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Útdráttur 
 

Tilgangur þessa lokaverkefnis er að kanna hvernig arkitektamarkaðinn liggur. Nánar 

tiltekið að kanna aðgengi arkitektastofa að viðskiptavinum og hvernig starfsumhverfi 

stofanna er. Þetta var skoðað útfrá staðsetningu arkitektastofanna til að sjá hvort það væri 

munur á stofum á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni. Vinnuálag var einnig skoðað 

útfrá staðsetningu. Til að komast að þessu var send út spurningakönnun til arkitekta sem 

eru skráðir í Arkitektafélag Íslands og eru búsettir á Íslandi. Einnig var haft samband við 

tíu arkitekta víðsvegar um landið og þeim var svo send stöðluð viðtöl til að fá dýpri 

innsýn í arkitektaheiminn. Viðtölin voru innihaldsgreind þar sem leitað var að þema. 

Heimasíður nokkurra arkitektastofa voru líka innihaldsgreindar til að finna sögur þeirra. 

Með þeim tilgangi að komast meðal annars að því hverjir eru helstu viðskiptavinir, hvar 

starfsemi þeirra er staðsett og hver markaðshlutun þeirra er. Gerð var PEST greining á 

stofurnar í heild. 

 

Fjallað er almennt um arkitekta og greint frá arkitektasamkeppnum sem eru þeirra helsta 

tækifæri til að kynna sig. Gerð er grein fyrir þeim stofum, sem teknar voru fyrir í 

innihaldsgreiningu, og þeirra nær- og fjærmarkaði. Í kjölfarið var gerð markaðsgreining á 

arkitektastofum. Markaðsgreiningin er byggð á fyrrgreindri innihaldsgreiningu og einnig 

viðtölum. 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru helst þær að arkitektar eru ekki að auglýsa sig mikið 

heldur láta þeir verkin tala og skapa þannig umtal. Arkitektastéttin virðis lítið þekkt 

meðal almennings á Íslandi að sögn nokkurra arkitekta. Þeir segja einnig að almenningur 

á Íslandi skilji ekki fagurfræðina í arkitektúr. Langflestir þátttakendur rannsóknarinnar 

eru staðsettir á höfuðborgarsvæðinu. Algengustu viðskiptavinir arkitektastofa eru 

einstaklingar, bæjarfélög og stofnanir. 
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1. Inngangur 

1.1. Efnisval 

Þegar kom að því að velja rannsóknarefni fór hugurinn á flug. Ýmsar hugmyndir komu 

upp og voru skoðaðar en vöktu ekki áhuga. Áhuginn fyrir þessu efni kviknaði þegar 

umræða skapaðist í vinahóp höfundar þar sem arkitekt tjáði sig um það hvað sinn heimur 

væri harður og að hann væri enn harðari í höfuðborginni. Höfundi fannst þetta vera 

áhugavert og fór að skoða möguleikann á að finna efni til að skrifa um innan þessa geira. 

Áhugi höfundarins á markaðsfræði varð til þess að efnið var skoðað út frá markaðsfræði 

og markaðsgreiningu. Þar með var efnisvalið komið. Þarna gafst tækifæri til að spreyta sig 

á þeim verkfærum sem markaðsfræðin hefur uppá að bjóða auk þess að öðlast reynslu á 

því að skoða og greina markað sem höfundur hefur ekki áður komið nálægt.  

 

1.2. Markmið 

Markmiðið er að greina hvernig markaður arkitekta er og bera saman vinnustofur 

arkitekta á landsbyggðinni og á höfuðborgarsvæðinu. Vonast er til að þessi 

markaðsgreining muni nýtast vinnustofum við gerð markaðsáætlana og geti einnig 

hjálpað arkitektafyrirtækjum við að greina stöðu sína á markaðnum. Smærri vinnustofur 

sem eru ekki ennþá komnar með skráningu sem fyrirtæki en stefna að því gætu þess 

vegna nýtt þetta verkefni í gerð markaðsáætlunar. Reynt verður að svara því í hverju 

munurinn á milli landsbyggðarinnar og höfuðborgarsvæðisins er fólginn ef hann er þá til 

staðar og hvort verkefnaálag og aðgengi að viðskiptavinum fari eftir staðsetningu 

vinnustofa. Einnig verður skoðað hvort stærð vinnustofa hafi eitthvað að segja um 

verkefnaálag. Þegar höfundur talar um stærð á vinnustofum eða fyrirtækjum er átt við 

fjölda starfsfólks starfandi á vinnustofunni eða hjá fyrirtækinu. Til dæmis ef einn til fimm 

starfa saman þá er talað um lítið fyrirtæki, ef fleiri en fimm og upp í tíu vinna saman þá er 

það meðalstórt og ef um er að ræða fleiri en tíu á sama vinnustað þá er það stórt fyrirtæki. 



 

Rannsóknar-
efni valið 

Rannsóknar-
áætlun 
mótuð 

Gagna aflað Gögn metin 
Unnið úr 

heimildum 
Niðursöður 

kynntar 

Einnig verður skoðað hvort vinnuálag fari eftir stærð vinnustofa og eins verður skoðað 

hvort munur sé á vinnuálagi á landsbyggðinni og höfuðborgarsvæðinu. Í framhaldinu ætti 

að vera hægt að svara því hvort verkefnaálag og markaðsumhverfi haldist í hendur. 

Rannsóknarspurningin er þessi: Er munur á aðgengi vinnustofa arkitekta að 

viðskiptavinum eftir því hvort þær eru staðsettar á höfuðborgarsvæðinu eða 

landsbyggðinni? 

  

1.3. Aðferðafræði 

Stuðst var að mestu við sex þrepa rannsóknarlíkan Phillips Kotler við vinnslu 

ritgerðarinnar. Líkanið má sjá hér að neðan mynd nr. 1. 

Mynd 1 - Rannsóknarþrep Philip Kotler (Kotler og Keller, 2006). 

 

Rannsóknarefnið var valið í upphafi og það síðan skilgreint og afmarkað. Því næst var 

rannsóknaráætlunin mótuð til að skipuleggja ritgerðavinnunna betur og í kjölfarið var 

tímaáætlun skipulögð. Gögnum fyrir viðfangsefnið var svo aflað með því að senda út 

spurningakönnun, taka viðtöl og leita að heimildum bæði á bókasöfnum og á netinu. 

Gögnin úr könnuninni og viðtölunum voru síðan metinn með það í huga að bera saman 

landsbyggðina og höfuðborgarsvæðið. Því næst var unnið úr heimildum sem voru að 

mestu sóttar af netinu og úr viðskiptafræðibókum. Í lokin eru niðurstöður kynntar eins og 

síðasta þrepið gerir ráð fyrir. 



 

2. Arkitektar á Íslandi 

Arkitekt er sá sem hefur menntað sig á háskólastigi sem arkitekt og vinnur við hönnun 

mannvirkja, innréttinga og endurbyggingu húsa. Arkitektar hafa einnig yfirumsjón með 

gerð þess sem hann hannar. Arkitektar fást líka við alls kyns skipulag, til að mynda 

svæðaskipulag, aðalskipulag bæja og borga og deiliskipulag (Dóra Hafsteinsdóttir og 

Sigríður Harðardóttir, 2000). 

 

Arkitektúr er það sama og byggingarlist (Dóra Hafsteinsdóttir og Sigríður Harðardóttir, 

2000, 68). Algengur misskilningur meðal almennings er að byggingararkitekt og arkitekt 

sé tvennt ólíkt en í raun er það sami hluturinn. Arkitektar vilja helst ekki tala um að þeir 

séu byggingararkitektar því arkitekt nær yfir miklu breiðara svið en eingöngu byggingar 

(Sigursteinn Sigurðsson arkitekt, munnleg heimild, ágúst 2014). Byggingarlist eða 

arkitektúr, stundum kallað húsagerðarlist, er “listrænn og tæknilegur þáttur í byggingu 

mannvirkja” (Dóra Hafsteinsdóttir og Sigríður Harðardóttir, 2000, 235). Byggingarlistin 

nær yfir bæði fagurfræði og notagildi sem fléttast svo saman í því verki sem arkitektinn er 

að fást við hverju sinni. Smekkur manna og áherslur eru ólíkar og þess vegna hafa 

sérstakir byggingarstílar orðið til í menningarsamfélögum og þróast í gegnum árin (Dóra 

Hafsteinsdóttir og Sigríður Harðardóttir, 2000, 235). 

 

Byggingameistarafélag Íslands var stofnað í Reykjavík árið 1926 og var það fyrsta fagfélagið 

á slíku sviði. Aðal tilgangur félagsins var að efla samvinnu félagsmanna, standa vörð um 

hagsmuni þeirra og stuðla að góðri byggingarlist í landinu. Þessi tilgangur er enn í fullu 

gildi og skráður í lögum Arkitektafélags Íslands (AÍ). Hið Akademíska arkitektafélag var 

svo stofnað árið 1936 í Reykjavík og félagsmenn voru þeir sem höfðu útskrifast frá 

fullgildum arkitektaskólum. Félagið barðist fyrir því að “fá stjórnvöld til þess að veita 

einungis fullmenntuðum arkitektum réttindi til að bera starfsheitið húsameistari/arkitekt 

og að leggja aðaluppdrætti fyrir byggingarnefndir” (Arkitektafélag Íslands, 2014). Íslensku 

stjórnvöldin féllust ekki á þessa tillögu en lausnin varð sú að þeir fengu leyfi frá 

stjórnvöldum sem höfðu unnið við húsateikningar og byggingarstörf síðustu sex árin til 



 

að bera starfsheitið húsameistari. Nafni félagsins var síðan breytt árið 1939 í 

Húsameistarafélag Íslands. Lögum félagsins var einnig breytt þannig að allir gætu orðið 

félagar sem uppfylltu skilyrði laga stjórnvalda, sem tóku gildi árið 1937, um 

húsameistaratitilinn. Samfélagið þótti síðan of lítið til að bera tvö starfandi fagfélög og því 

var gamla fagfélag byggingameistara lagt niður sama ár og félagið fékk nafnið 

Húsameistarafélag Íslands. Vegna ágreinings meðal félagsmanna um starfstitilinn og því 

að sumir töldu það “ekki rétt að gefa til kynna að starfið takmarkaðist við húsbyggingar” 

(Arkitektafélag Íslands, 2014) var tillaga um nafnbreytingu samþykkt á aukaaðalfundi 

Húsameistarafélags Íslands árið 1956 og því breytt í Arkitektafélag Íslands (Arkitektafélag 

Íslands, 2014).  

 

Fyrstu arkitektanemar við Listaháskóla Íslands luku þriðja námsári sínu vorið 2005. 

Nemendur hafa lært grunnþætti byggingarlistarinnar og öðlast sérhæfða kunnáttu til að 

takast á við sjónræn og tæknileg úrlausnarefni fagsins. Auk þessara þriggja námsára í 

Listaháskóla Íslands þarf verkþjálfun á teiknistofu og svo þarf áframhaldandi nám erlendis 

í tvö ár til þess að verða háskólamenntaður arkitekt. Það er ekki hægt að klára 

arkitektanámið á Íslandi enn sem komið er. Arkitektar vinna við krefjandi fag en eins og 

formaður Arkitektafélags Íslands (AÍ) hann Þórarinn Þórarinsson arkitekt orðaði svo 

skemmtilega að “Byggingarlistin er fag hinna kröfuhörðu fyrir hina kröfuhörðu” (2005,7). 

Hlutverk arkitekta er ekki einungis að hanna byggingar, húsgögn, deiluskipulag og fleira 

heldur líka að móta umhverfið í takt við tíðarandann. Arkitektar eru mikilvægir því eins 

og Þórarinn segir “vanda skal það sem lengi skal standa” (2005,7) og með því á hann við 

að best sé að láta fagmenn sjá um verkin og virði hlutar verði ekki metið til fjár heldur í 

því hversu vel það endist eða lifir.  

 

Út frá upplýsingum frá Hagstofu Íslands og Arkitektafélag Íslands má draga þá ályktun að 

flestir íslenskir arkitektar séu skráðir í Arkitektafélag Íslands og að arkitektum hafi fjölgað 

milli ára 2013 og 2014. Það má þó gera ráð fyrir því að einhverjir séu hættir störfum. 

Samkvæmt Hagstofu Íslands voru arkitektar á Íslandi 247 árið 2013 (Hagstofa Íslands, 



 

2014). Félagar í Arkitektafélagi Íslands sem skráðir eru með búsetu á Íslandi samkvæmt 

félaga tali eru nú árið 2014 samtals 313 (Arkitektafélag Íslands, 2014). 

 

2.1. Arkitektasamkeppnir og Útboð 

Arkitekta samkeppni eða hönnunarsamkeppni er hugmyndakeppni sem er haldin í þeim 

tilgangi að fanga saman margar hönnunarhugmyndir af einhverju mannvirki. Það getur til 

dæmis verið grunnskóli fyrir sveitafélag, bankaútibú fyrir Arion banka eða eitthvað fyrir 

stóra verktaka eins og til dæmis ÍSTAK. Keppt er til verðlauna en það eru aðeins þrjár 

bestu tillögurnar sem að fá greitt fyrir sína hugmynd og vinnuna sem er á bak við hana. 

Segjum sem svo að 20 arkitektar taki þátt í samkeppninni þá fá aðeins þrír þeirra borgað 

fyrir vinnuna sem þeir lögðu í tillöguna. Hinir 17 fá ekkert fyrir sinn snúð. Það fer mikill 

tími í þetta fyrir kannski ekkert. Því má segja að þessar samkeppnir séu nánast eins og 

fjötrar arkitektana (munnleg heimild, Sigursteinn Sigurðsson).  

