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ÚTDRÁTTUR 
Hönnun og arkitektúr teljast til ungra atvinnugreina á Íslandi og er þróun þeirra mis 

langt á veg komin. Síðustu ár hafa greinarnar innan íslenska hönnunarsviðsins verið í 

sókn og mikil gróska hefur verið innan allra fagsviða hönnunar en þó virðist enn vanta 

fastmótaðri atvinnufarveg fyrir nýútskrifaða hönnuði og þurfa þeir því oft að skapa sín 

eigin atvinnutækifæri. Tilgangur þessa verkefnis var að kanna hvaða viðskiptalega 

árangri þátttaka í HönnunarMars skilar íslenskum þátttakendum hátíðarinnar. 

Jafnframt var kannað hjá hvaða aðilum þátttakendur ná mestum árangri sem og hvar 

þeir ná mestum árangri. Í rannsókninni er árangri skipt upp í þrjá þætti: 

Markaðssetningu, sölu og uppbyggingu tengslanets. Notast var bæði við eigindlegar 

og megindlegar aðferðir við rannsóknina. Gerð var spurningakönnun á netinu og hún 

send út til þátttakenda með tölvupósti en einnig voru tekin viðtöl við þrjá þátttakendur 

í HönnunarMars. Jafnframt voru tekin viðtöl við þrjá fagaðila sem starfa innan 

íslenska hönnunarsviðsins til að fá skýrari sýn af stöðu hönnunar og arkitektúrs á 

Íslandi í dag.  

 

Helstu niðurstöður könnunarinnar voru þær að meirihluti þátttakenda töldu sig hafa 

náð góðum eða mjög góðum árangri með þátttöku í HönnunarMars og uppbygging 

tengslanets var sá þáttur árangurs sem þátttakendur náðu mestum árangri í. Aðrar 

niðurstöður sýndu að þátttakendur náðu best til íslenskra endursöluaðila og að 

þátttakendur í HönnunarMars náðu mestum árangri með sína hönnun á Íslandi. 

 
Lykilorð: HönnunarMars, árangur, hönnun, arkitektúr, markaðssetning, sala,  

tengslanet. 
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ABSTRACT 
Design and architecture are considered relatively young trades in Iceland and the 

progress of their development varys between the trades. In recent years the trades 

have been growing and a substantial growth has been noted within every profession of 

the design industry. However there is still a lack of available employment 

opportunities for newly graduated designers that frequently results in them having to 

rely solely on their ability to innovate or create their own opportunities for work. The 

aim of this thesis was to examine what business related success participation in 

DesignMarch brings Icelandic designers. It also attempts to identify the areas and 

parties the paricipants have most success with. The study examines three categories of 

success: Marketing, sales and networking. It was carried out using both quantitative 

and qualitative research methods. To gather data an online questionnaire was 

distributed to the participants of DesignMarch via email in addition to carrying out 

interviews with three selected participants as well as three professionals within the 

Icelandic design industry, in order to obtain a clearer view of the current status of 

design and architecture in Iceland.  

 

The main conclusion was that the majority of participants felt that their participation 

in DesignMarch brought them good or very good success and that networking was 

their most successful category. Other conclusions suggest that participants had most 

success in reaching Icelandic retailers and were more successful with their design in 

Iceland than abroad.  
 

Key words: DesignMarch, success, design, architecture, marketing, sales, 

networking. 
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FORMÁLI 
Þetta verkefni er 12 ECTS eininga lokaverkefni til B.S. gráðu í viðskiptafræði með 

áherslu á markaðssamskipti frá Háskólanum á Bifröst. Verkefnið ber heitið 

HönnunarMars JÁ eða NEI? – Árangur þátttakenda í HönnunarMars og var unnið á 

tímabilinu september – desember 2016. 

 

Viðfangsefni ritgerðarinnar er árangur þátttakenda í HönnunarMars. Farið er yfir 

stöðu hönnunar og arkitektúrs á Íslandi í dag og skoðað hvaða árangri þátttaka í 

HönnunarMars skilar þátttakendum hvað varðar markaðssetningu, sölu og 

uppbyggingu tengslanets. Einnig er skoðað hjá hvaða aðilum þátttakendur í 

HönnunarMars eru að ná mestum árangri sem og hvar þeir eru að ná mestum árangri. 

 

Sérstakar þakkir fær leiðbeinandi minn Haraldur Daði Ragnarsson fyrir hvatninguna 

og góða leiðsögn. Ég þakka Höllu Helgadóttur, framkvæmdastjóra 

Hönnunarmiðstöðvar Íslands, fyrir samstarfið sem og Sigrúnu Birgisdóttur og Garðari 

Eyjólfssyni fyrir fræðandi spjall, ásamt öðrum viðmælendum mínum. Ég vil þakka 

Jóhönnu Ósk Halldórsdóttur fyrir innblásturinn og yfirlestur ásamt Maríu Elísabetu 

Jakobsdóttir, einnig fyrir yfirlestur. Þá fá systir mín Karítas Bjarkadóttir og móðir mín 

Hanna Laufey Elísdóttir bestu þakkir fyrir alla hjálpina. Að lokum fær eiginmaður 

minn Guðbjartur Flosason kærar þakkir fyrir stuðninginn meðan á námi mínu stóð en 

þó sérstaklega á meðan vinnsla þessa verkefnis stóð yfir. 

 

Ég ein er höfundur þessa verkefnis og er það afrakstur eigin rannsókna. Þar sem stuðst 

er við verk annarra er vísað til heimilda samkvæmt reglum Háskólans á Bifröst.  

 

 

 

 

Bolungarvík 4. desember 2016 
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Íris Ósk Sighvatsdóttir
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1. INNGANGUR  
Á síðastliðnum árum hafa skapandi greinar fengið aukið vægi í íslensku efnahagslífi. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að góð hönnun sé eitt mikilvægasta vopnið í harðnandi 

samkeppni og að þau fyrirtæki sem leggja áherslu á hönnun séu samkeppnishæfari en 

þau fyrirtæki sem gera það ekki (National Agency for Enterprise and Housing, 2003). 

Þá hefur einnig verið sýnt fram á að hönnun skili mikilli arðsemi því kostnaður við 

hana sé hlutfallslega lítill miðað við aðra framleiðsluþætti (Commission of The 

European Communities, 2009). Aðrar rannsóknir hafa ekki aðeins sýnt fram á að 

skapandi greinar séu orðnar einn af undirstöðuatvinnuvegum hér á landi, heldur hefur 

störfum í skapandi greinum fjölgað og velta þeirra haldist stöðug í samanburði við 

aðrar starfsgreinar, þrátt fyrir efnahagslægð (Margrét Sigrún Sigurðardóttir og Young, 

Thomas, 2011). 

 

Hönnun og arkitektúr eru tiltölulega ungar starfsgreinar á Íslandi. Það eru ekki nema 

15 ár síðan Listaháskóli Íslands hóf rekstur sjálfstæðrar hönnunardeildar og hafði 

skólinn þá einungis verið starfræktur í tvö ár. Útskrifaðir nemendur af hönnunar- og 

arkitektúrdeild Listaháskólans eru þó orðnir um 660 talsins og mikil gróska  er í 

hönnun og arkitektúr hér á landi (Ásdís Þórisdóttir munnleg heimild, 17. nóvember 

2016). Miklar framfarir hafa orðið í hönnun á Íslandi og kröfur um gæði aukist. 

Stjórnvöld hafa jafnframt sýnt skapandi greinum aukinn áhuga. Árið 2011 var birt 

skýrsla um hagræn áhrif skapandi greina hér á landi og þar kemur meðal annars fram 

að velta þeirra nam um 189 milljörðum árið 2009 og að útflutningstekjur skapandi 

greina það sama ár voru 3% af heildarútflutningstekjum þjóðarinnar (Margrét Sigrún 

Sigurðardóttir og Young, Thomas, 2011). Árið 2014 kynntu svo iðnaðarráðuneytið, 

mennta- og menningarmálaráðuneytið ásamt Hönnunarmiðstöð Íslands 

Hönnunarstefnu 2014 – 2018. Þetta var í fyrsta sinn sem unnin var opinber 

stefnumótun á hönnunarsviðinu hér á landi (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 

Íslands, 2014). 

 

Þrátt fyrir aukið vægi skapandi greina í efnhagslífinu og velvilja stjórnvalda virðist þó 

enn vanta fastmótaðan atvinnufarveg á Íslandi fyrir nýútskrifaða hönnuði. Þurfa þeir 

því alla jafna að skapa sér atvinnutækifæri sjálfir en íslensk fyrirtæki virðast oft og 

tíðum ekki hafa nægan skilning á mikilvægi góðrar hönnunar. Hönnunarmiðstöð 
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Íslands var stofnuð árið 2008 og er kynningar- og upplýsingamiðstöð fyrir íslenska 

hönnun og arkitektúr á Íslandi sem og erlendis. Tilgangur hennar er meðal annars að 

mynda tengsl á milli hönnuða og arkitekta og annarra greina í atvinnulífinu, hvetja til 

aukins samstarfs og fá þannig íslensk fyrirtæki til að nýta sér hönnun í ríkari mæli 

(Hönnunarmiðstöð Íslands, e.d.a). Eitt  stærsta verkefni Hönnunarmiðstöðvar Íslands í 

þeim tilgangi er að standa fyrir hátíðinni HönnunarMars sem haldin er árlega og er 

langstærsti hönnunarviðburðurinn hér á landi. HönnunarMars er vettvangur sem 

hönnuðir geta nýtt til að koma sér á framfæri, mynda viðskiptasambönd og 

markaðsetja sig. Þannig getur hátíðin haft mikinn viðskiptalegan ávinning fyrir 

þátttakendur (Hönnunarmiðstöð Íslands, e.d.b). 

 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar var valið í samstafi við Höllu Helgadóttur 

framkvæmdastjóra Hönnunarmiðstöðvar Íslands sem heldur hátíðina HönnunarMars 

ár hvert. Markmið rannsóknar þessa verkefnis er að skoða árangur af þátttöku í 

HönnunarMars. Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna hvaða viðskiptalega árangri 

þátttaka í HönnunarMars skilar íslenskum þátttakendum hátíðarinnar. Jafnframt 

verður kannað hjá hvaða aðilum þátttakendur ná mestum árangri sem og hvar þeir ná 

mestum árangri. Leitast verður við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: Hver 

er árangur þátttakenda í HönnunarMars? Hjá hvaða aðilum ná þátttakendur í 

HönnunarMars mestum árangri? Hvar ná þátttakendur í HönnunarMars mestum 

árangri? Í rannsókninni er árangri skipt upp í þrjá þætti: Markaðssetningu, sölu og 

uppbyggingu tengslanets. Ástæða þess að höfundur valdi að skoða árangur 

þátttakenda í HönnunarMars er sú að höfundi hefur lengi fundist hönnun ekki vera 

metin að verðleikum á Íslandi og að hönnuðir þurfi oft að hafa mikið fyrir því að 

skapa sér atvinnu.  

1.1 AÐFERÐAFRÆÐI  
Notast er við blandaða rannsóknaraðferð til að svara rannsóknarspurningunum þar 

sem bæði eigindlegum og megindlegum rannsóknaraðferðum er beitt. Gerð var 

spurningakönnun sem var sett upp á netinu og send út með tölvupósti til þátttakenda. 

Einnig voru tekin viðtöl við þrjá fagaðila sem starfa í hönnunargeiranum til að varpa 

ljósi á stöðu íslenskrar hönnunar og arkitektúrs. Viðmælendur voru: Sigrún 

Birgisdóttir, arkitekt og deildarforseti hönnunar- og arkitektúrdeild Listaháskóla 

Íslands, Halla Helgadóttir, grafískur hönnuður og framkvæmdastjóri 
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Hönnunarmiðstöðvar Íslands, Garðar Eyjólfsson, vöruhönnuður, dósent og fagstjóri í 

vöruhönnun við hönnunar- og arkitektúrdeild Listaháskóla Íslands. Þá voru jafnframt 

tekin viðtöl við þrjá þátttakendur í HönnunarMars sem bæði höfðu tekið þátt nú í ár 

og á fyrri árum, til að fá dýpri skilning á upplifun og mati þátttakenda sem og 

samanburð á milli ára. Til að fá sem hreinskilnust svör var viðmælendum heitið 

nafnleynd. Nánari útlistun á rannsóknaraðferðum er að finna í kafla 6.  

1.2 ANNMARKAR 
Þegar höfundur hóf vinnslu þessa verkefnis kom fljótt í ljós að mjög takmarkaðar 

heimildir sem og tölulegar upplýsingar eru aðgengilegar um viðfangsefnið. Til að 

auka þekkingu sína og skilning á viðfangsefninu ákvað því höfundur að styðjast við 

eigindlega rannsóknaraðferð auk megindlegrar rannsóknaraðferðar. Þessu verkefni er 

því ekki ætlað að vera tæmandi úttekt á viðfangsefninu heldur aðeins til að veita 

innsýn. Jafnframt er gert ráð fyrir að ekki séu allir lesendur skýrslunnar sérfræðingar á 

sviðum hönnunar og arkitektúrs og er hún skrifuð með það í huga. 

Í upphafi var lagt upp með að senda spurningakönnunina á allt þýði rannsóknarinnar 

þar sem það er ekki mjög stórt eða um 800 manns. Það reyndist ekki gerlegt þar sem 

netföng allra þátttakenda voru ekki aðgengileg eins og í fyrstu var talið. Því var notast 

við hentugleikaúrtak þeirra þátttakenda sem Hönnunarmiðstöð Íslands hafði netföng 

hjá. Netfangalistar eru ávallt takmarkaðir og voru nokkur óvirk netföng á listanum. 

Gallinn við hentugleikaúrtak er sá að meira er um úrtaksskekkju heldur en í 

líkindaúrtökum, til dæmis í slembiúrtaki. Þar sem notast var við hentugleikaúrtak gæti 

það ógnað innra og ytra réttmæti rannsóknarinnar þar sem niðurstöður gætu gefið 

falska mynd af árangri þátttakenda og lítið verður hægt að alhæfa um þýðið (Whisker, 

2008). Úrtakið í rannsókninni voru 298 einstaklingar en of lítið úrtak minnkar 

áreiðanleika rannsóknarinnar því það eykur líkur á tilviljunarkenndri úrtaksvillu og of 

mikilli dreifingu í þýðinu (Whisker, 2013). Ef höfundur hefði getað notast við allt 

þýðið í rannsókninni hefðu niðurstöður mögulega orðið aðrar. Svörun 

rannsóknarinnar gæti einnig ógnað innra réttmæti hennar að mati höfundar. Framan af 

var mjög léleg svörun í spurningakönnuninni en til að reyna að koma í veg fyrir 

úrtaksvillu af slíku tagi voru tvívegis sendar út ítrekanir um þátttöku þar sem léleg 

svörun myndi orsaka skekkju í niðurstöðum hennar. Svörun í spurningakönnuninni 

var að lokum nær 36% og er það að mati höfundar nóg til að draga megi ályktanir af 



 

 
 

4 

rannsókninni, þeim skal þó tekið með þeim fyrirvara. Jafnframt skal áréttað að 

þátttakendum var ekki skylt að svara einstaka spurningum og var svörun ekki jöfn á 

milli spurninga né einstakra spurningaliða. Þá var svarhlutfall nokkurra spurninga og 

spurningaliða jafnframt frekar lágt og ber að taka mið af því við lestur niðurstaðna 

þessarar rannsóknar. Auk þess ber að taka niðurstöðum krosskeyrðra spurninga þar 

sem verið er að bera saman fagsvið þátttakenda við hinar ýmsu breytur með fyrirvara 

þar sem mjög fáir svarendur voru innan sumra fagsviða. Þó nokkrir svarendur svöruðu 

ekki könnuninni í heild sinni en mögulegt er að lengd könnunarinnar hafi haft áhrif 

þar á.  

Þegar höfundur fór að vinna úr niðurstöðum spurningakönnuninnar kom í ljós að 

mögulega hefði úrtak rannsóknarinnar eingöngu átt að innihalda þátttakendur sem 

tekið höfðu þátt í HönnunarMars nú í ár og á fyrstu árum hátíðarinnar. Einnig hefði 

verið hægt að beina spurningu 17, þar sem spurt er hvort eitthvað megi betur fara í 

framkvæmd HönnunarMars til að auka árangur þátttakenda, eingöngu til þeirra 

svarenda sem tekið höfðu þátt í ár. Nokkrir þátttakendur frá eldri hátíðum settu fram 

athugasemdir eða tillögur um breytingar á atriðum sem ýmist er búið að laga eða 

endurskipuleggja og eiga því ekki við lengur. Þá kom einnig í ljós að í einni 

spurningu  höfðu tveir svarliðir verið endurteknir en þó undir sitthvoru heitinu en við 

úrvinnslu gagna voru þeir sameinaðir. Telur höfundur það ekki rýra niðurstöður 

spurningarinnar þar sem það hefur ekki áhrif á þær upplýsingar sem sóst var eftir því 

merking svarliðanna var sú sama. 

Höfundur notaðist einnig við hentugleikaúrtak við val á viðmælendum. Í tilfelli 

þátttakenda í HönnunarMars ræddi höfundur við þá aðila sem fyrst gáfu kost á sér 

innan tímaramma verkefnisins. Höfundur setti þó það skilyrði að viðmælendur féllu 

að ákveðnum forsendum. Val viðmælenda fyrir viðtöl fagfólks byggði höfundur á 

persónulegu mati á starfsstöðu, þekkingu og reynslu viðkomandi innan íslenska 

hönnunarsviðsins. Höfundur reyndi þannig eftir bestu getu að velja þá einstaklinga 

sem hæfastir eru til að meta stöðu hönnunar og arkitektúrs á Íslandi. Við val á 

viðmælendum fyrir viðtöl þátttakenda í HönnunarMars leitaðist höfundur við að velja 

viðmælendur af misjöfnum sviðum hönnunar, bæði einyrkja og fyrirtæki sem og mis 

þekkta hönnuði til að fá sem víðtækasta sýn á viðfangsefnið.  
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Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa einungis vísbendingu um árangur þátttakenda í 

HönnunarMars og ber að fara varlega í túlkun þeirra eins og áður sagði. Höfundur var 

alveg hlutlaus í rannsókninni og ótengdur öllum viðmælendum. 

1.3 UPPBYGGING RITGERÐAR 
Í öðrum kafla er fjallað lauslega um hugtakið hönnun sem og hugtakið skapandi 

greinar. Í þriðja kafla er íslenskri hönnun gerð skil. Farið er yfir þróun hönnunar og 

arkitektúrs á Íslandi, hvaða menntun er í boði hér á landi í hönnun og arkitektúr og 

fagfélög íslenskra hönnuða og arkitekta. Í fjórða kafla er farið yfir stöðu íslenskrar 

hönnunar og arkitektúrs. Fjallað er um Hönnunarmiðstöð Íslands, HönnunarMars og 

Hönnunarstefnu Íslands. Þá er einnig fjallað um stöðu íslenskrar hönnunar á markaði, 

fjölda starfandi hönnuða, veltu greinanna og fjármögnun. Fimmti kafli fjallar um 

viðhorf til hönnunar og arkitektúrs og sá sjötti um þær rannsóknaraðferðir sem notast 

var við. Þar er framkvæmd rannsóknarinnar, þátttakendum, viðmælendum og 

úrvinnslu gagna gerð skil. Í sjöunda kafla er fjallað ítarlega um niðurstöður 

spurningakönnunar sem sett var upp á netinu og send þátttakendum í tölvupósti. Í 

áttunda kafla eru svo umræður og vangaveltur höfundar.  



 

 
 

6 

2. HUGTAKIÐ HÖNNUN  
Hönnun er mjög vítt hugtak og oft er skilningur fólks á hugtakinu takmarkaður og 

mjög mismunandi. Ástæða þessa er sú að á Íslandi er hugtakið ýmist notað yfir 

verkfræðilegar lausnir ásamt hönnunarlausnum á borð við grafíska hönnun og 

vöruhönnun og oft og tíðum einnig yfir handverk. Hugtakið hefur einnig verið mikið 

notað í daglegu tali hér á landi yfir nær allt sem fólk skapar eða skipuleggur. 

Jafnframt er algengt að fólk líti þannig á að hönnun snúist aðeins um stíl en útlit er 

eingöngu einn af mikilvægum þáttum hönnunar (Sóley Stefánsdóttir og Halldór 

Gíslason, 2007).  

 

Hugtakið hönnun hefur einnig lagalegan skilning en í annarri málsgrein laga um 

hönnun má finna eftirfarandi skilgreiningar: 

 
1. Hönnun merkir útlit vöru eða hluta vöru sem ræðst af einstökum þáttum 

eða skreytingu hennar, einkum línum, útlínum, litum, lögun, gerð og/eða 
efni. 

2. vara merkir handunninn hlut eða hlut sem framleiddur er með 
tæknilegum hætti, þ.m.t. hlut sem ætlaður er í samsetta vöru, umbúðir, 
útbúnað, grafísk tákn og leturgerðir, að undanskildum tölvuforritum. 

3. samsett vara merkir vöru sem hefur að geyma marga hluti sem unnt er að 
skipta um þannig að vöruna megi taka í sundur og setja saman á ný (Lög 
um hönnun nr. 46/2001, 2.gr.). 

 

Margar skilgreiningar hafa verið settar fram um hugtakið hönnun og ekki er ætlunin 

að fjalla um þær allar hér. Í þessu verkefni verður stuðst við þá skilgreiningu sem 

finna má í Hönnunarstefnu Íslands 2014 – 2018 og unnin var fyrir tilstilli stjórnvalda 

og Hönnunarmiðstöðvar Íslands. Í hönnunarstefnunni er „orðið hönnun notað sem 

samheiti yfir mismunandi greinar sem sameina sköpun og hagnýtar lausnir. Þannig 

tengir hönnun sköpunarkraft og nýsköpun og mótar hugmyndir að framleiðslu 

nothæfra og góðra afurða fyrir notendur og kaupendur. Hönnun er þannig skilgreind 

sem sköpunarkraftur sem notaður er til að ná ákveðnu takmarki“ (Atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneyti Íslands, 2014, bls. 3).  

2.1 SKAPANDI GREINAR  
Hugtakið skapandi greinar kom fyrst fram á Íslandi upp úr síðustu aldamótum en 

samkvæmt skýrslunni Skapandi greinar – sýn til framtíðar er hugtakið skilgreint sem 
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„... atvinnugreinar sem byggja á sköpunarkrafti einstaklingsins, hæfni og hæfileikum 

og hafa möguleika til að skapa verðmæti og störf með þróun hugverka“ (Ása 

Richardsdóttir, 2012). 21. öldin hefur verið kölluð öld hinna skapandi greina og talað 

er um að nú á dögum lifum við í svokölluðu þekkingarsamfélagi en þekking er að 

verða sú frumauðlind sem hagkerfi samfélaga byggir á. Verðmætasköpun í dag snýst 

ekki eingöngu um öflun hráefnis eða framleiðslugetu. Áþreifanlegir hlutir og 

söluvörur duga ekki lengur þar sem samfélög eru farin að gera kröfur um meiri 

sköpun og aukna upplifun. Margir eru tilbúnir að borga meira fyrir vörur og þjónustu 

ef upplifunin er þess virði. Fyrirtæki eru því í auknum mæli farin að selja upplifanir, 

ímyndir og reynslu frekar en eingöngu vörur og þjónustu (Sóley Stefánsdóttir og 

Halldór Gíslason, 2007).  

 

Árið 2004 kom út hagfræðirit Ágústs Einarssonar prófessors, um hagræn áhrif 

tónlistar og markaði það tímamót í sögu skapandi greina hér á landi. Þar var sett fram 

í fyrsta sinn sú fullyrðing að listgrein væri mikilvægur þáttur í hagkerfi Íslands og að 

sköpun hefði jákvæð áhrif á hagkerfið (Ása Richardsdóttir, 2012; Ágúst Einarsson, 

2004).  
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3. UM ÍSLENSKA HÖNNUN  
Íslensk hönnun og arkitektúr byggja ekki á ríkri hefð líkt og í nágrannalöndum okkar, 

til að mynda kom orðið hönnun ekki inn í íslenska tungumálið fyrr en á sjötta áratug 

síðustu aldar (Elísabet V. Ingvarsdóttir, e.d.). Íslenska orðið hönnun kemur úr 

Völuspá og er dregið af dvergnum Hannarr en dvergur sá var þjóðhagur og gat skapað 

allt með verkviti sínu og handverki. Orðið var notað í fyrsta sinn sem heiti þegar 

verkfræðistofan Hönnun tók það upp í nafni sínu árið 1963 (Sóley Stefánsdóttir og 

Halldór Gíslason, 2007). 

3.1 ÞRÓUN HÖNNUNAR  
Hönnun og arkitektúr á Íslandi teljast vera ungar atvinnugreinar og uppbygging þeirra 

frekar stutt á veg komin. Þróun greinanna innan íslenska hönnunarsviðsins er mjög 

misjöfn og hefð fyrir þeim sem atvinnugreinum er mislöng (Sóley Stefánsdóttir og 

Halldór Gíslason, 2007). Í fyrstu byggðist hönnun hérlendis á handverkshefð og 

vísunum í menningararf eins og víða annars staðar. Á sjötta og sjöunda áratugnum var 

svo einskonar blómaskeið í hönnun vegna tolla og innflutningshafta en þau voru 

afnumin í byrjun áttunda áratugarins. Samkeppnin við innflutninginn sem fylgdi í 

kjölfarið var erfið og hafði mikil áhrif á íslenska hönnun og framleiðslu og varð 

niðursveiflan hröð (Elísabet V. Ingvarsdóttir, 2009).  

 

Menntun hönnuða á Íslandi komst ekki í fastan farveg fyrr en 1998 þegar Listaháskóli 

Íslands var stofnaður og þurftu því íslenskir hönnuðir og arkitektar að mennta sig 

erlendis fyrir þann tíma. Þrátt fyrir skort á menntunarmöguleikum hér á landi lengi vel 

þá hafa íslenskir hönnuðir og arkitektar verið mikilvægt afl í mótun íslensks 

samfélags frá því snemma á tuttugustu öld, en með tilkomu Listaháskólans hafa 

íslensk hönnun og arkitektúr smám saman skapað sér sterkari ímynd og meiri sérstöðu 

(Elísabet V. Ingvarsdóttir, 2009). 

