Kaffiunnendur eru 

duglegir að taka þátt í kaffisamræðum og fræðast um kaffi. Nýjar kaffispjallsíður á 

                                                            
13 Fyrirlestur. Sonja Björk Grant, 28. apríl 2012. 
14 Vefur. Kaffismiðjan, án árs. 
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samfélagsmiðlum hafa verið stofnaðar þar sem þátttaka í umræðum um sælkerakaffi og 

kaffimenningu almennt hefur aukist.
15

   

Það má því segja að frá 19. öld hafi kaffi lengi vel verið vinsæll drykkur á Íslandi. 

Með tilkomu espressóvéla til landsins þróaðist kaffimenningin frá því að vera eingöngu með 

uppáhellt kaffi yfir í að bjóða upp á mismunandi tegundir esspressó kaffidrykkja ásamt því að 

fleiri kaffihús fóru að leggja áherslu á úrvalskaffi. Við aldamótin 2000 verða stakkaskipti í 

kaffimenningunni þegar Kaffibarþjónafélag Íslands var stofnað og ný fagstétt kaffibarþjóna 

fer að mótast sem styrkist með ári hverju. Hér lýkur ágripi af sögu kaffimenningar á Íslandi en 

í næsta kafla verður farið yfir verkefnaferlið í heild sinni frá því að hugmynd fæðist og yfir í 

eftirfylgni verkefnisins. Farið verður yfir framkvæmdarferlið í kafla fjögur þar sem sagt er frá 

undirbúningsferlinu fyrir málþingið og hvernig til tókst með framkvæmdina. Að lokum er 

farið yfir hvað hefði betur mátt fara og eftirmála málþingsins. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                            
15 Fyrirlestur. Sonja Björk Grant, 28. apríl 2012.  



11 
 

3. Verkefnaferli fyrir kaffimálþing 

3.1 Verkefnaferlið  
Verkefni eru mismunandi að gerð en uppbygging og framvinda verkefnanna getur verið 

svipuð í framkvæmd. Mynd 1 sýnir ákveðið grunnferli sem notað var við vinnu og 

skipulagningu á málþinginu. 
16

  

 

 

Mynd 1. Verkefnaferli. 

3.2 Verkefnastjórnun 
Ábyrgð verkefnastjórans er margþætt og mismunandi aðilar sem verkefnastjórinn þarf stöðugt 

að vera í sambandi við. Þessum aðilum má skipta í þrjá hópa. Fyrst er það ábyrgð gagnvart 

stofnunum sem koma að verkefninu, síðan er það ábyrgð gagnvart verkefninu sjálfu og 

markhóp og að lokum er það ábyrgð gagnvart fólkinu og teyminu sem vinnur að framkvæmd 

verkefnisins. Háskóli Íslands á mikilvægan þátt í verkefninu og mikil samskipti voru milli 

ólíkra aðila innan háskólans. Því var mikilvægt að sú samvinna gengi vel fyrir sig. 

Verkefnastjóri bar höfuð ábyrgð á sjálfu verkefninu og voru markhóparnir nokkrir. Þegar 

talað er um markhóp þá er átt við gesti málþingsins, stjórn Kaffibarþjónafélags Íslands og 

félagsmenn þess, einnig má segja að kennarar hafi verið þriðji markhópurinn. Velgengni 

verkefnisins fólst meðal annars í því að allir þessir aðilar yrðu sáttir að lokum með verkefnið. 

3.3 Verkefnaáætlun 
Á mynd 2 er sama ferli og á mynd 1 nema hér hafa verið settir inn stórir framkvæmdarþættir  

úr verkefninu inn í ferlið. Málþingið var haldið laugardaginn 28. apríl í Háskóla Íslands Odda 

stofu 101. Málþingið var opið þannig að gestir þurftu ekki að skrá sig. Málþingið fékk nafnið 

Hinir ólíku vegir til kaffibollans en um það bil þriggja mánaða vinna fór í að undirbúa 

málþingið. Í kafla 4 um framkvæmd verkefnisins er nánar farið í hvern og einn 

framkvæmdarþátt grunnferlis verkefnisins og er kaflaskiptingin í kafla 4 sett upp eftir mynd 2 

af framkvæmdarferlinu. Fyrst er farið yfir hvernig hugmyndin bar að og hvernig hún var 

samþykkt til framkvæmdar á bls. 11. Síðan er farið yfir þær greiningar sem unnar voru við 

undirbúning málþingsins til þess reyna átta sig á umfangi og umgerð verkefnisins. Ýmis 

                                                            
16 Monica Lööw, 2003, bls. 18. 
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verkfæri voru notuð við framkvæmd verkefnisins og bls. 14-16 er sagt frá því hvaða verkfæri 

voru notuð og hvernig þau nýttust við skipulagninguna. Þá kemur kafli um það hvernig 

verkefnið var markaðsett, undirbúning svæðisins fyrir málþingssalinn ásamt því hvaða 

miðlunarleiðir voru notaðar á málþinginu. Því næst er farið yfir hvaða samstarfsaðilar komu 

að verkefninu og þær umfjallanir sem málþingið fékk. Að lokum er farið yfir eftirfylgni 

verkefnisins og þá óvæntu atburði sem áttu sér stað á bls. 20-33.  

 

 

 

Mynd 2. Framkvæmdarferli. 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

4. Framkvæmd 

4.1  Hugmyndin  
Á hugarstormsfundinum þann 9. febrúar var rætt um hvernig málþingið gæti farið fram í 

grófum dráttum. Hugsunin var sú að það væru fjórir til fimm fyrirlesarar en fyrirlestrarnir 

myndu fjalla á einhvern hátt um sælkerakaffi, kaffibarþjónafagið og kaffimenningu. Einnig 

kom sú hugmynd strax á þessum fundi að eftir málþingið yrðu kaffibarþjónar tilbúnir að hella 

uppá kaffi handa málþingsgestum með mismunandi uppáhellingaraðferðum. 

4.2 Tillögur og útfærsla á málþingi 
Eftir að hafa útfært hugmyndina betur var hún kynnt snemma í febrúarmánuði fyrir kennurum 

og stjórn Kaffibarþjónafélags Íslands. Kennarar samþykktu verkefnið og stjórn 

Kaffibarþjónafélagsins var áhugasöm fyrir því að vera aðalsamstarfsaðili og stór hluti af 

málþinginu.  

 Helsti samstarfsaðili málþingsins var Kaffibarþjónafélag Íslands og voru það þau 

Sonja Björk Grant formaður og Pálmar Þór Hlöðversson varaformaður félagsins sem 

aðstoðuðu við skipulagningu þess. Haldnir voru fundir með þeim til að móta markmið og 

ramma í kring um málþingið. Sameiginlega ákváðum við hvaða efni við vildum miðla og 

hvaða umfjöllunarefni væru spennandi fyrir markhópinn og út frá því var ákveðið hverjir 

væru ákjósanlegir til að halda fyrirlestra. Samhliða voru kennarar með í skipulagningarferlinu 

og komu með tillögur varðandi einstaka þætti. Ýmsir aðrir aðilar komu að málþinginu og 

lögðu vinnu sína í verkefnið. Þessir aðilar voru meðal annars félagsmenn Kaffibarþjónafélags 

Íslands, kaffifyrirtæki, ljósmyndarar, kennarar, starfsfólk háskólans, ættingjar og vinir. Ásamt 

því að bera ábyrgð gangvart markhópunum þrem að ofan var það einnig á minni ábyrgð að 

halda utan um alla aðila sem komu að málþinginu á einn eða annan hátt. 