Samt sem áður er þetta gríðarlega mikið tækifæri fyrir arkitekta til að kynna sig og koma 

sér á framfæri. Samkeppnirnar ýta einnig undir fjölbreytni í verki, nýsköpun, frumlegar 

lausnir og frumlega hugsun (Framkvæmdasýsla ríkisins). Dómnefnd sér síðan um að kjósa 

af kostgæfni þrjá vinningshafa. Við dómnefndarstörf skapast umræður sem draga fram 

aðalatriði verkefnanna og skerpa áherslur þeirra. Þannig öðlast líka verkkaupi betri 

innsýn í ólíka þætti verkefnisins sem og lausnir sem eru mögulega fyrir hendi 

(Framkvæmdasýsla ríkisins). Á heimasíðu framkvæmdasýslu ríkisins kemur meðal annars 

fram að “Samkeppnisform ber að velja í samræmi við eðli og tilgang fyrirliggjandi 

verkefnis hverju sinni. Ábyrgð dómnefnda er mikil og því er mikilvægt að tryggja vandaða 

samsetningu dómnefnda í samkeppnum, svo þar fari fram fagleg og þróttmikil 

umræða”(Framkvæmdasýsla ríkisins). 

 

Útboð og tilboð sem arkitektar gera í ákveðin verk eru með svipuðum hætti og þau sem 

almennir verktakar gera. Í íslensku alfræði orðabókinni er útboð skilgreint sem “ósk um 

tilboð í verklegar framkvæmdir” (Dóra Hafsteinsdóttir og Sigríður Harðardóttir, 2000). 

Það eru yfirleitt eða oftast bæjarfélög, ríkið eða vegagerðin sem bjóða verk úr og þurfa að 



 

útbúa útboðsgögn þar sem ákveðnir skilmálar eru teknir fram (Dóra Hafsteinsdóttir og 

Sigríður Harðardóttir, 2000). 

 

2.2. Arkitektastofur á Íslandi 

Arkitektastofur eru vinnustofur arkitekta. Þar sem þeir hafa vinnuaðstöðu til að hanna, 

teikna og skapa fagmannlega eftir hugmyndafræði arkitektúrsins. Það sem fer að mestu 

fram á vinnustofum er hönnun ýmissa mannvirkja, vinna við alls konar skipulagsmál og 

grafísk hönnun. Sumar vinnustofur búa yfir fjölbreytileika og eru þá einnig að fást við 

innanhúsarkitektúr og landslagsarkitektúr. Enn aðrar stofur eru eingöngu að fást við 

landslag eða eingöngu innanhúsarkitektúr. 

Höfundur framkvæmdi innihaldsgreiningu (Content analysis) á nokkrum heimasíðum 

arkitektastofa það er kerfisbundin greining á texta. Þessi aðferð er notuð í þeim tilgangi 

að leita í gögnum að hugtökum, mynstri, sögu eða þemu (Berg, 2008). (Sjá einnig 

skilgreiningu á innihaldsgreiningu í kafla 3.1. Aðferðafræði rannsóknar). Höfundur leitar 

með innihaldsgreiningu eftir sögum stofa sem bornar eru svo saman við hvor aðra til að 

greina hver markaðsmunurinn er og hvort það sé munur á aðgengi að viðskiptavinum. 

 

2.3. Höfuðborgarsvæðið 

Höfuðborgarsvæðið nær yfir Reykjavík, Kópavog, Hafnarfjörð, Garðabæ, Mosfellsbæ, 

Seltjarnarnes og Kjósahrepp. Langflestar stofurnar á þessu svæði eru staðsettar í miðbæ 

Reykjavíkur. Samkvæmt leit á Já.is eru arkitektastofur utan Reykjavíkursvæðisins um það 

bil 46 talsins. Á Reykjavíkursvæðinu eru um það bil 90 arkitektastofur og væntanlega eru 

líka einhverjir einstaklingar með vinnuaðstöðu annars staðar en á stofum. Kópavogur 

hefur um sjö arkitektastofur, Hafnafjörður fimm og í Garðabær er ein stofa. (Já hf., 2014). 

 

þegar farið var að afla upplýsinga um arkitektastofur á höfuðborgarsvæðinu og 

heimasíður þeirra innihaldsgreindar, kom í ljóst að margar vinnustofur eru staðsettar eins 

og áður segir í miðbænum. Það eru því margar stofur á litlu svæði. Hér á eftir verður 

skyggnst inn í heim og umhverfi arkitektastofa á Höfuðborgarsvæðinu. Það reyndist 



 

ógjörningur að taka allar arkitektastofur til umfjöllunar enda ansi margar og því voru 

aðeins nokkrar stofur teknar til greiningar. Reynt var velja stofur víðsvegar um svæðið til 

þess að ná sem mestri þreifni. 

 

Yrki arkitektar er arkitektastofa í eigu tveggja arkitekta og er staðsett á Hverfisgötu. Að 

með töldum eigendum eru þrír starfsmenn. Á stofunni eru hannaðar byggingar, 

innréttingar, skipulag og húsgögn. Stofan hefur hlotið viðurkenningar 10 viðurkenningar 

á tímabilinu 1993 til 2011 (Yrki arkitektar ehf.). Helstu viðskiptavinir Yrki arkitekta eru 

einkaaðilar því næst bæjarfélög og svo fyrirtæki og stofnanir. Staðsetning 

byggingaverkefna eru að mestum hluta á höfuðborgarsvæðinu en teygir sig einnig til 

Grindavíkur og Þorlákshafnar. Verkefni í innréttingum eru aðallega unnin fyrir 

einkaaðila, skóla, verslanir, stór fyrirtæki eins og Íslandspóst og Landsbankann. Yrki hefur 

unnið fyrir Landsbankann í Hong Kong, London, Amsterdam, Singapore, Lúxemborg og 

einnig hérlendis. Einnig hefur Yrki unnið innréttingarverkefni fyrir utanríkisráðuneytið í 

Tokyo í Japan. Eitt innréttingarverkefni er staðsett á Blönduósi en þar fyrir utan eru slík 

verkefni að mestu staðsett á Höfuðborgarsvæðinu. Skipulagsverkefni sem Yrki hefur 

unnið eru flest fyrir einkaaðila og sveitafélög (Yrki arkitektar ehf.). 

Af þessu að dæma er markaðsumhverfi Yrki arkitekta vítt og viðskiptavinir þeirra eru stór 

fyrirtæki.  

 

Kanon arkitektar ehf. var stofnað árið 1994 af þremur arkitektum. Í dag eru eigendurnir 

fjórir talsins og vinna allir á stofunni. Þjónustan sem Kanon veitir viðskiptavinum sínum 

er í formi arkitekta-, skipulags- og landslagsráðgjafar og hönnunar. Viðskiptavinir eru 

aðallega opinberir aðilar, fyrirtæki og einstaklingar. Starfsmenn eru sjö í heild, sex 

arkitektar og einn landslagsarkitekt. Kanon arkitektar eru staðsettir á Laugarvegi. 

Verkefnin eru mjög fjölbreytt sem þau fást við og eru “hönnun nýbygginga, skipulag á 

öllum stigum, innréttingar og endurbætur eldra húsnæðis, landslagshönnun, húsnæðis- 

og byggingarráðgjöf, byggða- og húsakönnun ásamt margvíslegum nýsköpunar- og 

þróunarverkefnum” (Kanon arkitektar ehf., 2014). Kanon hefur einnig tekið þátt í 



 

arkitektasamkeppnum og unnið til fjölda verðlauna. Lögð er áhersla á traust og vönduð 

vinnubrögð og markmiðið hjá Kanon arkitektum “er að vinna að góðri byggingarlist og 

skipulagi“ (Kanon arkitektar ehf., 2014). Kanon eru að taka að sér allskyns verkefni um allt 

land og jafnvel út fyrir landsteinana. Viðskiptavinir Kanon eru aðallega bæjarfélög, 

stofnanir og fyrirtæki þá mest byggingarverktakar. Þetta eru bæjarfélög um alla land, á 

Suðurnesjum, Siglufirði, Akureyri, í Reykjavík, Garðabæ, og Mosfellsbæ, eitt bæjarfélagið 

er í Noregi. Verkefnin eru því vel dreifð, tvö verk eru til dæmis í Borgarbyggð, eitt í 

Rangárþingi ytra og eitt á Egilsstöðum (Kanon arkitektar ehf., 2014).  

Kanon arkitektar teygja anga sína vítt um landið og eru því stórir á markaðnum. 

 

Vinnustofa arkitekta eða VA arkitektar varð til frá og með áramótum 2003/2004 þegar 

arkitektastofurnar Manferð Vilhjálmsson - Arkitektar ehf. og VA arkitektar ehf. 

sameinuðust. Eigendur VA arkitekta í dag eru átta talsins og ásamt þeim starfa 13 manns á 

stofunni sem er staðsett í Reykjavík. VA arkitektar hafa þá hugsjón að nota vandaða 

hönnun til að fegra umhverfið. Einnig setur fyrirtækið listræna sköpunargleði og vönduð 

vinnubrögð í öndvegi og með það í huga stefna þau að því að vera leiðandi fyrirtæki og 

veita úrvalsþjónustu. 

 

“Sem virkir þátttakendur í Nordic Built hafa VA arkitektar gert það að markmiði sínu 

að fylgja sjálfbærnisáttmála í mannvirkjagerð á Norðurlöndunum í allri sinni 

hönnun” (VA arkitektar). 

 

Verkefni VA arkitekta eru margvísleg eins og hjá svo mörgum arkitektastofum. VA 

arkitektar flokka verkefnin sín í átta flokka sem eru íbúðarhús, opinberar byggingar, 

skólar, innréttingar, íþróttir og heilsa, skipulag, atvinnuhúsnæði og samkeppnir. Flest 

verkefnin eru staðsett á höfuðborgarsvæðinu. Önnur verkefni eru staðsett í Borgarnesi, 

Borgarbyggð, Grundafirði, Skálholti, við Grindavík, á Akureyri, Reykjanesi, Hvolsvelli, 

Svalbarðsströnd og í Skotlandi. Helstu viðskiptavinir VA arkitekta eru sveita- og 

bæjarfélög, stofnanir, einstaklingar, þjónustufyrirtæki og verktakafyrirtæki.  



 

VA arkitektar eru líkt og Kanon arkitektar nokkuð stórir á markaðnum og teygja sig vítt 

um landið. 

 

Teiknistofan Arkinn ehf. er alhliða hönnunar- og ráðgjafastofa á sviði 

byggingararkitektúrs staðsett í Breiðholtinu. Helstu viðskiptavinir Arkinn ehf. eru 

ríkisstofnarnir, sveitafélög, verktaka, fyrirtæki og einstaklinga. Verkefni þeirra eru 

aðallega hönnun nýbygginga, endurhönnun og viðbyggingar við eldri byggingar. Einnig 

fæst fyrirtækið við innréttinga- og húsgagnahönnun. Af heimasíðu Arkinn að dæma eru 

verkin þeirra staðsett í Garðabæ og Akranesi. Vert er að athuga að heimasíðan er af 

skornum skammti og kynni því að gefa ranga mynd af fyrirtækinu. Samskipti Arkinn við 

viðskiptavini er mikilvægur partur af þjónustu þeirra. 

 

“Arkinn ehf. hefur það að leiðarljósi að bjóða upp á stílhreina og tímalausa 

hönnun með hlýlegu lita- og efnisvali. Allt í nánu samráði við viðskiptavinina og 

utan um og eftir þeirra óskum og þörfum.” (Arkinn ehf.). 

 

Eigendur Arkinn ehf. eru tveir. Einn sem titlar sig sem byggingafræðing, 

innanhúsarkitekt, húsasmíðameistara, húsasmið og húsgagnasmið hinn eigandinn er 

gjaldkeri hjá fyrirtækinu. Auk eigenda starfar á stofunni innanhúsarkitekt. 

Það fer ekki mikið fyrir Arkinn ehf. á íslenska arkitektamarkaðnum af heimasíðu 

þeirra að dæma. 

 

ALARK arkitektar ehf. er teiknistofa í Kópavogi sem hefur verið rekin af tveimur 

arkitektum síðan 1993. Verkefnin sem ALARK sinna eru allt frá ráðgjöf yfir í stærri og 

flóknari verkefni. Til dæmis skipulagsverkefni og stærri byggingarverkefni fyrir stofnanir 

og sveitarfélög. ALARK hefur það að markmiði að veita viðskiptavinum sínum örugga 

ráðgjöf. Einnig að finna leiðir til að mæta óskum og kröfum viðskiptavina og jafnframt að 

tryggja spennandi og öruggar lausnir. Þeir leggja áherslu á traust og fagleg vinnubrögð. 

Starfsmenn ALARK eru fimm talsins og reynsla þeirra, menntun og kunnátta gerir þeim 

kleift að “sinna verkefnum á öllum stigum arkitektúrs, hönnunar, skipulags, 

verkefnastjórnunar og áætlunargerðar” (ALARK arkitektar, 2014). 



 

Verkefni ALARK arkitekta eru flest á höfuðborgarsvæðinu því má ætla að þeir haldi 

sig á því markaðssvæði sem er einnig þeirra nærumhverfi. 

2.4. Landsbyggðin 

Lítið er finna af heimsíðum arkitektastofa sem eru staðsettar á landsbyggðinni. Þær 

vinnustofur sem eru á landsbyggðinni eru flestar smáar í sniðum og oftar en ekki aðeins 

einn arkitekt að störfum þar. 

 

Teiknistofan Steinsholt sf. er ungt fyrirtæki í eigu eins landslagsarkitekts og er staðsett á 

Hellu. Starfsfólk stofunnar ásamt eiganda eru tveir landfræðingar. Starfssvið 

teiknistofunnar er skipulagssvið þó aðallega aðal- og deiliskipulagssvið. Stofan vinnur 

ennfremur að landskiptum, mati á umhverfisáhrifum framkvæmda og kortagerð af 

allskyns toga. Verkefni stofunnar eru fjölbreytt og eru þau flest ef ekki öll staðsett á 

Suðurlandinu. Viðskiptavinir stofunnar eru aðallega sveitarfélög, fyrirtæki, félagasamtök 

og einstaklingar. Til dæmis hafa þau unnið verk í Rangárþingi eystra og ytra, Ölfus- og 

Ásahreppi, á Höfn, Hellu, Blönduvirkjun, Holtamannaafrétti, Suðurhálendinu og 

Þjórsárdal. Einnig hefur Steinsholt unnið fyrir Heilbrigðisstofnun Suðausturlands. 