 

Síðustu 30 ár eða svo hefur orðið bylting í þróun hönnunar hér á landi. Breytingar á 

lagaumhverfi íslensks atvinnulífs og aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu 

höfðu mikil áhrif á rekstrarumhverfi margra atvinnugreina. Breytingar í 

fyrirtækjarekstri með auknum áherslum á markaðshæfni hafa einnig haft áhrif á útrás 

íslenskrar hönnunar (Ásdís Jóelsdóttir, 2009). Íslensk hönnunarfyrirtæki hafa í 

auknum mæli farið út í markvissar markaðsaðgerðir á borð við vörumerkjastjórnun (e. 
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branding) til að búa til sterkt vörumerki kringum sína hönnun og skapa sér sérstöðu á 

markaði. Tækniframfarir síðustu ára hafa jafnframt verið gífurlegar og opnað nýjar 

víddir fyrir hönnuði. Einn af viðmælendum mínum minntist sérstaklega á þau 

tækifæri sem tækniframfarir síðustu 10 – 20 ára hefðu fært hönnuðum. Í dag væru 

þeim nánast engin takmörk sett og hægt væri að setja hluti í framleiðslu sem var 

óhugsandi fyrir ekki svo löngu síðan (viðmælandi C munnleg heimild, 25. nóvember 

2016). Internetið, spjaldtölvur og snjallsímarnir hafa líka gert það að verkum að 

landfræðileg staðsetning er ekki eins mikilvæg og áður.  

 

Á síðustu árum hefur mikið grasrótarstarf verið unnið innan íslenska hönnunargeirans 

og mikil gróska verið innan greinanna. Hönnun og arkitektúr hafa náð ágætri fótfestu 

og eru greinarnar í örum vexti. Breidd hönnunargreina er einnig stöðugt að aukast í 

samræmi við örar tækniframfarir, breytta lifnaðarhætti og auknar kröfur samfélagsins. 

Meðal nýjustu hönnunargreinanna eru meðal annarra stefnuhönnun, þjónustuhönnun 

og upplifunarhönnun, til að nefna nokkrar. Oft skarast jafnframt skilin á milli greina 

og vinna hönnuðir og arkitektar því þvert á greinarnar eftir því sem hugmyndir og 

verkefni krefjast og þörf er á (Sóley Stefánsdóttir og Halldór Gíslason, 2007). Þó 

hefur ekki myndast mikil hefð fyrir því á Íslandi að hönnunargreinarnar vinni 

markvisst saman frá grunni þó að sambandið á milli þeirra sé nánast órjúfanleg heild í 

daglegu umhverfi (Elísabet V. Ingvarsdóttir, 2009). Helstu greinar innan íslenska 

hönnunarsviðsins í dag eru: Grafísk hönnun, fatahönnun, vöruhönnun, iðnhönnun, 

húsgagna- og innanhússhönnun og arkitektúr. Grafísk hönnun og arkitektúr eru þær 

greinar innan hönnunarsviðsins sem eiga sér hvað lengsta sögu hér á landi 

(Iðnaðarráðuneyti Íslands, 2008).  

3.2 NÁM Í HÖNNUN OG ARKITEKTÚR  
Listaháskóli Íslands var stofnaður 1998, eins og fram kemur hér að ofan, en hann hóf 

ekki starfsemi fyrr en ári seinna og þá eingöngu með rekstri myndlistardeildar. Árið 

2001 hóf skólinn rekstur sjálfstæðrar hönnunardeildar og árið 2002 var tekið upp nám 

í fatahönnun, vöruhönnun og arkitektúr og útskrifast nemendur eftir þriggja ára nám 

með B.A. gráðu (Listaháskóli Íslands, e.d.a). Rannsóknir sýna að aðsókn í 

háskólanám í skapandi greinum hefur aukist meira en sú aukning sem verið hefur í 

háskólanám almennt hér á landi og er aðsókn í Listaháskólann til marks um það (Ása 

Richardsdóttir, 2012). Undanfarin ár hafa fjórum sinnum fleiri sótt um nám í 
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hönnunar- og arkitektúrdeild skólans en hægt er að veita inngöngu (Sigrún 

Birgisdóttir munnleg heimild, 24. nóvember 2016). Nú í ár eru 200 nemendur við nám 

í hönnunar- og arkitektúrdeild háskólans, 183 nemendur eru í B.A. námi og 17 

nemendur í meistaranámi (Ásdís Þórisdóttir munnleg heimild, 17. nóvember 2016). 

Greinarnar eru ekki kenndar einar og sér í meistaranámi heldur býður Listaháskóli 

Íslands upp á þverfaglegt rannsóknarmiðað nám í hönnun þar sem lögð er áhersla á að 

beita hönnunarhugsun á raunveruleg viðfangsefni (Ingibjörg Þórisdóttir, 2016).  

 

Landbúnaðarháskóli Íslands starfrækir umhverfisskipulagsbraut þar sem hægt er að 

nema landslagsarkitektúr og skipulagsfræði. Nemendur útskrifast eftir þriggja ára nám 

með B.S. gráðu og hafa um 150 nemendur verið útskrifaðir af brautinni síðan árið 

2004 en þá var jafnframt fyrsta brautskráningin. Árið 2014 voru sjö nemendur við 

nám í landslagsarkitektúr við skólann en nú í ár eru 34 nemendur skráðir á 

umhverfisskipulagsbraut (Þórunn Edda Bjarnadóttir munnleg heimild, 17. nóvember 

2016; Landbúnaðarháskóli Íslands, e.d.). Er sú fjölgun nemenda í takt við þá 

aukningu sem verið hefur í nám í skapandi greinum hér á landi (Ása Richardsdóttir, 

2012). Í Myndlistaskólanum á Akureyri er starfrækt listhönnunardeild sem veitir 

starfsmenntun í grafískri hönnun. Nemendur útskrifast að loknu þriggja ára námi og 

öðlast réttindi til starfsheitisins grafískur hönnuður (Myndlistaskólinn á Akureyri, 

e.d.). Í nokkrum framhaldsskólum á landinu er boðið upp á námsbrautir sem veita 

undirbúning fyrir frekara nám í hönnun á háskólastigi. Þar má nefna Tækniskólann, 

Borgarholtsskóla, Fjölbrautaskólann í Breiðholti og Fjölbrautaskólann í Garðabæ, 

ásamt fleiri skólum (Menntamálastofnun, e.d.). Í aðalnámsskrá grunnskólanna er ekki 

að finna neitt fag sem miðar sérstaklega að kennslu hönnunar en þó er lögð áhersla á 

að nemendur öðlist skilning á hönnunarferlinu í gegnum námsfög á borð við smíði og 

textíl (Mennta- og menningarmálaráðuneyti Íslands, 2015). Í skýrslu sem unnin var 

2009 kemur fram að list- og hönnunarmenntun hér á landi sé ágæt en þó sé henni 

ábótavant í grunnskólum (Bamford, 2009). 
 

Þrátt fyrir stofnun Listaháskóla Íslands er enn stór hluti íslenskra hönnuða og 

arkitekta sem mennta sig erlendis og enn er ekki hægt að mennta sig hér á landi í 

sumum greinum. Sem dæmi má nefna að til að öðlast viðurkennt nám í 

landslagsarkitektúr þarf að sækja nám erlendis þar sem það er ekki kennt á 

meistarastigi á Íslandi. Samkvæmt upplýsingum frá Landbúnaðarháskóla Íslands fara 
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um 68% útskrifaðra nemenda af umhverfisskipulagsbraut utan í meistaranám (Helena 

Guttormsdóttir munnleg heimild, 17. nóvember 2016). Til að öðlast starfsréttindi sem 

arkitekt þarf einnig að ljúka meistaragráðu í faginu og því fara flestir erlendis til 

áframhaldandi náms (Arkitektafélag Íslands, e.d.). 

 

Í rannsókn sem gerð var fyrir hönnunarstefnu íslenskra stjórnvalda kemur fram að 

fyrirtæki virðast eiga erfitt með að fá starfsfólk með rétta blöndu af hæfileikum en 

samstarf lista- og hönnunarskóla við atvinnulífið gæti haft góð áhrif þar á. Skapandi 

einstaklingar geta ekki staðið einir að nýsköpun og þurfa aðilar með reynslu af 

viðskiptum og markaðsstarfi að koma þar að. Þó kemur fram í skýrslunni að mjög 

erfitt sé að greina það hvers konar hæfileikar vinna best saman, enda spili fjölmargir 

þættir þar inn í. Auk þess myndi meira samstarf lista- og hönnunarskóla við 

atvinnulífið auka atvinnutækifæri nýútskrifaðra hönnuða á öllum fagsviðum (Garðar 

Eyjólfsson, 2010). Frá árinu 2003 – 2012 var samstarf á milli Listaháskóla Íslands og 

Háskólans í Reykjavík þar sem leiddir voru saman hönnunarnemar og nemendur í 

viðskipta- og markaðsfræði í þverfaglegt samstarf. Kúrsinn bar heitið Markaður og 

form og var lögð áhersla á að nemar í hönnun kynntust viðskiptaumhverfinu og að 

viðskipta- og markaðsfræðinemar lærðu inn á hönnunarhugsun (Sigrún Birgisdóttir 

munnleg heimild, 24. nóvember 2016). 

3.3 FAGFÉLÖG HÖNNUÐA OG ARKITEKTA  
Þó nokkur hagsmunafélög hönnuða og arkitekta hafa verið stofnuð eftir því sem 

starfsemi innan greinanna jókst hér á landi. Félag íslenskra gullsmiða var stofnað árið 

1924 en meðal markmiða þess er að stuðla að framförum í greininni ásamt aukinni 

samheldni gullsmiða og að viðhalda menntun þeirra (Félag íslenskra gullsmiða, e.d.a). 

Árið 1936 var Arkitektafélag Íslands stofnað en það fékk núverandi nafn árið 1956 og 

er markmið félagsins að stuðla að góðri byggingarlist (Arkitektafélag Ísland, e.d.). 

Félag íslenskra teiknara var svo stofnað 1953 og er tilgangur þess að stuðla að aukinni 

menntun teiknara með faglegri fræðslu og sýningum ásamt því að auka almennan 

skilning og þekkingu fyrirtækja og almennings á starfi teiknara (Félag íslenskra 

teiknara, e.d.). Þá var Félag húsgagna- og innanhússarkitekta stofnað árið 1955 meðal 

annars í þeim tilgangi að stuðla að eflingu hönnunar og bættum híbýlaháttum (Félag 

húsgagna- og innanhússarkitekta, e.d.). Listiðn, samband listiðnaðarmanna, arkitekta 

og iðnhönnuða var stofnað árið 1973 en markmið þess var að vekja athygli á íslenskri 
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iðnhönnun og listiðnaði (Ásdís Jóelsdóttir, 2009). Árið 1974 stofnuðu nemendur og 

kennarar textíldeildar Myndlista- og handíðaskólans ásamt starfandi 

textíllistamönnum Félag textílhönnuða, sem í dag heitir Textílfélagið. Tilgangur þess 

er meðal annars að stuðla að aukinni menntun textíllistamanna og efla þekkingu 

fyrirtækja, félaga og almennings á starfi þeirra (Textílfélagið, e.d.; Textílfélagið, 

1986). Þá var Félag íslenskra landslagsarkitekta stofnað árið 1978 og er markmið 

félagsins meðal annars að stuðla að þróun landslags og garðbyggingarlistar (Félag 

íslenskra landslagsarkitekta, e.d.a). Árið 1981 var Félag íslenskra leirlistamanna 

stofnað sem heitir í dag Leirlistafélag Íslands og hlutverk félagsins er meðal annars að 

efla leirlist á Íslandi og standa fyrir sýningum félagsmanna (Leirlistafélag Íslands, 

e.d.a; Leirlistafélag Íslands, e.d.b). Félag fata- og textílhönnuða var stofnað árið 1986 

en fagfélag fatahönnuða, Fatahönnunarfélag Íslands var svo stofnað árið 2001 (Ásdís 

Jóelsdóttir, 2009). Markmið Fatahönnunarfélags Íslands er meðal annars að efla 

samheldni meðal starfandi fatahönnuða hérlendis og efla hugvit innan íslenskrar 

fatahönnunar (Fatahönnunarfélag Íslands, e.d.). Árið 2007 var svo Félag vöru- og 

iðnhönnuða stofnað á grunni Félags iðnhönnuða (Listaháskóli Íslands, e.d.b). Öll 

félögin hafa það sameiginlega markmið að standa vörð um hagsmuni félagsmanna 

sinna og stuðla að framförum í sínum greinum. 

Félag áhugamanna um hönnun, Form Ísland, var stofnað árið 1985 sem eins konar 

regnhlífasamtök starfandi hönnunarfélaga og áttu öll fagfélögin sem fjallað er um hér 

fyrir ofan aðild í félaginu. Form Ísland vann að því að auka veg hönnunar með því að 

efla skilning á mikilvægi hönnunar í allri framleiðslu með fræðslu, rannsóknum og 

þróunarstarfi (Iðnaðar- og viðskiptaráðuneyti Íslands, 2003). Hönnunarvettvangur var 

eins konar þróunarverkefni sem sett var af stað í maí 2005 og starfaði til janúar 2008. 

Að verkefninu stóðu Form Ísland, iðnaðarráðuneytið, Samtök Iðnaðarins, 

Útflutningsráð Íslands, Nýsköpunarmiðstöð og Reykjavíkurborg. Helstu hlutverk 

Hönnunarvettvangs voru að stuðla að auknu samstarfi hönnuða og smærri fyrirtækja, 

efla samkeppnishæfni hönnunarfyrirtækja, auka skilning stjórnvalda á þeim áhrifum 

sem hönnun hefur á efnahagslífið sem og áhuga almennings á íslenskri hönnun. 

Hönnunarvettvangur þróaðist síðan í Hönnunarmiðstöð Íslands sem stofnuð var árið 

2008 af fagfélögunum níu sem fjallað er um hér fyrir ofan. Fjallað er nánar um 

Hönnunarmiðstöð Íslands í kafla 4.1. Form Ísland var jafnframt lagt niður þegar 
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Hönnunarmiðstöðin var stofnuð (Iðnaðarráðuneyti Íslands, 2008; Hönnunarmiðstöð 

Íslands, e.d.c). 

Samráðsvettvangur skapandi greina var stofnaður árið 2009 og síðar Samtök skapandi 

greina árið 2011. Samtökin tóku við hlutverki Samráðsvettvangs skapandi greina sem 

hafði verið leiðandi í stefnumótun greinanna og stóð fyrir því að rannsókn um hagræn 

áhrif skapandi greina á Íslandi var hrundið af stað. Nánar verður fjallað um þá 

rannsókn í kafla 4.6. Að Samtökum skapandi greina standa allar kynningarmiðstöðvar 

lista og skapandi greina á Íslandi og samtök í hverri grein, þar með talin 

Hönnunarmiðstöð Íslands (Samtök skapandi greina, e.d.).  
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4. STAÐA HÖNNUNAR OG ARKITEKTÚRS  
Á Íslandi hefur ekki verið gerð ítarleg úttekt á stöðu hönnunar og arkitektúrs en í 

kjölfar fyrrnefndrar rannsóknar á hagrænum áhrifum skapandi greina gerði 

starfshópur á vegum mennta- og menningarmálaráðherra skýrslu um stöðu skapandi 

greina á Íslandi árið 2012. Í henni kemur fram að greinarnar hafi átt undir högg að 

sækja hérlendis en séu nú nær því að hljóta viðurkenningu sem arðbærar 

atvinnugreinar (Ása Richardsdóttir, 2012). 

 

Til að fá skýrari mynd af stöðu hönnunar og arkitektúrs á Íslandi voru tekin viðtöl við 

þrjá fagaðila sem starfa innan íslenska hönnunarsamfélagsins, þau: Sigrúnu 

Birgisdóttur, arkitekt og deildarforseta hönnunar- og arkitektúrdeildar Listaháskóla 

Íslands. Garðar Eyjólfsson, vöruhönnuð, dósent og fagstjóra í vöruhönnun við 

hönnunar- og arkitektúrdeild Listaháskóla Íslands og Höllu Helgadóttur, grafískan 

hönnuð og framkvæmdastjóra Hönnunarmiðstöðvar Íslands.  

4.1 HÖNNUNARMIÐSTÖÐ ÍSLANDS  
Hönnunarmiðstöð Íslands tók til starfa í apríl 2008 og er í eigu Arkitektafélags 

Íslands, Félags húsgagna og innanhússarkitekta, Félags íslenskra landslagsarkitekta, 

Félags vöru- og iðnhönnuða, Leirlistafélags Íslands, Fatahönnunarfélags Íslands, 

Textílfélagsins, Félags íslenskra gullsmiða og Félags íslenskra teiknara. Þó 

Hönnunarmiðstöðin sé í eigu fagfélaganna er hún rekin fyrir fjárframlög frá mennta- 

og menningarmálaráðuneytinu og atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu. 

Hönnunarmiðstöð Íslands er kynningar- og upplýsingamiðstöð fyrir íslenska hönnun 

og arkitektúr á Íslandi sem og erlendis (Hönnunarmiðstöð Íslands, e.d.a). 

Hönnunarmiðstöð Íslands hefur ákveðna sérstöðu þar sem hún sameinar níu ólíkar 

greinar hönnunar og skapar þeim þannig sameiginlegan vettvang og forsvara. Í öðrum 

löndum þekkist það ekki að hagsmunir svo margra og ólíkra greina, allt frá arkitektúr 

yfir í fatahönnun og frá einstaklingum til stórra fyrirtækja, séu innan sömu stofnunar 

(Halla Helgadóttir og Ástríður Magnúsdóttir, e.d.).  

Á heimasíðu Hönnunarmiðstöðvarinnar segir að „megin hlutverk hennar sé að efla 

skilning þjóðarinnar á mikilvægi hönnunar fyrir samfélagið og íslenskt efnahagslíf og 

benda á þá miklu verðmætasköpun sem getur falist í íslenskri hönnun fyrir 

þjóðfélagið allt“ (Hönnunarmiðstöð Íslands, e.d.a). Verkefni Hönnunarmiðstöðvar 
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Íslands eru margþætt og snúa að kynningum, ráðgjöf, nýsköpun, viðburðum og ýmiss 

konar samstarfi. Meðal verkefna Hönnunarmiðstöðvarinnar er að stuðla að 

markaðssetningu og útflutningi íslenskrar hönnunar, vinna að því að auka fjármagn til 

þróunar hönnunarfyrirtækja, veita hönnuðum ráðgjöf við vöruþróun og 

ímyndaruppbyggingu og standa fyrir árlegu hátíðinni HönnunarMars 

(Hönnunarmiðstöð Íslands, e.d.a). Með starfsemi sinni skapar Hönnunarmiðstöðin ný 

tækifæri fyrir íslenska hönnun, arkitektúr, framleiðsluvörur og þjónustu bæði hér á 

landi og ekki síður erlendis. Hönnunarmiðstöðin stuðlar jafnframt að 

atvinnuuppbyggingu í greinunum með því að leiða hönnuði og fyrirtæki í öðrum 

atvinnugreinum saman í nýsköpunarverkefnum. Hönnunarmiðstöð Íslands kom einnig 

að mótun Hönnunarsjóðs sem og mótun hönnunarstefnu með stjórnvöldum sem nánar 

verður fjallað um í kafla 4.3 (Halla Helgadóttir og Ástríður Magnúsdóttir, e.d.). 

Hönnunarmiðstöðin gefur einnig út HA, tímarit um hönnun og arkitektúr. Tímaritið 

kom fyrst út árið 2014 og eru gefin út tvö tölublöð á ári. Tímaritinu er ætlað að efla 

þekkingu á hönnun og arkitektúr auk þess að sýna fram á mikilvægi og áhrif góðrar 

hönnunar (Ha, e.d.). Árið 2014 voru jafnframt veitt fyrstu Hönnunarverðlaun Íslands 

en Hönnunarmiðstöðin stendur fyrir verðlaununum í samstarfi við Listaháskóla 

Íslands, Hönnunarsafn Íslands, Samtök atvinnulífsins, Samtök iðnaðarins og 

Landsvirkjun (Hönnunarverðlaun Íslands, e.d.). Að auki heldur Hönnunarmiðstöðin 

úti öflugri heimasíðu og bloggi, bæði á íslensku og ensku. Á heimasíðunni er virk 

fréttaveita sem segir frá öllu því helsta sem er að gerast á íslenskum 

hönnunarvettvangi (Halla Helgadóttir og Ástríður Magnúsdóttir, e.d.). 

Hönnunarmiðstöðin nýtir sér jafnframt samfélagsmiðla í starfsemi sinni eins og 

Facebook, Instagram og Twitter.  

 

Stofnun Hönnunarmiðstöðvar Íslands hefur án efa haft mikil og góð áhrif á 

hönnunarsamfélagið allt hér á landi og má leiða líkur að því að sú gróska sem verið 

hefur í greinunum undanfarin ár sé til marks um það. Að mati Garðars Eyjólfssonar, 

dósents við hönnunar- og arkitektúrdeild Listaháskóla Íslands, hefur 

Hönnunarmiðstöðin unnið mikið og gott starf í markaðssetningu fyrir íslenska hönnun 

og arkitektúr en einnig þarf að horfa inn á við. Til að ná meiri árangri þarf jafnframt 

að byggja upp innviði íslenska hönnunarsviðsins og efla rannsóknir af ýmsu tagi. 

Hönnun og arkitektúr skapa verðmæti sem skila sér inn í samfélagið en til að geta 
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haldið áfram verðmætasköpun þarf að vera meira um að nýta hönnunarhugsun til 

nýsköpunar og öflun nýrrar þekkingar (munnleg heimild, 16. nóvember 2016).  

4.2 HÖNNUNARMARS  
HönnunarMars er haldin árlega af Hönnunarmiðstöð Íslands eins og áður hefur komið 

fram. Hátíðin var haldin í fyrsta sinn árið 2009 og fer alltaf fram í marsmánuði, eins 

og nafnið gefur til kynna. HönnunarMars er stærsti hönnunarviðburðurinn hér á landi 

með um 400 þátttakendum hverju sinni, bæði íslenskum og erlendum hönnuðum og 

arkitektum (Hönnunarmiðstöð Íslands, e.d.b). Íslenskir þátttakendur HönnunarMars 

eru um 370 talsins ár hvert og hafa margir hönnuðir og arkitektar tekið þátt oftar en 

einu sinni. Það skal þó tekið fram að inni í tölum um fjölda þátttakenda eru einnig 

hönnuðir sem taka þátt í hátíðinni með óbeinum hætti. Til dæmis er Félag íslenskra 

teiknara, FÍT, með verðlaunaafhendingu fyrir sína félagsmenn á HönnunarMars og 

eru þeir taldir með í fjölda þátttakenda (Halla Helgadóttir munnleg heimild, 13. 

nóvember 2016).  Hátíðin er mjög fjölbreytt en á HönnunarMars sameinast allar 

faggreinar íslenska hönnunarsviðsins; grafísk hönnun, vöruhönnun, fatahönnun, 

arkitektúr, og húsgagna- og innanhússhönnun. Um 100 viðburðir eru á dagskrá 

HönnunarMars og ber þar helst að nefna sýningar, innsetningar, uppákomur og 

fyrirlestra. Frá upphafi hafa íslenskir hönnuðir og arkitektar séð um skipulagningu á 

viðburðum hátíðarinnar, bæði einir og sér eða í hópum en fjöldi erlendra þátttakenda 

er alltaf að aukast (Hönnunarmiðstöð Íslands, e.d.d). 

 

Þó að Hönnunarmiðstöðin standi fyrir hátíðinni sjá fagfélögin sjálf um að halda sína 

viðburði á HönnunarMars og að hvetja félagsmenn sína til þátttöku. Það er því að 

þeirra frumkvæði og á þeirra ábyrgð hvaða viðburðir tengdir þeim eru í boði ár hvert. 

Sækja þarf um þátttöku í HönnunarMars og greiða þarf smávægilegt skráningargjald. 

En þeir sem geta tekið þátt eru: Hönnuðir, arkitektar, stofnanir, fyrirtæki og verslanir 

sem kynna, framleiða eða selja íslenska hönnun og arkitektúr. Félagsmenn 

fagfélaganna níu sem eiga Hönnunarmiðstöð og talin voru upp í kaflanum hér að ofan 

hafa þó forgang til þátttöku í hátíðinni. Stjórn HönnunarMars metur þær umsóknir 

sem berast og velur þátttakendur úr þeim hverju sinni (Hönnunarmiðstöð Íslands, 

e.d.e). Til að halda uppi faglegu yfirbragði HönnunarMars eru gerðar þær kröfur á 

þátttakendur sem taka reglulega þátt í hátíðinni að þeir kynni nýja hönnun í hvert 

skipti sem þeir taka þátt (Halla Helgadóttir munnleg heimild, 23. nóvember 2016). 
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Þeir viðburðir og þátttakendur sem valdir eru til þátttöku eru meðal annars auglýstir í 

dagskrárbók HönnunarMars, ásamt birtingum á dagskrársíðum hátíðarinnar á netinu 

(Hönnunarmiðstöð Íslands, e.d.d).  

 

Meginmarkmið hátíðarinnar er að kynna íslenska hönnun og arkitektúr hér á landi og 

erlendis í þeim tilgangi að auka árangur hönnuða og arkitekta og skapa þeim meiri 

atvinnu. Helstu verkefni aðstandenda HönnunarMars eru áhersla á samstarfsverkefni 

með erlendum hönnuðum, kynning á möguleikum hönnunar á Íslandi, Kaupstefna (e. 