4.3 Forvinna og greining 

4.3.1 SVÓT, PEST og TOWS 

Snemma í skipulagningunni voru gerðar SVÓT og PEST  greiningar (sjá myndir 3 og 4). 

SVÓT greining er verkfæri sem notað er til þess að skilja betur styrkleika og veikleika 

verkefnisins. Einnig er það notað til þess að greina tækifæri og ógnir sem kunna að stafa að 

verkefninu. PEST greining er mikilvæg til þess að skilja stóra samhengið í verkefninu. 

Stjórnmála-, samfélagslegt-, tæknilegt- og hagrænt umhverfi er greint. Þegar búið er að PEST 

greina sem gert er með því að telja upp atriði sem tengjast umhverfi verkefnisins er betur hægt 

að átta sig á hvaða ráðstafanir er hægt að gera til að reyna að stjórna umhverfisþáttum sem 
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tengjast verkefninu. Þó eru sumir þættir í umhverfi verkefna sem ekki er mögulegt að hafa 

áhrif má nefna til dæmis veður. Einnig var ákveðið að prufa svokallaða TOWS greiningu (sjá 

mynd 5) sem er framlenging á SVÓT greiningu. Með TOWS greiningunni er farið skrefi 

lengra í því að greina verkefnið. TOWS greining hjálpar til við að fá betri skilning við val á 

þeim stefnum sem taka á í verkefninu. Með aðstoð TOWS greiningarinnar fær maður aðstoð 

við að svara eftirfarandi spurningum. Hvernig á að vinna sem best með styrkleikana? Hvernig 

á að sniðganga veikleika? Hvernig á að nýta tækifærin? Hvernig á að stjórna ógnum?
17

 Þar 

sem  þessar greiningar voru gerðar tiltölulega snemma í ferlinu var sumt sem átti eftir að 

breytast í verkefnaferlinu og því myndu greiningarnar líta öðruvísi út ef þær hefðu verið 

uppfærðar í ferlinu sem ekki var gert. Hér eru greiningarnar eins og þær voru gerðar um 

miðjan mars mánuð.  

Mynd 3. SVÓT greining. 

Með SVÓT greiningunni varð ljóst að auðvelt yrði að nálgast einstaklinga sem tengjast 

kaffisamfélaginu á Íslandi þar sem það er fremur lítið og þar sem ég hef sjálf til dæmis setið í 

stjórn Kaffibarþjónafélags Íslands myndi það einnig verða auðveldara að nálgast það fólk sem 

                                                            
17 Vefur. Mind Tools, án árs. 

 

 

Styrkleikar    

Sterkt tengslanet innan um kaffisamfélagið á íslandi.  

Kaffisamfélagið lítið og því auðvelt að nálgast fólk. 

Mikið og fjölbreytt efni innan um kaffimenningu til að 
fjalla um. 

Fólk hefur almennt áhuga á kaffi. 

Ekki mikill kostnaður. 

Mikil spenna meðal þáttakenda þar sem þetta er í 
fyrsta skipti sem málþing af þessu tagi er haldið. 

 

 

 

Tækifæri 

Ný leið til að kynna kaffibarþjónafagið og 
sælkerakaffimenningu. 

Upphefur kaffibarþjónastarfið og gerir fagið 
áhugaverðara. 

Gæti orðið árlegur viðburður hjá Kaffibarþjónafélagi 
Íslands. 

Þjappar fagaðilum saman og skapar meiri samræður 
milli fagstétta. 

 

 

Veikleikar 

Staðsetning málþingsins ekki vel þekkt meðal 
almennings. 

Málþingið haldið í prófatíð. 

Lítið fjármagn til umráða. 

Fyrsta málþing Kaffibarþjónafélags Íslands og því 
alveg óþekkt. 

 

 

 

 

Ógnir 

Aðrir viðburðir haldnir á sama tíma. 

Fyrirlesarar afboða komu sína. 

Stærð á sal of stór eða of lítil. 

Markaðssetning nær ekki til markhópa.  

 

 

 

 

 

 SVÓT 
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yrði partur af verkefninu. Það yrði áskorun að ná að kynna verkefnið þar sem þetta yrði fyrsta 

málþingið sem haldið væri af félaginu og fjármagn fyrir verkefnið væri af skornum skammti 

fyrir markaðsetningu. Tækifærin við verkefnið væru þau að þjappa saman fólki sem hefur 

áhuga á kaffimenningu og að þetta gæti orðið viðburður sem passaði inn í árlegt 

viðburðardagatal hjá Kaffibarþjónafélagi Íslands. 

Mynd 4. PEST greining. 

PEST greiningin leiddi í ljós að vissar reglur sem gilda fyrir sum húsnæði Háskóla Íslands 

gerðu það að verkum að ekki yrði hægt að auglýsa kaffifyrirtæki sem styrktu verkefnið né 

vera með eigin veitingar í boði. Með notkun samfélagsmiðla á netinu yrði þó hægt að 

markaðsetja verkefnið á netinu ókeypis. Einnig leiddi greiningin í ljós að salurinn sem varð 

fyrir valinu til þess að halda málþingið hafði vissa kosti og galla sem þyrfi að takast á við. Það 

sem ég vonaðist til að fá út úr TOWS greiningunni var að geta unnið betur úr þeim punktum 

sem ég náði að koma með í SVÓT og PEST greiningunum og setja eins konar niðurstöður úr 

þeim á blað. Ég hafði aldrei gert TOWS greiningu áður og fannst mér gott að vinna með 

greiningarnar aðeins lengra. Niðurstöður TOWS greiningarinnar sjást hér að neðan í mynd 5.    

Stjórnmála umhverfi 

Kaffifyrirtæki sem styrkja verkefnið fá ekki auglýsingu í 
markaðsherferð né innan veggja Háskóla Íslands. 

Boðið verður upp á veitingar á málþinginu. Þar sem 
veitingarnar koma ekki frá veitingaaðilum á 
háskólasvæðinu er ekki leyfilegt að vera með 
málþingið á hvaða stað sem er í Háskóla Íslands.  

 

 

Hagrænt umhverfi 

Salur 101 er notaður undir málþingið sem og svæðið 
fyrir utan salinn. Flott aðstaða en þó áhyggjuefni að 
staðsetning sé ekki nógu þekkt meðal almennings. 

Stærðin á salnum er fyrir 100 manns. Gæti verið of 
stór eða of lítill þar sem ekki er vitað um gestafjöldann 
fyrirfram. 

Veðurfar gæti haft áhrif á mætingu á málþingið, til 
dæmis ef sól og gott veður verður þá gæti fólk hætt 
við að koma. 

Félagslegt umhverfi 

Passa þarf upp á sambönd milli ólíkra aðila sem koma 
að málþinginu þannig að allir verði ánægðir með sinn 
þátt í verkefninu. 

 

 

 

 

 

 

Tæknilegt umhverfi 

Nýta vel alla samfélagsmiðla í markaðssetningu. 

Nokkur mismunandi tæknileg atriði þurfa að vera í 
fullkomnu lagi á málþingsdeginum eins og mynda- og 
myndbandasýningar ásamt glærusýningum. 