(Steinsholt sf.,2014). 

Eins og sjá má þá heldur Steinsholt sig aðallega á Suðurlandinu. Þar af leiðandi er 

stofan ekki að fara inn á aðra markaði en þann sem er í hans nærumhverfi.  

 

Kollgáta arkitektúr er stofa sem var stofnuð árið 2003 af einum arkitekt og er staðsett á 

Akureyri. Þetta er lítil stofa og starfsmenn eru tveir, eigandinn og Iðnhönnuður. Þeir 

félagar taka að sér allskonar verkefni af öllum tegundum innan arkitektúrs og 

hönnunarþjónustu. Stefna þeirra er að nálgast einstaka verkefni með auðmýkt og 

skilningi. Einnig stefna þeir að því að hafa þarfir viðskiptavina að leiðarljósi. Verkefni 

Kollgátu eru allt frá litlum verkefnum fyrir einstaklinga upp í stór verkefni fyrir hið 

opinbera. Flest verkefnin eru staðsett á Akureyri og svo í Hrísey. Þrátt fyrir staðsetningu 

sína þá hafa þeir einnig gert tvö verkefni í Grindavík (Kollgáta ehf., 2012). 



 

Að þessu að dæma þá bindur Kollgáta sig ekki einungis við markaðinn á og við 

Akureyri heldur tekur að sér verkefni á öðrum markaðssvæðum þrátt fyrir kannski miklar 

fjarlægðir. 

 

AVH Arkitektúr-Verkfræði-Hönnun er teiknistofa sem var formlega stofnað árið 1974. Þá 

hét hún Teiknistofa Hauks Haraldssonar sf. og var síðan árið 2003 breytt í núverandi heiti. 

Átta manns starfa hjá AVH þar á meðal eigendurnir, einn tæknifræðingur, yfirarkitekt, 

framkvæmdastjóri og arkitekt. Starfssvið AVH er alhliða hönnun bygginga og mannvirkja, 

hönnun á verksviði arkitekta, burðarvirkis, vatns-, hita-, frárennslis- og loftræsislagna, 

skipulagshönnun, hönnunarstjórnun, gerð þrívíddarlíkana og myndbanda, áætlanagerð, 

útboð framkvæmda og verkumsjón og eftirlit. Verkefni AVH eru ótal mörg og brot af 

þeim eru að finna á heimasíðu þeirra og þau eru flest staðsett á Akureyri og þrjú þeirra á 

höfuðborgarsvæðinu. AVH eru einnig hönnuðir af frystigeymslu HB Granda í Norðurgarði 

í Reykjavík og íbúðarkjarna við Klukkuvelli í Hafnarfirði. Helstu viðskiptavinir eru 

bæjarfélög einkum þó Akureyrarbær, verktakafyrirtæki, þjónustufyrirtæki sem og önnur 

fyrirtæki og einstaklingar. (AVH, 2006). 

Það má því segja að AVH starfi að mestu leiti á markaði í sínu nærumhverfi þó að 

þeir fari líka á markaðinn á höfuðborgarsvæðinu. 

 

2.5. Markaðsgreining arkitektastofa 

Markaðsgreining (Market Research) eru rannsóknir sem framkvæmdar eru til almennrar 

greiningar á markaði. Þetta er gert til dæmis þegar verið er að skoða almenna þætti á 

tilteknum markaði svo sem fjölda samkeppnisaðila og markaðshlutdeild þeirra. Einnig er 

hægt að gera almenna greiningu á þeim þáttum sem eru í rekstrarumhverfi fyrirtækja og 

hafa áhrif á rekstur þeirra með einum eða öðrum hætti. (McDaniel og Gates, 2008). 

 

Hér á eftir verður greint frá markaðsumhverfi arkitektastofa á Íslandi byggt á viðtölum og 

heimasíðum nokkurra stofa. Greint verður meðal annars frá hlutverki og tilgangi 



 

stofanna, markaðsumhverfi, markaði, þjónustu, helstu neytendum og samkeppni. Notast 

verður við PEST við greiningu á markaðsumhverfinu. 

 

Fyrirtækið 

Arkitektastofur á Íslandi hafa það hlutverk að veita faglega arkitektaþjónustu og hanna 

hluti eins og mannvirki, húsgögn, innréttingar og fleira á fagurfræðilegan hátt sem 

arkitektúr snýst um. Arkitektúr og hönnun eru mjög huglæg fyrirbæri og það er því einnig 

hlutverk stofanna að upplýsa fólk um verðgildi vel hannaðra hluta og umhverfis. Helstu 

starfsmenn almennt séð á arkitektastofum eru aðallega arkitektar, innanhússarkitektar, 

landslagsarkitektar, tækniteiknarar, grafískir hönnuðir, byggingafræðingar, 

skipulagsfræðingar og tæknifræðingar. Fjöldi starfsmanna á stofum er allt frá einum 

arkitekt upp 20 starfsmenn eða meira, algengasta formið er þó tveir saman. Tilgangur 

Arkitektastofa er að veita faglega þjónustu í formi ráðgjafar, skipulags og hönnunar. 

Einnig að skapa fallegt umhverfi sem fólki líður vel í og hefur gott flæði við umhverfið. 

Eins og Sigursteinn Sigurðsson arkitekt sagði að mörg félagsleg vandamál sem og 

heilbrigðisvandamál má tengja við slæman arkitektúr (Sigursteinn Sigurðsson, arkitekt, 

munnleg heimild, 19. nóvember 2014). Metnaðarfullar arkitektastofur stuðla þannig að 

samfélagslegri ábyrgð. 

 

Pilip Kotler skilgreinir markaðsfræðina sem ferli þar sem fyrirtæki reyna að skapa eitthvað 

ákveðið virði fyrir viðskiptavini. Í þeim tilgangi að byggja upp sterkt viðskiptasamband til 

þess að fá virði frá viðskiptavinum til baka (Kotler, Armstrong, Wong og Saunders, 2008). 

Þessi skilgreining á vel við um arkitektastofur þar sem markaðssetning þeirra gengur að 

mestu út á umtal og gott mannorð. Til dæmis leggja Kanon arkitektar áherslu á traust og 

vönduð vinnubrögð. þeir hafa það að markmiði að stuðla að góðri byggingarlist og 

skipulagi (Kanon arkitektar ehf., 2014). 

 

  



 

Markaðsumhverfið 

Helstu breytingar á markaðsumhverfi arkitektastofa eru þær að efnahagslegt ástand á 

Íslandi hefur lagast að einhverju leiti eftir efnahagshrunið sem varð árið 2008. Fleiri hafa 

fjárhagslega getu til að framkvæma aðgerðir sem krefst aðstoðar arkitekta. 

Ráðstöfunartekjur heimilageirans aukist um 4,2% árið 2013 frá árinu 2012 (Hagstofa 

Íslands, 2014). Ráðstöfunartekjur fólks hefur einnig aukist og þar með hefur 

markaðsumhverfi arkitektastofa lagast örlítið (Hagstofa Íslands, 2014). Markaðssetning 

hefur almennt verið að breytast og færst á internetið. Haldin var ráðstefna í október í 

Norðurljósasal Hörpu sem bar yfirheitið Sko, Ráðstefna um markaðsmál á netinu. Þar 

kom fram meðal annarra Arnt Eriksen með fyrirlestur um það að viðskiptavinir vilja ekki 

bara kaupa vöru heldur líka tengjast henni (Arnt Eriksen, 2014). Boðskapur ráðstefnunnar 

í heild var að framtíðin verður sú að markaðssetningar fara nánast eingöngu fram á 

samskiptamiðlum eins og til dæmis Tvitter, Facebook, Linked-in, Instagram, Myspase, 

TripAdvisor og svo framvegis. Slík markaðssetning mun auðvelda fyrirtækjum að ná til 

stæri markhóps en þann sem eingöngu er í nánasta umhverfi. Andrés Jónsson stofnandi 

fyrirtækisins Góð samskipti, sem er öflugt alhliða almannatengsla fyrirtæki, trúir því að 

bein og milliliðalaus samskipti séu framtíðin í samskiptum við almenning (Andrés 

Jónsson, 2014). 

 

PEST 

Pólitískir þættir sem hafa áhrif rekstur arkitektastofa eru skattlagning, lagabreytinga og 

reglugerðir. Lagabreytingar sem gætu haft áhrif á stofurnar eru breytingar á eftir farandi 

lögum: lög um atvinnurekstur, lög um verslun og viðskipti, lög um mannvirkjagerð, 

húsnæðismál og brunamál, lög um hugverka- og einkaréttindi og lög um menningarmál. 

Einnig þurfa arkitektar að hafa lög um umhverfismál í huga við vinnu sína þó að það hafi 

ekki bein áhrif á rekstur þeirra. 

 

Efnahagslegir þættir sem geta haft áhrif á arkitektastofur eru til dæmis verðbólga, 

gengisbreytingar og breytingar á heims efnahagsvexti. Efnahagshrunið á Íslandi sem átti 



 

sé stað árið 2008 hafði mikil áhrif á flestar stofur. Sumar þeirra sem illa fóru út úr hruninu 

hafa ekki enn náð sér almennilega á strik. Hrunið gerði það að verkum að skuldir 

hækkuðu, innistæður hurfu með bankahruninu og kaupmáttur lækkaði verulega. Erfitt 

getur reynst að reka fyrirtæki í efnahagskreppu og ekki síst fyrir arkitektastofur. Lítið var 

um byggingarframkvæmdir í kreppunni. 

 

Samfélagslegir þættir sem geta haft áhrif eru breytingar sem gætu átt sér stað á 

fólksfjölda, atvinnu, menntun og á almennum lífsstíl. Til dæmis gæti einhver ákveðinn 

hússtíll komist í tísku. Það segir sig líka sjálft að ef fólk fer í burtu úr litlu plássi út á landi 

verður ekkert um nýbyggingar þar og því lítið fyrir arkitekta að gera. Eins ef lítið pláss út á 

landi byggist hratt upp, til dæmis með tilkomu nýrrar verksmiðju, þá fer allt á flug. Fólk 

flykkist á staðinn til að taka þátt í uppgripinu en þá verður skortur á húsnæði og yfirdrifið 

verður að gera hjá arkitektum. Fólksfjölgun kallar á fjölgun húsnæðis. 

 

Tæknilegir þættir sem gætu haft áhrif eru tækninýjungar sem breyta starfsemi stofanna. 

Til dæmis nýjungar sem auðvelda þjónustu og samskipti við birgja og viðskiptavini. 

Tækninýjungar gera það að verkum að upplýsingar um markaðinn eru aðgengilegri og 

auðveldara að nálgast þær. Eins verða upplýsingar um arkitektastofur aðgengilegri fyrir 

viðskiptavini. Arkitektar vinna sína vinnu mikið ef þá ekki eingöngu á tölvur í 

viðurkenndum teikniforritum. Tækninýjungar geta því haft mikil áhrif á þeirra starfsemi. 

Einnig hafa nýjungar í byggingargeiranum áhrif til að mynda nýr efniviður, eins og þegar 

kúluplöturnar komu fyrst til sögunar. Þessi nýjung er bylting “á byggingarmarkaðnum 

sem eykur notkunarmöguleika staðsteyptra platna til muna” (Kúluplötur ehf., 2004). 

Kúluplötur eru gólfplötukerfi sem nefnist Bubbledeck (Kúluplötur ehf., 2004). 

Kúluplöturnar gáfu mönnum frelsi til að hanna mannvirki með stærra rými í huga því 

þessar plötur eru miklu léttari en þær sem fyrir voru og geta því borið meiri þyngd 

(Sigursteinn Sigurðsson arkitekt, munnleg heimild, nóvember 2014). Tilkoma 

þrívíddaprentaranna var einnig mikil tækninýjung fyrir arkitekta. Með þeim er hægt að 



 

prenta út líkön og heilu borgirnar. Þannig er hægt að sjá betri heildarmynd sem er 

nauðsynlegt í arkitektúr. 

  

Markaðurinn 

Markaðurinn sem arkitektastofur á Íslandi starfa á er samkeppnismarkaður. Það sem 

einkennir markaðinn er að hann er smár samanborin við nágrannalöndin. Markaðurinn 

bíður ekki uppá sérhæfingu innan arkitektafagsins (Þorkell Magnússon, munnleg heimild, 

5. nóvember 2014). 

 

Markaðshlutun (e. segmentation) kallast það þegar markaðnum er skipt niður í 

markhópa. Þessir hópar hafa svipaðar þarfir og væntingar og þarf af leiðandi haft áhuga á 

sömu vöru eða þjónustu. Það er mikilvægt að markhópurinn sé mælanlegur, 

aðgengilegur, arðvænlegur og mögulegur svo að markaðshlutunin verði skilvirk. Til að 

auðvelda markaðshlutunina er hægt að nota farandi breytur landfræðileg skipting, 

líffræðileg skipting, sálfræðileg skipting og hegðun og atferli (Kotler og Keller, 2006). 

 

Landfræðileg skipting markhópa arkitektastofa á Íslandi eru aðallega Íslendingar og 

íslensk fyrirtæki, stofnanir og félög. Hjá arkitektastofum á landsbyggðinni eru það 

aðallega sveitungar, nágrannar stofunnar og bæjarfélögin sem eru staðsett á sama stað og 

stofan. Hjá stofum á höfuðborgarsvæðinu eru það íbúar og bæjarfélög á sama svæði. Samt 

sem áður er markhópur stofa á höfuðborgarsvæðinu einnig út á landsbyggðinni. Því oft á 

tíðum er leitað til stórra og þekktra arkitektastofa og þær eru oftar en ekki staðsettar á 

Höfuðborgarsvæðinu. 