DesignMatch) og alþjóðlegur fyrirlestradagur (e. DesignTalk). Alþjóðlegi 

fyrirlestradagurinn er upphaf hátíðarinnar á hverju ári og er tilgangur hans meðal 

annars að hvetja hönnuði, áhrifafólk í viðskiptalífinu og stjórnvöld til nýsköpunar og 

samstarfs (Hönnunarmiðstöð Íslands, e.d.b). Fjöldi alþjóðlegra hönnuða og arkitekta 

hafa haldið erindi og nú síðast í ár tóku um 650 manns þátt í fyrirlestrardeginum 

(Hönnunarmiðstöð Íslands, e.d.d). Kaupstefna er viðskiptastefnumót þar sem íslenskir 

hönnuðir fá tækifæri til að hitta framleiðendur og kaupendur frá norðurlöndunum til 

að kynna verk sín. Markmiðið er að koma á auknum tengslum og myndun 

viðskiptasambanda sem stuðla að aukinni framleiðslu og sölu á vörum þeirra og 

þjónustu (Hönnunarmiðstöð Íslands, e.d.b). 

HönnunarMars vinnur markvisst að því að fá erlenda blaðamenn og aðra gesti til 

landsins á hátíðina og er hún orðin vel þekkt erlendis. Fyrir erlent fagfólk í greinunum 

er HönnunarMars orðinn einstakur og áhugaverður hönnunarviðburður og er hann 

einnig farinn að laða að sér ferðamenn sem hafa áhuga á hönnun og arkitektúr. 

HönnunarMars hefur nú þegar fest sig í sessi sem einn af stærstu viðburðum 

hérlendis. Samkvæmt þjóðarpúls Capacent 2014 þekkja um 95% þjóðarinnar til 

hátíðarinnar og um 30.000 Íslendingar sækja hana ár hvert. Margir hönnuðir og 

arkitektar nýta HönnunarMars til að frumsýna ný verk og eru farnir að líta á hátíðina 

sem sína uppskeruhátíð. Hátíðin er því orðin mikilvæg í íslensku samfélagi og getur 

hún jafnframt haft mikinn viðskiptalegan ávinning fyrir þátttakendur (Halla 

Helgadóttir og Ástríður Magnúsdóttir, e.d.). 

4.3 HÖNNUNARSTEFNA  
Í ársbyrjun 2011 skipaði iðnaðarráðherra starfshóp til að vinna að tilllögu um 

hönnunarstefnu fyrir Ísland. Hópinn skipuðu Halla Helgadóttir, grafískur hönnuður, 

fulltrúi Hönnunarmiðstöðvar Íslands, Jóhannes Þórðarson, arkitekt, fulltrúi mennta- 
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og menningarmálaráðherra og Sigurður Þorsteinsson, iðnhönnuður, fulltrúi 

iðnaðarráðherra. Í janúar 2014 kynntu svo Hönnunarmiðstöð Íslands, 

iðnaðarráðuneytið og mennta- og menningarmálaráðuneytið Hönnunarstefnu 2014 – 

2018. Stefnan var unnin í samstarfi stjórnvalda, atvinnulífsins og 

hönnunarsamfélagsins. Þetta er jafnframt í fyrsta sinn sem unnin er opinber 

stefnumótun á hönnunarsviðinu á Íslandi (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 

Íslands, 2014). Sterk tengsl eru á milli samkeppnishæfni landa og þess að hafa 

opinbera hönnunarstefnu en niðurstöður rannsóknar sem gerð var árið 2002 af alþjóða 

efnahagsstofnuninni World Economic Forum sýna að af þeim 20 löndum sem 

mældust samkeppnishæfust í viðskiptalífinu höfðu 17 þeirra skýra hönnunarstefnu 

(Sóley Stefánsdóttir og Halldór Gíslason, 2007). Á vef atvinnuvegaráðuneytisins segir 

að:  

 
Markmiðið með mótun hönnunarstefnu fyrir Ísland [sé] að auka vægi 
hönnunar í allri vöruhugsun, vöruþróun og framleiðslu með það að 
sjónarmiði að styrkja samkeppnisstöðu íslenskra fyrirtækja og til að auka 
verðmætasköpun. Hönnun þarf að vera ómissandi hluti gangverks 
fyrirtækja og hún þarf að vera samtvinnuð inn í hugsun þeirra og áætlanir 
(Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti Íslands, e.d.). 
 
  

Hönnunarstefna 2014 - 2018 byggir á þrem grunnstoðum. Fyrsta grunnstoðin er 

menntun og þekking en þar er rík áhersla lögð á að auka kennslu í hönnun í grunn- og 

framhaldsskólum og að efla rannsóknartengt háskólanám til muna. Önnur grunnstoðin 

er starfs- og stuðningsumhverfi hönnuða en þar á að einfalda leiðir, bæta regluverk, 

auka skilvirkni og efla samstarf. Sú þriðja og síðasta grunnstoðin er vitundarvakning 

en þar er meðal annars stefnt að því að auka skilning og virði góðrar hönnunar. Í 

Hönnunarstefnunni er fjallað um danska rannsókn sem gerð var árin 2003 - 2007 um 

hagfræðilegan ávinning hönnunnar. Í henni er settur fram svokallaður hönnunarstigi 

sem er aðferðafræði sem hægt er að nota til að meta hversu langt fyrirtæki eru á veg 

komin með að nýta sér hönnun til verðmætasköpunar. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sem gerð var á 1000 fyrirtækjum á þessu fimm ára tímabili sýndu að því hærri sem 

fyrirtæki eru í hönnunarstiganum því betur gengur þeim. Rannsóknin sýndi einnig 

22% tekjuaukningu hjá þeim fyrirtækjum sem fjárfestu í hönnun, útflutningur þeirra 

var meiri og þau sköpuðu fleiri störf (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti Íslands, 

2014). 
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Mynd 1. Hönnunarstiginn (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti Íslands, 2014) 

 

Myndin af hönnunarstiganum sýnir hlutfall fyrirtækja í rannsókninni sem tilheyrðu 

hverju þrepi bæði árið 2003 og 2007. Hönnunarstiginn skiptist í fjögur þrep. Á fyrsta 

stigi er engin hönnun. Þar er hönnun ómarktækur þáttur í þróun vöru eða þjónustu og 

þá framkvæmd af öðrum en faglærðum hönnuðum. Á stigi tvö er hönnun stílfærsla. 

Þar er hönnun eingöngu mikilvæg út frá útlitslegum eiginleikum og stíl. Á þriðja stigi 

er svo hönnun orðin ferli. Þar er hönnun hluti af þróunarferli vöru eða þjónustu en 

ekki í leiðandi hlutverki. Á stigi fjögur er hönnun nýsköpun. Þar er hönnun orðin 

óaðskiljanlegur hluti af nýsköpunarferlinu og hönnuðir taka þátt í stefnumótun 

(Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti Íslands, 2014).  

 

Þegar Hönnunarstefnan var birt var gert ráð fyrir að hún yrði tekin til endurskoðunar 

nú í ár en sú vinna hefur ekki hafist enn samkvæmt Helgu Haraldsdóttur hjá 

atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti Íslands (munnleg heimild, 29. nóvember 2016). 

4.4 HÖNNUÐIR OG ARKITEKTAR  
Samkvæmt vef Hönnunarmiðstöðvar Íslands starfa hér um 1500 hönnuðir og 

arkitektar en ekki eru til neinar opinberar tölur um fjölda menntaðra og jafnframt 

starfandi hönnuði og arkitekta á Íslandi. Höfundur tók saman fjölda félagsmanna í 

fagfélögunum sem starfa á sviði hönnunar og arkitektúrs og reyndust þeir vera um 

870. Þess ber að geta að ekki kemur fram í félagatölum hvort félagsmenn eru starfandi 

í greininni eða ekki. Jafnframt eru ekki allir starfandi hönnuðir og arkitektar með 

aðild að fagfélagi og gefa þær tölur því ekki nákvæmar upplýsingar um fjölda þeirra 

sem starfa í greinunum. Til að fá fullgilda aðild að fagfélögunum þarf að ljúka námi 

frá viðurkenndum háskólum þó gera sum félögin undantekningu á því ef viðkomandi 

1.s$g:	
Engin	hönnun	

2.	s$g:		
Hönnun	sem	
s2lfærsla	

3.	s$g:		
Hönnun	sem	ferli	

4.	s$g:		
Hönnun	sem	
nýsköpun	

36%	 15%	

15%	 21%	

35%	 45%	

%	af	fyrirtækjum	2003	
%	af	fyrirtækjum	2007	

13%	 17%	
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uppfyllir þau skilyrði sem stjórnir eða fagráð félaganna setja. Upplýsingarnar voru 

fengnar af heimasíðum félaganna.  

 

Árið 2006 vann Hönnunarvettvangur stöðugreiningu á starfsumhverfi hönnuða og 

arkitekta með tölvupóstkönnun, svarendur voru 471 en stærð þýðis er ekki tilgreind. 

Grafísk hönnun og arkitektúr voru þá fjölmennustu greinarnar innan íslenska 

hönnunarsviðsins og var töluverður munur á þeim og öðrum hönnunargreinum eins og 

sjá má á mynd 1.  

 

 
Mynd 2. Hlutföll starfandi hönnuða innan greina hönnunarsviðsins árið 2006 (Guðbjörg Gissurardóttir, e.d.) 

 

Mynd 1. sýnir hlutfallslega skiptingu hönnuða innan greina íslenska hönnunarsviðsins 

árið 2006. Grafísk hönnun og arkitektúr eru stærstu greinarnar með 28 – 30% af 

starfandi hönnuðum en í öðrum greinum starfa einungis 1 – 9% hönnuða. 7% eru 

skilgreindir sem annað. Þegar stöðugreining Hönnunarvettvangs var gerð hafði 

hönnunar- og arkitektúrdeild Listaháskóla Íslands aðeins verið starfrækt í fjögur ár. 

En frá því að skólinn hóf rekstur deildarinnar hafa 646 hönnuðir og arkitektar verið 

útskrifaðir úr grunnnámi. Þar af eru 117 fatahönnuðir, 117 vöruhönnuðir, 149 

arkitektar og 263 grafískir hönnuðir (Ásdís Þórisdóttir munnleg heimild, 17. 

nóvember 2016). Gera má ráð fyrir að fjöldi starfandi hönnuða innan þessara greina 

hönnunarsviðsins hafi eitthvað breyst síðan árið 2006. Þó bendir fjöldi brautskráðra 

arkitekta og grafískra hönnuða úr Listaháskólanum til þess að þær greinar séu enn 

fjölmennastar og er það einnig mat Höllu Helgadóttur framkvæmdastjóra 

Hönnunarmiðstöðvar Íslands (munnleg heimild, 17. nóvember 2016). Aðrar 

rannsóknir sýna jafnframt fram á fjölgun í fagfélögum hönnuða og arkitekta á milli 

áranna 2006 og 2009 (Margrét Sigrún Sigurðardóttir og Young, Thomas, 2011). Í 
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stöðugreiningu Hönnunarvettvangs kemur einnig fram að 83% hönnuða eru með 

menntun á háskólastigi, 90% hönnuða starfa á höfuðborgarsvæðinu og að 27% þeirra 

starfa einir. Auk þess sýnir greiningin að 57% hönnuða vinna í einhverjum mæli fyrir 

eða með erlendum fyrirtækjum (Guðbjörg Gissurardóttir, e.d.).  

 

Grafísk hönnun og arkitektúr eru hluti af sterku atvinnulífi á Íslandi í dag. Fastmótaðri 

atvinnufarvegur bíður því nýútskrifaðra hönnuða frekar í grafískri hönnun og 

arkitektúr heldur en í öðrum greinum hönnunarsviðsins. Í dag er gríðarleg eftirspurn 

eftir arkitektum sem þurftu að þola mikla vinnuskerðingu eftir efnahagshrunið á 

meðan aðrar hönnunargreinar urðu ekki eins illa úti og jafnvel efldust eftir 

efnahagshrunið. Fatahönnun og vöruhönnun til dæmis eru hins vegar í annarri stöðu 

því minni hefð er fyrir þeim hér á landi og þurfa nýútskrifaðir hönnuðir í þeim 

greinum í miklum mæli að skapa sín eigin atvinnutækifæri. Meðvitund um 

hönnunargreinar hefur þó aukist í samfélaginu á undanförnum árum og hefur aukin 

samvinna greinanna í gegnum Hönnnarmiðstöð Íslands náð að byggja umhverfi þeirra 

upp (Halla Helgadóttir munnleg heimild, 16. nóvember 2016).  

4.5 MARKAÐUR  
Opinberri skráningu tölulegra gagna um íslenska hönnun og arkitektúr er mjög 

ábótavant og eru takmarkaðar upplýsingar tiltækar. Þar sem nákvæm gögn um 

umfang greinanna liggja ekki fyrir er erfitt að meta stöðu hönnunar og arkitektúrs á 

íslenskum markaði. Erfitt er að segja til um hver markaðshlutdeild hönnunar- og 

arkitektúrfyrirtækja er, hversu margir starfa við greinarnar eða hversu miklum 

fjármunum greinarnar eru að velta. Þó hefur verið leitast við að taka saman 

fjárhagslega veltu skapandi greina á Íslandi í skýrslunni Kortlagning á hagrænum 

áhrifum skapandi greina sem út kom árið 2011 og nánar verður fjallað um í næsta 

undirkafla. 

 

Hagstofa Íslands skráir fjölda fyrirtækja eftir ÍSAT 2008 atvinnugreinaflokkuninni og 

byggir sú flokkun á framleiðslu fyrirtækjanna. Atvinnugrein 74.10.0 er sérhæfð 

hönnun en til hennar telst: 

o Hönnun tengd textíl, fatnaði, skóm, skartgripum, húsgögnum, vörum fyrir 
einstaklinga eða heimili og aðrar vörur 

o Starfsemi iðnhönnuða 
o Starfsemi grafískra hönnuða 
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o Starfsemi innanhússhönnuða 
 

Atvinnugrein 71.11.0 er starfsemi arkitekta og til hennar telst: 

o Ráðgjafastarfsemi arkitekta 
o Hönnun bygginga og áætlunargerð 
o Skipulag borga og bæja 
o Landslagsarkitektúr 

 

Samkvæmt vef stofnunarinnar eru nú starfrækt 287 hönnunarfyrirtæki og 268 

arkitektúrfyrirtæki. Ekki er til nánari skilgreining á fjölda fyrirtækja innan hverrar 

greinar hönnunar eða starfsemi þeirra né hversu margir starfa hjá fyrirtækjunum 

(Hagstofa Íslands, 2016). 

 

Á vef Hönnunarmiðstöðvar Íslands má sjá lista yfir verslanir sem selja íslenska 

hönnun. Alls eru skráðar 86 verslanir um land allt auk fjögurra netverslana. Þar af eru 

6 sem selja húsgögn og húsbúnað, 12 skartgripaverslanir, 37 tískuverslanir, 5 

lífstílsverslanir, 4 sem selja barnaföt, 5 sem selja útivistafatnað og 17 sem selja ýmis 

konar hönnun. Þetta er þó ekki tæmandi upptalning yfir fjölda verslana sem selja 

íslenska hönnun. Einnig eru margir hönnuðir sem selja vörur sínar í fleiri en einni 

verslun og nokkuð er um hönnunarverslanir sem bjóða upp á vörur frá fjölda 

hönnuða. Til dæmis: Epal, Mýrin, Hrím og Kiosk. Jafnframt heldur fjöldi hönnuða úti 

vefsíðum og samfélagsmiðlasíðum þar sem þeir selja vörur sínar og þjónustu. Tveir af 

þrem hönnuðum sem höfundur ræddi við nota internetið til að ná til stærri markaðar 

og selja sína hönnun erlendis. Sá þriðji er þó með heimasíðu en vill eingöngu selja 

sínar vörur hér á landi. 

 

Hönnuðir og arkitektar starfa oftast í litlum fyrirtækjum eða sem einyrkjar en störf 

þeirra hafa áhrif á fjölda atvinnugreina og geta þeir starfað og selt þjónustu sína á 

nánast öllum mörkuðum atvinnulífsins. Skýrslan Skapandi greinar – sýn til framtíðar 

var kynnt árið 2012 og setur hún markað skapandi greina fram með myndrænum 

hætti: 
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Mynd 3. Markaður skapandi greina (Ása Richardsdóttir, 2012) 

 

Myndin af markaði skapandi greina sýnir á hversu fjölbreyttum mörkuðum störf 

hönnuða og arkitekta eru. Skapandi fólk eru hönnuðir og arkitektar sem starfa einir. 

Skapandi verkefni eru viðburðir, sýningar, hátíðir og samkeppnir. Stofnanir sem 

byggja á sköpun eru söfn, leikhús og tónlistarhús. Fyrirtæki skapandi fólks eru lítil 

hönnunar- og arkitektúrfyrirtæki, gallerí og litlar verslanir. Til dæmis: KronKron, 

Farmers Market, Sigurrós, Vesturport, Tulipop og Crymogea. Fyrirtæki sem byggja á 

sköpun eru leikjafyrirtæki, auglýsingastofur, kvikmyndafyrirtæki og fleiri. Til dæmis: 

Saga Film, Íslenska auglýsingastofan, Batteríið, 66North, CCP, Össur, Marel og Bláa 

Lónið. Fyrirtæki sem nýta vinnu skapandi fólks eru til dæmis: Síminn, MS, Icelandair, 

TM, Landsvirkjun og Ölgerðin. Hér er meðal annars átt við ýmiss konar markaðsstarf 

og vöruþróun (Ása Richardsdóttir, 2012). Hvorki fjöldi hönnuða og arkitekta, 

hönnunar- og arkitektúrfyrirtækja og verslana né fjölbreytt starfsumhverfi þeirra segir 

þó nægilega til um stöðu greinanna á markaði. 

4.6 VELTA  
Í maí árið 2011 var birt skýrsla eftir Dr. Margréti Sigrúnu Sigurðardóttur og Tómas 

Young um rannsóknina Kortlagningu á hagrænum áhrifum skapandi greina og byggir 

skýrslan á niðurstöðum gagna frá árunum 2005 – 2009. Að gerð skýrslunnar stóðu 

Samráðsvettvangur skapandi greina ásamt mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

iðnaðarráðuneyti, efnahags- og viðskiptaráðuneyti, fjármálaráðuneyti, 

utanríkisráðuneyti og Íslandsstofu. Var þetta jafnframt fyrsta heildræna hagræna 

rannsóknin sem gerð hefur verið á stöðu skapandi greina á Íslandi. Helstu niðurstöður 

skýrslunnar voru þær að skapandi greinar veltu um 189 milljörðum árið 2009 og að 

útflutningstekjur skapandi greina það sama ár voru 3% af heildarútflutningstekjum 

þjóðarinnar. Skýrslan sýnir ekki aðeins fram á að skapandi greinar séu orðnar einn af 
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undirstöðuatvinnuvegum hér á landi, heldur hefur störfum í skapandi greinum fjölgað 

og velta þeirra haldist stöðug í samanburði við aðrar starfsgreinar þrátt fyrir 

efnahagslægð (Margrét Sigrún Sigurðardóttir og Young, Thomas, 2011). 

Niðurstöðurnar komu þó á óvart því hvorki stjórnvöld, hönnunarsamfélagið né 

almenningur höfðu áttað sig á efnahagslegu umfangi þeirra (Ása Richardsdóttir, 

2012). Skýrslan byggir á ÍSAT 2008 atvinnugreinaflokkuninni með 

rammaskilgreiningu UNESCO og eru því tölulegar upplýsingar hennar 

framleiðsluskilgreindar. Skapandi greinum er skipt niður í sex flokka í skýrslunni og 

er hönnun og arkitektúr í flokki F, en hann stendur fyrir hönnun og aðrar skapandi 

þjónustugreinar. Flokknum er svo skipt upp í svið sem nær yfir tísku-, skartgripa-, 

grafíska- og innanhússhönnun, landslagsarkitektúr og arkitektúr auk 

auglýsingaþjónustu (Margrét Sigrún Sigurðardóttir og Young, Thomas, 2011).  

 

Töflur 1 og 2 sýna veltutölur, launakostnað, ársverk og útflutningstekjur hönnunar og 

arkitektúrs. Tölurnar í töflu 1 eiga við um atvinnugrein 74.10.0 sem er sérhæfð 

hönnun en til hennar telst eftirfarandi: 

 

o Hönnun tengd textíl, fatnaði, skóm, skartgripum, húsgögnum, vörum fyrir 
einstaklinga eða heimili og aðrar vörur 

o Starfsemi iðnhönnuða 
o Starfsemi grafískra hönnuða 
o Starfsemi innanhússhönnuða 

 

	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	
Velta	 1.029	 867	 1.147	 1.390	 1.623	
Launakostnaður	 103	 130	 214	 282	 241	
Ársverk	 50	 61	 81	 94	 106	
Útflutningstekjur	 318	 241	 332	 439	 432	
 

Tafla 1. Sérhæfð hönnun (Margrét Sigrún Sigurðardóttir og Young, Thomas, 2011) 
Tölurnar eru skráðar í milljónum króna 

 

Taflan sýnir að velta í hönnun fer vaxandi á milli ára að undanskildu árinu 2006. Þrátt 

fyrir efnahagshrunið árið 2008 jókst velta hönnunar á milli áranna 2008 og 2009 en 

þó lækkaði launakostnaður á milli áranna. Ársverkum fjölgaði einnig á milli ára og 

árið 2009 höfðu þau tvöfaldast frá árinu 2005. Útflutningstekjur jukust einnig nokkuð 

jafnt yfir árin en þó varð smávægileg lækkun árið 2009.  
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Tölurnar í töflu 2 eiga við um atvinnugrein 71.11.0 sem er starfsemi arkitekta og er 

eftirfarandi: 

 

o Ráðgjafastarfsemi arkitekta 
o Hönnun bygginga og áætlunargerð 
o Skipulag borga og bæja 
o Landslagsarkitektúr 

 

	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	
Velta	 4.434	 3.749	 4.413	 3.576	 1.486	
Launakostnaður	 453	 576	 757	 802	 402	
Ársverk	 122	 141	 170	 175	 105	
Útflutningstekjur	 42	 68	 182	 228	 24	
 

Tafla 2. Starfsemi arkitekta (Margrét Sigrún Sigurðardóttir og Young, Thomas, 2011)  
Tölurnar eru skráðar í milljónum króna 

 

Taflan sýnir að nokkur munur er á veltu í starfsemi arkitekta á tímabilinu en hún dróst 

þó verulega saman á árinu 2009, ársverkum fækkaði um 40% og launakostnaður 

lækkaði um helming. Fram að árinu 2008 hafði verið aukning um 20 – 30 ársvek á 

milli ára. Útflutningstekjur jukust um 186 milljónir króna á árunum 2005-2008 sem er 

542% aukning en hröpuðu svo á árinu 2009. Eru það án efa afleiðingar 

efnahagshrunsins en velta arkitekta sem og útflutningur fóru niður fyrir helming þess 

sem þau voru fyrir hrun.  

 

Tölurnar í töflu 3 eiga við samtals veltu á starfsemi arkitekta og sérhæfðrar hönnunar. 

 

	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	
Starfsemi	
arkitekta	 4.434	 3.749	 4.413	 3.579	 1.486	

Sérhæfð	
hönnun	 1.028	 867	 1.147	 1.390	 1.623	

Samtals	 5.462	 4.616	 5.560	 4.969	 3.109	
 

Tafla 3. Velta hönnunar og arkitektúrs (Margrét Sigrún Sigurðardóttir og Young, Thomas, 2011)  
Tölurnar eru skráðar í milljónum króna 

 

Taflan sýnir glöggt að velta starfsemi arkitekta hefur verið töluvert hærri en velta 

sérhæfðrar hönnunar á tímabilinu. Taflan sýnir einnig hvernig velta hönnunar jókst 

þrátt fyrir efnahagshrunið, ólíkt arkitektúr á árinu 2009 en þá var velta greinanna 
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nokkuð svipuð. Samanlögð velta greinanna árið 2009 var 3.109 milljónir króna sem er 

nokkuð lægra en árin á undan. Líkleg skýring á því er sú að störf arkitekta og 

landslagsarkitekta eru nátengd byggingariðnaðinum sem dróst verulega saman í 

hruninu. Heildar útflutningur skapandi greina fór stöðugt vaxandi frá árinu 2005 til 

ársins 2008 en það varð aðeins minniháttar samdráttur á milli áranna 2008 og 2009. 

Það ber að taka fram að vöxtur greinanna gæti að hluta til verið vegna 

gengisbreytinga íslensku krónunnar. 

Skýrslan sem vísað er til hér gefur þó ekki endanlega mynd af atvinnugreinunum 

innan hönnunar og arkitektúrs því hún byggir á framleiðsluskilgreiningu og 

skráningar hérlendis eru oft ónákvæmar innan atvinnuflokka. Jafnframt er skýrslan 

byggð á veltutölum en virðisaukatölur myndu gefa betri mynd af framlagi hönnunar 

og arkitektúrs til samfélagsins (Margrét Sigrún Sigurðardóttir og Young, Thomas, 

2011). Það skal einnig tekið fram að ársverk eru hér ekki mælikvarði á fjölda þeirra 

sem starfa í greinunum því á bak við hvert ársverk geta verið eitt eða fleiri hlutastörf. 

Niðurstöður hennar gefa þó óneitanlega vísbendingar um mikilvægi þeirra fyrir 

efnahagslífið hér á landi 

Í erindi á Viðskiptaþingi Viðskiptaráðs Íslands árið 2012 fjallaði Hugrún Dögg 

Árnadóttir framkvæmdastjóri KRON um málefni hönnunar undir yfirskriftinni Hvers 

virði er hönnun? Í máli hennar komu fram veltutölur hönnunarfyrirtækja hérlendis 

eftir greinum en þær voru eftirfarandi:  

 

o Arkitektúr 4.500 milljónir króna 
o Fatahönnun 4.000 milljónir króna 
o Grafísk hönnun 3.500 milljónir króna 
o Vöruhönnun 1.000 milljónir króna 

(Hugrún Dögg Árnadóttir, 2012, febrúar). 
 

Samanlögð velta greinanna var því um 13 milljarðar króna og samkvæmt þessu er 

ljóst að velta hönnunar og arkitektúrs hefur aukist töluvert frá árinu 2009 til 2012 en 

þó skortir nákvæmar tölulegar upplýsingar. Nýrri veltutölur greinanna innan íslenska 

hönnunarsviðsins hafa ekki verið teknar saman en þeir fagaðilar sem höfundur ræddi 

við voru allir vissir um að velta greinanna hefði aukist verulega síðan skýrslan 

Kortlagning á hagrænum áhrifum skapandi greina kom út árið 2011. 