Prentað efni þarf að vera tilbúið nokkrum dögum fyrir 
málþingið og verða forritin Illustrator og Indesign 
notuð í hönnun og umbrot. 

Prentun fer fram í Háskólaprenti. 

 

 

PEST 
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Mynd 5. TOWS greining. 

4.3.2 Kostnaðaráætlun 

Ljóst var að ekki væri mikið fjármagn til við framkvæmd á málþinginu. SVÓT, PEST og 

TOWS greiningarnar sýndu fram á að það yrði lítill kostnaður sem fylgdi framkvæmdinni og 

að nauðsynlegt væri að nýta tengslanet ásamt því fá samstarfsaðila til að aðstoða við 

verkefnið. Styrkir voru fengnir frá Kaffitári og Litla Bóndabænum fyrir veitingum. Hagnýt 

menningarmiðlun stóð straum af leigu á sal og sá um prentun á upplýsinga- og veggspjöldum.  

4.3.3 Google dagatal 

Þegar ég var að ákveða hvernig ég ætlaði að halda utan um verkefnið þá hugsaði ég mig 

vandlega um hvaða verkfæri ég skyldi nota. Það eru til ótal verkfæri á markaðnum til að 

aðstoða við skipulagningu. Sum þessara verkfæra verður að greiða fyrir og ég vildi reyna að 

finna ókeypis lausn. Ég valdi að nota Google dagatal því ef maður er með tölvupóstfang hjá 

Google tengist það Google dagatalinu. Google dagatal virkar þannig að hægt er að setja inn í 

dagbókina alla fundi sem skipulagðir eru og fyrir hvern fund sendist sjálfkrafa áminning á 

tölvupóstfangið með upplýsingum um fundinn. Ásamt þessu er hægt að smella á fundinn í 

dagbókinni og hægt er að skrifa fundargerð og vista hana í Google dagatalinu þannig að allt er 

á sama stað. Ég hélt alla mína vinnudagbók á Google dagatali og fannst mjög gott að geta haft 

yfirsýn yfir komandi fundi en einnig geta lesið hvað gerðist á liðnum fundum, allt á sama stað. 

 

Styrkleikar notaðir til að upphefja tækifærin 

Fjölbreytt efni um kaffimenningu og góður flutningur á 
efninu gæti skapað hugarfarsbreytingu hjá fólki varðandi 
sælkerakaffi.  

Nýjir einstaklingar fá áhuga á kaffibarþjónafaginu. 

Málþingið haldið á hlutlausum stað og því þægilegt fyrir 
samkeppnisaðila að mæta og vonandi skapast fjölbreyttar 
umræður um kaffimenningu. 

 

 

Styrkleikar notaðir til að minnka ógnir 

Fjölbreytt efni um kaffimenningu gerir það að verkum að 
áhugasamir aðilar um kaffi velja frekar að mæta á 
málþingið í stað þess að fara á aðra viðburði sem haldnir 
eru á sama tíma. 

Ef  fyrirlesari afboðar komu sína gæti sterkt tengslanet 
aðstoðað við að finna varamanneskju ef nægur tími er til 
stefnu. 

Nota sterkt tengslanet til að aðstoða við markaðssetningu 
á málþinginu. 

Minnka veikleika með því að nota tækifærin 

Þar sem þetta er fyrsta málþingið sem haldið er um 
kaffibarþjónafagið og sælkerakaffimenningu kemur það til 
með að upphefja þessa tvo þætti.  

Gott að nýta tengslanetið innan um kaffisamfélagið til 
þess að fá aðstoð við framkvæmd og fjáröflun fyrir 
verkefnið. 

 

 

 

 

Minnka veikleika og forðast ógnir 

Lítið fjármagn er til umráða við framkvæmdina og þess 
vegna er mikilvægt að nýta tengslanetið vel og fá marga 
aðila í samstarf til að aðstoða við framkvæmdina. 

Þar sem viðburður af þessu tagi hefur ekki verið haldinn 
áður verður að passa upp á að ná til markópsins með 
góðri markaðsetningu. 

 

 

 

 

TOWS 
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Ásamt því að setja fundargerð inn í dagbókina er einnig hægt að setja inn 

framkvæmdaráætlun með tilheyrandi skilafrestum. Framkvæmdaráætlunin birtist fyrir ofan 

dagatalið. Allt þetta er svo hægt að setja í mismunandi liti og þannig merkja til dæmis 

áríðandi hluti með rauðu og svo framvegis (sjá mynd 6). 

 

Mynd 6. Google dagatal. 

4.3.4 Trello listar  

Þegar ég hef verið að skipuleggja viðburð þar sem hugsa þarf um ótal atriði stór og smá hefur 

reynst mér vel að skrifa svo kallaða „to do“ lista. Þessa lista hef ég alla jafna skrifað niður á 

blað til þess að þurfa ekki að hugsa stöðugt um öll smáatriði á meðan skipulagningu stendur. 

Fyrir málþingið prufaði ég að nota verkfæri sem einnig er ókeypis á vefnum sem kallast 

Trello. Á heimasíðunni www.trello.com er hægt að skrá sig og útbúa áðurnefnda „to do“ lista. 

Þegar heimasíðan er opnuð birtast þrír listar. Sá fyrsti kallast „to do“ sá næsti „doing“ og sá 

þriðji „done“. Einnig getur notandi útbúið nýja lista eins og ég gerði í þessu verkefni en þann 

lista kallaði ég „on hold“ (sjá mynd 7). Við byrjun verkefnis er byrjað á því að hlaða inn í „to 

do” listann öll þau atriði sem þarf að muna. Þegar verkefnið er komið í gang er hægt er að 

flytja atriði sem eru á „to do“ listanum yfir í hina tvo eftir því hvar maður er staddur í 

verkefninu. Þessi síða er notendavæn og það virkar mjög hvetjandi fyrir notandann að minnka 

„to do“ listann þangað til að öll atriðin verða komin í „done” listann. Með aðstoð Trello 

minnkaði óþarfa stress hjá mér yfir hlutum sem væru hugsanlega að gleymast því að um leið 

og mér datt eitthvað í hug sem ég þurfti að muna var það komið inn á Trello.  
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Mynd 7. Yfirlit yfir Trello listana. 

4.4 Framkvæmdarferlið dagana fyrir málþing 

4.4.1 Markaðssetning  

Þegar komin var mynd á dagskrá málþingsins var tímabært að hefja markaðssetninguna. 