 

Líffræðileg skipting markhópa arkitektastofa eru einstaklingar á bilinu 30 til 60 ára sem 

hafa góðar tekjur. Því arkitektúr er ekki talin almennt sem ódýr þjónusta. Aldursbilið 

ræðst af því að flestir á þessum aldri eru búin að koma sér fyrir eða fóta sig í lífinu og hafa 

getu til að fegra eða bæta umhverfi sitt. Í flestum tilfellum eru þetta fjölskyldufólk. 

 



 

Sálfræðileg skipting segir til um félagsstöðu og lífsstíll markhópsins. Þetta eru 

einstaklingar sem vilja láta sér líða sem best í umhverfi sínu. Jafnvel eru þetta þeir sem lifa 

eftir tískustraumum hönnunar og arkitektúr.  

 

Vöruframboð 

Fyrirtæki bjóða neytendum einhverja vöru sem getur verið bæði áþreifanleg og 

óáþreifanlegt í hagnaðarskyni. Til að mynda getur þetta verið vara, þjónusta, hugmynd 

eða upplifun (Kotler, Armstrong, Wong og Saunders, 2008). Þjónustan sem 

arkitektastofur eru að veita eru aðallega ráðgjöf og hönnun á öllum sviðum arkitektúrs.  

 

Neytendur 

Arkitektastofur eru fyrst og fremst þjónustufyrirtæki sem þjónusta viðskiptavini sem 

þurfa að láta hanna fyrir sig allt mögulegt. Til að mynda umhverfi, byggingar, landslag, 

skipulag, húsgögn, innréttingar, grafík svo eitthvað sé nefnt. Helstu viðskiptavinir stofa 

eru bæjarfélög, sveitafélög, byggingarfélög, verktakar, ráðuneyti og einstaklingar.   

 

Samkeppni 

Helstu samkeppnisaðilar á markaðnum eru aðrar sambærilegar arkitektastofur á 

höfuðborgarsvæðinu. Stofur á landsbyggðinni eru einnig samkeppnisaðilar. 

Samkeppnisaðilar á arkitektamarkaðnum á landsbyggðinni eru helst sambærilegar 

nágranna stofur. Stofurnar á höfuðborgarsvæðinu eru að einhverju leiti samkeppnisaðilar 

þar sem þær herja stundum á landsbyggðarmarkaðinn. 

  



 

3. Rannsókn 

Í þessum kafla verður farið yfir rannsóknina og greint frá því hvaða aðferðir voru notaðar, 

hvernig úrtakið var valið, hvernig rannsóknin var framkvæmd, hvernig úrvinnslan fór 

fram og að lokum hvernig niðurstöður voru greindar.  

 

3.1. Aðferðafræði rannsóknar 

Notast er við blandaða aðferð sem felur í sér megindlegar (quantitative) aðferðir í formi 

spurningakönnunar og eigindlegar (qualitative) aðferðir í formi staðlaða 

einstaklingsviðtala. Stöðluð einstaklingsviðtöl í þessu tilfelli eru opnar spurningar sem 

sendar voru í tölvupósti. Tilgangur með blandaðri aðferð er að fá annarsvegar 

tölfræðilegar niðurstöður og hinsvegar niðurstöður byggðar á huglægu mati viðmælenda. 

Huglægt mat lýsir viðhorfum, skoðunum og tilfinningu þátttakenda. Þannig fær höfundur 

dýpri innsýn í markaðsumhverfi arkitekta. Tölfræðilegar niðurstöður fást með því að nota 

megindlega aðferð þar sem úrtak getur endurspeglað skoðanir og viðhorf heildarinnar 

(McDaniel og Gates, 2008, 108 - 109). 

 

Niðurstöður sem fást með þessum aðferðum eru svo notaðar til að greina markaðinn sem 

arkitektar starfa á og til að komast að því hvernig hann í raun og veru liggur. Niðurstöður 

könnunarinnar eru síðan notaðar til að greina hvort það sé munur á milli vinnustofa á 

höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni. Einnig verður verkefnaálag skoðað og hvernig 

það dreifist á vinnustofur eftir staðsetningu. 

Til að greina ástandið á markaðinum ennfremur og bera saman landsbyggðina og 

höfuðborgarsvæðið voru tekin stöðluð viðtöl við arkitekta sem vinna bæði sjálfstætt og 

hjá stórum fyrirtækjum. Hentugleikaúrtak er notað til að velja arkitekta í viðtöl sem starfa 

á ólíkum sviðum til að fá fjölbreytt sjónarhorn á markaðinn. Samtals voru tíu viðtöl send 

út byggð á stöðluðum opnum spurningum. Staðlaðar spurningarnar voru spurðar í öllum 

viðtölunum og svörin síðan borin saman með tilliti til staðsetningar. Notast var við 

innihaldsgreiningu (content analysis) til að greina á kerfisbundin hátt textann í stöðluðu 

viðtölunum. (Berg,2008). Þetta er kerfisbundin greining og túlkun á texta í þeim tilgangi 



 

að bera kennsl á mynstur, þemu og merkingu. Aðferðin við þessa greiningu fer þannig 

fram að talið er hversu oft einhver orð, þema eða slíkt koma fyrir í textanum. Til dæmis er 

hægt að telja orð, þemu, persónur, hluti, hugtök og/eða myndlíkingar (Berg, 2008). 

 

3.2. Úrtak 

Þýði (population) rannsóknarinnar eru Arkitektar starfandi á Íslandi. Þegar kemur svo að 

því að velja úrtak er hægt að velja milli tveggja úrtaksaðferða það er annars vegar 

líkindaúrtak (probability sample) og svo hinsvegar ólíkindaúrtak (nonprobability sample) 

(McDaniel og Gates, 2008). Notast var við ólíkindaúrtaks aðferðina við bæði eigindlegu- 

og megindlegurannsóknina þrátt fyrir að algengasta aðferðin í megindlegum rannsóknum 

sé líkindaúrtaksaðferð. Megin hlutverk líkindaúrtaks er að velja einstaklinga úr þýði eða 

heildarfjölda og einstaklingar innan þýðis eiga allir jafna möguleika á að vera valdir í 

úrtakið. Ólíkindaúrtök eru notuð þar sem þýðið er þekkt og tiltölulega lítið. Til eru fimm 

úrtök sem teljast til ólíkindaúrtaka það er kvótaúrtak (quota sample), snjóboltaúrtak 

(snowball sample), hentugleikaúrtak (convenience sample), markmiðsúrtak (purposive 

sample) og sjálfvalið úrtak. Úrtak (sample) rannsóknarinnar eru Arkitektar búsettir á 

Íslandi og eru skráðir í Arkitektafélag Íslands. En þegar að því kemur að velja úrtak í 

rannsóknir sem þessari ber að vara sig á að úrtakið verði ekki of lítið því það getur rýrt 

gildi niðurstaðna (McDaniel og Gates, 2008). Fyrir megindlegurannsókninni lá beinast við 

að nota hentugleikaúrtaksaðferð. Einfaldlega vegna þess að nógu margir arkitektar hér á 

landi virðast vera skráðir í Arkitektafélag Íslands og henta því vel sem úrtak. Þar að auki 

er mjög auðvelt að nálgast þá. Enda er það kallað hentugleikaúrtak þegar rannsakandi 

velur þátttakendur sem auðvelt er að ná til (McDaniel og Gates, 2008). 

Þegar úrtakið var valið fyrir eigindlegurannsóknina eða viðtölin var notast við 

markmiðsúrtak. Markmiðsúrtak er ekki ósvipað og hentugleikaúrtak þar sem 

þátttakendur eru valdir sem þykja henta til þess að ná markmiðum rannsóknarinnar. 

Þessi úrtaksaðferð er oft notuð í frumrannsóknum (McDaniel og Gates, 2008). Með 

þessari úrtaksaðferð voru valdir tíu arkitektar til að svara stöðluðum viðtalsspurningum í 



 

tölvupósti. Valdir voru fimm arkitektar af landsbyggðinni og fimm af 

höfuðborgarsvæðinu.  

 

3.3. Framkvæmd 

Spurningakönnunin var hönnuð af höfundi í forriti á vefnum sem heitir Google Drive 

forms. Könnunin var send til allra arkitekta sem eru skráðir á heimasíðu Arkitektafélags 

Íslands sem “Félagar búsettir á Íslandi” (Arkitektafélags Íslands, 2014). Félagar eru alls 313 

og voru netföng þeirra fenginn af heimasíðu félagsins. Það reyndust vera 33 einstaklingar 

sem ekki voru með skráð netfang á síðunni og 29 netföng voru óvirk og því ekki hægt að 

senda könnunina á alls 62 félaga. Könnunin var því send út á alls 251 netföng þar voru 

konur 95 talsins, karlar 154 talsins og tvö fyrirtæki. Það gerir 38% konur, 61% karlar og 1% 

fyrirtæki. Alls bárust 88 svör sem er 35% svarhlutfall og er könnunin tölfræðilega 

marktæk.  

 

Þátttakendur voru spurðir að níu eftirfarandi spurningum: 

Kyn? 

Hvert er fæðingar ár þitt? 

Ert þú starfandi arkitekt í dag? 

Hvernig er þitt starfsumhverfi? 

Á hvaða sviði starfar þú? 

Hvar á landinu er þín vinnuaðstaða? 

Hvernig finnst þér verkefnaálagið vera á þér sem arkitekt? 

Hverjir eru helstu viðskiptavinir þinnar vinnustofu, vinnustaðar, fyrirtækis eða annað? 

Er eitthvað sem þú villt koma á framfæri að lokum? 

 

Framkvæmd viðtala fór þannig fram að fyrst voru tíu viðmælendur valdir sem áður segir 

með markmiðsúrtaksaðferð. Síðan var haft samband við viðmælendur með símtali og 

þeim gert grein fyrir ástæðu símtalsins. Rannsakandi byrjaði símtalið á að kynna sig með 

nafni og segja frá því að verkefnið væri hluti af BS ritgerð í viðskiptafræði á Háskólanum á 



 

Bifröst. Því næst var útskýrt um hvað rannsóknin snýst og markmið hennar. 

Viðmælandanum var einnig gert grein fyrir því að honum væri frjálst að svara ekki 

einstaka spurningu. Síðan var spurt hvort það mætti senda viðmælandanum nokkrar 

opnar spurningar í tölvupósti. Ef það var samþykkt þá var beðið um póstfang viðkomandi 

og leyfi fyrir því að nöfn þeirra yrðu birt. Einn viðmælandi barst undan því að nafn sitt og 

nafn vinnustaðar yrði birt í ritgerðinni og að sjálfsögðu var tekið tillit til þess og 

nafnleynd var heitið. 

 

Spurningar sem voru í stöðluðu viðtölunum eru eftir farandi: 

1. Nafn og aldur: 

2. Hvar starfar þú og/eða hvað heitir vinnustofan þín og hvar er hún staðsett? 

3. Hvar lærðir þú Arkitektúr? 

4. Hefur þú sérhæft þig á einhverju sviði? 

5. Hversu lengi hefur þú starfað sem arkitekt? 

6. Var auðvelt að fá vinnu eftir námið? 

7. Við hverskonar verkefni ertu að fást mest við? 

8. Hvar eru verkefnin sem þú ert að fást við staðsett? þ.e.a.s. eru þau á Íslandi og þá hvar á 

landinu eða eru þau jafnvel erlendis? 

9. Hvernig finnst þér verkefnaálagið vera á þér? 

10. Hvernig finnst þér samkeppnin vera á milli arkitekta á Íslandi? 

11. Hvernig er almennt markaðsumhverfi arkitektastofa að þínu mati? 

12. Telur þú markaðsumhverfi og staðsetning skipta máli í sambandi við verkefnaöflun?  

13. Finnst þér staðsetning vinnustofu þinnar skipta máli fyrir viðskiptavini? hvernig? 

14. Hvernig er markaðsstörfum ykkar/þínum háttað? 

15. Hvernig sérðu framtíð arkitekta á Íslandi fyrir þér? 

16. Viltu koma einhverju á framfæri að lokum? 

  



 

3.4. Úrvinnsla gagna 

Við úrvinnslu gagna úr spurningakönnuninni var notast við forritin Excel og Data cracker. 

Svörum var safnað saman og þau greind í Excel, prósentur reiknaðar út og gerðar 

viðeigandi myndir. Myndirnar innihalda töflur, súlu- og kökurit. Tölulegar niðurstöður úr 

svörunum voru svo settar upp á skýran og einfaldan hátt í niðurstöðukaflann ásamt 

myndum þar sem við á. Einstaka svör voru einnig krosskeyrð til að fá samanburð. 

 

Opnu spurningarnar sem sendar voru til valinna arkitekta var safnað saman og gerð var 

þemagreining með innihaldsgreiningu. Greiningin fór þannig fram að höfundur las yfir 

viðtölin og skráði hjá sér stikkorð til þess að sjá út einhverja ákveðna þema í textanum. 

Þemað var síðan skipulagðar og flokkaðar í yfirþema og undirþema. Hvert þemað fékk 

sinn lit og síðan var textinn flokkaður með litun orða.  

  



 

4. Niðurstöður 

Þessi kafli inniheldur meðal annars niðurstöður úr spurningakönnuninni og stöðluðu 

viðtölunum. Greint verður frá tölfræðilegum niðurstöðum úr spurningakönnuninni og 

birtar myndir til útskýringar þar sem við á. Einnig verður greint frá niðurstöðum þar sem 

ákveðnar spurningar voru krosskeyrðar saman. Gert verður grein fyrir innihaldsgreiningu 

stöðluðu viðtölunum og greint frá þemu þeirra. Niðurstöður úr innihaldsgreiningu á 

heimasíðum arkitektastofa verða einnig kynntar í kaflanum. 