 

 
 

27 

4.7 FJÁRMÖGNUN  
Í viðtölum höfundar við hönnuði kom fram að skortur á fjármagni virðist vera ein 

ástæða þess að hönnunar- og arkitektúrfyrirtæki eiga erfitt með að vaxa og þróast hér 

á landi. Erfitt er að fá fjárfesta til að setja fjármagn í ung og reynslulítil fyrirtæki í 

hönnunargeiranum því þeim fylgir mikil áhætta. En það þarf töluvert fjármagn til að 

standa undir þróunarkostnaði til að fullmóta vöru og vörumerki og skapa sér stöðu á 

markaði. 

 

Upplýsingar um opinber fjárframlög til hönnunar og arkitektúrs eru af skornum 

skammti og nokkuð skortir á til að hægt sé að greina þau með fullnægjandi hætti. Í 

skýrslunni Kortlagningu hagrænna áhrifa skapandi greina frá árinu 2011 sem fjallað 

er um hér að ofan, var ekki stuðst við ÍSAT atvinnugreinaflokkunina þegar tekin voru 

saman fjárframlög ríkissjóðs til skapandi greina eins og þegar veltutölur greinanna 

voru skilgreindar. Einungis voru birt heildarframlög og þau ekki sundurgreind á 

atvinnugreinar (Margrét Sigrún Sigurðardóttir og Young, Thomas, 2011). Skýrslan 

Skapandi greinar - sýn til framtíðar sem birt var 2012 ber saman fjárframlög til 

skapandi greina á árunum 2011 – 2012. Þar kemur fram að hönnun á mjög litla 

hlutdeild í heildarframlagi ríkissjóðs til skapandi greina eða aðeins 0,7% árið 2011 og 

0,9% árið 2012. Þetta samsvarar um 49 milljónum árið 2011 og um 66 milljónum árið 

2012 (Ása Richardsdóttir, 2012). 

 

Ekki var starfræktur sérstakur hönnunarsjóður á Íslandi fyrr en Hönnunarsjóður 

Auroru var stofnaður 13. febrúar 2009 af Auroru velgerðasjóði og markaði það 

tímamót í hönnun hér á landi en sjóðurinn var lagður niður nú á haustmánuðum 

(Aurora velgerðarsjóður, 2016). Markmið sjóðsins var að styrkja framúrskarandi 

hönnuði og arkitekta fjárhagslega til að koma hugmyndum, vörum og verkefnum 

sínum á framfæri og aðstoða við vöruþróun og markaðssetningu (Hönnunarsjóður 

Auroru, e.d.a). Á þeim sjö árum sem Hönnunarsjóður Auroru var starfandi úthlutaði 

hann um 175 milljónum króna til 70 mismunandi verkefna. Sjóðurinn veitti jafnframt 

styrki til starfsnáms fyrir nýútskrifaða hönnuði og arkitekta sem námu allt að 540 

þúsund krónum og voru til þess ætlaðir að fjölga tækifærum þeirra á vinnumarkaði. 

Sjóðurinn hefur unnið með fjölda hönnuða og á öllum helstu sviðum íslenska 

hönnunargeirans; arkitektúr, grafískri hönnun, vöruhönnun og fatahönnun (Aurora 

velgerðarsjóður, 2016; Hönnunarsjóður Auroru, e.d.b).  
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Hönnunarsjóður var stofnaður 2013 og kom Hönnunarmiðstöð Íslands að mótun hans 

ásamt stjórnvöldum og fer hún jafnframt með umsýslu sjóðsins. Hönnunarsjóður er á 

vegum atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis og fær árleg framlög úr fjárlögum 

ríkisins og í dag úthlutar sjóðurinn um 50 milljónum ár hvert (Hönnunarmiðstöð 

Íslands, e.d.f; Halla Helgadóttir munnleg heimild, 16. nóvember 2016). Hlutverk 

Hönnunarsjóðs er meðal annars að efla atvinnu- og verðmætasköpun og styrkja 

kynningar- og markaðsstarfs erlendis. Úthlutanir sjóðsins skiptast í fjóra flokka: 

Þróunar- og rannsóknarstyrkir sem geta numið allt að 5 milljónum króna, markaðs- og 

kynningarstyrkir sem geta numið allt að 2 milljónum króna, verkefnastyrkir sem nema 

allt að 5 milljónum króna og ferðastyrkir að upphæð 100 þúsund krónur hver. 

(Hönnunarsjóður, e.d.). En fyrir tíð Hönnunarsjóðs gátu íslenskir hönnuðir og 

arkitektar hvergi fengið ferðastyrki til fara erlendis og kynna sín verk eða til að sækja 

sér meiri þekkingu. Sjálfstætt starfandi hönnuðir geta sótt um listamannalaun sem eru 

veitt úr sex sjóðum, þar á meðal launasjóði hönnuða. Sjóðurinn veitir árlega styrki og 

starfslaun sem samsvara 50 mánaðarlaunum og er hann jafnframt minnstur af 

launasjóðunum sex. (Mennta- og menningarmálaráðuneyti Íslands, e.d.) 

 

Nokkrir íslenskir hönnuðir hafa verið að nýta sér hópfjármögnunarvettvanga á borð 

við Kickstarter og Karolina Fund sem starfræktir eru á netinu. Slíkar 

hópfjármögnunarsíður gera aðilum kleift að skrá þar verkefni sín eða hugmyndir sem 

þeir hafa hug á að hrinda í framkvæmd og óska eftir styrkjum. Hver sem vill getur 

þannig styrkt verkefnið fjárhagslega ef þeim hugnast. Þannig hefur viðkomandi 

möguleika á að safna nægu fjármagni í krafti fjöldans. Þessi leið er þó ekki fýsileg 

sem langtíma fjármögnun fyrir hönnuði eða hönnunarfyrirtæki en getur hentað 

ágætlega til dæmis fyrir nýútskrifaða hönnuði eða þá sem eru að koma með sína 

fyrstu vöru á markað (Nútíminn, 2014; Halla Helgadóttir munnleg heimild, 16. 

nóvember 2016) 
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5. VIÐHORF TIL HÖNNUNAR  
Það er frekar algengt hér á landi að nokkuð frjálslega sé farið með hugtakið hönnun 

eins og komið var inn á í kafla 2. Hönnun er oft ruglað saman við handverk og jafnvel 

föndur eða sama merking dregin af hugtökunum þrem sem hér eru nefnd og virðist 

það endurspegla nokkuð oft viðhorf almennings til hönnunar. Þeir hönnuðir sem 

höfundur tók viðtöl við voru allir sammála hvað þetta varðar en töldu að vitund 

almennings um hönnunarferlið og mikilvægi hönnunar væri að aukast. Þeir voru 

jafnframt sammála um að HönnunarMars ætti stóran hlut í því. Í frumvarpi sem var til 

umfjöllunar á Alþingi árið 2013 var íslensk hönnunarvara skilgreind sem vara sem er 

hönnuð og framleidd á Íslandi en sú skilgreining er ekki rétt. Hönnunarvara er vara 

sem búin er til af menntuðum hönnuðum sem flestir hafa að baki háskólanám í sínu 

hönnunarfagi. (Halla Helgadóttir, 2013). Margir íslenskir hönnuðir láta framleiða fyrir 

sig þær vörur sem þeir hanna og fer sú framleiðsla ýmist fram hér á landi eða erlendis. 

Burtséð frá framleiðslulandi er um íslenska hönnun að ræða. Til dæmis má nefna 

vörur frá íslensku hönnunarfyrirtækjunum JÖR, KronKron, Farmers Market, Geysi, 

66°North og iHanna ásamt fleirum. Einnig selja íslenskir hönnuðir og arkitektar 

hugmyndir sínar til erlendra fyrirtækja sem framleiða, selja og markaðsetja vörurnar 

undir sínum vörumerkjum. Auk þess sem íslenskir hönnuðir og arkitektar starfa hjá 

erlendum hönnunarfyrirtækjum þar sem hönnun þeirra er ýmist seld eftir nafni 

viðkomandi hönnuðar eða undir nafni fyrirtækisins (Halla Helgadóttir, 2013). Til 

dæmis má nefna Sigríði Heimisdóttur iðnhönnuð sem starfaði lengi vel hjá sænska 

fyrirtækinu IKEA (Studio Sigga Heimis, e.d.).     

 

Stöðugreining Hönnunarvettvangs sem gerð var árið 2006 og vísað er til fyrr í 

verkefninu kannaði jafnframt viðhorf og notkun fyrirtækja á hönnun. Þar kemur fram 

að um 68% stjórnenda töldu að hönnun hefði bætt ímynd fyrirtækisins. Í kringum 

50% stjórnenda töldu hönnun hafa aukið samkeppnishæfni, bætt samskipti við 

viðskiptavini, aukið nýsköpun og aukið tekjur fyrirtækisins. Greiningin sýndi 

jafnframt að hjá 45% fyrirtækja hafði fjárfesting í hönnun aukist, 52% fyrirtækja 

sögðu fjárfestingu hafa staðið í stað og 3,5% sögðu fjárfestingu í hönnun hafa 

minnkað. Þá kom einnig fram að um 13% fyrirtækja töldu að hönnun hafi átt þátt í því 

að lækka kostnað (Guðbjörg Gissurardóttir, e.d.). Með auknu samstarfi milli hönnuða 

og arkitekta og annarra atvinnugreina felast möguleikar á mikilli verðmætasköpun 
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fyrir íslenskt samfélag og íslenskt efnahagslíf. En aðrar rannsóknir sýna að fyrirtæki 

sem fjárfesta í hönnun skapa meiri tekjur og vaxa hraðar en þau sem gera það ekki 

(Commission of The European Communities, 2009). Eins og áður hefur komið fram 

voru Hönnunarverðlaun Íslands veitt í fyrsta sinn árið 2014. Í viðtölum höfundar við 

fagfólk kom fram að tilkoma verðlaunanna hafi haft góð áhrif á viðhorf til hönnunar á 

öllum stigum samfélagsins. Árið 2015 var einnig byrjað að veita viðurkenningu til 

fyrirtækja fyrir bestu fjárfestingu í hönnun og er það mat viðmælenda að 

viðurkenningin hafi nú þegar ýtt undir fjárfestingar íslenskra fyrirtækja í góðri 

hönnun. Að íslenskir rekstraraðilar séu í auknum mæli að nota hönnuði til að skapa 

sér ímynd og upplifanir tengdar fyrirtækjum sínum og líti á hönnun sem mikilvægan 

þátt í öllu þróunarferli til að auka verðmætasköpun (Hönnunarverðlaun Íslands, e.d.).   

 

Í viðtölum höfundar við fagaðila kom fram að þó að íslensk stjórnvöld séu farin að 

sýna skapandi greinum aukinn áhuga þá virðist viðhorf þeirra til hönnunar lýsa 

ákveðnu skilningsleysi á mikilvægi fagsviðsins. Kemur það bersýnilega fram í 

fjárframlögum til Listaháskóla Íslands sem fær mun lægri framlög en aðrir háskólar 

hér á landi. Með þeim fjárframlögum sem Listaháskólinn fær í dag getur skólinn ekki 

skapað hönnunargreinunum innan veggja hans nauðsynleg vaxtarskilyrði né skapað 

nægilegt svigrúm til að stunda rannsóknir samhliða kennslu (Sigrún Birgisdóttir 

munnleg heimild, 24. nóvember 2016). Garðar Eyjólfsson dósent, taldi jafnframt að 

það sem helst væri að hamla þróun í hönnun á Íslandi væri skortur á faglegu 

rannsóknarumhverfi til að ýta undir nýsköpun. Nauðsynlegt sé að stjórnvöld og aðrir 

hagsmunaaðilar átti sig á því að það þurfi að byggja upp innviðin. Hann benti á að 

hérlendis værum við endalaust að nýta sömu þekkinguna en til að skapa aukin 

verðmæti þurfum við nýja þekkingu sem aðeins fæst með rannsóknum og að nota ætti 

hönnunarhugsun í þær (munnleg heimild, 16. nóvember 2016). Þá kom einnig fram að 

stuðningsumhverfi hönnuða sé ekki nægilega gott og að hönnuðir séu teknir of seint 

inn í þróunarferli. Samanber hönnunarsamkeppnir stjórnvalda sem dæmi, þá eru 

hönnuðir og arkitektar fengnir til að hanna lokaútfærslu á mannvirkjum í stað þess að 

hafa þá með í ferlinu frá byrjun og í öllum ákvarðanatökum (Sigrún Birgisdóttir 

munnleg heimild, 24. nóvember 2016).  

 

Viðhorf til hönnunarverndar og virðing fyrir hönnun annara virðist einnig oft og 

tíðum vera takmörkuð hér á landi og fjölda mörg dæmi eru um það að hönnun 
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íslenskra hönnuða sé stolið. Dæmi eru um það að íslenskar verslanir hafi sjálfar farið 

út í framleiðslu á hönnunarvörum sem þau höfðu haft í sölu hjá sér um árabil frá 

íslenskum hönnunarfyrirtækjum (Viðskiptablaðið, 2012). Einnig er mikið um að 

eftirlíkingar af íslenskri hönnun gangi kaupum og sölum á netsíðum á borð við 

bland.is og á hinum ýmsu Facebook síðum. Til dæmis hönnun Hlínar Reykdals, 

Farmers Market og iHanna Home, til að eitthvað sé nefnt. Hönnuðir geta sótt um 

einkarétt á hönnun sinni, svokallaðan hönnunarrétt, hjá Einkaleyfastofu. 

Hönnunarréttur er eignarréttur sem getur verið mjög verðmætur hönnuðum því hann 

veitir eiganda hans einkarétt á að nýta hönnunina sem og rétt til að banna öðrum að 

nýta hana. Hægt er að sækja um hönnunarvernd í allt að 25 ár frá skráningu hennar 

hjá Einkaleyfastofu (Einkaleyfastofa, e.d.).  
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6. RANNSÓKNARAÐFERÐIR  
Til þess að skoða viðfangsefni verkefnisins var stuðst við blandaða rannsóknaraðferð 

þar sem notast var bæði við megindlegar og eigindlegar rannsóknaraðferðir í þeim 

tilgangi að afla frumheimilda. Megindlega rannsóknaraðferðin fólst í öflun gagna með 

spurningakönnun á netinu en eigindlega rannsóknaraðferðin var fólgin í viðtölum. 

Með megindlegum rannsóknaraðferðum er hægt að ná með frekar einföldum hætti til 

stærri úrtaka en ella sem gefur möguleika á marktækum niðurstöðum. Megindleg 

rannsóknaraðferð hentar einnig vel til að fá tölulegar niðurstöður á skömmum tíma. 

Helstu gallar við aðferðina eru þeir að ekki er farið djúpt í viðfangsefnið og erfitt er 

að meta viðhorf þátttakenda. Með eigindlegum rannsóknaraðferðum er hægt að öðlast 

fjölbreyttari og dýpri skilning á viðfangsefninu og því ákvað höfundur að styðjast við 

blandaða aðferð við rannsókn þessa. Helsti galli eigindlegra rannsóknaraðferða er að 

ekki er hægt að alhæfa um að skoðanir viðmælenda endurspegli þýðið. Að auki þarf 

að gæta hlutleysis og að vera ekki leiðandi í spurningum (Whisker, 2008). Þá var 

jafnframt notast við afleiddar heimildir við rannsóknina þar sem stuðst var við ritaðar 

heimildir, ýmsar vefheimildir, skýrslur og önnur töluleg gögn.  

6.1 SPURNINGAKÖNNUN  
Spurningakönnun er ágæt leið til að fá tölulegar niðurstöður á skömmum tíma og var 

sú aðferð valin meðal annars vegna tímarammanns sem þetta B.S. verkefni býður upp 

á. Of tímafrekt hefði verið að framkvæma eingöngu viðtalsrannsókn þó að dýpri 

skilningur á upplifun þátttakanda hefði fengist. Jafnframt hefðu niðurstöður viðtala 

síður endurspeglað þýði rannsóknarinnar þar sem viðmælendur hefðu verið mun færri 

en svarendur spurningakönnunar (Whisker, 2008). Aðrir kostir spurningakönnunar 

eru þeir að hún er ódýr leið til að afla tölulegra upplýsinga og einfalt er að koma henni 

til þátttakenda í gegnum netið með tölvupósti. Þannig er hægt að ná til þátttakenda 

sem erfitt væri að ná til með öðrum hætti. Auðvelt er að nota hin ýmsu forrit á netinu 

til uppsetningar á könnuninni sem einnig auðvelda úrvinnslu gagna. Þátttakendur geta 

svarað þegar þeim hentar og er könnunin því óháð tíma og stað. Að auki er einfalt að 

fylgjast með svörun meðan könnunin stendur yfir og senda út áminningar ef þarf. 

Helstu gallar eru þeir að skilningur þátttakenda á spurningunum getur verið 

mismunandi og svarhlutfall á það til að vera lágt. Auk þess gætu þátttakendur óttast 

að svörin verði rakin til þeirra og því ekki verið alveg heiðarlegir í svörun. Eins er 

ekki hægt að vera fullviss um að réttur aðili sitji fyrir svörum. Jafnframt er mikilvægt 
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að könnunin sé ekki of löng, þá er hætta á að þátttakendur gefist upp og svörun verður 

þá ekki eins marktæk (Whisker, 2008). 

6.1.1 Hönnun spurningakönnunar  
Við hönnun spurningakannana er mikilvægt að spurningar séu vel orðaðar og að 

orðalag sé ekki flókið, til að forðast misskilning (Whisker, 2008). Þessi rannsókn var 

gerð í samstafi við Hönnunarmiðstöð Íslands og leitaðist höfundur við að semja 

spurningar sem myndu svara þeim atriðum sem Hönnunarmiðstöðin óskaði eftir að 

yrðu könnuð. Spurningarnar voru byggðar á upplýsingum sem fram komu í samtali og 

tölvupóstsamskiptum milli höfundar og framkvæmdastjóra 

Hönnunarmiðstöðvarinnar, Höllu Helgadóttur.  

 

Spurningarnar voru 18 í heildina, 13 spurningar voru um þátttöku í HönnunarMars en 

fimm spurningar snéru að bakgrunni þátttakenda. Spurt var um kyn, aldur og búsetu, 

ásamt því hvaða fagsviði þátttakandi tilheyrði sem og hvaða fagfélagi viðkomandi átti 

aðild að, ef einhverju. Flestar spurningarnar eða 13 voru lokaðar spurningar þar sem 

þátttakendur gátu valið á milli tveggja eða fleiri svarmöguleika. Í tveimur spurningum 

voru þátttakendur beðnir um að merkja við alla möguleika sem við áttu. Fjórar 

spurningar voru opnar og fimm spurningar voru með opnum svarlið þar sem 

þátttakendum gafst kostur að svara nánar.  

 

Höfundur ætlaði upphaflega að notast við Google Drive spurningakönnunarformið til 

að setja könnunina upp á netinu en hætti við það sökum takmarkaðra svarmöguleika. 

Tvær spurningar hefði þurft að brjóta upp í fleiri og hefði þeim þá fjölgað í 23. Úr 

varð að nota forritið SurveyMonkey á netinu en þar var hægt að setja spurningarnar 

upp með þeim svarmöguleikum sem höfundur ætlaði sér upphaflega. Reynt var að 

setja hana upp á skýran og einfaldan hátt til að forðast misskilning. Þátttakendur sáu 

aðeins 3 – 5 spurningar í einu og var það gert til að könnunin virtist styttri svo þeir 

veigruðu sér ekki við þátttöku eða gæfust síður upp á að svara. Spurningarnar birtust 

því á 4 síðum og hægt var að fara fram og til baka í könnuninni til að breyta svörum 

eða bæta við. Neðst á síðum könnunarinnar var svo stika sem sýndi hlutfallslega 

hversu langt þátttakendur voru komnir með könnunina. Ekki var skylda að svara 

öllum spurningum og hægt var að hætta þátttöku hvenær sem var. Tekið var fram að 
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nafnleyndar væri gætt og að ekki væri hægt að rekja svör til einstaka þátttakenda. 

Spurningalistann í heild sinni er finna í viðaukum. 

6.1.2 Þátttakendur  
Þýði rannsóknarinnar eru íslenskir þátttakendur í HönnunarMars frá upphafi, eða frá 

árinu 2009 til 2016, og eru þeir um 800 talsins en ekki eru til nákvæmar tölur yfir 

fjölda þátttakenda (Halla Helgadóttir munnleg heimild, 14. nóvember 2016). 

Upphaflega ætlaði höfundur að senda spurningakönnunina á allt þýðið í von um að fá 

sem marktækastar niðurstöður en það reyndist ekki gerlegt innan tímaramma 

rannsóknarinnar. Ekki voru netföng allra þátttakenda aðgengileg eins og í fyrstu var 

talið og því þurfti að notast við hentugleikaúrtak þeirra þátttakenda sem 

Hönnunarmiðstöðin hafði netföng hjá. Úrtakið í rannsókninni voru því 298 

þátttakendur í HönnunarMars. Gallinn við hentugleikaúrtak er sá að meira er um 

úrtaksskekkju heldur en í líkindaúrtökum, til dæmis slembiúrtaki og því minna hægt 

að alhæfa um þýðið (Whisker, 2008).  

 

Höfundur einskorðaði rannsóknina við íslenska þátttakendur í HönnunarMars sökum 

þess að rannsókninni er einungis ætlað að varpa ljósi á íslenskan veruleika. Forsendur 

þátttöku erlendra hönnuða og arkitekta telur höfundur vera allt aðrar en íslenskra 

þátttakenda þar sem þeir búa oft og tíðum við fastmótaðri atvinnufarveg í sínum 

heimalöndum en íslenskir hönnuðir og arkitektar alla jafna.  

6.1.3 Framkvæmd spurningakönnunar  
Spurningakönnunin var send til Höllu Helgadóttur til yfirlesturs og til leiðbeinanda til 

samþykktar og í framhaldinu send á einn þátttakanda HönnunarMars til prufukeyrslu. 

Að lokum var hún sett upp í spurningakönnunarforritinu SurveyMonkey á netinu og 

send þátttakendum með tölvupósti ásamt kynningarbréfi. Spurningakönnunin var opin 

á vefsvæði SurveyMonkey í 9 sólarhringa, eða frá morgni 31. október til morguns 9. 

nóvember 2016. Tvívegis var send út áminning til þátttakenda til að ítreka þátttöku og 

þeir hvattir til að svara könnuninni þar sem svörun var mjög dræm. Ítrekanir voru 

sendar út að morgni 3. og 7. nóvember. 

6.1.5 Úrvinnsla gagna  
Að könnun lokinni var niðurstöðum úr spurningakönnunarforrritinu SurveyMonkey 

niðurhalað í Microsoft Excel. Unnið var úr tölulegum gögnum og þau sett fram á 
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myndrænan hátt til að auðvelda lestur og túlkun á niðurstöðum könnunarinnar. 

Einfaldur samanburður á milli breyta var gerður í SurveyMonkey en niðurstöður allra 

spurninga voru jafnframt færðar inn í SPSS og þær bornar saman og settar upp í 

krosstöflur til nánari túlkunar. Niðurstöður úr opnum spurningum könnunarinnar voru 

flokkaðar eftir þemu og ýmist settar fram sem tölfræðileg myndrit eða í texta eftir því 

sem við átti. 

6.1.6 Niðurstöður spurningakönnunar  
Af þeim 298 aðilum sem fengu könnunina senda svöruðu 106 þátttakendur og er það  

35,6% svörun. Þar af svöruðu 79 þátttakendur könnuninni í heild sinni eða 75,5%. 27 

þátttakendur svöruðu aðeins að hluta til eða 25.5%. Svörun einstakra spurninga 

og/eða spurningaliða var frá 63,2 – 100%. Ítarlegar niðurstöður könnunarinnar og 

túlkun á þeim er að finna í kafla 7. 

6.2 VIÐTÖL  
Viðtal hentar vel til að öðlast viðameiri skilning á viðfangsefninu og til að fylgja 

spurningakönnun eftir þar sem hægt er að fara dýpra í spurningarnar og því varð sú 

aðferð fyrir valinu (Whisker, 2008). Ástæðan er sú að höfundur vildi fá skýrari sýn á 

stöðu hönnunar og arkitektúrs á Íslandi í dag með því að ræða við fagaðila sem starfa 

á hönnunarsviðinu. Einnig vildi höfundur fá betri skilning á upplifun og mati 

þátttakenda í HönnunarMars en spurningakönnun býður uppá. Aðrir kostir viðtala eru 

þeir að viðmælendur geta komið með óvænta sýn á viðfangsefnið og hægt er að bæta 

við nýjum spurningum sem oft vakna á meðan á viðtalinu stendur. Auk þess er hægt 

að lesa í svipbrigði þátttakenda og viðbrögð þeirra við þeim spurningum sem lagðar 

eru fram. Helstu gallar viðtala eru þeir að fyrirfram ákveðnar hugmyndir geta haft 

áhrif á svör þátttakenda og spurningar geta verið leiðandi. Framkvæmd þeirra og 

úrvinnsla getur einnig verið tímafrek (Whisker, 2008).  