Reynt var að hafa málhópinn fyrir málþingið efst í huga þegar valið var hvar 

markaðssetningin færi helst fram. Auglýst var með rafrænum hætti en ekki var fjármagn til 

þess að prenta veggspjöld eða dreifispjöld. Ég útbjó dagskrá málþingsins rafrænt og var það 

aðalauglýsingin sem notuð var á vefnum. Útlit og umbrot auglýsingarinnar varð mikið 

umhugsunarefni en ég vildi hafa hana einfalda og skýra með skemmtilegum litum. Því fannst 

mér tilvalið að setja inn kaffibaunir í björtum litum, frá ljósum lit yfir í dökkan lit líkt og frá 

hrábaunum yfir í brenndar baunir. Ég var dugleg að skoða aðrar málþingsauglýsingar 

varðandi uppsetningu á texta og tók mér nokkrar fyrirmyndir sem ég setti saman og útkoman 

varð eins og mynd 8 sýnir. Auglýsing með dagskrá málþingsins var send á kaffihús sem 

sérhæfa sig í framleiðslu á sælkerakaffi. Innan þessa fyrirtækja var sendur innanhúss 

tölvupóstur frá yfirmönnum á alla starfsmenn innan fyrirtækjanna. Einnig var sent á aðila sem 

sjá um heimasíðuna Freisting en það er heimasíða fyrir ýmsar fagstéttir eins og kokka, vín- og 

barþjóna en málþingið fékk auglýsingu þar. Heimasíða Kaffibarþjónafélags Íslands auglýsti 

málþingið en einnig var samfélagsmiðillinn Facebook vel nýttur í markaðssetingunni. 
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Mynd 8. Dagskrá sem notuð var í markaðssetningu. 
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Markaðssetning fór einnig fram innan háskólasamfélagsins en auglýsing um málþingið var sett á 

viðburðardagatal háskólans ásamt því að gerð var frétt um viðburðinn og sett á vef HÍ (sjá mynd 

9). Markaðsdeild HÍ sá einnig um að senda fréttatilkynningu um málþingið á Morgunblaðið, 

Fréttablaðið og DV.   

 

Mynd 9. Frétt á vef Háskóla Íslands. 

4.4.2 Generalprufa og undirbúningur á svæði 

Generalprufa var haldin föstudaginn 27. apríl. Markmiðið með henni var  að leyfa öllum þeim  

sem voru með erindi að koma í sal 101 í Odda þar sem málþingið fór fram og taka stutta 

æfingu. Fyrirlesararnir gátu á æfingunni séð hvernig allt liti út, prufað að standa í pontu og æft 

hluta úr sínum erindum. Einnig fékk ég tækifæri til að æfa mig í hlutverki fundarstjóra. Á 

prufunni gafst hópnum tækifæri á að ná að verða samstíga fyrir sjálfan málþingsdaginn. 

Generalprufan var hugsuð sem tækifæri til þess að athuga öll tæknimál varðandi 

glærusýningar og stilla hljóðnema í sal með aðstoð frá umsjónarmanni Odda. Þann 28. apríl 

voru tveir umsjónarmenn Odda tilbúnir til aðstoðar fyrir uppsetningu svæðis snemma um 

morguninn. Þeir stilltu alla hljóðnema í sal eins og ákveðið hafi verið á generalprufunni ásamt 

því að koma mynda- og myndbanda sýningum í gang á svæðinu í Odda fyrir utan 

fyrirlestrasalinn sem ákveðið hafði verið að sýna. Einnig þurfti að stilla upp borðum fyrir kaffi 

uppáhellingarnar og meðlætið. Sjálf sá ég um að setja upp upplýsingaveggspjöldin. 

4.4.3 Miðlunarleiðir 

Nokkrar miðlunarleiðir voru valdar til þess að koma efninu til skila til gesta málþingsins. 

Málþingið var skipulagt á þann hátt að gestir fengu að upplifa kaffimenningu á ólíka vegu 
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með því að hafa fjölbreytta fyrirlestra þar sem gestum gafst kostur á að spyrja fyrirlesara. 

Einnig voru pallborðsumræður, en með þeim var ætlunin að skapa samspil milli gesta og 

pallborðsmeðlima (sjá mynd 10). 

  

Mynd 10. Pallborðsmeðlimir til vinstri, málþingsgestir til hægri.  

Upplýsingaveggspjöld voru á veggjum beint fyrir utan fyrirlestrasalinn sem gestir gátu skoðað 

og lesið um kaffifróðleik. Tveir flatskjáir voru á svæðinu fyrir utan fyrirlestrasal, á öðrum 

þeirra var sýnd myndasýning og á hinum var stutt myndband. Við komu fengu gestir 

málþingins afhent tvö mismunandi spjöld með upplýsingartexta um kaffiuppáhellingar. Við 

lok málþingsins var gestum boðið upp á kaffi en þar gátu þeir fylgst með kaffibarþjónum hella 

upp á kaffi með mismunandi uppáhellingaraðferðum (sjá mynd 11). Þessar 

uppáhellingaraðferðir voru sömu aðferðir og þær sem voru á upplýsingaspjöldunum sem 

gestirnir fengu að taka með sér heim. Með þessum mismunandi miðlunaraðferðum var 

markmiðið að nota gagnvirkni til þess að fræða gestina en um leið að skapa skemmtilegt 

umhverfi fyrir þennan dag og vonandi gefa gestum góða innsýn í samtíma kaffimenningu og 

skapa góðar minningar hjá gestum málþingsins (sjá mynd 12). 

 

Mynd 11.  Uppáhellingaraðferðirnar V60 trekt og Aeropress. 
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Mynd 12. Gestir málþingsins gæða sér á kaffi.  

Til að byrja með má nefna að helsta miðlunarleiðin hafi verið munnleg miðlun. Fyrirlestrarnir 

skiptu miklu máli fyrir verkefnið og mikið var lagt upp úr því að þeir yrðu áhugaverðir og 

fjölluðu um kaffimenningu á ólíkan hátt. Málþingið var frá klukkan eitt til hálf fjögur og því 

mikilvægt að halda fólkinu við efnið. Fyrirlesararnir lögðu því mikið upp úr því að hafa flottar 

glærusýningar sem studdu við áhugaverð umfjöllunarefni. Fyrirlestraformið var því kjörin 

miðlunaraðferð til þess að ná til margra einstaklinga á einu bretti á skömmum tíma.  

Dagskrá málþingsins var margþætt og efnistök ólík en hér er stutt yfirlit yfir hvert 

umfjöllunarefni sem var flutt á málþinginu. Einn kaffi takk! Pálmar Þór Hlöðversson hélt 

fyrirlestur um þjónustu á kaffihúsum. Kaffibarþjónn getur veitt ákveðna þjónustu en oft er 

litið á starf kaffibarþjónsins sem eingöngu afgreiðslustarf. Pálmar talaði um  samskipti milli 

kaffibarþjóna og viðskiptarvina sem almennt fara fram á kaffihúsum og hvernig 

kaffibarþjónar geta nýtt sér mismunandi leiðir til þess að ná til kaffiunnendans og miðlað kaffi 

fróðleik. Athygli vakti að Pálmar notaði snjallsíma við flutning á fyrirlestrinum en enn sem 

komið er fer lítið fyrir slíkri notkun á ráðstefnum. Þessi notkun virtist hafa mismunandi áhrif á 

gesti. Annarsvegar má ætla að gestir hafi upplifað hann sem svo að fyrirlesarinn náði góðu 

sambandi við salinn með því að hafa punktana í snjallsímanum en ekki verið bundinn blöðum. 

Hinsvegar er líklegt að sumir hafi velt því fyrir sér hvort hann væri stöðugt fylgjast með 

símanum samhliða flutningnum. Næst tók Sonja Björk Grant til máls en fyrirlesturinn hennar 

fékk heitið Samstaðan í kaffiheiminum, keppnir heima og heiman. Sonja fór stuttlega yfir 

kaffisögu Íslendinga frá 18 öld en lagði mesta áherslu á nýja kaffimenningu frá árinu 2000. 