 

4.1. Spurningakönnun 

Alls svöruðu 88 manns spurningakönnuninni en þar af voru fjórir staðsettir erlendis og 

einn vinnur við rannsóknir hjá háskóla erlendis. Þessir fimm arkitektar teljast því ekki 

með þar sem aðeins er verið að kanna íslenska markaðinn, því var unnið úr alls 83 

svörum. Spurningakönnunina má sjá í viðauka tvö í kafla átta. 

 

Spurning nr.1: Kyn? 

það voru fleiri karlmenn en konur sem svöruðu spurningakönnuninni. Eins og sjá má á 

mynd nr. 2 eru 65% karlar og 34% konur og 1% þátttakanda gaf ekki upp kyn. 

 

Mynd 2 - Kyn 

Eins og hefur komið fram áður þá barst könnunin til 38% kvenna og 61% karla sjá mynd 

nr. 3. 



 

 

Mynd 3 - Kynjahlutfall þeirra sem fengu tölvupóst 

Þegar þetta er borið saman þá er ekki mikill munur á þeim sem fengu sendan tölvupóst og 

þeirra sem svöruðu. 

 

Spurning nr. 2: Hvert er fæðingarár þitt? 

Aldurshópurinn er breiður allt frá árgang 1935 til árgangs 1985. Sá elsti er því 79 ára og 

yngsti 29 ára, munurinn eru 50 ár. Eins og sjá má á mynd nr. 4 eru flestir fæddir á árunum 

frá 1955 til 1959. Meðalaldur var 51 ár. 

 

 

Mynd 4 - Hvert er fæðingarár þitt? 

 

 



 

Spurning nr. 3: Ert þú starfandi arkitekt í dag? 

Þegar spurt var hvort viðkomandi væri starfandi sem arkitekt í dag þá voru alls 75 manns 

sem svöruðu hreint já og tveir svöruðu nei. Þessari spurningu var einnig hægt að svara 

með opnu svari og sex manns nýttu sér þann möguleika. Þar kom í ljós að þrír starfa að 

hluta til sem arkitektar og einn af þessum þremenningum greindi frá því að sitt 

starfshlutfall væri 15% sem arkitekt. Einn starfar sem skrifstofustjóri hjá sveitarfélagi sem 

verkefnastjóri. Aðrir tveir starfa við verkefnastjórnun. Annar þeirra vinnur í 

verkefnastjórnun sem arkitekt en er samt ekki í hönnun og hinn er verkefnastjóri og stýrir 

hönnunarverkefnum en hannar eða teiknar samt ekki sjálfur. 

 

Spurning nr. 4: Hvernig er þitt starfsumhverfi? 

Það voru alls 80 þátttakendur sem svöruðu spurningu fjögur. Sjá má á mynd nr. 5 hér fyrir 

neðan að 56% þeirra sem svöruðu eru með eigið fyrirtæki. Þetta var fjölvalsspurning og 

svörin voru því mjög fjölbreytt. En svarið “með eigið fyrirtæki” var afgerandi oftast valið 

eða í 45 tilfellum og oft með öðrum svörum. Næst flestir þátttakendur eru sjálfstæðir 

verktakar með 19% svarhlutfall. Þar á eftir er vinna hjá litlu fyrirtæki þar sem 

svarhlutfallið er 15% og hjá stóru fyrirtæki þar sem svarhlutfallið er 14%. Sjálfstæður á 

vinnustofu hafði svarhlutfallið 10% þannig að það eru ekki margir arkitektar sem tóku 

þátt einir með vinnustofur. 

 

Mynd 5 - Helsta starfsumhverfi 



 

Spurning nr.5: Á hvaða sviði starfar þú? 

Í spurningu fimm merktu allir sig sem byggingaarkitekt nema þrír þeir svöruðu undir 

annað. Þeir komu með ólík svör sem voru arkitekt, fasteignaþróun og skipulagsvinna. 

Flestir skrifuðu þó líka í svarmöguleikann annað, til þess að aðgreina sitt starfssvið betur, 

til dæmis komu upp orðin skipulagsarkitekt, skipulagshönnuður, skipulagsfræðingur, 

skipulagsmál og umhverfishönnun. Auðvitað eru allir þátttakendur menntaðir arkitektar 

þó að einhverjir þeirra séu búnir að sérhæfa sig. Alls svöruðu 80 manns þessari spurningu. 

Þar af eru 49 einstaklingar sem starfa sem arkitektar, 16 einstaklingar starfa sem 

innanhúsarkitektar, fimm sem starfa bæði sem innanhús- og landslagsarkitekt og einn 

starfar bæði sem innanhúsarkitekt og skipulagsarkitekt. Svo eru átta einstaklingar sem 

starfa við skipulag, skipulag og umhverfishönnun, skipulagsmál og sem 

skipulagsfræðingur og skipulagshönnuður. 

 

Spurning nr. 6: Hvar á landinu er þín vinnuaðstaða? 

Alls svöruðu 81 einstaklingur spurningu númer sex um staðsetningu og 91% þeirra eru 

staðsettir á Höfuðborgarsvæðinu eða 74 einstaklingar talsins. Eins og sjá má á mynd nr. 6 

þá er mikill meirihluti þátttakenda staðsettir á höfuðborgarsvæðinu og aðeins brot af 

þeim eða 7% eru staðsettir á landsbyggðinni. Reyndar er 1% staðsett á bæði 

höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni. Enginn þátttakandi er á suðvesturlandinu, 

norðvesturlandinu eða suðausturlandinu. 

 

Mynd 6 - Staðsetning vinnuaðstöðu 



 

Spurning nr. 7: Hvernig finnst þér verkefnaálagið á þér sem arkitekt? 

Alls svöruðu 80 manns spurningu sjö. Á mynd nr. 7 hér fyrir neðan sést að nær helmingur 

eða 46% þeirra fannst vera mikið verkefnaálag á sér sem arkitekt. Nærri 30% þeirra fannst 

vera hæfilegt verkefnaálag á sér, 15% fannst það vera lítið, 1% fannst það vera mjög lítið og 

9% fannst það vera mjög mikið. 

 

 

Mynd 7 - Verkefnaálag á arkitektum 

 

Spurning nr. 8: Hverjir eru helstu viðskiptavinir þinnar vinnustofu, vinnustaðar, 

fyrirtækis eða annað? 

Þegar spurt var um viðskiptavini í spurningu númer átta voru algengustu svörin þessi 

einstaklingar, bæjarfélög, stofnanir, ríkisfyrirtæki, samtök, millistór fyrirtæki með allt að 

50 starfsmönnum, stór fyrirtæki með allt að 100 eða fleiri starfsmönnum, lítil fyrirtæki 

með allt að 10 starfsmönnum. Þessi spurning var fjölvalsspurningar og því var hægt að 

velja fleiri en einn valmöguleika. Því voru sumir svarmöguleikar oftar valdir með öðrum 

en aðrir. Eins og sjá má á mynd nr. 8 þá eru einstaklinga oftast valdir sem viðskiptavinir 

eða í 69% tilvika en þá oftast með öðrum svarmöguleikum. Bæjarfélög voru næst á eftir og 

voru í 64% tilvika valin og oftast með öðrum svarmöguleikum. Stofnanir voru valin í 46% 

tilvika og þar á eftir eru fyrirtækin lítil, stór, meðalstór og ríkisfyrirtæki sem voru valin á 

bilinu 34% til 39% tilfella. Í 18% tilvika voru samtök valin og svarið annað var valið í 11% 

tilvika. 



 

 

Mynd 8 - Helstu viðskiptavinir 

 

Spurning nr. 9: Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri að lokum? 

Níunda spurningin var opin þar sem þátttakendum gafst tækifæri á að koma hverju sem 

var á framfæri til rannsakanda. Margar góðar ábendingar bárust sem snerta kannski ekki 

endilega rannsóknina á beinan hátt. Nokkrar voru þó gagnlegar og áhugaverðar 

ábendingar til að mynda hvaða áhrif hrunið hafði á einstaka arkitektastofur, álit um 

verkefni, staðsetningu og umhverfi arkitekta. Alls bárust 22 ábendingar og af þeim eru alls 

11 ábendingar sem hægt er að nýta í rannsóknina. Það kemur fram í einni ábendingunni 

að byggingariðnaðurinn hafi verið í löngu hléi frá árinu 2008 og sé sem betur fer að 

komast í gang aftur. Tvær ábendingar voru á þá leiðina að lítið hafi verið að gera eftir 

hrun og ástandið hafi ekki lagast að fullu ennþá. Ábending frá 65 ára gamalli konu með 

eigið fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu er mjög athyglisverð þar sem segir að það sé mjög 

lítið að gera og ástandið sé bágt á flestum arkitektastofum. Einnig segir að fjölmiðlar gefi 

ranga mynd með því að segja að byggingargeirinn sé kominn á fullt skrið aftur. Þetta er 

öfugt við það sem niðurstöður rannsóknarinnar sýna. Eins og áður hefur komið fram er 

nær helmingur þátttakenda að segja að vinnuálagið sé mikið. Þrjár ábendingar eru á þá 

leið að staðsetning arkitektastofa hafi lítið að segja um verkefnavinnu. Ein af þessum 

þrem ábendingum var frá 53 ára karlmanni með eigið fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu þar 

sem segir að mikið verkefnaálag sé fyrst og fremst vegna erlendra verkefna. Annar 



 

karlmaður átti eina af þessum þrem ábendingum þar sem segir að flest hans verkefni séu 

út á landi og hafi alltaf verið það en hann er staðsettur á höfuðborgarsvæðinu með eigið 

fyrirtæki.  

 

Kyn og Staðsetning 

Tafla nr. 1 hér að neðan sýnir að 10% karla og 4% kvenna eru á landsbyggðinni og á 

höfuðborgarsvæðinu eru 90% karla og 93% kvenna. Þetta segir okkur að fleiri karlkyns 

arkitektar eru á landsbyggðinni og að kvenkyns arkitektar eru fleiri á 

höfuðborgarsvæðinu. En svo eru líka 4% kvenna á bæði landsbyggðinni og 

höfuðborgarsvæðinu. 

 

Tafla 1 - Kyn og staðsetning 

 

 

Álag og staðsetning: 

Þegar borið er saman verkefnaálag og staðsetning arkitekta þá virðist álagið vera meira á 

landsbyggðinni en á höfuðborgarsvæðinu. Tafla nr. 2 hér að neðan sýnir að mikið álag á 

landsbyggðinni er 50% en er aðeins minna á höfuðborgarsvæðinu eða 45%. Að sama skapi 

er mjög mikið álag 17% á landsbyggðinni en aðeins 8% á höfuðborgarsvæðinu. Samt sem 

áður þá er lítið álag 17% á landsbyggðinni en 15% á höfuðborgarsvæðinu. Aðeins 1% finnst 

vera mjög lítið álag sem tilheyrir höfuðborgarsvæðinu. Hæfilegt álag er meira á 

höfuðborgarsvæðinu heldur en á landsbyggðinni eða 30% á móti 17%. 

 

 



 

Tafla 2 - Verkefnaálag og staðsetning 

 

 

Kyn og fæðingarár 

Súluritið á mynd nr. 9 hér að neðan sýnir samanburð kynja og fæðingarára. Sjá má að 

langfestir kvenkyns arkitektar eru fæddir á bilinu 1975 til 1979 eða 29% á móti 6% 

karlkyns arkitektum. Flestir karlkyns arkitektar eru fæddir á bilinu 1955 til 1959 eða 24% 

en aðeins 7% konur eru fæddar á því tímabili. Næst flestir arkitektar eru fæddir á 

tímabilinu 1960 til 1964 karlmenn 19% og konur 14%. Þar á eftir hjá karlmönnum er 

tímabilið 1950 til 1955 þar sem fæddir eru 15% karlar og á sama bili eru 11% kvenna fæddar. 

Jafn mörg prósent eða 14% kvenna eru fæddar á næst flesta tímabilinu og tímabilinu 1965 

til 1969 en þar eru karlmenn 6%. Á öðrum tímabilum eru færri en 10% karla og kvenna 

fædd eins og sjá má á myndinni (nr. 9 hér að neðan). Það má því segja að kvenkyns 

arkitektar séu að meðaltali yngri en karlkyns arkitektar. 

 



 

 

Mynd 9 - Fæðingarár og kyn 

 

Starfssvið og kyn 

Þegar við berum saman kyn og starfssvið má sjá á töflu nr. 3 hér að neðar að fleiri konur 

eru sérhæfðir arkitektar en karlmenn. Kynjahlutföll þeirra sem eru Arkitekt / 

Byggingararkitekt má sjá að það eru 67% karlar og 43% konur. Arkitektar og 

Innanhúsarkitektar skiptast í 18% karla og 25% konur og þau sem eru líka 

landslagsarkitektar skiptast í 2% karla og 11% konur. Á öðrum samsettum starfssviðum er 

kynjamunur innan við 4%.  

 

Tafla 3 - Starfssvið og kyn 

 



 

4.2. Stöðluð viðtöl 

Hér á eftir koma stuttar lýsingar á arkitektum sem tóku þátt í að svara opnum spurningu 

sem sendar voru rafrænt með þeirra leyfi. Leyfið var veitt símleiðis og gafst þá 

viðmælendum kostur á að spyrja út í rannsóknina og hafna að taka frekari þátt. Alls 

fengust sex svör til baka af tíu sem voru send út, fimm karlmenn og ein kona. Einn 

karlmaður og konan eru af höfuðborgarsvæðinu hinir fjórir eru á landsbyggðinni. Þrír af 

viðmælendunum eru einyrkjar hinir þrír vinna á stofum með fleirum. 

 

4.2.1. Höfuðborgarsvæðið 

Eina konan sem tók þátt vildi ekki láta nafn síns getið né heldur láta birta nafn 

arkitektastofunnar sem hún vinnur hjá. Þessi kona fær því dulnefnið Hulda Á. 

Huldudóttir og verður hér framvegis í ritgerðinni kölluð Hulda. 