6.2.1 Viðmælendur  
Til að fá betri skilning á upplifunum og mati þátttakenda í HönnunarMars valdi 

höfundur að taka eingöngu viðtöl við þátttakendur sem bæði höfðu tekið þátt í 

hátíðinni nú í ár og á fyrstu árum hennar. Ástæðan var sú að höfundur taldi æskilegt 

að fá samanburð á upplifun þeirra milli ára til að kanna hvort og þá hverjar breytingar 

hefðu orðið á hátíðinni síðan hún var fyrst haldin. Leitaðist höfundur við að velja 

viðmælendur af misjöfnum sviðum hönnunar, bæði einyrkja og fyrirtæki sem og mis 
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þekkta hönnuði til að fá sem víðtækasta sýn á viðfangsefnið. Tekin voru viðtöl við 

þrjá þátttakendur í HönnunarMars og var viðmælendum heitinn trúnaður við vinnslu 

gagna til að fá sem hreinskilnust svör. Vísað verður til þeirra í þessu verkefni sem 

viðmælanda A, B og C. Viðmælandi A er skartgripahönnuður sem rekur sitt eigið 

hönnunarfyrirtæki með 2 – 3 föst stöðugildi en starfsmenn eru nær allir í hlutastörfum 

og eru sjö talsins. Hönnunin er nokkuð þekkt hérlendis og fyrirtækið selur hönnun 

sína bæði hér á landi og erlendis. Viðmælandi B er fata- og textílhönnuður sem rekur 

sitt eigið hönnunarfyrirtæki með um 11 fasta starfsmenn. Fyrirtækið selur hönnun sína 

bæði á Íslandi og erlendis en um 30% af sölu þeirra fer fram erlendis. Hönnun 

fyrirtækisins er mjög þekkt hér á landi. Viðmælandi C er iðnhönnuður sem einnig 

rekur sitt eigið fyrirtæki. Hann er einyrki og selur vörur sínar eingöngu á Íslandi en þó 

mest megnis til erlendra ferðamanna. Hönnun fyrirtækisins er lítið þekkt hérlendis. 

 

Til að fá skýrari mynd af stöðu hönnunar og arkitektúrs á Íslandi voru jafnframt tekin 

viðtöl við fagfólk innan hönnunarsamfélagsins. Viðmælendur voru þrír: Sigrún 

Birgisdóttir, arkitekt og deildarforseti hönnunar- og arkitektúrdeild Listaháskóla 

Íslands, Garðar Eyjólfsson, vöruhönnuður, dósent og fagstjóri í vöruhönnun við 

hönnunar- og arkitektúrdeild Listaháskóla Íslands og Halla Helgadóttir, 

framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðvar Íslands. Val viðmælenda í hópi fagfólks 

byggði höfundur á persónulegu mati á starfsstöðu, þekkingu og reynslu viðkomandi 

innan íslenska hönnunarsamfélagsins og þannig getu hans til að meta stöðu 

faggreinanna hér á landi. Sigrún Bragadóttir hefur starfað sem deildarforseti 

hönnunar- og arkitektúrdeildar LHÍ í fimm ár og fimm ár þar á undan starfaði hún 

sem fagstjóri deildarinnar. Garðar Eyjólfsson hefur starfað sem fagstjóri hönnunar- og 

arkitektúrdeildar LHÍ síðastliðin fimm ár en hann gerði jafnframt rannsóknarskýrslu 

fyrir stjórnvöld og Hönnunarmiðstöð Íslands fyrir Hönnunarstefnu Íslands. Halla 

Helgadóttir hefur starfað sem framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðvar Íslands frá 

stofnun hennar eða í níu ár. Hún var jafnframt einn af stofnendum 

auglýsingastofunnar Grafít sem nú í dag er hluti af auglýsingastofunni 

PIPAR/TBWA. 

 

Fyrir báða hópa viðmælenda notaðist höfundur við hentugleikaúrtak við val á 

viðmælendum. Í tilfelli þátttakenda í HönnunarMars ræddi höfundur við þá aðila sem 
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fyrst gáfu kost á sér innan tímaramma verkefnisins. Höfundur setti þó það skilyrði að 

viðmælendur féllu að þeim forsendum sem settar voru fram hér að ofan.  

6.2.2 Hönnun viðtalsspurninga  
Viðtalsspurningar fyrir þátttakendur í HönnunarMars voru samdar með það í huga að 

kanna sérstaklega hvort og þá hvernig hátíðin hefur breyst yfir árin. Hvort hún henti 

öllum fagsviðum hönnunar og arkitektúrs jafn vel og jafnframt hvort hún henti öllum 

stærðum fyrirtækja, jafnt einyrkjum sem stærri hönnunarfyrirtækjum. Jafnframt var 

kannað hvort hátíðin henti jafn vel þekktum hönnuðum sem óþekktum. 

Viðtalsramminn samanstóð af 21 spurningu sem lagðar voru fyrir viðmælendur, þó 

ekki alltaf í sömu röð. 

Viðtalsspurningar fyrir fagfólk voru samdar með það í huga að öðlast dýpri skilning á 

stöðu hönnunar og arkitektúrs á Íslandi í dag og auka þekkingu höfundar á 

viðfangsefninu. Þar sem viðmælendur starfa ekki allir á sömu sviðum innan 

hönnunargeirans fengu þeir ekki allir sömu spurningar og voru þær jafnframt mis 

margar. Þó var ákveðinn spurningarammi hafður til hliðsjónar í öllum viðtölum en 

ekki var lögð áhersla á að fylgja ákveðinni röð spurninga.  

6.2.1 Framkvæmd viðtala  
Í fyrstu voru send kynningarbréf á væntanlega viðmælendur þar sem óskað var eftir 

viðtali. Þeir aðilar sem samþykktu að veita höfundi viðtal skrifuðu undir samþykki 

þess efnis. Viðtölin voru svo framkvæmd á tímabilinu 15. – 25. nóvember 2016 og 

fóru fram á skrifstofum eða vinnustofum viðmælenda á höfuðborgarsvæðinu að einu 

viðtali undanskildu. Það fór fram í gegnum Skype þar sem viðmælandinn var staddur í 

Kananda. Viðtölin við báða hópa voru hálf opin viðtöl en þau byggjast á því að hafa 

opinn spurningaramma sem gerir viðmælendum kleift að svara með eigin orðum. 

Ástæða þess var sú að höfundur vildi leyfa viðtalinu að þróast og geta bætt við 

spurningum ef svör viðmælenda gáfu tilefni til eða nánari útskýringa væri þörf. 

Höfundur reyndi að grípa ekki frammí fyrir viðmælendum svo þeir gætu svarað 

spurningunum óhindrað. Höfundur blandaði sér þó af og til í umræðuna til að 

staðfesta það sem viðmælandi sagði eða láta vita að hann væri að hlusta. Það fagfólk 

sem rætt var við fékk mismunandi spurningar þó stuðst hafi verið við ákveðinn 

spurningaramma þar sem þau starfa ekki öll á sama sviði hönnunarsamfélagsins. Öll 
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viðtölin voru hljóðrituð og afrituð að þeim loknum en þau stóðu yfir í um 30 – 60 

mínútur.  

6.2.2 Samantekt viðtala  
Gögnin voru lesin og metin út frá þeim upplýsingum sem falast var eftir með 

viðtölunum. Viðtöl við þátttakendur í HönnunarMars voru síðan borin saman til að 

greina þemu. Þar sem viðtöl við fagfólk voru einungis ætluð til að fá skýrari mynd af 

stöðu hönnunar og arkitektúrs voru þau ekki borin saman til að greina þemu. Hér 

verða teknar saman helstu niðurstöður viðtala og nánar gert grein fyrir þeim í 

viðeigandi undirköflum hér fyrir neðan.  

6.2.2.1 Samantekt viðtala þátttakenda í HönnunarMars 

Viðmælandi A sem er skartgripahönnuður taldi árangur sinn af þátttöku í 

HönnunarMars tvímælalaust vera mestan í uppbyggingu tengslanets en nánast engan í 

markaðssetningu eða sölu. Hann taldi jafnframt að þátttaka í HönnunarMars væri 

mikilvæg hvað tengslamyndun varðar og er það helsta ástæða hans fyrir þátttöku. 

Suma af hans dýrmætustu tengiliðum komst hann í kynni við á hátíðinni og hefur náð 

að mynda vinasambönd sem hann telur vera mjög mikilvæg í sínu fagi. Jafnframt taldi 

hann að á HönnunarMars nái fólk að mynda dýpri tengsl en á stærri 

hönnunarsýningum erlendis. Samstarf hans og annarra hönnuða, íslenskra sem og 

erlendra, hefur einnig sprottið upp úr þátttöku þeirra í HönnunarMars.  

 

Viðmælandi B sem er fata- og textílhönnuður telur þátttöku í hátíðinni ekki færa 

honum neinn sérstakan árangur hvað varðar markaðssetningu, sölu eða uppbyggingu 

tengslanets. Hann var kominn ágætlega af stað með sína hönnun þegar hátíðin var 

fyrst haldin en hans helsta ástæða fyrir þátttöku er að auka vitund almennings og 

samfélagsins á sínu fagsviði en hann lítur á þátttöku í HönnunarMars sem 

samfélagslega ábyrgð. Viðmælandinn lítur ekki á hátíðina sem söluvettvang heldur 

vettvang til að vekja athygli á hönnunargreinunum og kynna það sem er að gerast í 

íslenskri hönnun. Hann telur það einnig mikilvægt að stærri hönnunarfyrirtækin taki 

þátt í hátíðinni til að styðja við hana.  

 

Viðmælandi C sem er iðnhönnuður taldi sig ekki hafa náð neinum árangri með 

þátttöku í HönnunarMars hvað varðar markaðssetningu, sölu eða uppbyggingu 

tengslanets en líkt og viðmælandi B telur hann það skyldu sína að vera með í 
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hátíðinni. Hans helsta ástæða fyrir þátttöku er að hitta aðra hönnuði, sýna hönnun sína 

og sjá hvað aðrir hönnuðir eru að gera.  

 

Viðmælandi A taldi helstu breytinguna á HönnunarMars yfir árin vera fjölda 

þátttakenda. Nú þegar viðburðurinn er orðin þekktari eru fleiri hönnuðir að taka þátt 

en fyrstu árin og því þarf að hafa meira fyrir því að ná athygli þeirra aðila sem sóst er 

eftir að mynda góð tengsl við. Viðmælandi B taldi hátíðina hafa breyst töluvert og að 

það mætti vera meiri fókus á hverja grein fyrir sig. Hann taldi jafnframt að 

HönnunarMars hefði skilað miklu út í samfélagið, að virðing fyrir hönnunarfögunum 

hafi breyst mjög mikið og aukist með tilkomu HönnunarMars. Viðmælanda C fannst 

hátíðin lítið hafa breyst frá upphafi hennar og að áherslur væru enn þær sömu. 

 

Viðmælandi A taldi það vera kost hvað Ísland er lítið og að HönnunarMars 

endurspegli það. Hönnuðir sem eru að byrja í faginu og smærri fyrirtæki fá fleiri 

tækifæri fyrir vikið. Þau fá að vera með á sýningum með stærri og þekktari hönnuðum 

og ná þannig athygli sem þau hefðu annars ekki fengið og taldi hann því hátíðina 

henta bæði fyrir þekkta sem óþekkta hönnuði. Jafnframt taldi hann HönnunarMars 

henta fyrir einyrkja sem og stærri fyrirtæki en ekki jafn vel fyrir öll fagsvið hönnunar.  

 

Viðmælandi B taldi hátíðina einnig henta mis vel fyrir fagsviðin og nefndi arkitekta 

sem dæmi þar sem þeir væru oftast ekki með áþreifanlegar vörur en sagði þá samt 

vera einna mikilvægasta fyrir hátíðina. Hann taldi HönnunarMars henta best fyrir 

einyrkja og minni fyrirtæki. Jafnframt taldi hann að þátttaka í hátíðinni hentaði bæði 

fyrir óþekkta sem þekkta hönnuði en kannski ekki á sömu forsendum. Líkt og 

viðmælandi A taldi hann að þátttaka í HönnunarMars væri góð fyrir þá sem eru að 

byrja í faginu til að vekja á sér athygli.  

 

Viðmælandi C taldi hátíðina henta öllum fagsviðum fyrir markaðssetningu en ekki 

henta neinum vel til sölu. Hann taldi HönnunarMars mikilvægastan fyrir uppbyggingu 

tengslanets líkt og viðmælandi A. Þá sérstaklega til að mynda tengsl við aðra hönnuði 

sem og að stofna til samstarfs, jafnvel milli greina. Jafnframt taldi hann hátíðina henta 

öllum stærðum fyrirtækja og þekktum sem óþekktum hönnuðum, þó helst einyrkjum 

og óþekktum hönnuðum. Líkt og viðmælendur A og B og nefndi hann sömu ástæður - 
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með því að kynna sína hönnun á sýningum með fleirum og þekktari hönnuðum næðu 

þeir athygli og kynningu sem þeir gerðu ekki einir síns liðs. 

 

Allir viðmælendur minntust á að þátttaka í hátíðinni virkaði hvetjandi á sig og veitti 

þeim einskonar aðhald í sköpun sinni. Þeir upplifðu hvatningu til að halda sér við 

efnið og hanna eitthvað nýtt fyrir HönnunarMars á hverju ári. Viðmælanda A fannst 

frábært að hönnuðum væri gert kleift að taka þátt í viðlíka viðburði og 

HönnunarMars, á Íslandi, og það með mjög litlum tilkostnaði. Viðmælandi C taldi 

einstakt hvernig tekist hefði til með hátíðina á fáum árum og hversu vel hefði tekist til 

með að fá erlenda aðila til að koma á hátíðina og þá sérstaklega erlenda ferðamenn. 

Hann taldi að hátíðin hefði komið íslenskri hönnun á kortið. 

 

Viðmælendur höfðu misjafnar skoðanir á því hvernig staðið er að kynningum og 

umföllunum um þátttakendur í HönnunarMars að hálfu aðstandenda hátíðarinnar. 

Einum fannst þær í góðu lagi, annar hafði enga sérstaka skoðun á þeim en nefndi að 

það væri erfitt að gera öllum til geðs. Einhverjum fyndist föt fá of mikla athygli og 

öðrum að vöruhönnuðir fengu mestu athyglina og enn öðrum að arkitektar fengu enga 

athygli. Sá þriðji taldi að aðstandendur HönnunarMars mismunuðu þátttakendum 

hvað kynningu varðar með því að úthluta hönnuðum mis stóru plássi í 

kynningarbæklingi hátíðarinnar þó allir væru að greiða sama þátttökugjald. Hann 

lagði til að annað hvort yrði í boði að greiða mis mikið við skráningu og fá þá stærra 

eða minna pláss í bæklingnum eða að áfram yrði sama gjald fyrir alla en allir fengju 

þá sama pláss. Einn viðmælenda benti á að aðstandendur HönnunarMars gætu ekki 

stjórnað hvaða hönnuði eða viðburði fjölmiðlar veldu að fjalla um, hvorki íslenskir né 

erlendir. 

6.2.2.2 Samantekt viðtala fagfólks 

Þar sem þátttakendur starfa ekki allir á sama sviði innan hönnunargeirans fengu þeir 

ekki allir sömu spurningar. Þeir voru þó allir spurðir að því hver staða hönnunar og 

arkitektúrs væri á Íslandi í dag og á heildina litið voru viðmælendur allir með mjög 

svipaða sýn á stöðuna. Allir voru sammála um að arkitektar og síðan grafískir 

hönnuðir væru hluti af sterku atvinnulífi en önnur fagsvið væru ekki komin jafn langt 

á veg þar sem ekki væri eins löng hefð fyrir þeim hér á landi. Þá kom fram hjá öllum 

viðmælendum að það vanti mikið uppá stuðningsumhverfi hönnuða sem og skilning í 

efstu stöðum, bæði hjá stjórnvöldum sem og stærri fyrirtækjum. Í viðtalinu setti 
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Sigrún Birgisdóttir, deildarforseti hönnunar- og arkitektúrdeildar Listaháskóla Íslands, 

fram nýyrðið hönnunarlæsi sem höfundi fannst mjög lýsandi hugtak fyrir þau atriði 

sem viðmælendur nefndu að væru helst að há hönnunarsamfélaginu á Íslandi, að 

hérlendis þurfi að efla vitneskju og hönnunarlæsi. Halla Helgadóttir, 

framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðvar Ísland, sagði það kost hvað Ísland væri lítið 

samfélag. Að við næðum að vinna saman á þann hátt sem önnur og stærri lönd gætu 

ekki og að þau horfi til okkar og þess sem hér hefur verið áorkað síðan árið 2008, 

þegar Hönnunarmiðstöð Íslands var stofnuð. Garðar Eyjólfsson, fagstjóri hönnunar- 

og arkitektúrdeildar Listaháskóla Íslands, telur að hér sé búið að vinna mikið starf 

undanfarin ár til að kynna og auka vitund um íslenska hönnun og arkitektúr en sagði 

jafnframt að nú sé frekar þörf á að byggja upp innviðin innan hönnunarsviðsins heldur 

en að einbeita sér að markaðssetningu. Hann taldi að til að hönnunarsamfélagið hér á 

landi geti haldið áfram að þróast og skapa nýjungar ásamt auknum verðmætum sé 

nauðsynlegt að stunda meiri faglegar rannsóknir. Allir viðmælendur nefndu einnig að 

efla þyrfti æðsta stig hönnunarmenntunar á Íslandi og minntust sérstaklega á þörf fyrir 

rannsóknir í þeim efnum. 

 

Sigrún Birgisdóttir kom inn á hugtakið hönnunarhagkefi (e. Design Economy) sem 

upprunnið er frá Bretlandi. En í Bretlandi hefur um áratuga skeið verið starfandi 

svokallað „Design Council“ eða hönnunarráð sem heldur utan um öll hönnunartengd 

málefni í landinu, bæði huglæga og vöru- og neytendamiðaða hönnun. Design 

Council er rekið af breska ríkinu og er meðal annars ráðgjafi stjórnvalda þar í landi 

um öll hönnunartengd málefni. Hönnunarhagkefið byggir á því að koma 

hönnunarhugsun inn í fleiri þætti samfélagsins til að auka vegferð og 

verðmætasköpun. En Sigrún taldi að miðað við þau lönd sem tileinkað hafa sér 

hönnunarhagkerfið þá sé Ísland komið mjög skammt á veg í sinni þróun. 

6.3 Gildi rannsóknar 
Rannsókn þessi er innlegg í vangaveltur Hönnunarmiðstöðvar Íslands um 

áframhaldandi þróun hátíðarinnar HönnunarMars. Rannsóknin getur nýst 

aðstandendum HönnunarMars til að átta sig betur á hvaða viðskiptalega árangri 

hátíðin er að skila hönnuðum og arkitektum sem taka þátt í henni og hvort ástæða sé 

til að gera breytingar til að auka árangur þátttakenda eða ekki. Í rannsókninni var 

árangri skipt upp í þrjá þætti og varpar hún því enn fremur ljósi á hvaða þættir eru að 
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skila þátttakendum árangri og hverjir ekki. Að auki sýnir rannsóknin hvaða og hvort 

þátttakendur hafi fyrirfram væntingar um árangur af þátttöku í HönnunarMars. 

Rannsóknin varpar einnig ljósi á þá þætti sem þátttakendum finnst helst að 

aðstandendur HönnunarMars megi gera betur og því getur þessi rannsókn gefið þeim 

innsýn í hvaða aðgerða er þörf til að halda árangursríkari HönnunarMars fyrir íslenska 

hönnuði. 
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7. NIÐURSTÖÐUR  
Hér verður gerð nánari grein fyrir niðurstöðum spurningakönnunarinnar. Niðurstöður 

eru sundurliðaðar eftir spurningum og gert er grein fyrir niðurstöðum hverrar 

spurningar í sömu röð og þær voru settar fram í könnuninni. Alls svöruðu 106 

einstaklingar könnuninni og er það 35,6% svörun. Þátttakendum var ekki skylt að 

svara einstaka spurningum og því er ekki jöfn svörun á milli spurninga. 79 

einstaklingar svöruðu könnuninni í heild sinni eða 75,5% svarenda. 27 einstaklingar 

svöruðu aðeins að hluta til eða 25.5% svarenda. Svarhlutfall einstakra spurninga og 

spurningaliða var frá 63,2% upp í 100%.  

 

Niðurstöður eru ýmist kynntar bæði í prósentum með einum aukastaf og í fjölda 

svarenda eða eingöngu í fjölda svarenda þar sem það á við. Ástæðan er sú að 

hlutfallslegar niðurstöður einstakra spurninga gætu gefið villandi mynd vegna lítils og 

ójafns svarhlutfalls í sumum spurningum og spurningaliðum. Auk þess voru mjög fáir 

svarendur af sumum fagsviðum og því geta hlutfallslegar niðurstöður úr 

krosskeyrslum spurninga gefið mjög villandi mynd .  

 

SPURNING 1  
Fyrsta spurning var um kyn þátttakenda. Svör við spurningunni voru 104 en tveir 

svöruðu ekki, svarhlutfallið var því 98,1%. Töluverður munur var á kynjum svarenda 

en konur voru í miklum meirihluta, eins og mynd 4 sýnir. Af þeim sem svöruðu 

spurningunni voru konur 84 talsins eða 79,2% þátttakenda en karlar voru 20 talsins 

eða 18,9%. 

 
Mynd 4. Kyn þátttakenda 
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Þær konur sem svöruðu könnuninni starfa innan allra fagsviða hönnunar en meirihluti 

þeirra voru vöruhönnuðir eða 41,1% en þær voru 23 talsins. Þeir karlar sem svöruðu 

könnuninni voru arkitektar, grafískir hönnuðir, skartgripahönnuðir/gullsmiðir, 

húsgagnahönnuðir og vöruhönnuðir en af þeim voru flestir grafískir hönnuðir en þeir 

voru 4 eða 30,8%. 69 þátttakendur svöruðu báðum spurningum en 37 svöruðu ekki, 

svarhlutfallið var því 65,1%. 

 

SPURNING 2  
Önnur spurning snéri að aldri svarenda og allir þátttakendur svöruðu spurningunni. 

Flestir svarendur voru á aldrinum 30 – 39 ára eins og sjá má á mynd 5 en þeir voru 44 

eða 41,5% þátttakenda. Næst fjölmennasti aldurshópurinn var 40 – 49 ára sem voru 

27 eða 25,5% svarenda. Aldurshópurinn 50 – 59 ára voru 22 talsins eða 20,8% 

svarenda og 7,5% þátttakenda voru á aldrinum 20 – 29 ára en þeir voru 8. Fæstir 

svarenda voru í aldurshópnum 60 – 69 ára en þeir voru 5 eða 4,7%. Einnig var boðið 

upp á svarmöguleikann 70 – 79 ára en enginn svarandi var í þeim aldurshópi. 

 
Mynd 5. Aldur þátttakenda 

 
SPURNING 3  
Þriðja spurning var um búsetu þátttakenda og svöruðu allir þátttakendur spurningunni. 

Mjög lítil dreifing var á búsetu svarenda í könnuninni, langt um fleiri voru búsettir á 

höfuðborgarsvæðinu en til dæmis á landsbyggðinni. Af svarendum bjuggu 95 á 

höfuðborgarsvæðinu eða 89,6%. Þeir svarendur sem voru búsettir á landsbyggðinni 

voru aðeins 3 eða 2,8% og 7,5% svarenda voru búsettir erlendis eða 8 einstaklingar.  
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Mynd 6. Búseta þátttakenda 

 

Dreifing á búsetu þátttakenda í spurningakönnuninni styður niðurstöður fyrri 

rannsókna um að flestir hönnuðir og arkitektar hér á landi starfi á 

höfuðborgarsvæðinu eins og kom fram í kafla 4.4 þar sem fjallað er um hönnuði og 

arkitekta.  

 

SPURNING 4  
Í spurningu fjögur var spurt á hvaða fagsviðum innan hönnunar og arkitektúrs 

þátttakendur starfa. 94 þátttakendur svöruðu spurningunni en 12 svöruðu ekki og var 

svarhlutafallið því 88,7%.  

 

Flestir þátttakendur voru vöruhönnuðir en þeir voru 27 eða 25,5% svarenda. Næst 

fjölmennasta fagsvið þátttakenda voru grafískir hönnuðir en þeir voru 12 eða 11,3% 

svarenda. 10 svarendur eða 9,4% voru fatahönnuðir, skartgripahönnuðir voru 8 eða 

7,5% svarenda og 5 manns eða 4,7% svarenda voru keramikerar. 4 eða 3,8% svarenda 

voru arkitektar.  
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Mynd 7. Hlutfallsleg skipting þátttakenda innan fagsviða 

 

Næst fámennustu fagsvið svarenda voru textílhönnuðir, iðnhönnuðir, 

húsgagnahönnuðir og landslagsarkitektar sem voru 3 í hvorri grein eða 2,8% 

svarenda. Fæstir voru svo innanhússarkitektar en þeir voru aðeins 2 eða 1,9% 

svarenda. Þeir sem völdu svarmöguleikann Annað voru 14 talsins eða 13,2% 

svarenda. Þeir voru beðnir að tilgreina það nánar og voru meðal annars klæðskeri, 

teiknarar, skipulagsfræðingar og kvikmyndagerðarmaður í þeim hópi. 

 

Þó ber ekki að túlka þessa niðurstöðu sem svo að grafísk hönnun og arkitektúr séu 

ekki lengur fjölmennustu fagsviðin innan íslenska hönnunargeirans né að vöruhönnun 

sé orðin fjölmennasta greinin. Líkleg skýring á háu hlutfalli vöruhönnuða í 

könnuninni er sú að fyrirkomulag HönnunarMars hentar einna best fyrir þau fagsvið 

sem eru að vinna með áþreifanlegar og söluvænar vörur á borð við vöruhönnuði. Að 

sama skapi eru störfum arkitekta mest megnis þannig háttað að þeir eru ekki að nýta 

sér HönnunarMars í miklum mæli til að koma sér á framfæri eða til að selja sína 

þjónustu sem gæti skýrt hversu lágt hlutfall arkitekta var í könnuninni. 
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Mynd 8. Aldursskipting þátttakenda innan fagsviða 

 

Fagsviðin voru borin saman við aldur svarenda til að kanna aldurskiptingu 

þátttakenda innan hönnunargreina. 94 svöruðu báðum spurningum en 12 svöruðu 

ekki, svarhlutfallið var því 88,7%.  

 

Í nær öllum greinum voru flestir þátttakendur á aldrinum 30 – 39 ára að arkitektum, 

keramikerum og klæðskerum undanskildum. Arkitektar voru flestir á aldrinum 40 – 

49 ára eða 2 af 4. Keramikerar voru flestir á aldrinum 50 – 59 ára eða 4 af 5. 

Textílhönnuðir skiptust jafnt á 3 aldurshópa, 30 – 39, 40 – 49 og 50 – 59, en aðeins 1 

var í hverjum hóp. Húsgagnahönnuðir skiptust einnig jafnt á 3 aldurshópa, 30 – 39, 50 

– 59 og 60 – 69 ára og var jafnframt 1 í hverjum hóp. 