Hún svaraði spurningunni „af hverju eru allar þessar kaffi keppnir?” og „hvað eru 

kaffibarþjónar að fá út úr keppnunum?” Tækifæri, tíðarandi og tengslanet. Pallborðsumræður 

um tækifæri í kaffibransanum. Hverjir eru möguleikarnir að vaxa í starfi innan kaffibransans? 

Hvernig nýtist kaffibarþjónamenntunin? Þau Erna Elínbjörg Skúladóttir, Jónína Soffía 
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Tryggvadóttir og Unnsteinn Jóhannsson töluðu um hvernig þau hafa nýtt sér kaffifróðleik í 

sínu lífi á ólíkan hátt. Ferðalög erlendis, vinna í kaffiræktunarlöndum, kaffikeppnir, tengslanet 

og hönnun á kaffitengdum verkefnum voru meðal annars umfjöllunarefnin. Grunnþættir í 

kaffigerð. Tumi Ferrer hélt erindi um atriði sem gera kaffið betra þegar verið er að hella upp á. 

Eins og til dæmis ferskleiki kaffibauna, mikilvægi þess að vera með rétt hlutföll á vatni og 

kaffi og hve mikilvægt það er að hafa góða kvörn. Eins og sést á titlunum og stuttum 

útskýringum erindanna var reynt að einblína á kaffibarþjónafagið eins og það er í dag og 

hvernig það hefur mótast ásamt því að fara yfir aðferðir við kaffigerð sem notaðar eru í dag. 

Ástæðan fyrir því að ekki var farið mikið yfir kaffimenningu Íslendinga frá sögulegu 

sjónarhorni (Sonja kom aðeins inn á það í sínum fyrirlestri) er sú að meiri áhugi var á meðal 

skipuleggjenda að horfa til þess sem er að gerast í samtíma kaffimenningu Íslendinga og því 

var málþingið frekar sérsniðið að því en ekki eldri kaffimenningu og hvernig var gert hér áður 

fyrr.  

Grafík er ein leið til þess að túlka efni sem á að miðla. Grafík getur skipt sköpum til 

þess að ná sambandi við gesti við miðlun á ákveðnu efni.
18

 Miklar umræður sköpuðust á 

fundum í framkvæmdarferlinu varðandi hvaða efni skyldi miðla á grafískum veggspjöldum 

því nóg er til af kaffifróðleik. Að lokum var ákveðið að gera fjögur veggspjöld með lýsingum 

á bragði í kaffi. Til er svokallað kaffibragðhjól sem notað er til þess að lýsa lykt og bragði á 

kaffi (sjá mynd 13). Kaffibarþjónafélagið fjárfesti nokkrum dögum fyrir málþingið í 

veggspjaldi af kaffibragðhjólinu. Ég útbjó fjögur veggspjöld í stærð A3 í kring um 

kaffibragðhjólið með nokkrum  íslenskum þýðingum á orðum úr kaffibragðhjólinu ásamt 

stuttum útskýringartextum (sjá myndir 14, 15, 16, og 17). Það voru heilmikil heilabrot í kring 

um það hvernig ég myndi setja þessa texta fram. Þar sem að kaffibragðhjólið er litríkt ákvað 

ég að útbúa ramma í kringum textana með litunum úr kaffibragðhjólinu. Ástæðan fyrir því að 

þetta efni var valið var sú að þar sem gestirnir myndu fá að bragða sama kaffið með 

mismunandi uppáhellingum og þar með finna bragð muninn var hugmyndin að þau gætu lesið 

veggspjöldin með bragðlýsingunum og farið að spá í hvaða brögð þau væru að finna í kaffinu. 

Þetta yrði því góð leið til þess að ná að tengja upplifunina að smakka kaffi og fróðleik um 

kaffibragð. 

                                                            
18 Philip Huges, 2010, bls. 102. 
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Mynd 13. Kaffibragðhjól. 

 

Mynd 14. Veggspjald 1. 

Mynd 14.Veggspjald 1. 
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Mynd 15. Veggspjald 2. 

 

 

Mynd 16. Veggspjald 3. 
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Mynd 17. Veggspjald 4. 

Einnig voru útbúin og prentuð upplýsingaspjöld sem gestum voru gefin. Á þeim mátti finna 

uppskriftir að tveimur mismunandi uppáhellingaraðferðum, annarsvegar Aeropress 

uppáhellingu (sjá myndir 18 og 19) og hinsvegar V60 trekt uppáhellingu (sjá myndir 19 og 

20). Ákveðið var að útbúa slík upplýsingaspjöld þar sem einn fyrirlesturinn fjallaði um 

grunnþætti í kaffigerð. Ég hafði ákveðna fyrirmynd af svipuðum kaffispjöldum frá Noregi. 

Stærð og umbrot á spjöldunum voru svipuð norsku spjöldunum og setti ég það upp í 

umbrotsforritinu Indesign. Ég teiknaði nýjar myndir í forritinu Illustrator sem 

stuðningsmyndir við textann en textinn er eftir mig sjálfa, Pálmar Þór Hlöðversson og Tuma 

Ferrer, en við unnum hann í sameiningu. Að málþingi loknu helltu kaffibarþjónar upp á kaffi 

með uppáhellingaraðferðunum sem kynntar voru á upplýsingaspjöldunum. Gestir fengu 

þannig fyrirlestur um kaffigerð, sáu hvernig slíkar uppháhellingar eru framkvæmdar af 

reyndum kaffibarþjónum og gátu spjallað við þá og fengið upplýsingar frá þeim. Síðan tóku 

gestirnir spjöldin með sér heim þar sem nákvæmar lýsingar á hverju skrefi er að finna að 

þessum tveimur uppáhellingum og því gott fyrir gesti að hafa þessar upplýsingar með sér 

heim.  
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Mynd 18. Upplýsingaspjald 1, Aeropress uppskrift, framhlið.   

     

.  
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Mynd 19. Upplýsingaspjald 1, Aeropress uppskrift, bakhlið. 
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Mynd 21. Upplýsingaspjald 2, V60 trekt uppskrift, framhlið. 
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Mynd 22. Upplýsingaspjald 2, V60 trekt uppskrift, bakhlið. 

 

Mynda- og myndbanda sýningar eru mikilvæg verkfæri til þess koma upplýsingum á framfæri 

og ná vel til gesta sem sækja sýningar eða viðburði í dag. Margir gestir eru tregir við að lesa 

og kjósa frekar að læra um og kynnast nýju efni í gegnum sjónræna miðlun.
19

 Þar sem orðið 

hefur til mikið myndefni í gegnum árin hjá kaffibarþjónum við ýmis tækifæri var mikilvægt 

                                                            
19 Philip Huges, 2010, bls. 162-163. 
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að nýta þennan vettvang og viðburð og skella saman myndasýningu og reyna þannig að varpa 

frekari ljósi á efnið. Ég fékk myndir frá Kaffibarþjónafélagi Íslands og Kaffitári ásamt fjölda 

mynda frá einstaklingum og setti saman í myndasýningu sem ég setti svo inn á 

sjónvarpsflakkara. Myndirnar rúlluðu svo áfram á meðan gestirnir drukku kaffið og spjölluðu 

saman (sjá mynd 23). 

   

Mynd 23. Flatskjáir með myndasýningu á hægri skjá og myndbandssýning á vinstri skjá.  