 

Hulda er á fertugsaldrinum og lauk sinni B.a. gráðu í Listaháskóla Ísland og 

meistaragráðu frá Tækniháskólanum í Delft í Hollandi. Hún fékk ekki vinnu strax eftir 

námið og vann ekki við fagið þremur árum eftir útskrift. Nú starfar hún hjá arkitektastofu 

á höfuðborgarsvæðinu og hefur starfað við fagið í þrjú ár. Verkefnin sem Hulda er að fást 

mest við er að teikna íbúðablokkir á höfuðborgarsvæðinu. Einnig sér hún um að koma 

aðalteikningum af breytingum á eldri húsum til byggingarfulltrúa. Staðsetning verkefna 

sem hún hefur tekið þátt í eru á höfuðborgarsvæðinu. Eitt verkefni hefur hún unnið að 

sem var erlendis. 

 

Þorkell Magnússon, 50 ára, hefur starfað sem arkitekt í 20 ár og er einn af eigendum 

Kanon arkitektar ehf. Fyrirtækið er staðsett á Laugarveginum í Reykjavík. Þorkell lærði 

arkitektúr í Bergen í Noregi með áherslu á skipulagsmál og líka á arkitektónískar lausnir í 

hljóðvist og lýsingu. Atvinnuástand í stéttinni var erfitt árið 1994 að hans sögn. Þorkell 

fékk þó strax starf eftir sína skólagöngu og hefur verið við störf upp á hvern dag síðan. 

Þrátt fyrir sína sérhæfingu er ekki í boði að helga sig eingöngu afmörkuðu sviði. Vegna 

þess að markaðurinn hérlendis, segir Þorkell, er það lítil að hann býður ekki upp á slíkt. 



 

Kanon arkitektar vinna verkefni af öllum toga, stærðum og gerðum. Þorkell segir enn 

fremur að verkefnin hafi í gegnum tíðina verið á Íslandi og þá aðallega á 

suðvesturhorninu. Einstaka verkefni eru þó víðsvegar um landið og aðeins starfað í 

Noregi.  

 

4.2.2. Landsbyggðin 

Logi Einarsson er 50 ára sem starfar við og rekur stofu á Akureyri sem heitir því 

skemmtilega nafni Kollgáta. Logi nam arkitektúr í AHO í Osló í Noregi. Hann segir að 

Ísland sé of lítill staður til að hægt sé að sérhæfa sig á einhverju sviði, það sé erfitt. Fyrstu 

fjögur árin eftir námslok árið 1992 vann Logi sem grafískur hönnuður og síðan sem 

arkitekt. það var ekki auðvelt fyrir Loga að fá vinnu eftir námið á arkitektastofu og því 

fann hann sér farveg fyrstu árin sem grafískur hönnuður. Hann hefur rekið sína eigin 

stofu, Kollgátu, síðan 2004. Helstu verkefnin sem hann er að fást við núna eru hótel, 

einbýlishús og minni verkefni fyrir einstaklinga. Staðsetning verkefna Loga eru hingað og 

þangað um allt land. 

 

Gunnlaugur Björn Jónsson er 60 ára og starfar bæði á Patreksfirði og í Reykjavík og hefur 

haft vinnuaðstöðu á báðum stöðum. Síðustu fjögur ár hefur hann samt að mestu unnið á 

Patreksfirði. Að hans mati eru hlutföllin af tímanum sem hann eyðir nú á hvorum stað 

80% á Patreksfirði og 20% í Reykjavík. Gunnlaugur lærði arkitektúr í Kaupmannahöfn í 

Danmörku eins og hann orðaði það “Det kongelige danske kunstakademiet arkitektskole” 

og útskrifaðist árið 1993. Í rúm 23 ár hefur hann unnið sem fullnuma arkitekt og auk þess 

vann hann með námi í um það bil 4 ár bæði hér heima og í Danmörku. Hann hefur unnið 

á öllum sviðum frá innréttingum og byggingum til garða- leikskóla- og deiliskipulags. 

Eina sérhæfing sín sem slík segir hann að væri þá kannski helst uppgerð á gömlum húsum 

og húsakannanir. Þegar Gunnlaugur lauk námi var enga vinnu að fá og þau fáu verkefni 

sem í boði voru má segja að hafi ýtt honum út í sjálfstæðan rekstur á sínum tíma því um 

annað hafi ekki verið að ræða. Gunnlaugur þurfti að vinna ýmis önnur störf með 

arkitektinum fyrstu árin til þess að geta fjármagna rekstur stofunnar. Hann hefur verið 



 

mjög duglegur því þessi aukastörf voru mjög ólík og fjölbreytt en þetta voru störf við 

byggingarvinnu, sjómennsku, garðyrkju og jólatrés- og flugeldasala um áramót. Verkefni 

Gunnlaugs eru afar fjölbreytt til að mynda er hann með átta íbúða hús í gangi í miðbæ 

Reykjavíkur og er að byrja á tveimur einbýlishúsum í Kópavogi. Á Vestfjörðum hefur hann 

mikið að gera við breytingar, viðbyggingar og uppgerðir á eldri húsum. Framundan eru 

einnig nýbyggingar eins og atvinnuhúsnæði og íþróttamannvirki auk deiluskipulags. 

Gunnlaugur hefur annars verið með verkefni út um allt land. 

 

Bragi Blumenstein er 54 ára og lærði arkitektúr í Gautaborg í Svíþjóð í Chalmers tekniska 

högskola. Hann starfar nú á stofu sem er á Seyðisfirði og heitir Argo ehf. og hefur sérhæft 

sig í endurbyggingum á gömlum húsum. Með hléum hefur Bragi starfað sem arkitekt frá 

árinu 1992 sem eru þá 22 starfsár. Eftir nám fékk Bragi strax vinnu og tók við starfsemi af 

föður sínum sem féll frá. Þau verkefni sem hann fæst mest við eru endurbyggingar og 

minni verkefni sem hann kallar smádót. Verkefni Braga eru dreif um landið þó eru eins og 

hann segir “alltaf verkefni á staðnum sem falla til’’.  

 

Sigursteinn Sigurðsson er 32 ára og starfar í Borgarnesi undir nafninu Gjafi. Hann lærði í 

Listaháskóla Íslands í Reykjavík og lauk námi í Glasgow School of Art í Skotlandi. Fyrir 

utan almennan arkitektúr hefur Sigursteinn sérhæft sig á sviði skipulags. Það var ekki 

auðvelt og ekki hægt fyrir hann að fá vinnu eftir námið. Því varð hann að búa til vinnuna 

sjálfur og hefur unnið í tæp fjögur ár sem arkitekt. Verkefni hans eru öll á Vesturlandi og 

tvö í Reykjavík. Mest er hann að fást við skipulag, breytingar á eldri húsnæði og 

menningartengd verkefni. Sigursteinn er einnig með mörg sérverkefni á sinni könnu eins 

og til dæmis umsjónarmaður frumkvöðla- og nýsköpunarsetrið Hugheimar og ýmiss 

samfélagsverkefni. 

 

 

 

 



 

4.2.3. Þema 

Þjóðfélagið á Íslandi 

Þetta þema hefur að geyma hugtök á borð við almenningur, þekking, skilningur, þroski, 

menning, meðvitund og þjóðfélag. Kaflinn saman stendur af þessum hugtökum sem fram 

komu í stöðluðu viðtölunum. Í viðtölunum töluðu flestir um að þekking almennings sé 

afar takmarkaður á því hvað sé fólgið í arkitektúr og út á hvað hönnun gengur. 

 

Hulda Á Huldudóttir segir að við þurfum að kynna fagið betur og kenna ungu fólki og 

gömlu að skilja hvað fagið snýst um. Þegar Hulda talar um við þá á hún við um arkitekta. 

Hún segir líka að það þurfi að kenna fólki hvernig það geti metið fagurfræðilega þætti í 

húsbyggingum að verðleikum. Með þeim tilgangi að fólk geti séð kosti í því að hlutir séu 

hannaðir vel í byrjun og þar með sé fagurfræðilegt og peningalegt verðmæti í því. Þorkell 

Magnússon talar í sömu minnt og segir íslenskan markað afskaplega vanþroskaðan. 

Viðskiptavinir séu almennt lítt meðvitaðir um mikilvægi þess að vönduð fagleg vinna 

arkitekta sé nauðsynleg til að ná góðum árangri í undirbúningi verklegra framkvæmda. 

Þorkell telur að það verði áfram erfitt að vera arkitekt á Íslandi samanborið við 

nágrannalöndin og miðast það við menningarstig þjóðarinnar. Hann segir enn fremur að 

eftir því sem “plebbaskapurinn” minnkar mun okkur farnast betur. Gunnlaugur Björn 

Jónsson segir að grunnur að góðu markaðsumhverfi arkitekta sé áhugi og meðvitund 

almennings um hönnun og skipulag. Hvað framtíð arkitekta á Íslandi varðar vill 

Gunnlaugur sjá fleiri mennta sig sem arkitekta “því fleiri því betra” segir hann. Hann 

vonast til þess að sjá fleiri arkitekta til að kynna fagið fyrir almenningi og auka þannig 

hönnunarþroska þjóðarinnar. Gunnlaugur lítur á starf sitt sem hugsjón með það markmið 

að bæta umhverfi og þar með að bæta líf fólks. Hann er nefnilega löngu búinn að átta sig 

á því að jákvæðar breytingar á umhverfi geta tekið langan tíma að síast inn í meðvitund 

þjóðarinnar. Enn fremur vegna þess lítur hann á starf sitt sem margra kynslóða starf. 

Gunnlaugur er arftaki fyrri kynskóða og vonast til að næsta kynslóð komi málum enn 

lengra og skapi því enn betra umhverfi og líf fyrir fólk. Það má til gamans geta í sambandi 

við kynslóðir að langafi Gunnlaugs var gullsmiður og afi hans var gullsmiður, listamaður, 



 

teiknikennari og grafískur hönnuður. Faðir Gunnlaugs var fyrsti landslagsarkitekt Íslands 

og dóttir Gunnlaugs er arkitekt. Þannig að hér erum við að tala um að hönnunarblóðið 

hefur runnið kynslóð eftir kynslóð. Sigursteinn Sigurðsson telur að almennur skilningur á 

hönnun bygginga sé á mjög lágu plani og að Íslendingar séu ekki að fatta það sem er 

löngu búið að uppgötva út í heimi en það er að fólki líður almennt betur í vel hönnuðu 

rými. Einnig er framleiðsla í vinnurýmum betri sem hönnuð eru af fagmönnum. Mörg 

félagsleg vandamál sem og heilbrigðisvandamál megi tengja við slæman arkitektúr. Til 

dæmis hér á landi er mest lagt í framkvæmdina þegar hús er byggt og að hún þurfi að 

ganga sem hraðast fyrir sig. Ekki er gert ráð fyrir þeirri starfsemi sem verður í 

byggingunni næstu áratugina. Markaðsumhverfi arkitekta almennt á Íslandi er því lélegt 

að mati Sigursteins. 

 

Umhverfið 

Þemað umhverfið hefur að geyma undirþema óstöðugleiki, hrun, smæð, samstarf, um allt 

land, umhverfi og markaðsumhverfi.  

 

Eins og áður hefur komið fram vinnur Hulda verkefni sín á höfuðborgarsvæðinu og er það 

því hennar nánasta umhverfi. Hún telur gott fyrir viðskiptavini að umhverfi arkitektastofa 

sé miðsvæðis. Varðandi samstarf arkitekta þá tekur stofan sem Hulda vinnur á virkan þátt 

í því starfi sem á sér stað í Arkitektafélagi Íslands. Nærumhverfi Þorkels er Reykjavík. 

Hann telur að markaðurinn hér á landi sé það lítill að það sé ekki í boði að helga sig 

eingöngu afmörkuðu sviði. Til að mynda þá er starfsumhverfi hjá Kanon arkitektum, þar 

sem Þorkell vinnur, mjög fjölbreitt og þeir vinna á öllum sviðum arkitektúrs, skipulags og 

fleira. Verkefni sem Kanon hefur unnið að eru um allt land og nokkur í Noregi þetta er því 

mjög vítt umhverfi. Þorkell talar um að markaðsumhverfi skipti í aðalatriðum ekki máli 

þrátt fyrir að einhver hreppapólitík hjá einstaka sveitarfélögum birtist. Þá eru 

sveitarfélögin að úthluta verkefnum eingöngu til arkitekta sem eru búsettir og eru með 

rekstur sinn í viðkomandi sveitarfélagi. Umhverfi Loga og stofunnar hans Kollgátu er 

Ísland vegna þess að verkefnin hans eru hingað og þangað um landið. Nærumhverfi hans 



 

er Akureyri þar sem stofan er staðsett þar. Logi er á sama máli og Þorkell og segir að erfitt 

sé að sérhæfa sig á einhverju sviði á litlum stað eins og Íslandi. Á Kollgátu hafa einungis 

tveir starfað eftir hrun og þeir hafa passað upp á að verkefnaálagið sé hæfilegt. Loga finnst 

markaðsumhverfi arkitektastofa á Íslandi vera alltof brokkgengt og að landið þurfi nýja 

mynt og meiri stöðugleika. Hann telur einnig tvímælalaust að markaðsumhverfi og 

staðsetning skipti málið í sambandi við verkefnaöflun. Hrunið reyndist erfitt fyrir Loga og 

Kollgátu. Fyrir hrun vann hann hörðum höndum að því að byggja upp stærri og öflugri 

stofu. Hrunið hefur haft þau áhrif að Logi hefur lítinn áhuga á því að stækka stofuna og 

bæta við mannskap þó að þess þyrfti þessa stundina. Það er einfaldlega of áhættusamt að 

leggja undir eigur fjölskyldunnar segir Logi. Akureyri er lítið markaðssvæði að sögn Loga 

og kaupmáttur þar lítil og það sé ókosturinn við staðsetningu Kollgátu. Því hafa þeir hjá 