 

SPURNING 5  
Fimmta spurning og jafnframt sú síðasta sem sneri að bakgrunni þátttakenda kannaði 

hvort svarendur væru með aðild að fagfélögum innan hönnunarsviðsins og þá hvaða 

félögum. Svör við spurningunni voru 94 en 12 svöruðu ekki og var svarhlutfallið því 

88,7%. Hlutfallslega skiptingu svarenda innan fagfélaga má sjá á mynd 9 hér fyrir 

neðan. 
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Mynd 9. Hlutfallsleg skipting þátttakenda innan fagfélaga 

 

Stærsti hluti þátttakenda voru ekki í fagfélagi en þeir voru 21 talsins eða 19,8% 

svarenda. Fjölmennasta fagfélagið var Félag vöru- og iðnhönnuða en 18 svarendur 

voru með aðild að félaginu eða 17%. 13 einstaklingar voru í Félagi íslenskra teiknara 

eða 12,3% svarenda. Þriðja stærsta fagfélagið var Fatahönnunarfélag Íslands en 9 

svarendur voru með aðild af því eða eða 8,5%.  

 

7 voru í Leirlistafélagi Íslands eða 6,6% svarenda. 6 svarendur voru í Félagi íslenskra 

gullsmiða og í Félagi húsgagna- og innanhússarkitekta eða 5,7% í hvoru félagi. Í 

Arkitektafélagi Íslands voru 5 einstaklingar eða 4,7% svarenda og 4 voru í 

Textílfélagi Íslands eða 3,8% svarenda. Aðeins 1 þátttakandi var með aðild að Félagi 

íslenskra landslagsarkitekta eða 1,9% svarenda.  

 

3 svarendur eða 2,8% svarenda völdu svarmöguleikann annað en þau félög sem þar 

voru tilgreind voru Skipulagsfræðingafélag Íslands, Samband íslenskra 

myndlistamanna og Samband íslenskra kvikmyndagerðarmanna. Hlutafallsleg 

skipting svarenda innan fagfélagana er nánast alveg í takt við niðurstöður úr 

spurningu fjögur þar sem spurt var á hvaða fagsviðum þátttakendur störfuðu. Þó 

kemur höfundi á óvart hversu hátt hlutfall hönnuða er ekki með aðild að fagfélagi á 

sínu sviði. 
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SPURNING 6  

Þátttakendur voru spurðir hversu oft þeir hefðu tekið þátt í HönnunarMars. Svarendur 

voru 93 en 13 svöruðu ekki spurningunni, svarhlutfallið var því 87,7%. Rúmlega 

helmingur svarenda hafði tekið þátt í hátíðinni 1 – 3 sinnum, eða 63,5%.  

 
Mynd 10. Fjöldi skipta þátttöku í HönnunarMars 

 

Eins og mynd 9 sýnir höfðu flestir tekið 1 sinni þátt í HönnunarMars en þeir voru 24 

eða 22,6% svarenda. 7 svarendur eða 7,5% höfðu tekið þátt í hátíðinni á hverju ári frá 

upphafi eða 8 sinnum.  

 

Svörin úr þessari spurningu voru borin saman við fagsvið hönnuða til að kanna 

hvernig þátttaka í HönnunarMars skiptist á milli greina. 69 þátttakendur svöruðu 

spurningunum en 37 svöruðu ekki, svarhlutfallið var því 65,1%.  

 

Það kom í ljós að stærst hlutfall þeirra sem oftast höfðu tekið þátt í HönnunarMars 

voru vöruhönnuðir en þeir voru 5 talsins eða 62,5% af svarendum, og höfðu tekið þátt 

7 – 8 sinnum. Skartgripahönnuður, húsgagnahönnuður og keramikerar höfðu einnig 

tekið þátt 7 – 8 sinnum en aðeins 1 úr hvorri grein eða 12,5%.  

 

Flestir vöruhönnuðir höfðu tekið þátt 3 sinnum en þeir voru 8 eða 29,6%. Flestir 

skartgripahönnuðir höfðu tekið þátt 5 sinnum og voru þeir 3 eða 42,9%. Flestir 

grafískir hönnuðir höfðu tekið þátt 4 sinnum en þeir voru 4 eða 36,4%. 2 af 3 

landslagsarkitektum höfðu tekið þátt 3 sinnum og 4 sinnum. 3 fatahönnuðir höfðu 

tekið þátt 1 sinni og 3 sinnum. 2 af 5 keramikerum höfðu einnig tekið þátt 3 sinnum. 

Af þeim tveim teiknurum sem svöruðu hafði 1 tekið þátt 3 sinnum og hinn 4 sinnum. 
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1 af þrem húsgagnahönnuðum hafði tekið þátt 8 sinnum en hinir 1 sinni. 1 af 4 

arkitektum hafði tekið þátt 4 sinnum en hinir 1 – 3 sinnum. Af 2 innanhússarkitektum 

höfðu báðir tekið þátt 1 sinni. Eini klæðskerinn af svarendum hafði tekið þátt 2 

sinnum.  

 

SPURNING 7  
Þátttakendur voru einnig spurðir hvaða ár þeir hefðu tekið þátt í HönnunarMars. Svör 

við spurningunni voru 91 en 15 svöruðu ekki og var svarhlutfallið því 85,8%. Hér 

voru svarendur beðnir um að haka í alla svarmöguleika sem við áttu. Mynd 11 sýnir 

fjölda þeirra svarenda sem tekið hafa þátt í hátíðinni hvert það ár sem hún hefur verið 

haldin.  

 
Mynd 11. Fjöldi þátttakenda hvert ár 

 

Flestir af þátttakendum tóku þátt í HönnunarMars á árunum 2013 – 2016 eða 64,0% 

svarenda. Flestir tóku þátt árið 2015 en það voru 57 þátttakendur eða 53,8%. Fæstir 

svarenda tóku þátt í HönnunarMars árið 2009 eða 15,1% en það voru 9 þátttakendur 

en það var jafnframt fyrsta árið sem hátíðin var haldin. 

Höfundur bar saman fagsvið svarenda og ár þátttöku til að skoða hvort munur væri á 

þátttöku fagsviðanna í HönnunarMars eftir árum en svo reyndist ekki vera. Hlutföll á 

milli fagsviða voru nánast eins á hverju ári en vöruhönnuðir voru alltaf flestir, 

grafískir hönnuðir næst og þriðja stærsta fagsviðið voru ávallt fatahönnuðir. En það er 

í samræmi við fjölda þátttakenda innan hvers fagsviðs í könnuninni úr spurningu 4. 

Höfundur taldi ekki vera nægar forsendur til að kanna hvort fjölgun eða fækkun væri 

innan fagsviða á milli ára vegna fárra svarenda af sumum fagsviðum og ójafnrar 

dreifingar á þátttökuár. 
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SPURNING 8  
Þátttakendur voru spurðir af hverju þeir kusu að taka þátt í HönnunarMars. 

Spurningin var opin og svöruðu 77 þátttakendur en 29 svöruðu ekki spurningunni, 

svarhlutafallið var því 72,6%.  

 

Þær ástæður sem skráðar voru fyrir þátttöku voru nær allar á sama veg. Flestir 

svarendur tóku þátt í HönnunarMars til að koma sér á framfæri, kynna sig og sína 

hönnun eða vörur sínar. Þó nokkrir svarendur litu á það sem skyldu sína að taka þátt, 

hjálpa til við að styrkja og stækka fagsviðin sín. Einn þátttakandi skrifaði:  

 

„Það er engin spurning - Til þess að stækka fagið og aðstoða við að láta fyrir sér 

fara.“ 

 

Annar þátttakandi skrifaði: 

 

„Það er búið að búa til frábæran platform fyrir hönnuði sem mér finnst að maður 

eigi að nýta sér. Svo er þetta líka bara svo ótrúlega gaman og lærdómsríkt.“  

 

Enn annar skrifaði:  

 

„Þetta er helsti (eini) vettvangur fyrir hönnuði á Íslandi til að taka þátt í samtali 

og sýna verkefni.“ 

 

Margir svarendur gáfu upp fleiri en eina ástæðu fyrir þátttöku sinni í HönnunarMars 

og jafnvel mismunandi ástæður eftir árum. Einn svarandi skrifaði:  

 

„Verandi í faginu og sjálfstætt starfandi er það frekar spurningin af hverju ætti 

ég ekki að taka þátt. Ég hef notað HönnunarMars með ýmsu móti, til að kynna 

nýjar línur, tekið þátt í samsýningum eða notað vettvanginn til að leika mér á 

skapandi hátt.“ 

 

Nokkrir svarendur sögðu að þátttaka í hátíðinni virkaði hvetjandi fyrir þá til að halda 

sér við efnið og koma með nýjar vörur á hverju ári til að kynna á HönnunarMars. Einn 

svarandi skrifaði: 
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„Ólíkar ástæður í hvert skipti. Árið 2012 var ég ekki að vinna hönnunartengt og 

fannst mér HönnunarMars vera hvetjandi til að halda mig við efnið.“ 

 

Tveir svarendur sögðust taka þátt í HönnunarMars til að hitta erlenda framleiðendur 

og blaðamenn og einn svarandi sagðist nota HönnunarMars til að kanna viðbrögð við 

nýjum vörum. 

 

SPURNING 9  
Spurt var hvort þátttakendur höfðu tekið þátt í kaupstefnunni DesignMatch og voru 86 

sem svöruðu spurningunni en 20 svöruðu ekki og var svarhlutfallið því 81,1%.  

 
Mynd 12. Þátttaka í DesignMatch 

 

Af þeim þátttakendum sem svöruðu spurningunni höfðu 23 eða 21,7% tekið þátt í 

DesignMatch. Þeir svarendur sem ekki höfðu tekið þátt í DesignMatch voru 62 eða 

58,5%. 1 einstaklingur hakaði í svarliðinn veit ekki. Höfundur telur að sökum eðli 

viðburðarins sé ekki hægt að taka þátt í honum óafvitandi því er það mat höfundar að 

viðkomandi hafi ekki tekið þátt í kaupstefnumótinu.  

 

SPURNING 10  
Þátttakendur voru beðnir um að meta árangur sinn af þátttöku í HönnunarMars og var 

árangri skipt upp í þrjá þætti: Markaðssetningu, sölu og uppbyggingu tengslanets. Þeir 

þátttakendur sem svöruðu spurningunni voru 86 en 20 svöruðu ekki spurningunni, 

svarhlutfallið var því 81,1%.  
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Mynd13. Árangur af þátttöku 

 

Mynd 13 hér að ofan sýnir hlutfallslega skiptingu á mati svarenda af árangri 

ofangreindra þátta. Í markaðssetningu og uppbyggingu tengslanets töldu flestir 

þátttakendur sig hafa náð góðum eða mjög góðum árangri eða 45,3% svarenda hvað 

varðar markaðssetningu og 54,7% í uppbyggingu tengslanets. Hvað sölu varðar var 

hinsvegar stærst hlutfall svarenda sem töldu árangur sinn hafa verið hvorki né eða 

42,5% en það voru 45 þátttakendur. 

 

MARKAÐSETNING 

Hvað markaðssetningu varðar töldu tæplega helmingur svarenda árangur sinn vera 

góðan eða mjög góðan eða 45,3% en það voru 48 þátttakendur. Þeir sem töldu 

árangur sinn í markaðssetningu vera slakan eða mjög slakan voru 15 eða 14,1% 

svarenda. 21,7% eða 23 svöruðu hvorki né. 

SALA 

Hvað árangur af sölu varðar svöruðu flestir hvorki né, eða 42,5% en það voru 45 

svarendur. 24,5% eða 26 þátttakendur töldu árangur sinn í sölu vera góðan eða mjög 

góðan og 14,2% eða 15 töldu árangur sinn í sölu vera slakan eða mjög slakan. 

 

UPPBYGGING TENGSLANETS 

Af svarendum töldu 58 eða 54,7% árangur sinn í uppbyggingu tengslanets vera góðan 

eða mjög góðan. 14,2% eða 15 þátttakendur töldu árangur í uppbyggingu tengslanets 
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vera slakan eða mjög slakan og þeir sem töldu árangur sinn vera hvorki né voru 15 

eða 12,3% svarenda. 

 

Höfundur bar saman árangur og fagsvið þátttakenda til að kanna hvaða árangri hver 

hönnunargrein væri að ná með þátttöku í HönnunarMars. 85 svöruðu báðum 

spurningum en 21 svöruðu ekki og var svarhlutfallið því 80,2%. 

 
Mynd 14. Árangur fagsviða í markaðssetningu 

 

MARKAÐSSETNING 

Af þeim fatahönnuðum sem svöruðu báðum spurningum töldu 6 sig hafa náð góðum 

eða mjög góðum árangri eða 60,0% en 1 eða 10,0% taldi sig hafa náð slökum eða 

mjög slökum árangri. Einungis 3 textílhönnuðir svöruðu báðum spurningum og taldi 1 

af þeim sig hafa náð góðum árangri en 1 taldi sig hafa náð mjög slökum árangri.  

Af þeim 9 grafísku hönnuðum sem svöruðu báðum spurningum töldu 6 sig hafa náð 

góðum eða mjög góðum árangri eða 66,7%. Enginn taldi sig hafa náð slökum eða 

mjög slökum árangri. Hins vegar voru 3 eða 33,3% sem töldu árangur sinn hafa verið 

hvorki né.  

 

Vöruhönnuðir sem töldu sig hafa náð góðum eða mjög góðum árangri voru 13 eða 

52,0% en 6 eða 24,0% töldu sig hafa náð slökum eða mjög slökum árangri. 1 

iðnhönnuður taldi sig hafa náð mjög góðum árangri en 2 töldu sig hafa náð slökum eða 

mjög slökum árangri.  
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1 af 2 húsgagnahönnuðum sem svöruðu báðum spurningum taldi sig hafa náð góðum 

árangri en hinn taldi árangur sinn hafa verið hvorki né. 4 

skartgripahönnuðir/gullsmiðir töldu sig hafa náð góðum eða mjög góðum árangri og 1 

taldi sig hafa náð slökum árangri.  

 

Aðeins 1 innanhússarkitekt svaraði en hann taldi sig hafa náð góðum árangri. Þeir 

landslagsarkitektar sem svöruðu voru 3 en 1 af þeim taldi sig hafa náð mjög góðum 

árangri og 1 taldi sig hafa náð slökum árangri. Af þeim 4 arkitektum sem svöruðu 

báðum spurningunum voru 3 sem töldu sig hafa náð góðum eða mjög góðum árangri 

og enginn sem taldi sig hafa náð slökum eða mjög slökum árangri.  

 

Þeir keramikerar sem svöruðu voru 5 en 4 af þeim töldu sig hafa náð góðum árangri 

og 1 taldi árangur sinn vera hvorki né. 2 svarendur voru teiknarar, 1 taldi sig hafa náð 

góðum árangri en hinn mjög slökum árangri. 1 klæðskeri svaraði en hann taldi sig hafa 

náð góðum árangri í markaðssetningu. 

 
Mynd 15. Árangur fagsviða í sölu af þátttöku 

 

SALA 

Af þeim fatahönnuðum sem svöruðu báðum spurningum töldu 3 sig hafa náð góðum 

eða mjög góðum árangri, 5 töldu árangur sinn vera hvorki né eða 50% og 2 töldu sig 

hafa náð slökum eða mjög slökum árangri eða 30%. Einungis 3 textílhönnuðir svöruðu 

báðum spurningum en 2 af þeim töldu árangur sinn hafa verið hvorki né og 1 taldi sig 

hafa náð mjög slökum árangri.  
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Af þeim 9 grafísku hönnuðum sem svöruðu báðum spurningum töldu 3 sig hafa náð 

góðum eða mjög góðum árangri eða 33,3%. Enginn taldi sig hafa náð slökum eða 

mjög slökum árangri en hins vegar voru 6 eða 66,7% sem töldu árangur sinn hafa 

verið hvorki né.  

 

Vöruhönnuðir sem töldu sig hafa náð góðum eða mjög góðum árangri voru 8 eða 

32,0% en 4 eða 16,0% töldu sig hafa náð slökum eða mjög slökum árangri. Hins vegar 

voru 13 eða 52,0% sem töldu árangur sinn hafa verið hvorki né. 1 iðnhönnuður taldi 

sig hafa náð mjög góðum árangri, 1 taldi árangur sinn hafa verið hvorki né og 1 taldi 

sig hafa náð mjög slökum árangri.  

 

2 húsgagnahönnuðir svöruðu báðum spurningum og töldu þeir sig hafa náð góðum 

eða mjög góðum árangri. 3 skartgripahönnuðir/gullsmiðir töldu sig hafa náð góðum 

eða mjög góðum árangri eða 37,5%, 4 töldu árangur sinn vera hvorki né eða 50,0% og 

1 taldi sig hafa náð slökum árangri eða 12,5%.  

 

Aðeins 1 innanhússarkitekt svaraði en hann taldi sig hafa náð góðum árangri. Þeir 

landslagsarkitektar sem svöruðu voru 3 og allir af þeim töldu árangur sinn hafa verið 

hvorki né. Af þeim fjórum arkitektum sem svöruðu báðum spurningunum voru einnig 

allir sem töldu árangur sinn hafa verið hvorki né.  

 

Þeir keramikerar sem svöruðu voru 5 en 1 af þeim taldi sig hafa náð góðum árangri en 

3 töldu árangur sinn hafa verið slæman eða mjög slæman. Af þeim 2 teiknurum sem 

svöruðu taldi 1 árangur sinn hafa verið hvorki né en hinn taldi sig hafa náð mjög 

slökum árangri. 1 klæðskeri svaraði og taldi hann árangur sinn í sölu hafa verið hvorki 

né.  
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Mynd 16. Árangur fagsviða í uppbyggingu tengslanets 

 

UPPBYGGING TENGSLANETS 

Af þeim fatahönnuðum sem svöruðu báðum spurningum töldu 7 eða 70,0% sig hafa 

náð góðum eða mjög góðum árangri í uppbyggingu tengslanets en 3 töldu sig hafa náð 

slökum eða mjög slökum árangri eða 30%. 3 textílhönnuður svöruðu báðum 

spurningum en 1 af þeim taldi sig hafa náð góðum árangri og 2 töldu árangur sinn 

hafa verið hvorki né.  

Af þeim 9 grafísku hönnuðum sem svöruðu báðum spurningum töldu 7 sig hafa náð 

góðum eða mjög góðum árangri eða 77,7%. Enginn taldi sig hafa náð slökum eða 

mjög slökum árangri, hins vegar voru 2 eða 22,2% sem töldu árangur sinn hafa verið 

hvorki né.  

 

Vöruhönnuðir sem töldu sig hafa náð góðum eða mjög góðum árangri voru 19 eða 

76,0% en 3 eða 12,0% töldu sig hafa náð slökum eða mjög slökum árangri. 1 

iðnhönnuður taldi sig hafa náð mjög góðum árangri, 1 taldi árangur sinn hafa verið 

hvorki né og 1 taldi sig hafa náð mjög slökum árangri.  

 

2 húsgagnahönnuðir svöruðu báðum spurningum og báðir töldu sig hafa náð góðum 

árangri. 3 skartgripahönnuðir/gullsmiðir töldu sig hafa náð góðum eða mjög góðum 

árangri eða 37,5% og sami fjöldi taldi sig hafa náð slökum árangri.  

Aðeins 1 innanhússarkitekt svaraði en hann taldi sig hafa náð góðum árangri. Þeir 

landslagsarkitektar sem svöruðu voru 3 en 2 af þeim töldu árangur sinn hafa verið 
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góðan og 1 taldi árangur sinn hafa verið slakan. Af þeim 4 arkitektum sem svöruðu 

báðum spurningunum voru 3 sem töldu sig hafa náð góðum eða mjög góðum árangri 

og 1 taldi árangur sinn hafa verið hvorki né.  

 

Þeir keramikerar sem svöruðu voru 5 en 4 af þeim töldu sig hafa náð góðum eða mjög 

góðum árangri en 1 taldi árangur sinn hafa verið hvorki né. Af þeim 2 teiknurum sem 

svöruðu töldu þeir sig báðir hafa náð góðum árangri. Eini klæðskerinn sem svaraði 

taldi sig hafa náð mjög slökum árangri í uppbyggingu tengslanets.  

 

Höfundur bar einnig saman árangur þátttakenda og hvenær þeir tóku þátt til að kanna 

hver árangur væri á milli ára og til að athuga hvort munur væri á árangri af 

markaðssetningu, sölu og uppbyggingu tengslanets á milli ára. 84 þátttakendur 

svöruðu spurningunum en 22 svöruðu ekki, svarhlutfallið var því 79,2%.  

 

Mestur árangur þátttakenda var í uppbyggingu tengslanets öll árin af 

árangursþáttunum þrem. Slakasti árangur þátttakenda var einnig í uppbyggingu 

tengslanets öll árin að árinu 2012 undanskildu. En það ár töldu flestir sig hafa náð 

slökum eða mjög slökum árangri í markaðssetningu. 

 
Mynd 17. Árangur í markaðssetningu eftir árum 
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góðum árangri nú í ár voru 62,8% eða 27 af 43 þátttakendum. Þeir svarendur sem 

töldu sig hafa náð slökum og mjög slökum árangri í markaðssetningu voru á bilinu 

9,5% eða 2 af 21 þátttakenda árið 2010 – 16,7% eða 9 af 54 árið 2015. Þeir sem töldu 

sig hafa náð slökum eða mjög slökum árangri nú í ár voru 14,0% eða 8 af 43 

þátttakendum. 

 
Mynd 18. Árangur í sölu eftir árum 

SALA 

Nokkur munur var hins vegar á árangri milli ára hjá þeim svarendum sem töldu sig 

hafa náð góðum eða mjög góðum árangri í sölu. Þeir voru á bilinu 31,2% eða 16 af 42 

þátttakendum árið 2013 – 56,3% eða 9 af 16 árið 2009. Þeir sem töldu sig hafa náð 

góðum eða mjög góðum árangri í sölu nú í ár voru 39,6% eða 17 af 43 þátttakendum. 

Þeir svarendur sem töldu sig hafa náð slökum eða mjög slökum árangri í sölu voru á 

bilinu 3,8% eða 3 af 26 árið 2011 – 18,6% eða 8 af 43 þátttakendum nú í ár.  

 
Mynd 19. Árangur í uppbyggingu tengslanets eftir árum 
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UPPBYGGING TENGSLANETS 

Þeir sem töldu sig hafa náð góðum eða mjög góðum árangri hvað varðar uppbyggingu 

tengslanets voru á bilinu 66,6% árið 2010 eða 14 af 21 þátttakanda – 75,0% árið 2009 

eða 12 af 16. Þeir sem töldu sig hafa náð góðum eða mjög góðum árangri nú í ár voru 

74,4% svarenda eða 32 af 43. Þeir svarendur sem töldu sig hafa náð slökum eða mjög 

slökum árangri í uppbyggingu tengslanets voru á bilinu 11,7% nú í ár eða 5 af 43 – 

19,2% árið 2011 eða 5 af 26 þátttakendum. 

 

Þátttaka í DesignMatch var borin saman við árangur til að kanna hvort svarendur sem 

tekið höfðu þátt í kaupstefnunni teldu sig hafa náð meiri árangri en þeir sem ekki 

höfðu tekið þátt í henni. 86 þátttakendur svöruðu spurningunum en 20 svöruðu ekki 

og var svarhlutfallið því 81,1%.  

 

Niðurstaðan var sú að svarendur sem höfðu ekki tekið þátt í DesignMatch töldu sig 

hafa náð meiri árangri í markaðssetningu og sölu en þeir þátttakendur sem höfðu tekið 

þátt í kaupstefnunni. Þátttakendur sem tekið höfðu þátt í kaupstefnunni töldu sig hins 

vegar hafa náð meiri árangri í uppbyggingu tengslanets en þeir sem ekki höfðu tekið 

þátt í henni. 

 
Mynd 20. DesignMatch og árangur í markaðssetningu 
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Þeir svarendur sem höfðu tekið þátt í DesignMatch og töldu sig vera með góðan eða 

mjög góðan árangur í markaðssetningu voru 13 eða 56,5%. En þeir svarendur sem 

höfðu ekki tekið þátt í kaupstefnunni og töldu sig vera með góðan eða mjög góðan 

árangur voru 35 eða 72,6%. 
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Mynd 21. DesignMatch og árangur í sölu 

 

SALA 

Þeir svarendur sem tekið höfðu þátt í kaupstefnunni og töldu sig vera með góðan eða 

mjög góðan árangur í sölu voru 10 eða 43,4%. En þeir svarendur sem höfðu ekki tekið 

þátt í kaupstefnunni og töldu sig vera með góðan eða mjög góðan árangur voru 49 eða 

79.1%. 

 
Mynd 22. DesignMatch og árangur í uppbyggingu tengslanets 
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Þeir svarendur sem tekið höfðu þátt í kaupstefnunni og töldu sig vera með góðan eða 

mjög góðan árangur í uppbyggingu tengslanets voru 20 eða 86,9%. En þeir svarendur 

sem höfðu ekki tekið þátt í kaupstefnunni og töldu sig vera með góðan eða mjög 

góðan árangur voru 38 eða 66,1%. 
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Þátttaka í DesignMatch virðist færa þátttakendum í HönnunarMars góðan árangur í 

uppbyggingu tengslanets en hún virðist ekki vera mikill áhrifavaldur hvað varðar 

árangur í markaðssetningu og sölu. 

 

Nokkrir svarendur sögðu ástæðu fyrir þátttöku í HönnunarMars vera þá að þeir litu 

nánast á það sem skyldu að taka þátt til að styðja við viðburðinn og fagsviðin sín. 

Höfundur bar saman árangur þátttakenda við fjölda skipta sem svarendur höfðu tekið 

þátt til að kanna hvort að skyldurækni þátttakenda hefði meira að gera með þátttöku 

þeirra en árangur. 85 þátttakendur svöruðu báðum spurningum en 21 svaraði ekki, 

svarhlutfallið var því 80,2%.  