Vala Stefánsdóttir kaffibarþjónn gerði stuttmynd árið 2011 um Íslandsmeistara kaffibarþjóna 

það árið og fékk ég leyfi frá henni til þess að sýna myndina á málþinginu. Það vakti mikla 

lukku og voru margir gestir innan kaffisamfélagsins sem höfðu aldrei séð myndina. Myndin 

náði að miðla á stuttum tíma hvað það er sem kaffibarþjónarnir gera í keppnunum en einnig 

hafði Sonja farið vel yfir af hverju kaffibarþjónar eru að keppa í sínu erindi.    

4.4.4 Samstarfsaðilar 

Ásamt þeim einstaklingum sem voru með erindi voru fleiri þátttakendur á málþinginu. Fimm 

kaffibarþjónar frá Kaffibarþjónafélagi Íslands voru fengnir til að hella uppá kaffi á 

málþinginu. Haldið var kaffihlé þar sem boðið var upp á venjulega uppáhellingu en að 

loknum fyrirlestrum voru kaffibarþjónarnir á sérstakri uppáhellingarstöð sem búið var að setja 

upp og helltu upp á kaffi með mismunandi uppáhellingaraðferðum handa gestum málþingsins. 

Þar sem ég var í hlutverki fundarstjóra og því föst inni í salnum allan tímann fékk ég Þuríði 

Sverrisdóttur sem situr í stjórn Kaffibarþjónafélags Íslands til þess að vera ábyrgðarmanneskja 

á svæðinu fyrir utan fyrirlestrasalinn og sjá um framkvæmdina á þessum uppáhellingum. Hún 
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sá til þess að haldinn var fundur með kaffibarþjónunum þar sem ákveðið var hvernig 

uppáhellingarstöðin ætti að líta út, hvernig hella ætti uppá og hvaða dót þyrfti að koma með 

eða útvega. Hún var einnig í sambandi við umsjónarmenn Odda á staðnum varðandi rafmagn 

fyrir hitakatla og annað sem kom framkvæmdinni á uppáhellingunum við. Hellt var upp á 

sama kaffið og fengu því gestirnir að bragða nákvæmlega sama kaffið með mismunandi 

uppáhellingum og gátu því rætt um muninn og hvað þeim fannst um hverja uppáhellingu (sjá 

mynd 24). 

 

Mynd 24. Kaffibarþjónar hella uppá og ræða við málþingsgesti. 

Til þess að fá kaffi sem hægt var að bjóða gestum málþingsins upp á var viðburðurinn boðinn 

út. Sendur var tölvupóstur frá Kaffibarþjónafélaginu til eftirfarandi kaffibrennsla, 

Kaffismiðjunnar, Te & Kaffi og Kaffitár. Beðið var um styrk fyrir kaffi og kaffimál. Í staðin 

fengi það fyrirtæki sem myndi styrkja umfjöllun um sitt kaffi á málþinginu þar sem að 

kaffibarþjónarnir sem væru að hella upp á myndu tala um kaffið. Einnig yrðu myndir af 

gestum með kaffimál fyrirtækisins birtar á heimasíðu Kaffibarþjónafélags Íslands. Kaffitár var 

sá aðili sem brást við og því var kaffi frá þeim notað á málþinginu.  

Auglýst dagskrá málþingsins var frá 13:00-15:30. Því var ljóst að ekki væri nóg að 

bjóða upp á kaffi því einhverjir gestir yrðu svangir og myndu yfirgefa svæðið til þess að 

nærast. Til þess að forðast það að missa gesti þyrfti að vera eitthvað sem gestirnir gætu gætt 

sér á. David Noble eigandi kaffihússins Litli bóndabærinn styrkti málþingið og bakaði 

súkkulaði köku sem gestirnir gæddu sér á í kaffihléinu og eftir málþingið. Gott samstarf var 

með starfsmönnum Háskóla Íslands varðandi öll tæknimál og uppsetningu á svæðinu í Odda 
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þar sem málþingið fór fram. Tveir ljósmyndarar voru að störfum þau Berglind Mari 

Valdemarsdóttir og Þorvaldur Snæbjörnsson og sáu þau um að ná öllum viðburðinum á mynd. 

Einnig var málþingið tekið upp á myndband sem Sólrún Inga Traustadóttir sá um en 

ljósmyndir og myndbandsupptökur má finna í viðauka. 

4.5 Málþingi lokið 
Eftir að málþingið var yfirstaðið hafði Morgunblaðið samband og vildu fjalla um viðburðinn.  

Umfjöllun um málþingið og íslenska kaffimenningu birtist í Morgunblaðinu mánudaginn 21. 

maí (sjá myndir 25 og 26). Fjölmiðlar mættu ekki á sjálfan viðburðinn en málþingið og 

íslensk kaffimenning fékk engu að síður umfjöllun í fjölmiðlum. Með þessari umfjöllun náði 

breiðari hópur að fá smá innsýn í það sem fór fram á málþinginu.  

   
Mynd 25. Grein í Morgunblaðinu 21. maí.  

 

 

Mynd 26. Grein í Morgunblaðinu 21. maí. 
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Einnig var skrifuð umfjöllun um málþingið sem birt var á heimasíðunni 

www.nordiccoffeeculture.com sem sérhæfir sig í að birta greinar um sögulega og samtíma 

kaffimenningu á norðurlöndunum (sjá mynd 27). Þar með fékk málþingið og viðburðurinn í 

held sinni einnig umfjöllun fyrir utan landsteinana og eru því fleiri meðvitaðir um það sem er 

að gerast í íslenskri kaffimenningu árið 2012. 

 

Mynd 27. Grein á bloggsíðunni www.nordiccoffeeculture.com. 

4.6 Eftirfylgni 
Nokkrum dögum eftir málþingið var haldinn fundur með fyrirlesurum þar sem farið var yfir 

verkefnið, hvað gekk vel og hvað mætti betur fara. Í heild sinni gekk málþingið vel og vakti 

góð viðbrögð meðal gesta. Tímasetingar héldust og var lengdin á viðburðinum passleg. 

Fyrirlesurum fannst þeir hafa nægan undirbúningstíma og höfðu þeir að orði að generalprufan 

hafi verið nauðsynleg. Hópurinn þjappaðist betur saman á generalprufunni og fengu sumir 

fyrirlesarar einnig góðar hugmyndir fyrir sín erindi. Generalprufan mætti vera nokkrum 

dögum fyrir settan dag en ekki daginn áður eins og gert var að þessu sinni. Fyrirlesurum leið 

vel í salnum sem notaður var og fannst þeim þægilegt að salurinn væri fremur lítill og 

nálægðin við gestina mikil. Þess má geta að salurinn tekur 100 manns í sæti en hann virtist 

ekki vera svo tómur þrátt fyrir að um það bil 40 manns væru viðstaddir fyrirlestrana. Það var 

ókostur að ekki var til fjarstýring til að stjórna glærusýningum til að hægt hefði verið að 

ganga um sviðið. Almennt voru aðilar sem vinna í kaffibransanum uppfullir af orku og fylltust 
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eldmóði varðandi sitt fag eftir málþingið og höfðu nokkrir að orði hve mikið hafi gerst og 

breyst í kaffimenningunni síðastliðinn áratug. 