Kollgátu einnig unnið á suðvesturhorninu þó að fjarlægðin flæki dæmið aðeins. Logi valdi 

sína búsetu ekki út frá starfstengdum ástæðum heldur vegna fjölskylduástæðum fyrst og 

fremst. En þrátt fyrir ókostina við staðsetningu stofunnar er smæðin kostur að sögn Loga 

og hún gerir það að verkum að auðvelt er að byggja upp gott tengslanet. Hvað snýr að 

framtíð arkitekta á Íslandi telur Logi að markaðurinn muni enn um sinn einkennast af 

litlum teiknistofum. Gunnlaugur er eins og áður segir starfandi á Patreksfirði og í 

Reykjavík, en þó aðallega á Patreksfirði nú orðið. Nærumhverfi Gunnlaugs er því á 

Patreksfirði. Það var ekki annað í boði fyrir Gunnlaug en að skapa sitt eigið umhverfi eftir 

að hann lauk námi því það var enga vinnu að fá og lítið um verkefni. Á Vestfjörðum er 

mikið að gera og verkefnin eru fjölbreytt hann hefur þó líka verið með verkefni um allt 

land. Verkefnaálagið er allt of mikið á sér í augnablikinu segir Gunnlaugur og bætir við að 

hann sé reyndar kominn í samstarf við tvo aðra arkitekta fyrir sunnan sem hann vonar að 

muni létta til með sér. Hann segir um markaðsumhverfið að því fleiri áhugamenn því 

betra umhverfi, það á við um allar atvinnugreinar. Gunnlaugur vill meina að með tilkomu 

tölvuvinnslu og internetsins hafi skapast frelsi til að vinna hvar sem er. En einnig segir 

hann að þrátt fyrir slíkt frelsi skipti öllu máli að vera til staðar þegar verið er að eiga við 

breytingar og viðbyggingar á eldri húsum og húsakannanir. Frelsið sem fylgir tölvu- og 

netvæðingunni getur stækkað umhverfi arkitekta töluvert. Eins og hefur verið komið inn 



 

á áður þá er Gunnlaugur löngu búinn að gera sér grein fyrir að jákvæðar breytingar á 

umhverfi geti tekið langan tíma að hans sögn. Bragi hefur sitt nærumhverfi á Seyðisfirði 

þar sem stofan hans Argo er en hann vinnur einn. Hann fæst við endurbyggingar og 

minni verkefni eða smádót eins og hann nefnir það. Verkefnin hans eru dreifð um landið 

og einhver eru líka að Seyðisfirði. Verkefnaálagið hjá Braga er mjög lítið og hann segist 

ekki hafa salt í grautinn með þessu starfi. Hann hefur ekki fjármagn til að gera nokkurn 

hlut í markaðsstörfum sínum til dæmis að sækja ráðstefnur, fundi eða eitthvað annað í 

þeim efnum. Bragi segir framtíð arkitekta á Íslandi almennt góða. Verkefni safnast oft á 

fárra manna hendur eða stofur segir hann. Einnig segir Bragi að stærri stofur hafa mun 

meiri möguleika á að taka þátt í samkeppnum og að einyrkjar, eins og hann, þurfi að finna 

samstarfsaðila til að halda sér gangandi. Vinnustofa Sigursteins heitir Gjafi og er staðsett í 

Borgarnesi og er það hans nærumhverfi á samt Vesturlandi þar sem flest hans verkefni 

eru. Hann er einnig með tvö verkefni í Reykjavík og er það því hans fjærumhverfi. 

Sigursteinn telur markaðsumhverfi sitt og staðsetning skipta sig miklu máli þar sem hann 

er eini arkitektinn á víðu svæði. Einnig þar sem hann er búinn að byggja upp nafn og er 

orðinn þekktur á sínu svæði. Hann telur almennt markaðsumhverfi arkitektastofa vera 

frekar lokað. En þrátt fyrir að markaðsumhverfið og staðsetning skipti Sigurstein máli þá 

telur hann að staðsetning vinnustofunnar skipti ekki höfuðmáli þar sem hann getur unnið 

hvar sem er þökk sér tölvuvæðingar. Sigursteinn segir það hjálpa og sé mikilvægt fyrir 

verkefnin á svæðinu að hann sé vel kunnur því. Að lokum segir hann að markaðsumhverfi 

arkitekta almennt á Íslandi sé lélegt. 

 

Markaðssetning  

Þetta þema samanstendur af eftirtöldum hugtökum samskipti, umtal, vel unnið verk og 

heimasíða. Þessi kafli byggist upp út frá þessum hugtökum. 

 

Það var áberandi hvað arkitektar voru sammála um að láta verkin tala og að umtal væri 

áhrifamesta aðferðin til að markaðssetja sig. Arkitektar virðast stóla mikið á orðspor sitt 

og fyrirbæri sem kallast manna á milli eða á ensku “word of mouth”. 



 

Það er mikilvægt að fullnægja viðskiptavinum því að ánægja viðskiptavina er lykill að 

uppbyggingu arðbæra sambandi við viðskiptavini. Til að halda og fjölga neytendum og 

uppskera árangur erfiðis síns á því að halda í fasta viðskiptavini sem lengst. Ánægðir 

neytendur kaupa vörur eða þjónustuna aftur, tala jákvætt við aðra um þjónustuna, veita 

öðrum samkeppnisvörum og auglýsingum keppinauta minni athygli og kaupa meira af 

fyrirtækinu. Margir markaðssetja sig eingöngu með því að uppfylla væntingar 

viðskiptavina og hafa það sem markaðsstefnu að gleðja viðskiptavini. Óánægðir 

neytendur bregðast öðruvísi við. Slæmt “word of mouth” eða orðspor heyrist oft langt og 

dreifist hraðar en gott orðspor. Það getur snögglega skemmt viðhorf neytenda til 

fyrirtækisins og viðhorf þeirra til þjónustu og vöru þess (Kotler, Armstrong, Wong og 

Saunders, 2008). 

 

Hulda segir markaðsstörf á sínum vinnustað þannig háttað að starfsmenn vandi sig í 

vinnunni og voni að verkin tali sínu máli. Hún telur að persónuleg þjónusta, samtal og 

fundir skipti máli í arkitektúr. Arkitektar og viðskiptavinir þurfa að kynnast og skilja 

hvern annan, sérstaklega þegar verið er að breyta eða hanna íbúðarhús, útskýrir Hulda, 

því þetta sé flókið og náið ferli og þá skiptir máli að nálægðin sé mikil. Hulda segir það 

skipti máli að fólk geti komið og hitt þau á stofunni, séð framan í þau og átt góð 

samskipti. Hún segir að Arkitektar auglýsi sig ekki eða sína vinnu og þess vegna verða þau 

að vona að verkin tali sínu máli. Þau reyna því að koma að faglegri umfjöllun þar sem þau 

geta, vinna að framþróun skipulags borgarinnar og taka einnig, eins og áður segir, þátt í 

starfi sem á sér stað í Arkitektafélagi Íslands. Þorkell markaðssetur sig með því að taka 

þátt í arkitektasamkeppnum og með beinu sambandi við viðskiptavini. Þar að auki að 

hans sögn veitir hann ávalt góða þjónustu sem orð fer af. Logi leggur of lítið í 

markaðsstörf og segir þau alltof tilviljunarkennd hjá sér. Hann hefur nóg að gera og hefur 

því ekkert verið að stressa sig á því að auglýsa að hans sögn. Þeir hjá Kollgátu, 

arkitektastofa Loga, reyna þó að halda úti heimasíðu og stóla á að unnin verk skili sér út á 

markaðinn. Fyrr hefur komið fram að hann Logi segir að það sé gott að byggja upp 

tengslanet þar sem stofan hans er staðsett vegna smæðarinnar. Tengslanet hjálpa til við 



 

að dreifa orðspori fyrirtækja. Vel unnið verk skapar önnur verk segir Gunnlaugur og að öll 

verk séu jafn mikilvæg óháð stærð og peningum. Hann lítur á þetta sem sína 

markaðsöflun. Hann hefur aldrei farið í neina beina markaðsöflun en hefur þó nóg að 

gera. Kannski hefði verið betra að fara út í markaðsöflun í upphafi ferils síns segir hann í 

sviga. Gunnlaugur hefur ekki gefið sér tíma til að koma sér upp heimasíðu. Hann telur að 

mannleg samskipti sé það sem skiptir mestu máli í þessu fagi sem öðrum og þrátt fyrir 

tölvur, internet og síma jafnast ekkert á við að hittast, maður á móti manni. Bragi segir 

almennt markaðsumhverfi arkitektastofa vera alveg út í hött. Hann segir líka það má ekki 

auglýsa og allt verður að gerast með umtali. Markaðsstörf hjá Braga á Argo er enginn eins 

og er. Hann segir þó að þetta gerist með tímanum, umtal og hversu duglegur maður er að 

tala við vandamenn, kunningja og allt þar á milli skili sér að lokum. Hann þarf að treysta á 

orðspor og umtal því eins og áður hefur komið fram hefur hann ekki fjármagn til 

markaðssetningar. Vensl og tengsl í þessu fagi hefur gríðarlega mikið að segja segir hann 

að lokum. Að sögn Sigursteins láta arkitektar lítið á sér bera og auglýsa helst ekki og að 

þeir séu dálítið mikið sér á báti. Það var mikilvæg markaðssetning fyrir Sigurstein að 

þurfa að byggja upp nafn strax í byrjun ferils. Hann segir að þetta sé spurning um að 

hugsa út fyrir rammann og reyna að ná til fjöldans með öðrum hætti en hefðbundið 

markaðsstarf. Samskipti hans og viðskiptavina fara oft á tíðum í gegnum tölvupósta. 

Sigursteinn notar samfélagsmiðla og þar af Facebook mikið í sína markaðssetningu. 

Vefsíða eða heimasíða Gjafa, vinnustofu Sigursteins, er að fá nýtt útlit um þessar mundir 

og er í vinnslu. Sigursteinn heldur úti Facebook síðu fyrir Gjafa. 

 

Samkeppni 

Þetta þema saman stendur af eftir farandi hugtökum samkeppni, hörð samkeppni, mikil 

samkeppni og einyrki. Það var ekki mikið sagt um samkeppnina en svörin voru ákveðin 

og hnitmiðuð.  

 

Varðandi samkeppnina segir Hulda að hún hafi verið mjög mikil milli arkitekta á meðan 

verkefnin voru færri. En nú þegar verkefnin eru aðeins orðin fleiri þá er minni samkeppni 



 

um þau en þó er alltaf keppst um þau segir Hulda. Þorkeli finnst vera mikil og hörð 

samkeppni milli arkitekta á Íslandi. Hann segir það bæði eiga við um samkeppni um 

faglega góðar lausnir og samkeppni um verð á veittri þjónustu. Logi segist ekki finna í 

sjálfu sér fyrir því að starfa í hörðu samkeppnisumhverfi. Oft horfir kúnninn aðeins á verð 

en ekki hvaða gæði hönnunar er verið að bjóða segir Gunnlaugur. Hann segir allt of mikið 

sé um undirboð og þá er hann að tala um samkeppni milli arkitekta, tæknifræðinga og 

byggingarfræðinga. Bagi segist ekki vera dómbær á það hvernig samkeppnin er á milli 

arkitekta en telur hana líklega harða. Hann er einyrki og segir það hafa mikið að segja í 

þessum bransa. Bragi vill að skoðað verði hlutfall einyrkja vel og rækilega á 

arkitektamarkaðnum. Því það sé svo mikill munur að vera með stofu með starfsmönnum 

og að það sé allt annar heimur. Hann segir líka að stærri stofur hafi mun meiri möguleika 

á að taka þátt í samkeppnum og að einyrkjar þurfi að finna samstarfsaðila. Sigursteinn 

segir samkeppnina á milli arkitekta á Íslandi mjög mikla, sérstaklega í Reykjavík. Hann 

spáir áframhaldandi samkeppni. 

  



 

5. Ályktanir og tillögur 

Rannsókn þessi hefur sýnt að arkitektar á landsbyggðinni eru oftar en ekki einyrkjar. Það 

má velta því fyrir sér af hverju einyrkjar á landsbyggðinni hafi það eins lélegt og þeir vilja 

meina. Hugsanlega er það vegna þess að fá verkefni eru til á staðnum, minni kaupgeta eða 

engin uppbygging á svæðinu. Á afskekktum stöðum, þar sem ekki er uppbygging í gangi, 

eru einyrkjarnir að berjast í bökkum til þess að ná endum saman. Sumir segjast ekki geta 

lifað á þessu starfi og þurfa því að vinna aðra vinnu aukalega með. Á meðan það er 

yfirdrifið nóg að gera hjá einyrkjum í stórum byggðarkjörnum. Samt sem áður þurfa 

einyrkjar að finna sér samstarfsaðila svo að starfsemi þeirra geti þrifist almennilega.  

 

Það er að heyra á viðmælendum að það ríki ákveðin gremja yfir því hversu lítill skilningur 

almennings er á greininni. Þó að það hafi ekki verið sagt með beinum hætti þá má greina 

það í orðum sem ekki voru sögð. Höfundur er sammála um að þessi starfsgrein sé ekki 

nægilega upplýst fyrir almenning og leggur til að arkitektafélagið fara út í kynningarátak á 

faginu út í samfélagið. Það væri hægt að vara í grunnskóla, mennta- og fjölbrautarskóla, 

háskóla og jafnvel í sjónvarpið til að ná til sem flestra aldurshópa. 

 

Eins og sjá má á mynd nr. 7 á blaðsíðu 27 í niðurstöðukaflanum við spurningu númer sjö 

að það er mikill munur á milli “mikið” og “mjög mikið verkefnaálag”. Það kemur svolítið á 

óvart því ætla mætti að það þetta tvennt myndi haldast í hendur og minni munur þess 

vegna. 