 

Niðurstaðan var sú að það reyndist ekki vera tilfellið. Af þeim 14 svarendum sem 

tekið höfðu þátt í HönnunarMars 5 – 8 sinnum töldu 12 árangur sinn hafa verið góðan 

eða mjög góðan og 2 töldu árangur sinn hafa verið hvorki né. Enginn af svarendum 

sem töldu árangur sinn hafa verið slakan eða mjög slakan af þátttöku í HönnunarMars 

hafði tekið þátt oftar en 5 sinnum. Niðurstöðurnar voru eins fyrir alla þætti árangurs. 

 

SPURNING 11  
Þátttakendur voru einnig spurðir hvort þeir hefðu haft fyrirfram væntingar til 

árangurs. Eins og í spurningu 10 var árangri skipt upp í þrjá þætti: Markaðssetningu, 

sölu og uppbyggingu tengslanets. Í heildina svöruðu 85 spurningunni en 21 

þátttakandi svaraði ekki, svarhlutfallið var því 80,2%. Svörunin í þessari spurningu 

var þó misjöfn eftir liðum. Allir svarendur spurningarinnar svöruðu liðnum 

Markaðssetningu en í liðunum Sölu og Uppbyggingu tengslanets svöruðu 82 

þátttakendur en 24 svöruðu ekki, svarhlutafallið í þeim liðum var því 77,4%. 

 

Mynd 23. Væntingar þátttakenda um árangur 
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Frekar lítill hluti svarenda var með fyrirfram væntingar um árangur af þátttöku í 

HönnunarMars í öllum þáttum árangurs. Meira en helmingur þátttakenda var ekki 

með fyrirfram væntingar um árangur hvað varðar sölu eða 54,7% en það voru 58 

svarendur. 

 

MARKAÐSSETNING 

Hvað markaðssetningu varðar voru 35 eða 33,0% svarenda með fyrirfram væntingar 

um árangur af þátttöku í HönnunarMars en 50 eða 47,2% voru ekki með fyrirfram 

væntingar um árangur í markaðssetningu.  

 

SALA 

Fæstir voru með fyrirfram væntingar um árangur í sölu, aðeins 24 eða 22,6% svarenda 

en 58 eða 54,7% svarenda gerðu sér ekki fyrirfram væntingar um árangur af þátttöku.  

 

UPPBYGGING TENGSLANETS 

Minnstur munur var á svarendum hvað varðar uppbyggingu tengslanets. 39 svarendur 

eða 36,8% höfðu fyrirfram væntingar um árangur af þátttöku í HönnunarMars en 43 

eða 40,6% svarenda höfðu ekki fyrirfram væntingar um árangur. 

 

Höfundur bar væntingar þátttakenda saman við árangur þeirra til að kanna hvort þeir 

sem höfðu væntingar teldu árangur sinn vera slakari en þeir sem ekki höfðu 

væntingar. Svörun milli liða var misjöfn en þeir sem svöruðu báðum spurningum í 

liðnum Markaðssetningu voru 85 en 21 svöruðu ekki, svarhlutfallið í þeim lið var því 

80,2%. Í liðunum Sölu og Uppbyggingu tenglsanets svöruðu 82 en 24 svöruðu ekki, 

svarhlutfallið í þeim liðum var því 77,4%.  

 

Hvað markaðssetningu varðar kom í ljós að þeir sem ekki höfðu verið með fyrirfram 

væntingar og töldu sig hafa náð góðum eða mjög góðum árangri voru í meirihluta 

svarenda eða 60,0%. Í árangursþættinum sölu var mjög svipað hlutfall svarenda sem 

höfðu væntingar og þeirra sem ekki höfðu væntingar og töldu jafnframt árangur sinn 

hafa verið hvorki né eða 50,0 – 54,3%. Hvað uppbyggingu tengslanets varðar voru 

flestir svarendur sem höfðu verið með væntingar og töldu sig jafnframt hafa náð 

góðum eða mjög góðum árangri eða 76,9%. 
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Mynd 23. Væntingar og árangur í markaðssetningu 

 

MARKAÐSSETNING 

Hvað markaðssetningu varðar voru 18 svarendur sem höfðu fyrirfram væntingar og 

töldu árangur sinn hafa verið góðan eða mjög góðan eða 51,4% en 10 eða 28,6% sem 

höfðu væntingar en töldu árangur sinn vera slakan eða mjög slakan. Þeir sem höfðu 

fyrirfram væntingar en töldu árangur sinn hafa verið hvorki né voru 7 eða 20,0% 

svarenda.  

 

Þeir svarendur sem ekki voru með væntingar og töldu árangur sinn hafa verið góðan 

eða mjög góðan voru 30 talsins eða 60,0% en 5 svarendur eða 10,0% voru ekki með 

væntingar en töldu árangur sinn vera slakan eða mjög slakan. Þeir sem ekki höfðu 

fyrirfram væntingar en töldu árangur sinn hafa verið hvorki né voru 15 eða 30,0%. 

 
Mynd 24. Væntingar og árangur í sölu 
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SALA 

Hvað varðar sölu voru 7 svarendur sem höfðu fyrirfram væntingar og töldu árangur 

sinn hafa verið góðan eða mjög góðan eða 29,1% en 5 eða 20,8% sem höfðu 

væntingar en töldu árangur sinn vera slakan eða mjög slakan. Þeir sem höfðu 

fyrirfram væntingar en töldu árangur sinn hafa verið hvorki né voru 12 eða 50,0% 

svarenda.  

 

Þeir svarendur sem ekki voru með væntingar og töldu árangur sinn hafa verið góðan 

eða mjög góðan voru 18 talsins eða 31,0% en 9 svarendur eða 15,5% voru ekki með 

væntingar en töldu árangur sinn vera slakan eða mjög slakan. Þeir sem ekki höfðu 

fyrirfram væntingar en töldu árangur sinn hafa verið hvorki né voru 31 eða 53,4%. 

 
Mynd 25. Væntingar og árangur í uppbyggingu tengslanets 

 

UPPBYGGING TENGSLANETS 

Hvað uppbyggingu tengslanets varðar voru 30 svarendur sem höfðu fyrirfram 

væntingar og töldu árangur sinn hafa verið góðan eða mjög góðan eða 76,9% en 5 eða 

12,8% sem höfðu væntingar en töldu árangur sinn vera slakan eða mjög slakan. Þeir 

sem höfðu fyrirfram væntingar en töldu árangur sinn hafa verið hvorki né voru 4 eða 

10,3% svarenda.  

 

Þeir svarendur sem ekki voru með væntingar og töldu árangur sinn hafa verið góðan 

eða mjög góðan voru 26 talsins eða 60,5% en 9 svarendur eða 21,0% voru ekki með 

væntingar en töldu árangur sinn vera slakan eða mjög slakan. Þeir sem ekki höfðu 

fyrirfram væntingar en töldu árangur sinn hafa verið hvorki né voru 8 eða 18,6% 
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Þeir þátttakendur sem höfðu fyrirfram væntingar um árangur voru beðnir um að 

tilgreina hverjar. All nokkur svör voru skráð og voru þau bæði á jákvæðum og 

neikvæðum nótum.  

 

MARKAÐSSETNING 

35 svarendur voru með fyrirfram væntingar um árangur af markaðssetningu en 30 

skráðu hverjar þær höfðu verið. Þær snéru flestar almennt að aukinni kynningu, meiri 

sýnileika og umfjöllun fjölmiðla. Þó voru tveir svarendur sem höfðu væntingar um 

aðstoð við markaðssetningu frá Hönnunarmiðstöð Íslands. Annar þeirra skrifaði:  

 

„Að það væri einhver markaðstengill innan Hönnunarmiðstöðvar eða aðili til að 

leita til innan þeirra samtaka.“ 

 

Einn svarandi skrifaði:  

 

„Bjóst við meiri umfjöllun, en oft sömu aðilarnir sem eru í náðinni hjá 

fjölmiðlum, Hús og híbýli t.d. virtust ekki vilja sjá það að fjalla um neitt ef það 

var ekki frá réttum aðilum.“ 

 

Þriðji þátttakandinn skrifaði:  

 

„Að hún sé unnin faglega og betur en að liðnu ári, sem hún ávalt er.“ 

 

Aðeins einn svarandi var sérstaklega með væntingar um markaðssetningu erlendis. 

 

SALA 

24 svarendur höfðu fyrirfram væntingar um árangur af sölu en 19 tilgreindu hverjar 

þær voru. Þær snéru nær allar að aukinni sölu eða auknum verkefnum, bæði á 

hátíðinni sjálfri og í kjölfar þátttöku. Einn svarandi skrifaði:  

 

„Reiknaði með að selja meira en salan kemur reyndar oft seinna.“  

 

Annar svarandi skrifaði:  
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„Fólk kemur til að skoða, ekki kaupa.“ 

 

Einn einn svarandi skrifaði: 

 

„Þegar ég hef verið að kynna nýjar línur þá hef ég reynt að nýta vettvanginn til 

að koma þeim línum í umferð.“ 

 

Einn svarandi var sérstaklega með væntingar um að selja til erlendra endursöluaðila 

og annar var sérstaklega að vænta árangurs tengdum sölu vegna þátttöku í kaupstefnu 

eða DesignMatch.   

 

UPPBYGGING TENGSLANETS 

39 svarendur höfðu fyrirfram væntingar um uppbyggingu tengslanets en 32 skráðu 

hverjar þær hefðu verið. Væntingar flestra voru almennt um að stækka og byggja upp 

tengslanetin sín. Margir vonuðust eftir að auka tengslin við aðra hönnuði og byggja 

upp tengslanetið sitt innan íslenska hönnunargeirans. Nokkrir vonuðust sérstaklega 

eftir að komast í betri tengsl við fjölmiðla og endursöluaðila. Einn svarandi skrifaði:  

 

„Ég vonaðist til að kynnast öðrum hönnuðum og framleiðendum. Það er gott að 

þekkja fólk í sama starfsgeiranum, bæði hvað varðar samstarf og það eykur 

hugmyndavinnu að vera umkringdur kreatívu fólki.“ 

 

Annar skrifaði: 

 

„Að það væri meiri samheldni í hóp hönnuða, finnst mikið snobb og slæm 

stemning í heimi hönnunarelítunnar.“ 

 

Þriðji svarandi skrifaði: 

 

„Það er frábært að hitta aðra teiknara, við teiknarar skipuleggjum þetta mikið til 

að mynda stemmingu í kringum þetta fag, bæði fyrir utanaðkomandi og okkur 

sjálf.“  

 

Enn einn svarandi skrifaði:  
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„Að það væri eitthvert sameiginlegt tengslanet, einhver grúppa eða vettvangur.“ 

 

Fimm svarendur voru sérstaklega með væntingar um að mynda og styrkja tengsl sín 

erlendis og einn svarandi vænti meiri þverfaglegrar samvinnu á hátíðinni.  

 

SPURNING 12  
Þátttakendur voru spurðir hvar þeir töldu sig hafa náð mestum árangri með sína vöru, 

hönnun eða þjónustu með þátttöku sinni í HönnunarMars. Eins og í fyrri spurningum 

var árangri skipt upp í þrjá þætti: Markaðssetningu, sölu og uppbyggingu tengslanets. 

Í heildina svöruðu 80 þátttakendur spurningunni en 26 svöruðu ekki, svarhlutfallið var 

því 75,5%. Hér var svörunin þó einnig misjöfn eftir liðum. Í liðunum 

Markaðssetningu og Uppbyggingu tengslanets svöruðu 78 þátttakendur en 28 svöruðu 

ekki og var svarhlutfall í þeim liðum því 73,6%. Í liðnum Sölu svöruðu 77 en 29 

þátttakendur svöruðu ekki, svarhlutfallið þar var því 72,6%. 

Mynd 26. Hvar þátttakendur náðu mestum árangri 

 

Í öllum þrem þáttum árangurs töldu flestir svarendur sig hafa náð mestum árangri á 

Íslandi með þátttöku sinni í HönnunarMars. Mjög lítill hluti svarenda taldi sig hafa 

náð mestum árangri erlendis en af þeim voru flestir sem töldu sig hafa náð mestum 

árangri erlendis í uppbyggingu tengslanets. Þó nokkrir svarendur töldu sig ekki hafa 

náð neinum árangri með þátttöku sinni en sá hópur var stærstur hvað varðar sölu. 

 

MARKAÐSSETNING 

Hvað markaðssetningu varðar töldu 45 eða 42,5% svarenda sig hafa náð mestum 

árangri á Íslandi. 15 eða 14,2% svarenda töldu sig hafa náð jafn miklum árangri á 

42,5%	
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Íslandi sem og erlendis. En einungis 2 eða 1,9% svarenda töldu sig hafa náð meiri 

árangri erlendis. Hins vegar voru 16 eða 15,1% svarenda sem töldu sig ekki hafa náð 

neinum árangri.  

 

SALA 

Hvað sölu varðar töldu 39 eða 36,8% svarenda sig hafa náð mestum árangri á Íslandi. 

9 eða 8,5% svarenda töldu sig hafa náð jafn miklum árangri á Íslandi sem og erlendis 

og 3 eða 2,8% töldu sig hafa náð meiri árangri erlendis. 26 eða 24,5% svarenda töldu 

sig ekki hafa náð neinum árangri. 

 

UPPBYGGING TENGSLANETS 

Hvað uppbyggingu tengslanets varðar töldu 36 eða 34,0% svarenda sig hafa náð 

mestum árangri á Íslandi. 18 eða 17,0% svarenda töldu sig hafa náð jafn miklum 

árangri á Íslandi sem og erlendis. 19 eða 17,9% töldu sig hafa náð meiri árangri 

erlendis. 24,4% töldu sig hins vegar ekki hafa náð neinum árangri.  

 

Það vakti athygli höfundar að fleiri svarendur töldu sig hafa náð meiri árangri erlendis 

í sölu en í markaðssetningu þar sem árangur þátttakenda virðist almennt vera meiri 

hvað varðar markaðssetningu en sölu. Skýringin gæti verið sú að oft er auðveldara að 

mæla árangur í sölu en markaðssetningu og er hann því áþreifanlegri fyrir 

þátttakendur. Það var einnig mótsögn í svörum hjá tveimur svarendum þessarar 

spurningar. Þeir töldu sig ekki hafa náð neinum árangri í öllum árangursþáttum en í 

spurningu 10, þar sem þátttakendur voru beðnir um að meta árangur sinn, töldu þeir 

sig hafa náð góðum árangri í öllum árangursþáttum.  

 

Höfundur bar saman fagsvið þátttakenda og hvar þeir töldu sig hafa náð mestum 

árangri til að kanna hvort það væri mismunandi eftir greinum hvar svarendur væru að 

ná mestum árangri. Svörun var ekki jöfn í öllum liðum en í Markaðssetningu og 

Uppbyggingu tengslanets svöruðu 77 þátttakendur en 29 svöruðu ekki, svarhlutfallið í 

þeim liðum var því 72,6%. Í liðnum Sölu svöruðu 76 en 30 þátttakendur svöruðu ekki 

og var svarhlutfall í þeim lið því 71,7%. 
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Mynd 27. Fagsviðin og hvar mestum árangri var náð í markaðssetningu 

 

MARKAÐSSETNING 

Eins og mynd 28 sýnir voru flestar greinar að ná meiri árangri á Íslandi en erlendis 

hvað markaðssetningu varðar, að iðnhönnuðum, húsgagnahönnuðum, 

landslagsarkitektum,  arkitektum og teiknurum undanskildum. 2 af 3 iðnhönnuðum 

svöruðu en 1 taldi sig hafa náð mestum árangri á Íslandi en hinn engum árangri. Þeir 2 

húsgagnahönnuðir sem svöruðu báðum spurningum töldu sig báðir hafa náð jöfnum 

árangri á Íslandi sem og erlendis.  

 

2 landslagsarkitektar svöruðu en 1 taldi sig hafa náð mestum árangri á Íslandi en hinn 

engum árangri. Af 4 arkitektum sem svöruðu báðum spurningum töldu 2 sig hafa náð 

mestum árangri á Íslandi og 2 töldu sig hafa náð jöfnum árangri á Íslandi og erlendis. 

2 teiknarar svöruðu en annar taldi sig hafa náð mestum árangri jafnt á Íslandi sem og 

erlendis en hinn engum árangri. 
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Mynd 28. Fagsviðin og hvar mestum árangri var náð í sölu 

 

SALA 

Eins sjá má á mynd 29 hvað sölu varðar voru töluvert fleiri sem töldu sig ekki hafa 

náð neinum árangri heldur en hvað markaðssetningu varðar. Helmingur fatahönnuða 

taldi sig hafa náð mestum árangri á Íslandi en hinn helmingurinn taldi sig ekki hafa 

náð neinum árangri en þeir voru 10 í heildina sem svöruðu báðum spurningum. 2 af 3 

textílhönnuðum töldu sig ekki hafa náð neinum árangri en 1 taldi sig hafa náð mestum 

árangri á Íslandi.  

 

Af 8 grafískum hönnuðum voru 4 sem töldu sig hafa náð mestum árangri á Íslandi, 1 

jafnt á Íslandi sem erlendis og 1 taldi sig hafa náð mestum árangri erlendis. 22 

vöruhönnuðir svöruðu og af þeim voru 12 eða 54,6% sem töldu sig hafa náð mestum 

árangri á Íslandi. 3 eða 13,6% töldu sig hafa náð jöfnum árangri á Íslandi og erlendis 

en einungis 1 eða 4,5% taldi sig hafa náð mestum árangri erlendis. 2 af 3 

iðnhönnuðum svöruðu en 1 taldi sig hafa náð mestum árangri á Íslandi en hinn engum 

árangri.  

 

Af 2 húsgagnahönnuðum taldi 1 sig hafa náð mestum árangri erlendis en hinn engum 

árangri. 80% af skartgripahönnuðum töldu sig hafa náð mestum árangri á Íslandi en 

þeir voru 4 talsins. Aðeins 1 innanhússarkitekt svaraði báðum spurningum og taldi 

hann sig hafa náð mestum árangri á Íslandi. Af 2 landslagsarkitektum töldu báðir sig 

hafa ná engum árangri.  
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4 arkitektar svöruðu og töldu 2 sig hafa náð mestum árangri á Íslandi og 2 töldu sig 

hafa náð jöfnum árangri á Íslandi sem erlendis. Af 5 keramikerum töldu 3 sig hafa 

náð mestum árangri á Íslandi en 1 taldi sig hafa náð jöfnum árangri á Íslandi og 

erlendis. 2 teiknarar svöruðu en báðir töldu sig hafa náð engum árangri. Eini 

klæðskerinn af svarendum taldi sig hafa náð mestum árangri á Íslandi. 

 
Mynd 29. Fagsviðin og hvar mestum árangri var náð í uppbyggingu tengslanets 

 

UPPBYGGING TENGSLANETS 

Hvað uppbyggingu tengslanets varðar töldu meirihluti fagsviða sig ná mestum árangri 

á Íslandi eins og sjá má á mynd 30 en þó ekki iðnhönnuðir, húsgagnahönnuðir, 

arkitektar og landslagsarkitektar. Mjórra var á mununum en hvað markaðssetningu 

varðar. 2 af 3 iðnhönnuðum töldu sig hafa náð mestum árangri jafnt á Íslandi sem og 

erlendis en hinn engum árangri.   

 

Af 2 húsgagnahönnuðum sem svöruðu báðum spurningum taldi 1 sig hafa náð 

mestum árangri á Íslandi en hinn jafnt á Íslandi sem og erlendis. Af 4 arkitektum 

töldu 75% sig hafa náð mestum árangri jafnt á Íslandi sem og erlendis eða 3 en 1 taldi 

sig hafa náð mestum árangri á Íslandi eða 25%. 1 af 2 landslagsarkitektum taldi sig 

hafa náð mestum árangri á Íslandi en hinn engum. 
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SPURNING 13  
Hér voru þeir þátttakendur sem töldu sig hafa náð meiri árangri erlendis beðnir um að 

nefna hvar. Af þeim 10 svarendum í spurningu 12 sem töldu sig hafa náð meiri 

árangri erlendis svöruðu 6 þessari spurningu. 3 svör voru ógild en skráðar voru 

athugasemdir sem áttu ekki við spurninguna. Til dæmis skrifaði einn svarandi enginn. 

Þau svör sem voru gefin, voru: Mið Evrópa og Norður Ameríka, Danmörk og 

Skandinavía.  

 

SPURNING 14  
Þátttakendur voru spurðir hvers konar kynningarefni þeir notuðu til að kynna vöru, 

hönnun og/eða þjónustu á HönnunarMars. Hér voru þátttakendur beðnir um að haka 

við allt sem við átti. 78 þáttakendur svöruðu spurningunni en 28 svöruðu ekki, 

svarhlutfallið var því 73,6%. 

 
Mynd 30. Kynningarefni sem þátttakendur notuðu 

 

Meirihluti þátttakenda nýttu sér kynningar á samfélagsmiðlum en þeir voru 68 eða 

65,1% svarenda. 56 eða 52,8% svarenda notuðu ljósmyndir. 47 eða 44,3% svarenda 

notuðu bækling. 37 eða 34,9% svarenda nýttu sér fréttatilkynningar og 6 þátttakendur 

eða 11,3% svarenda notuðu myndbönd. 6 þátttakendur eða 5,7% merktu við 

svarmöguleikann Annað og voru þeir beðnir um að tilgreina hvað. Allir skráðu niður 

svör en eitt þeirra var ógilt. Þar hafði verið skrifað nei. Þau svör sem voru gefin voru: 

Viðtöl í blöðum, rit, stólar, plansar/sýning og nafnspjöld. 

Við úrvinnslu þessarar spurningar áttaði höfundur sig á því að þessi spurning gæti 

hafa valdið ruglingi þar sem kynningarefni og kyningarmiðill eru sitt hvort hugtakið. 

44,3%	

34,9%	

52,8%	

11,3%	

65,1%	

5,7%	

26,4%	

Bækling	

Fréha$lkynningar	

Ljósmyndir	

Myndband	

Kynningar	á	samfélgasmiðlum	

Annað	

Ekkert	svar	



 

 
 

74 

Spurt er um kynningarefni en nokkrir svarmöguleikar spurningarinnar eru í raun 

kynningarmiðlar. Eftir á að hyggja hefði verið betra að hafa eina spurningu sem 

kannaði hvernig kynningarefni þátttakendur væru að nýta sér og aðra sem kannaði 

hvaða miðla þeir nýttu sér helst til að koma kynningarefni sínu á framfæri. Höfundur 

áttaði sig einnig á því að í svarmöguleikanum Bækling kemur ekki nógu skýrt fram að 

átt er við bækling HönnunarMars sem gefinn er út fyrir hverja hátíð og er einn af 

helstu kynningarmiðlum hátíðarinnar. 

 

Tegundir kynningarefnis voru bornar saman við árangur þátttakenda í HönnunarMars 

til að reyna að kanna hvaða kynningarefni sem og miðlar væru að skila svarendum 

mestum árangri. 

 
Mynd 31. Árangur í markaðssetningu og kynningarefni 

 

MARKAÐSSETNING 

Mjög hátt hlutfall svarenda sem notuðu myndbönd töldu sig hafa náð góðum eða mjög 

góðum árangri í markaðssetningu eða 83,4% en það voru þó ekki nema 10 

þátttakendur. Þeir sem notuðu fréttatilkynningar og töldu sig hafa náð góðum eða 

mjög góðum árangri voru 25 eða 67,5%. 42 eða 60,3% svarenda sem notuðu 

samfélagsmiðla töldu sig hafa náð góðum eða mjög góðum árangri. 33 eða 58,9% 

svarenda sem notuðu ljósmyndir töldu sig hafa náð góðum eða mjög góðum árangri og 

af þeim svarendum sem notuðu bækling töldu 25 eða 54,3% sig hafa náð góðum eða 

mjög góðum árangri. 
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Mynd 32. Árangur í sölu og kynningarefni 

 

SALA 

Hlutfall árangurs hvað varða sölu var frekar jafnt á milli kynningarefnis en meirihluti 

svarenda í öllum tegundum þess töldu árangur sinn hafa verið hvorki né.  

 

Hjá þeim sem notuðu myndband var þó jafnt hlutfall þeirra svarenda sem töldu sig 

hafa náð góðum eða mjög góðum árangri og þeirra sem töldu árangur sinn hafa verið 

hvorki né. Þeir sem nýttu sér myndband voru jafnframt stærst hlutafall þeirra sem 

töldu sig hafa náð góðum eða mjög góðum árangri eða 41,7% en þeir voru þó einungis 

5 talsins.  

 

Þeir sem notuðu fréttatilkynningar og töldu sig hafa náð góðum eða mjög góðum 

árangri voru 14 eða 37,8% svarenda. 19 sem notuðu ljósmyndir eða 33,9% svarenda 

töldu sig hafa náð góðum eða mjög góðum árangri. 22 eða 32,4% sem notuðu 

samfélagsmiðla töldu sig hafa náð góðum eða mjög góðum árangri og 11 eða 23,9 % 

sem notuðu bækling töldu sig hafa náð góðum eða mjög góðum árangri. Þeir voru þó 

einnig 11 eða 23,9% sem notuðu bækling og töldu sig hafa náð slökum eða mjög 

slökum árangri. 
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Mynd 33. Árangur í uppbyggingu tengslanets og kynningarefni 

 

UPPBYGGING TENGSLANETS 

Mikill meirihluti svarenda töldu árangur sinn vera góðan eða mjög góðan hvað varðar 

uppbyggingu tengslanets í öllum tegundum kynningarefnis þó var hlutfallið hæst hjá 

þeim sem nýttu sér fréttatilkynningar eða 83,8% en það var 31 þátttakandi.  

 

45 eða  78,6% þeirra sem notuðu ljósmyndir töldu árangur sinn vera góðan eða mjög 

góðan. 9 af þeim sem notuðu myndband eða 75.0% töldu sig hafa náð góðum eða 

mjög góðum árangri. Af þeim sem notuðu samfélagsmiðla voru 50 sem töldu sig hafa 

náð góðum eða mjög góðum árangri eða 73,5% og 31 eða 67,4% þeirra sem notuðu 

bækling töldu sig hafa náð góðum eða mjög góðum árangri. 