Þann 21. maí 2012 var aðalfundur Kaffibarþjónafélags Íslands haldinn og var gerð 

breyting á lögum félagsins þar sem bætt var við grein númer 2 hjá félaginu og er hún 

eftirfarandi. „Markmið félagsins er að vinna að eflingu félagsmanna og auka þekkingu þeirra 

á kaffimenningu almennt, auk þess að auka samstarf þeirra á milli. Það skal m.a. gert með 

málþingi um kaffi og kaffimenningu einu sinni á ári“ meðal annars. Málþingið er því orðið 

árlegur viðburður hjá Kaffibarþjónafélagi Íslands. Málþingið gaf fyrirlesurum tækifæri til þess 

að rifja upp, hugsa um og setja niður á blað staðreyndir og upplýsingar um liðna tíð og þar 

með skrásetja samtíma kaffimenningu um leið. Það að í framtíðinni verði haldið árlegt 

málþing mun eiga sinn þátt í að skapa heimildir fyrir samtíma kaffimenningu og verða þessar 

heimildir vel geymdar hjá Kaffibarþjónafélaginu. Þetta eru nokkur atriði sem svara 

spurningunni sem ég lagði fyrir í kafla 1.3 um það hvað málþing að þessu tagi geri fyrir 

íslenska kaffimenningu og hver helstu markmiðin eru með því. 

Það var leitt að ekki skyldu fleiri mæta á málþingið, sér í lagi frá kaffihúsunum. Hvað 

þýðir það að það mættu ekki fleiri? Af hverju mættu ekki allir kaffiáhugamenn á málþingið? 

Voru málefnin ekki nógu spennandi? Var markhópurinn of breiður? Það þarf að endurhugsa 

markaðsetninguna til þess að fá inn meira fólk. Það mætti bæta við eða breyta markaðstarfinu 

með ýmsum aðferðum fyrir næsta málþing. Byrja mætti markaðstarfið fyrr og hafa það 

markvissara. Hægt væri að fara á fleiri fundi með aðilum innan kaffibransans sem og 

áhugafólks um sælkerakaffi ásamt því að kaupa auglýsingar í fjölmiðlum meðal annars. Það 

voru til dæmis nokkrir áhugamenn um kaffi sem sáu dagskrá málþingsins upphengda á 

kaffihúsi niður í bæ en héldu að málþingið væri ekki opið öllum. Ljóst er að meira fjármagn 

þyrfti að vera til staðar en var fyrir þetta málþing. Pallborðsumræðurnar hefðu mátt fá örlítið 

lengri tíma. Fyrir næsta málþing þarf því að hugsa vel um fjölda fyrirlestra og lengd þeirra. 

Sér í lagi ef halda á pallborðsumræður þá er hálftími ekki nægilegur fyrir slíkar umræður ef 

þrír aðilar sitja í pallborði. Uppáhellingarstöðin fyrir utan salinn hefði mátt fara örlítið 

öðruvísi fram. Uppáhellingarnar hefðu þurft að vera markvissari með betri miðlun til gestanna. 

Til þess að bæta miðlunina á sýnikennslunni hefði einn kaffibarþjónn getað verið með 

hljóðnema og talað til gestanna á meðan hinir kaffibarþjónarnir myndu hella uppá. Því má 

segja að uppáhellingarstöðin hafi snúist meira um framleiðslu kaffidrykkja handa gestum í 

stað þess að miðlunin á aðferðunum hafi verið aðalatriðið. Veggurinn þar sem 

upplýsingaveggspjöldin héngu  fékk ekki jafn mikla athygli eins og mynda- og 
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myndbandasýningarnar fengu. Það hefði hugsanlega verið betra að reyna hafa veggspjöldin 

nær uppáhellingarstöðinni en rýmið bauð ekki upp á það. Auk þess voru spjöldin hugsanlega 

heldur lítil fyrir vegginn sem þau voru sett á.  

4.6.1 Óvæntir atburðir og áskoranir við framkvæmd málþingsins 

Framkvæmd verkefnisins gekk nokkuð vel fyrir sig. Það urðu nokkrar hindranir í ferlinu en 

ekkert sem ógnaði verkefninu verulega. Það voru nokkur atriði sem komu á óvart og einnig 

voru nokkrar áskoranir á leiðinni sem þurfti að takast á við.  

Snemma í verkefnaferlinu þegar skipulagsfundir voru haldnir með Sonju Björk Grant 

og Pálmari Þór Hlöðverssyni þá gengu þeir fundir mjög vel og ekki var margt sem við vorum 

ósammála um. Allir aðilar spenntir fyrir hugmyndinni og unnu vel saman að því að koma 

henni í framkvæmd. Það sem fór úrskeiðis á meðan þessum fundum stóð var að ég sem 

verkefnastjóri gleymdi því að ekki var um hefðbundinn viðburð hjá Kaffibarþjónafélagi 

Íslands að ræða (en undirrituð var í tvö ár í stjórn félagsins og vön að skipuleggja viðburði á 

vegum félagsins) heldur væri þetta lokaverkefni í hagnýtri menningarmiðlun í samstarfi við 

félagið og því þyrfti að reyna að fá aðra en eingöngu félagsmenn til þess að vilja mæta á 

viðburðinn. Því var skipulagningin orðin of innhverf og einbeitt á félagið í stað þess að færa 

út kvíarnar og fá hinn almenna kaffiunnanda inn á málþingið. Því þurfti að endurhugsa 

markmið og mótun málþingsins og reyna að gera viðburðinn opnari öðrum en eingöngu 

félagsmönnum.  

Þegar markaðsetningin fór í gang komu upp tæknilegir örðugleikar. Þar sem málþingið 

var í húsum háskólans var ekki leyfilegt að auglýsa hvað sem er þegar lógó háskólans er 

annarsvegar með í markaðsetningarefni. Markaðdeild háskólans hafði ekkert á móti því að  

Kaffibarþjónafélagið myndi auglýsa viðburð í tengslum við háskólann en ekki var til dæmis 

leyfilegt að setja lógó kaffifyrirtækis í markaðsherferðinni samhliða lógói Háskóla Íslands. 

Þegar kom að því að setja fyrstu auglýsinguna á netið var það gert á heimasíðu 

Kaffibarþjónafélagsins. Einungis var sett lítil frétt með texta á heimasíðuna þar sem sagt var 

frá dagsetningu málþingsins ásamt því að það yrði staðsett í Háskóla Íslands. Í dag þegar 

einhver viðburður er auglýstur á heimasíðu er hægt að deila honum á samfélagssíðum eins og 

Facebook eða Twitter. Þegar auglýsingin birtist á heimasíðu félagsins hófu aðilar sem sáu 

fréttina í óðaönn að deila þessari fyrstu auglýsingu um viðburðinn frá heimasíðu 

Kaffibarþjónafélagsins. Það sem gerðist var það að í hvert sinn sem einhver deildi fréttinni 

fylgdi með lógó frá kaffifyrirtæki einu, sem styrkir Kaffibarþjónafélagið og er þetta ákveðna 

lógó kaffifyrirtækisins inni á heimasíðu félagsins. Þar sem engin mynd var sett með textanum 
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í fréttinni á heimasíðunni velur Facebook sjálfkrafa einhverja mynd sem fyrir er á 

heimasíðunni og vildi svo óheppilega til að það var lógó kaffifyrirtækis sem deildist með 

fréttinni en ekki einhver önnur mynd eins og lógó félagsins sem hefði verið í lagi. Um leið og 

fólk hóf að deila fréttinni tók ég eftir þessu og bað um að fréttin yrði tekin út af síðunni og ný 

frétt sett í staðin með mynd af lógó félagsins þannig að þegar fólk deildi fréttinni þá fylgdi 

það með í stað lógó kaffifyrirtækisins. 