 

Það vaknar upp spurning vegna þess sem Hulda sagði um að arkitektar auglýsi sig ekki 

eða sína vinnu. Bragi og Sigursteinn sögðu einnig svipaða hluti. Af hverju skildu þau segja 

þetta? Er þetta einhver óskráð regla eða siður hjá arkitektum? Hvort sem það er þá telur 

höfundur lausnina á því vera fólgin í samfélagsmiðlum. Fyrst arkitektar þurfa að vekja 

athygli á sér með umtali en ekki auglýsingum þá er um að gera að nota það sem er í boði 

allt í kringum okkur. Að skapa sitt eigið umtal með því til dæmis að deila með fólki á 



 

samfélagmiðlum hvað þeir eru að fást við dagsdaglega en samt að gæta trúnaðar við 

viðskiptavini. Vera lifandi það er málið. 

 

6. Annmarkar 

Við gerð spurningu fimm varð rannsakandi fyrir þeim algenga misskilningi, sem áður var 

greint frá í kafla tvö, að byggingararkitekt sé sérmenntun innan arkitektúrs. Enda komu 

nokkrar ábendingar um þennan misskilning frá þátttakendum. Þannig að 

byggingararkitekt táknar það sama og arkitekt. Þessi mistök gætu leitt til skekkju í 

niðurstöðum og þetta gerði það að verkum að greining gagna varð flóknari. 

 

Höfundur hefði mátt byrja á að taka viðtöl til að kynnast arkitektum og störfum þeirra 

betur áður en hafist var handa við spurningarkönnunina. Forvinnsla rannsóknarinnar 

hefði mátt vera nákvæmari og ítarlegri enn ella. 

  



 

7. Lokaorð 
Markmið verkefnisins var að greina markað arkitekta og svara þeirri spurningu hvort það 

sé munur á aðgengi vinnustofa arkitekta að viðskiptavinum eftir því hvort þær eru 

staðsettar á höfuðborgarsvæðinu eða landsbyggðinni. Vissulega er munur á aðgengi 

vinnustofa á höfuðborgarsvæðinu og stofum á landsbyggðinni að viðskiptavinum. 

Vinnustofur á höfuðborgarsvæðinu hafa það framyfir stofur á landsbyggðinni að hafa 

aðgengi að viðskiptavinum hvort sem þeir eru út á landi eða á sínu svæði. Neytendur á 

höfuðborgarsvæðinu eru síður að leita út á landbyggðina að arkitektaþjónustu. Stofur á 

landsbyggðinni hafa því ekki jafnmikið aðgengi að viðskiptavinum og stofur á 

höfuðborgarsvæðinu. Einnig má hafa í huga að stofur sem hafa stærstu 

markaðshlutdeildina eru staðsettar á höfuðborgarsvæðinu og á Akureyri. Stofur sem 

staðsettar eru á landsbyggðinni fyrir utan Akureyri eru með mjög litla markaðshlutdeild 

og á flestum stofunum er einungis einn arkitekt að störfum. Arkitektamarkaðurinn er 

samkeppnismarkaður og ekki mikið um samvinnu á milli stofa eða arkitekta. 

Markaðurinn á landsbyggðinni einkennist af einyrkjum en markaðurinn á 

höfuðborgarsvæðinu einkennist af stærri og þekktari arkitektastofum. 

 

Vinnsla verkefnisins hefur óneitanalega verið krefjandi og þá einkum vegna þess að engar 

fyrri rannsóknir er að finna um arkitektamarkaðinn. Þetta hefur verið virkilega 

skemmtilegt og fróðlegt ferðalag. Því væri áhugavert að gera enn frekari og ítarlegri 

rannsóknir á þessum markaði. Eins og til dæmis mætti kanna hlutfall einyrkja og 

markaðsstöðu þeirra miðað við höfðatölu á nærumhverfi þeirra. Einnig kanna hversvegna 

arkitektar auglýsa sig svona lítið eins og raun ber vitni en teysta þeim mun meira á umtal. 

 

Það verður fróðlegt að sjá í nánustu framtíð hvort arkitektar nýti sér ekki þá byltingu sem 

við erum að upplifa nú í markaðsmálum á netinu. Því það er kjörið tækifæri fyrir svo lítt 

þekkta stétt að kynna starfsemi sína fyrir almenningi á netinu. 

 

 

  



 

8. Heimildaskrá 

ALARK arkitektar (2014). ALARK. Skoðað 11. október 2014 á http://alark.is/ 

 
Andrés Jónsson (2014, október). Ég, þú og allir hinir - almannatengsl á netinu Erindi flutt á Sko Ráðstefnu 

um markaðsmál á netinu, Reykjavík. 

 
Arkinn ehf. (á.á.). Arkinn ehf. Skoðað 10. okt. 2014 á http://www.arkinn.is/ 

 
Arkitektafélag Íslands (á.á.). Saga. Skoðað 4. september 2014 á http://ai.is/?page_id=151 

 
Arnt Eriksen (2014, október). The future og Marketing. Erindi flutt á Sko - Ráðstefnu um markaðsmál á 

netinu, Reykjavík. 

 
AVH (2006). AVH Arkitektúr-Verkfræði-Hönnun. Skoðað 25. október á http://www.avh.is/ 

 
Berg, B.L. (2009). Qualitative Research Methods - for the Social Sciences (7. útg.). Boston: Allyn & Baco. 

 
Dóra Hafsteinsdóttir og Sigríður Harðardóttir (ritstj.). (2000). Íslenska alfræðiorðabókin (1. bindi) (3.útg.). 

Reykjavík: Bókaútgáfan Örn og Örlygur hf. 

 
Dóra Hafsteinsdóttir og Sigríður Harðardóttir (ritstj.). (2000). Íslenska alfræðiorðabókin (3. bindi) (3.útg.). 

Reykjavík: Bókaútgáfan Örn og Örlygur hf. 

 
Framkvæmdasýsla ríkisins (á,á). Samkeppnir. Skoðað 1. nóv. 2014 á 

http://www.fsr.is/Utbod/Samkeppnir/~/sortby/1/order/descending 
 
Hagstofa Íslands (2014). Kaupmáttur ráðstöfunartekna á mann rýrnar um 0,7% milli ára. Skoðað 18. 

nóvember 2014 á http://www.hagstofa.is/Pages/95?NewsID=10994 

 

Hagstofa Íslands (á,á.). Talnaefni. Skoðað 26. september 2014 á 
http://www.hagstofa.is/Hagtolur/Fyrirtaeki-og-velta/Fyrirtaeki. 

 
Já hf. (2014). Já hf. Skoðað 5. nóv. 2014 á http://ja.is/ 

 
Kanon Arkitektar ehf. (2014). KANON ARKITEKTAR um fyrirtækið. Skoðað 22. október 2014 á 
http://www.kanon.is/kanon/ 

 
Kollgáta ehf. (2012). Kollgáta arkitektúr. Skoðað 24. október 2014 á http://www.kollgata.is/ 

 
Kotler, P., Armstrong, G.,Wong, V., og Saunders, J. (2008). Principles of marketing fifth European edition 

(5 útg.). Edinburgh Gate: Person Education Limited. 

 
Kotler, P., og Keller, K. L. (2006). Marketing Management (12. útg.). New Jersey: Prentice Hall. 

 
Kúluplötur ehf. (2004). Kúluplötur. Skoðað 18. nóvember 2014 á http://kuluplotur.is/ 

 
McDaniel, C. og Gatrs, R. (2008). Marketing Research Essentials (6. útg.). USA: John Wiley & Sons, Inc. 

 
Steinsholt sf. (2014). Steinsholt sf. Skoðað 24. október 2014 á http://steinsholtsf.is 

 
VA arkitektar (á.á.). Vinnustofa arkitekta. Skoðað 22. október 2014 á http://www.vaarkitektar.is/verkefni/ 

 

http://ai.is/?page_id=151
http://www.avh.is/
http://www.fsr.is/Utbod/Samkeppnir/~/sortby/1/order/descending
http://www.hagstofa.is/Pages/95?NewsID=10994
http://ja.is/
http://www.kanon.is/kanon/um-fyrirtaekid/
http://steinsholtsf.is/


 

Yrki arkitektar ehf. (á.á.). YRKI arkitektar. Skoðað 22. október 2014 á http://www.yrki.is/ 

 
Þórarinn Þórarinsson (2005), Byggingarlistinn. Arki Tíðindi, júní (1), 7. 

 
  

http://www.yrki.is/


 

9. Viðaukar 

Viðauki 1. Kynningarbréf fyrir spurningarkönnunina. 

 

Kæri Arkitekt. 

 

Ég heiti Svanhvít Pétursdóttir og er viðskiptafræðinemi við Háskólann á Bifröst. Þessi 

könnun tilheyrir BS verkefni sem ég er að vinna að um þessar mundir. Markmið 

könnunarinnar er að greina hvort það sé munur á starfsemi arkitekta á 

Höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni. Einnig til að kanna hvort verkefnaálag fari eftir 

starfsfyrirkomulagi. 

 

Spurningakönnunin tekur um 5 mín og vil ég biðja þig um að vera svo væn/n að taka þátt.  

Vert er að taka það fram að könnunin er nafnlaus og því munu engin nöfn birtast við 

úrlausn rannsóknar. Það er einnig ómögulegt að rekja einstaka svör. 

 

Með fyrirfram þökk, 

Svanhvít Pétursdóttir 

 

 

  



 

Viðauki 2. Spurningakönnun ætluð arkitektum á Íslandi 

 

Kyn 

•   KVK 

•   KK 

  

Hvert er fæðingar ár þitt? 

Vinsamlegast veldu fæðingarár þitt. 

  

 

Ert þú starfandi arkitekt í dag?* 

Hér er átt við hvort þú vinnir sem arkitekt núna árið 2014. 

•   Já 

•   Nei 

•   Annað:   

 

Þú svaraðir já við spurningu "ert þú starfandi arkitekt í dag?" 

Vinsamlegast svaraðu eftirfarandi spurningum. 

 

Hvernig er þitt starfsumhverfi? 

Hér er átt við hvort að þú vinnur ein/n sjálfstætt, með einhverjum öðrum eða hjá 

einhverjum fyrirtækjum. (Hægt er að merkja við fleiri en einn möguleika) 

•   Sjálfstæður verktaki 

•   Sjálfstæður á vinnustofu 

•   Hjá öðrum verktaka 

•   Hjá stóru fyrirtæki 

•   Með eigið fyrirtæki 

•   Hjá litlu fyrirtæki 

•   Annað:   



 

 

Á hvaða sviði starfar þú? 

hér er átt við hvort þú starfir sem byggingararkitekt, innanhúsarkitekt eða 

landslagsarkitekt. (Hægt er að merkja við fleiri en einn möguleika) 

•   Byggingararkitekt 

•   Innanhúsarkitekt 

•   Landslagsarkitekt 

•   Annað:   

 

Hvar á landinu er þín vinnuaðstaða?* 

Hér er átt við hvar á landinu ert þú staðsett/ur með t.d. vinnustofu, vinnuaðstöðu, 

atvinnustarfsemi og þessháttar. Þetta á einnig við um hvar á landinu sem þú vinnur hjá 

(ef svo er) er staðsett. 

•   Höfuðborgarsvæðinu 

•   Suðurlandinu 

•   Suðvesturlandinu 

•   Vesturlandinu 

•   Norðvesturlandinu 

•   Norðurlandinu 

•   Norðausturlandinu 

•   Austurlandinu 

•   Suðausturlandinu 

•   Erlendis 

•   Annað:   

 

Hvernig finnst þér verkefnaálagið vera á þér sem arkitekt? 

Mjög mikið táknar að þú hafir það mikið að gera að þú komist ekki yfir öll verkefnin. 

Mjög lítið táknar að þú sért nánast verkefnalaus. 

•   Mjög mikið 



 

•   Mikið 

•   Hæfilegt 

•   Lítið 

•   Mjög lítið 

 

 

Hverjir eru helstu viðskiptavinir þinnar vinnustofu, vinnustaðar, fyrirtækis eða annað? 

t.d. eru það einstaklingar, fyrirtæki eða annað. (Hægt er að merkja við fleiri en einn 

möguleika) 

•   Einstaklingar 

•   Bæjarfélög 

•   Ríkisfyrirtæki 

•   Lítil fyrirtæki með allt að 10 stafsmönnum 

•   Millistór fyrirtæki með allt að 50 stafsmönnum 

•   Stór fyrirtæki með allt að 100 eða fleiri stafsmönnum 

•   Stofnarnir 

•   Samtök 

•   Annað:   

 

Þinni þátttöku er hér með lokið. 

Takk kærlega fyrir að taka þátt. 

Er eitthvað sem þú villt koma á framfæri að lokum? 

 

 

  



 

Viðauki 3. Staðlaðar viðtalsspurningar til arkitekta: 

  

1.  Nafn og aldur: 

2.  Hvar starfar þú og/eða hvað heitir vinnustofan þín og hvar er hún staðsett?  

3.  Hvar lærðir þú Arkitektúr?   

4.  Hefur þú sérhæft þig á einhverju sviði?   

5.  Hversu lengi hefur þú starfað sem arkitekt?  

6.  Var auðvelt að fá vinnu eftir námið?  

7.  Við hverskonar verkefni ertu að fást mest við?  

8. Hvar eru verkefnin sem þú ert að fást við staðsett?  

9. Hvernig finnst þér verkefnaálagið vera á þér?   

10. Hvernig finnst þér samkeppnin vera á milli arkitekta á Íslandi?  

11. Hvernig er almennt markaðsumhverfi arkitektastofa að þínu mati?  

12. Telur þú markaðsumhverfi og staðsetning skipta máli í sambandi við 

verkefnaöflun?    

13. Finnst þér staðsetning vinnustofu þinnar skipta máli fyrir viðskiptavini? hvernig?   

14. Hvernig er markaðsstörfum ykkar/þínum háttað?   

15. Hvernig sérðu framtíð arkitekta á Íslandi fyrir þér?    

16. Viltu koma einhverju á framfæri að lokum?  

  

Þakka þér kærlega fyrir. 

Kær Kveðja Svanhvít Pétursdóttir. 

  



 

  



 

 

 

 

 