Þar sem ég hafði aldrei haldið málþing áður þurfti ég að fá upplýsingar hjá reyndum 

einstaklingum við slíka skipulagningu. Ég fékk fund með Margréti Pálsdóttur kennara í 

hagnýtri menningarmiðlun en hún stendur fyrir árlegum nemendaráðstefnum sem eru partur af 

námskeiðum innan hagnýtrar menningarmiðlunar. Ég fékk góðar upplýsingar frá henni er 

varðar skipulagningu á viðburði eins málþingi. Hún lagði til að ég yrði fundarstjóri en það var 

hlutverk sem ég var í vafa með hvort ég eða annar aðili ætti að sinna vegna þess hve mikið var 

um að vera á svæðinu fyrir utan salinn við uppáhellingarstöðvarnar. Einnig ræddi ég við 

Sóleyju Lúðvíksdóttur starfsmann á Félagsvísindastofnun við Háskóla Íslands en hún hefur 

staðið að skipulagningu á málþingum innan háskólans og fékk ég gott innsæi á það hvernig 

háskólasamfélagið virkaði og hvað væri gott að hugsa um þegar væri verið að skipuleggja 

viðburði innan veggja Háskóla Íslands.   

Nokkrar hugmyndir voru um staðsetningu málþingsins eins og neðri hæð Háskólatorgs 

og Norræna húsið meðal annars. Þar sem að hugmyndin var sú að vera með uppáhellingarstöð 

og gefa gestum kaffi var ekki hægt að vera með málþingið á vissum stöðum eins og 

Háskólatorgi. Ástæðan fyrir því að það væri ekki leyfilegt var vegna þess að Háma á 

Háskólatorgi er með veitingasölu og því yrði að vera með veitingar frá þeim ef halda ætti 

málþingið á Háskólatorgssvæðinu. Aðstaðan í Odda bauð upp á gott rými til að hafa 

uppáhellingarnar og sal rétt við rýmið sem rúmaði 100 manns og ekki voru neinar reglugerðir 

gegn því að vera með uppáhellingarstöð þar. Góð samvinna við umsjónarmann Odda gerði 

það að verkum að hægt var að framkvæma málþingið eins og það var skipulagt. Það voru 

nokkur tæknileg vandamál sem komu upp fyrir málþingið eins og uppsetning á mynda- og 

myndbandssýningu. Upphaflega var hugmyndin að hafa tvö sjónvörp í eigu háskólans á standi 

og var búið að útvega og prufa myndefnið daginn fyrir málþingið. Snemma morguns á 

sjálfum málþingsdeginum kom það í ljós að leyfilegt var að nota tvo flatskjái undir mynda- og 

myndbandssýninguna sem voru í rýminu í Odda sem vanalega eru notaðir undir auglýsingar á 

vegum háskólans. Ég hafði sjálf, án þess að spyrja umsjónarmenn Odda, verið búin að ákveða 

að ekki mætti nota þessa skjái þar sem þessir skjáir gegna ákveðnu hlutverki. Fyrst að það var 
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leyfilegt að nota þessa flatskjái og þeir eru mun betri en hin sjónvörpin sem voru til umráða 

var farið í að vinna að því að allt virkaði sem sýna átti á flatskjánum. Umsjónarmennirnir voru 

allir af vilja gerðir en þetta tók mun lengri tíma en ég áætlaði og var þetta því aukið stress sem 

ég var ekki búin að gera ráð fyrir. Flatskjáirnir voru komnir í gang klukkustund fyrir setta 

dagskrá og leit svæðið mun betur út en það hefði gert með gamaldags sjónvörpum. 
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5. Lokaorð 
Vinnan við skipulagningu á málþinginu tók um þrjá mánuði og var málþingið Hinir ólíku 

vegir til kaffibollans að veruleika þann 28. apríl 2012. Markmiðið var að miðla íslenskri 

kaffimenningu með mismunandi miðlunaraðferðum og með því vekja athygli á hinni ungu 

fagstétt kaffibarþjóna ásamt því að fjalla um úrvalskaffigerð og tel ég mig hafa náð því 

markmiði. Með ólíkum miðlunaraðferðum tókst að fræða gesti málþingsins um kaffimenningu 

með fjölbreyttum fyrirlestrum ásamt því að möguleiki var að lesa sér til um efnið á 

veggspjöldum á svæðinu sem og á upplýsingaspjöldum sem gestir fengu að gjöf. Einnig var 

skyggnst inn í störf kaffibarþjóna með því að fylgjast með stuttum mynda- og 

myndbandasýningum. Málþingið sýndi að þetta er góð og árangursrík leið til þess að miðla 

efni og fjölbreyttum fróðleik sem kaffibarþjónar og félagar Kaffibarþjónafélags Íslands búa 

yfir og þar með auka við þekkingu kaffiáhugamanna. Einnig ef efnið er tekið upp eins og gert 

var að þessu sinni eru málþing góð heimild um samtíma kaffimenningu Íslendinga. Málþing 

af þessu tagi er einnig góð leið til þess að þjappa saman ólíkum aðilum innan kaffiheimsins á 

Íslandi og skapa þannig umræður um þróun eða breytingar innan kaffimenningarinnar. Mikil 

vinna fór í skipulagningu fyrir málþingið til þess að tryggja það að öll framkvæmdin færi vel 

fram. Ekki var ýkja margt sem kom mér í opna skjöldu hvað varðar skipulagninguna, þó hafði 

ég aldrei skipulagt málþing og vissi lítið um framkvæmd slíkra viðburða. Með ítarlegu 

samstarfi við aðila sem tengdust verkefninu og upplýsingasöfnun tókst að framkvæma 

málþingið á farsælan hátt. Vinnslan á lokaverkefninu í heild sinni var skemmtileg og krefjandi. 

Eins og alltaf þegar unnið er með nýtt verkefni komu upp ýmis atriði í ferlinu sem sett voru í 

reynslubankann fyrir framtíðina. Það er mikið gleðiefni að framtíðin fyrir sambærileg málþing 

er björt þar sem að Kaffibarþjónafélag Íslands hefur sett það í reglur félagsins að halda eigi 

málþing árlega. Í framhaldi af því sem hér hefur verið sagt má velta  því fyrir sér hvort efla 

mætti kaffimenninguna enn meira. Ef vilji er fyrir hendi væri hægt að ganga lengra og setja 

fyrirlestra málþingsins á netið. Aðrar sjónrænar miðlunarleiðir eins og myndbandasýningar 

auðvelda einnig fleirum aðgang að ókeypis fræðslu um sælkera kaffi.  Hægt væri að setja 

fræðslumyndbönd sem nú þegar eru til á netið ásamt því að hægt væri að framleiða fleiri 

kennslumyndbönd með nýjungum í sælkerakaffimenningunni eins og fjölbreyttum 

uppáhellingaraðferðum til dæmis. Slík miðlun getur verið áhrifamikil og leitt til þess að 

íslensk kaffimenning haldi áfram að þróast og að kaffiunnendur og áhugafólk íhugi hvað það 

er sem þeir eru að drekka því að kaffi er ekki bara kaffi.  
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