 

Höfundur bar einnig saman notkun tegunda kynningarefnis milli ára til að kanna hver 

þróun á tegundum kynningarefnis þátttakenda á HönnunarMars hefði verið frá 

upphafi hátíðarinnar. 
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Mynd 34. Notkun á tegundum kynningarefnis milli ára 

 

Á hverju ári eru það samfélagsmiðlar sem flestir þátttakenda nýta sér en eins og sjá 

má á mynd 35 hér fyrir ofan þá rokkar hlutfall á notkun tegunda kynningarefnis 

nokkuð á milli ára. Þó hefur notkun ljósmynda vaxið jafnt og þétt yfir árin en minnkar 

um 13,8% nú í ár frá árinu 2015 en 41 þátttakandi af 57 notuðu ljósmyndir árið 2015 

en 31 af 50 nú í ár. Athygli vekur að notkun allra tegunda kynningarefnis minnkaði nú 

í ár frá árinu 2015. 

 

Hlutfallsleg notkun bæklings var mest árin 2009 og 2014 en 56,3% þátttakenda 

notuðu hann þau árin og voru það 9 svarendur af 16 árið 2009 en 27 af 48 árið 2014. 

Notkun bæklings var minnst árið 2012 en 14 af 33 svarendum eða 42,4% notuðu hann 

þá.  

 

Fréttatilkynningar voru mest notaðar árið 2015 en 54,4% svarenda notuðu þær það 

árið en það voru 31 þátttakandi af 57. Fréttatilkynningar voru minnst notaðar árið 

2010 en 6 svarendur af 21 eða 28,6% notuðu þær þá.  

 

Hlutfall myndbanda í notkun kynningarefnis var stærst árið 2011 eða 19,2% en þá 

voru 5 þátttakendur af 26 sem nýttu sér slíkt. Hlutfall þeirra var minnst nú í ár eða 

einungis 6% og voru það 3 þátttakendur af 50.  
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Samfélagsmiðlar áttu stærstan hlut í tegundum kynningarefnis árið 2009 eða 87,5% 

en þá notuðu 14 af 16 svarendum samfélagsmiðla. Notkun samfélagsmiðla var minnst 

nú í ár eða 68,0% en 34 svarendur af 50 sem tóku þátt nýttu sér þá.  

 

Það kom höfundi á óvart að nú í ár hafði notkun svarenda á samfélagsmiðlum 

minnkað frá því í fyrra um 25,1%. Skýringin gæti legið í því að af þeim svarendum 

sem notuðu samfélagsmiðla voru flestir í aldurshópunum 30 – 39 ára og 40 – 49 ára. 

Töluverð fækkun var í þessum aldurshópum nú í ár frá árinu 2015 eða 23,4% í 

aldurshópnum 30 – 39 ára og 43,7% í aldurshópnum 40 – 49 ára. Það vakti einnig 

athygli höfundar hversu fáir svarenda í aldurshópnum 20 – 29 ára notuðu 

samfélagsmiðla í kynningarskyni eða  einungis 10,3%.   

 

SPURNING 15  
Þeir svarendur sem notuðu kynningar á samfélagsmiðlum voru beðnir um að nefna 

hvaða miðla. Af þeim 68 svarendum sem notuðu samfélagsmiðla svöruðu 67. Þrjú 

svör voru ógild en þar hafði einn svarandi skrifað Stöð 2 og tveir skrifuðu viðtal í 

Fréttablaðinu en þessir miðlar teljast ekki til samfélagsmiðla. Mynd 36 hér að neðan 

sýnir þá samfélagsmiðla sem nefndir voru en það voru Facebook, Instagram, Twitter 

og blogg. 

 
Mynd 35. Samfélagsmiðlar sem þátttakendur notuðu 

 

Nánast allir svarendur sem nýttu sér samfélagsmiðla í kynningarskyni notuðu 

Facebook en þeir voru 66 eða 97,1%. 33 notuðu Instagram eða 48,5% svarenda. 8,8% 

svarenda eða 6 notuðu Twitter en aðeins 1 þátttakandi eða 1,5% svarenda notaði 

blogg í kynningarskyni.  
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Höfundi fannst athyglisvert að 11,3% svarenda notuðu myndbönd sem kynningarefni 

en enginn hafði notað samfélagsmiðla á borð við YouTube eða Vimeo. Höfundi fannst 

einnig eftirtektarvert að enginn svarenda hefði nýtt sér Snapchat til markaðssetningar 

á sinni þátttöku í HönnunarMars.  

 
Mynd 36. Blanda af samfélagsmiðlum sem þátttakendur notuðu 

 

Eins og sjá má á mynd 37 voru flestir svarenda eingöngu að nota Facebook en þeir 

voru 28 eða 41,2%. Þó voru ekki nema tveimur færri eða 26 svarendur sem nýttu sér 

bæði Facebook og Instagram eða 38,2%. Enginn svarenda notaði bæði Facebook og 

Twitter eða Instagram og Twitter. Jafnframt notaði enginn svarandi aðeins Instagram, 

Twitter eða blogg til markaðssetningar. 6 eða 8,8% svarenda notuðu Facebook, 

Instagram og Twitter en aðeins 1 þátttakandi notaði Facebook, Instagram og blogg til 

markaðssetningar eða 1,5% svarenda. Sá aðili nýtti sér þó fleiri en eitt blogg. Enginn 

svarenda notaði alla ofangreinda samfélagsmiðla til að koma sínum viðburði á 

framfæri.  

 

SPURNING 16  
Hér var spurt til hvaða hóps þátttakendum gekk best að ná með þátttöku sinni í 

HönnunarMars. Við úrvinnslu þessarar spurningar áttaði höfundur sig á því að tveir 

svarliðir hefðu í raun verið endurteknir í könnuninni undir sitt hvoru heitinu þó. Við 

úrvinnslu voru svör þátttakenda í báðum liðum sameinuð. Svör úr liðnum Íslenskir 

viðskiptavinir voru sett inn í liðinn Íslenskir endursöluaðilar og svör úr liðnum 

Erlendir viðskiptavinir voru sett inn í liðinn Erlendir endursöluaðilar.  
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Í heildina svöruðu 69 þátttakendur spurningunni en 37 svöruðu ekki, svarhlutfallið var 

því 65,1% en svörun var misjöfn eftir liðum. Í liðnum Markaðssetningu svöruðu 65 

en 41 svöruðu ekki, svarhlutfallið í þeim lið var því 61,3%. Í liðnum Sölu svöruðu 63 

en 43 svöruðu ekki, svarhlutfallið í þeim lið var því 59,4%. Í Uppbyggingu 

tengslanets svöruðu 61 en 45 svöruðu ekki og var svarhlutfallið því 57,5% í þeim lið.  

 
Mynd 37. Hópar sem þátttakendur náðu best til 

 

Mjög stór hluti þátttakenda svaraði ekki þessari spurningu en þeim sem svöruðu gekk 

lang flestum best að ná til íslenskra endursöluaðila í öllum þáttum árangurs eða 

markaðssetningu, sölu og uppbyggingu tengslanets.  

 

MARKAÐSSETNING 

Hvað markaðssetningu varðar gekk flestum best að ná til íslenskra endursöluaðila en 

þeir voru 35 eða 33,0% svarenda. 14 eða 13,2% þátttakenda náðu best til íslensks 

almennings. 9 eða 8,5% svarenda gekk best að ná til íslenskra fjölmiðla. 4 eða 3,8% 

svarenda gekk best að ná til erlendra fjölmiðla og 3 eða 2,8% gekk best að ná til 

erlendra endursöluaðila.  

 

SALA 

Hvað varðar sölu gekk flestum best að ná til íslenskra endursöluaðila en þeir voru 43 

eða 40,6% svarenda. 14 eða 13,2% þátttakenda náðu best til íslensks almennings. 5 

eða 4,7% svarenda gekk best að ná til erlendra endursöluaðila. 1 þátttakandi taldi sig 
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hafa náð best til íslenskra fjölmiðla eða 0,9%. Engir svarendur töldu sig hafa náð best 

til erlendra fjölmiðla.  

 

Eftir á að hyggja hefði kannski verið betra að taka svarliðinn Sölu út úr þessari 

spurningu og hafa hann sér þar sem svarmöguleikarnir íslenskir og erlendir fjölmiðlar 

eiga varla við hvað árangursþáttinn sölu varðar. 

 

UPPBYGGING TENGSLANETS 

Hvað uppbyggingu tengslanets varðar gekk flestum best að ná til íslenskra 

endursöluaðila en þeir voru 34 eða 32,1% svarenda. 14 eða 13,2% þátttakenda náðu 

best til íslensks almennings. 5 eða 4,7% svarenda gekk best að ná til erlendra 

endursöluaðila og einnig til erlendra fjölmiðla. 3 eða 2,8% þátttakenda töldu sig hafa 

náð best til íslenskra fjölmiðla.  

 

Höfundur bar þessa spurningu saman við fagsviðin til að kanna hjá hvaða aðilum 

hönnunargreinarnar töldu sig ná bestum árangri. Svörun spurninganna var misjöfn 

milli liða og jafnframt mjög slök. Í Markaðssetningu svöruðu 65 en 41 svaraði ekki, 

svarhlutfallið var því 61,3%. Í liðnum Sölu svöruðu 63 en 43 svöruðu ekki og var 

svarhlutfallið í þeim lið því 59,4%. Í Uppbyggingu tengslanets svaraði 61 en 45 

svöruðu ekki, svarhlutfallið í þeim lið var því 57,5%.  

 
Mynd 38. Fagsviðin og hópar sem best gekk að ná til í markaðssetningu 
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MARKAÐSSETNING  

Eins og mynd 39 sýnir taldi rúmlega helmingur fagsviðanna sig ná best til íslenskra 

endursöluaðila hvað markaðssetningu varðar. Þó töldu báðir textílhönnuðanna sem 

svöruðu báðum spurningum sig hafa náð best til íslensks almennings. 4 af 6 

skartgripahönnuðum taldi sig hafa náð best til íslensks almennings eða 66,7%. 

Helmingur keramikera töldu sig hafa náð best til íslenskra endursöluaðila en hinn 

helmingurinn til íslensks almennings. 1 teiknari svaraði báðum spurningum en hann 

taldi sig hafa náð best til íslenskra fjölmiðla. 

 
Mynd 39. Fagsviðin og hópar sem þeim best gekk að ná til í sölu 

 

SALA  

Á mynd 40 má sjá að hvað sölu varðar töldu nær öll fagsvið sig hafa náð best til 

íslenskra endursöluaðila, þó ekki textílhönnuðir og grafískir hönnuðir. 2 

textílhönnuðir svöruðu báðum spurningum og töldu þeir sig hafa náð best til íslensks 

almennings. Þeir 3 af 6 grafískum hönnuðum sem svöruðu töldu sig einnig hafa náð 

best til íslensks almennings sem og helmingur skartgripahönnuða og keramikera.  
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Mynd 40. Fagsviðin og hópar sem best gekk að ná til í uppbyggingu tengslanets 

 

UPPBYGGING TENGSLANETS 

Hvað uppbyggingu tengslanets varðar töldu meirihluti fagsviða sig ná best til 

íslenskra endursöluaðila eins og sjá má á mynd 41 þó ekki þeir 2 textílhönnuðir sem 

eins og áður töldu sig hafa náð best til íslensks almennings. Af 8 grafískum hönnuðum 

sem svöruðu báðum spurningum voru 3 sem töldu sig hafa náð best til íslenskra 

endursöluaðila og aðrir 3 sem töldu sig hafa náð best til íslensks almennings. 2 

landslagsarkitektar svöruðu og taldi 1 sig hafa náð best til íslenskra endursöluaðila en 

hinn til íslensks almennings. 

 

SPURNING 17  
Hér var spurt hvort þátttakendum fyndist eitthvað mega betur fara í framkvæmd 

HönnunarMars til að auka árangur í markaðssetningu, sölu eða uppbyggingu 

tengslanets. Alls svöruðu 76 spurningunni en 30 þátttakendur svöruðu ekki, 

svarhlutfallið var því 71,7%. Svörunin var þó misjöfn milli liða. Í Markaðssetningu 

svöruðu 75 en 31 þátttakandi svaraði ekki, svarhlutfallið var því 70,8% í þeim lið. Í 

liðnum Sölu svöruðu 73 en 33 þátttakendur svöruðu ekki og var svarhlutfallið í 

honum því 68,9%. Í Uppbyggingu tengslanets svöruðu 70 þátttakendur en 36 svöruðu 

ekki, svarhlutfallið í þeim lið var því 66,0%.  
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Mynd 41. Hvað má betur fara 

 

Svörin fyrir alla þrjá þætti árangurs, markaðssetningu, sölu og uppbyggingu 

tengslanets, voru á mjög svipaðan veg og var hlutfall þeirra sem ekki svöruðu hátt. 

Meirihluti svarenda valdi svarmöguleikann Veit ekki en það voru 11 – 19 þátttakendur 

eða 34,9 – 39,6%. Þó voru nokkuð fleiri sem fannst eitthvað mega betur fara í 

markaðssetningu en sölu og uppbyggingu tengslanets. Þeim sem fannst ekkert mega 

betur fara voru 9 – 14 eða 8,5 – 13,2% þátttakenda. Í uppbyggingu tengslanets voru 

fleiri sem fannst ekkert mega betur fara en þeir sem fannst eitthvað mega betur fara. 

Þeir þátttakendur sem svöruðu játandi voru beðnir um að tilgreina hvað mætti betur 

fara hjá hverjum þætti árangurs.  

 

MARKAÐSSETNING 

Af þeim 19 svarendum sem fannst eitthvað mega betur fara í framkvæmd 

HönnunarMars til að auka árangur þátttakenda í markaðssetningu skrifuðu allir 

athugasemdir. Eitt svar var ógilt þar sem skrifað hafði verið, veit það ekki. Flestir 

svarendur, eða 6, vildu sjá meiri og jafnari umfjöllun um viðburði að hálfu 

HönnunarMars sem og í fjölmiðlum. Einn svarandi skrifaði: 

 

„Að ekki bara útvöldum stærri fyrirtækjum/nöfnum sé nánast eingöngu fjallað 

um í bloggi og öðru sem viðkemur viðburðinum.“ 

 

Annar svarandi  skrifaði: 
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„Ég veit ekki hvort þetta sé kannski mál fjölmiðlanna sjálfra að vera tilbúnir að 

birta umfjöllun og efni - sendi sjálf helling inn og ekkert var birt.“ 

 

Enn einn svarandi skrifaði: 

 

„Mætti vera töluvert meiri umfjöllun um HönnunarMars í fjölmiðlum, á 

faglegum nótum.“ 

 

Fjórir nefndu að viðburðir á HönnunarMars væru of margir og of dreifðir um borgina. 

Einn svarandi skrifaði: 

 

„Þrengja fókusinn, Hönnunar mars mætti líklega fækka viðburðum á megin 

dagskránni til að geta sinnt þeim viðburðum betur, held að það gæti einfaldað 

vinnuna í því að ná árangri.“ 

 

Annar svarandi skrifaði:  

 

„Of margir og mismunandi aðilar að sýna.“ 

 

Þriðji svarandi skrifaði: 

 

„Gera öllum sýnendum jafnt undir höfði.“ 

 

Einn svarandi vildi að sett yrði upp stór sýning undir einu þaki og þátttakendur valdir 

inn á hana og annar nefndi að leyfa ætti birtingu vörumerkja í bæklingi og á 

heimasíðu HönnunarMars. 

 

SALA 

Af þeim 11 svarendum sem fannst eitthvað mega betur fara í framkvæmd 

HönnunarMars til að auka árangur þátttakenda í sölu skrifuðu 10 athugasemdir. Tvær 

voru ógildar þar sem hafði verið skrifað, veit það ekki. Þrír svarendur vildu fá fleiri 

erlenda endursöluaðila og markvissara val á þeim en aðrar athugasemdir voru 

eftirfarandi: 
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„Hönnunarmiðstöð virkar meira sem kynningarmiðstöð en söluaðili - það vantar 

söluáherslu, sér í lagi hvað varðar erlendu aðilana.“ 

 

„Jafnvel hafa sérstaka söluviðburði á ákveðnum tíma fyrir alla þátttakendur, 

show room.“ 

 

“Er hönnuður og hef ekkert vit á sölumálum, það vantar að gefa okkur kost á að 

taka þátt í fleiri sýningum og svo þurfum við aðstoð við markaðsmálin.“ 

 

“Ægir öllu saman og jafnvel slæmri hönnunum og gæðum.“ 

 

„Það mætti vera stór skipulögð sölusýning frá einkareknum aðila í samstarfi við 

Hönnunarmiðstöð.“ 

 

UPPBYGGING TENGSLANETS 

Það voru 11 svarendur sem fannst eitthvað mega betur fara í framkvæmd 

HönnunarMars til að auka árangur þátttakanda í uppbyggingu tengslanets og skrifuðu 

allir af þeim athugasemdir sínar. 2 svör voru ógild þar sem hafði verið skrifað, veit 

það ekki.  Af svarendum voru tveir sem vildu að áhugasvið gesta á HönnunarMars 

væru könnuð en aðrar athugasemdir voru eftirfarandi: 

 

„Mætti vera meiri möguleikar á samtali milli hönnuða og gesta, meiri fókus á 

seminar, workshop og almennar umræður. Minni fókus á opnanir og partý.“ 

 

„Að það sé markvissari vinna að hálfu HönnunarMarsins hvað varðar pressu og 

kynningarefni til að ná til erlendra fjölmiðla og kaupenda.“ 

 

„Kannski skipulagðari event bara fyrir þátttakendur. Hef heyrt af 

hraðstefnumótum eða „speed dating“ á festivölum annars staðar þar sem 

listamennirnir eru bókstaflega neyddir til að kynnast hvor öðrum.“ 

 

„Skipuleggja fundi fyrir íslenska hönnuði með erlendum fjölmiðlum og 

innkaupastjórum. Ekki bara treysta á DesignMatch.“ 
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„Mögulega mætti vinna meira þvert á fög eða þvert á lönd með verkefni, eða 

finna leiðir til að fleiri nái að klukka hvorn annan í gegnum vinnu. Það stækkar 

tengslanetið.“ 

 

„Betra aðgengi á netinu fyrir erlenda aðila að upplýsingum um þá sem sýna, t.d. 

sameiginlegur gagnagrunnur.“ 

 

„Mætti vera fleiri viðburðir sem miða að hönnuðum og fagfólki, frekar en bara 

viðskiptavinum.“ 

 

SPURNING 18  
Að lokum voru þátttakendur spurðir hvort það væri eitthvað annað sem þeir vildu 

koma á framfæri varðandi árangur sinn af þátttöku í HönnunarMars. Alls skráðu 29 

svarendur athugasemdir sem bæði voru á jákvæðum og neikvæðum nótum en skiptust 

nokkuð jafnt. Jákvæðar athugasemdir voru þó aðeins fleiri en neikvæðar. Tvö svör 

voru ógild þar sem skrifað hafði verið nei, viðkomandi hafði því ekkert meira fram að 

færa.  

 

Nokkuð var um að svarendur nefndu mismunun á þátttakendum í umfjöllun, bæði í 

fjölmiðlum sem og á miðlum hátíðarinnar og að um klíkuskap væri að ráða í þeim 

efnum. Einn svarandi skrifaði:  

 

„Þeir sem ekki eru með í stóru sýningunum eins og hjá Epal og Hannesarholti 

eða samsýningum félaganna fá enga umfjöllun. Klíkuskapur er mikið ráðandi í 

umfjöllun.“ 

 

Annar svarandi skrifaði: 

 

„Reyndi mjög mikið að fá fjölmiðla og kynningu. Ekki allir á sama borði þar.“ 

 

Það var jafnframt komið inn á að skipulagning hátíðarinnar þyrfti að vera tímanlegri, 

að of mikið væri gert á síðustu stundu. Einn þátttakandi sagðist ekki taka þátt aftur 

með óbreyttu sniði en nefndi ekki hvað hann vildi sjá breytast. Annar svarandi 

skrifaði: 
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„Skilar sér 0% í sölu á vöru. Skilar sér lítið í kynningu í erlendum miðlum. 

Sömu gestir ár eftir ár. Setja gestum meiri skorður varðandi tengslamyndun. 

Hönnunarmiðstöð mætti skipuleggja fundi hönnuða og erlendra fjölmiðla og 

innkaupastjóra.“ 

 

Enn einn svarandi skrifaði: 

 

„Enginn sérstakur árangur, tíma og peningum betur varið í venjulega sölu og 

markaðssetningu. HönnunarMars er orðinn of stór til að það skipti einhverju 

máli að vera með. Það ætti að velja inn í þáttöku á HönnunarMars til þess að 

þeir sem væru með fengju eitthvað út úr því.“ 

 

Aðrar athugasemdir voru allar á svipaða leið og þær sem hér á eftir koma: 

 

„Gleði og góð stemming.“ 

 

„Við vorum mjög ánægð með staðsetningu sýningunnar okkar. Flott rými og 

góð stemning. Hlakka til að taka aftur þátt!“ 

 

„Flottur viðburður, sérstaklega fyrir minni fyrirtæki.“ 

 

„Landslagið hefur breyst mikið frá fyrsta HönnunarMarsinum, á þeim tíma var 

orðið hönnun varla nefnt í fjölmiðlum og umfjöllun um hönnun eða einstaka 

hönnuði heyrði til tíðinda.“ 

 

„Finnst að vanti meira utanumhald hjá þeim sem halda HönnunarMarsinn.“ 

 

„Gott framtak, jákvætt og skilar örugglega einhverju til lengri tíma.“ 

 

„Þakklæti, þetta er að koma hægt og rólega og við eigum nóg inni :).“ 

 

„Þetta er snilld!.“ 

 

„Takk!“ 
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7.1 Samantekt niðurstaðna 
Í upphafi var lagt upp með að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: Hver er 

árangur þátttakenda í HönnunarMars? Hvar ná þátttakendur í HönnunarMars 

mestum árangri? Hjá hvaða aðilum ná þátttakendur í HönnunarMars bestum 

árangri? 

 

Helstu niðurstöður spurningakönnunarinnar voru að rúmlega helmingur þátttakenda 

taldi sig hafa náð góðum eða mjög góðum árangri af þátttöku í HönnunarMars eða 

51,2%. Þrír þættir árangurs voru skoðaðir, markaðssetning, sala og uppbygging 

tengslanets. Af þeim þátttakendum sem töldu sig hafa náð góðum eða mjög góðum 

árangri voru flestir í árangursþættinum uppbygging tengslanets eða 54,7% svarenda. 

Hvað markaðssetningu varðar töldu 45,3% þátttakenda sig hafa náð góðum eða mjög 

góðum árangri. Í þættinum sölu töldu flestir árangur sinn vera hvorki né eða 42,5%. 

Þeir þátttakendur sem töldu sig hafa náð slökum eða mjög slökum árangri með 

þátttöku í HönnunarMars voru flestir í árangursþáttunum sölu og uppbyggingu 

tengslanets eða 14,2% í hvorum þætti. Þátttaka í HönnunarMars virðist því skila 

þátttakendum mestum árangri í uppbyggingu tengslanets af þeim þrem þáttum 

árangurs sem voru skoðaðir. 

 

Í öllum þrem árangursþáttum töldu meirihluti þátttakenda sig hafa náð mestum 

árangri á Íslandi eða 34,0 – 42,5%. Munurinn var þó minnstur í uppbyggingu 

tengslanets. Mjög lítill hluti þátttakenda náði bestum árangri erlendis eða 1,9 – 4,2%. 

Mestur árangur þátttakenda erlendis var í uppbyggingu tengslanets sem styður það að 

HönnunarMars henti best til árangurs í uppbyggingu tengslanets af þeim þrem þáttum 

árangurs sem skoðaðir voru.  

 

Þeir hópar sem þáttakendur töldu sig hafa náð best til með þátttöku sinni í 

HönnunarMars voru íslenskir endursöluaðilar í öllum þrem árangursþáttum eða frá 

33,0 – 40,6%. Mjög lítill hluti þátttakenda náði best til erlendra endursöluaðila eða 2,8 

– 4,7%.  

 

Aðrar niðurstöður könnunarinnar sýndu að meirihluti þátttakenda er ekki með 

fyrirfram væntingar um árangur af þátttöku í HönnunarMars og á það við um alla 
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þætti árangurs sem skoðaðir voru. Þá voru flestir af þeim svarendum sem voru með 

fyrirfram væntingar um árangur í uppbyggingu tengslanets og fæstir í sölu.  

 

Þátttaka í kaupstefnunni DesignMatch virðist almennt ekki vera mikilvæg til að ná 

árangri með þátttöku í HönnunarMars en þó virðist hún skila meiri árangri í 

uppbyggingu tengslanets. Meiri hluti þeirra þátttakenda sem töldu sig hafa náð góðum 

eða mjög góðum árangri hafði ekki tekið þátt í DesignMatch. Í þættinum 

uppbyggingu tengslanets voru þó fleiri sem töldu sig hafa náð góðum eða mjög góðum 

árangri og höfðu tekið þátt í DesignMatch eða 86,9% á móti 66,1% sem ekki höfðu 

tekið þátt í kaupstefnunni.  

 

Í svörum spurningakönnunarinnar kom fram þó nokkur gagnrýni á hvernig staðið er 

að kynningu á þátttakendum í HönnunarMars, bæði af hátíðinni sjálfri og hvað varðar 

umfjöllun í fjölmiðlum. En sumir þátttakendur virðast vera þeirra skoðunar að 

hönnuðum sem taka þátt í hátíðinni sé mismunað þegar kemur að kynningu á þeim í 

bæklingi HönnunarMars sem og á bloggi hátíðarinnar. Eins og fram kom í kafla 

6.2.2.1, samantekt viðtala þátttakenda í HönnunarMars, voru misjafnar skoðanir hvað 

þetta varðar hjá viðmælendum höfundar. Einn viðmælenda var ósammála þessu og 

taldi ekki vera um neitt slíkt að ræða og að allir fengju ágætis kynningu en annar taldi 

þetta vera rétt og minntis á að þátttakendur fái úthlutað mis miklu plássi í bæklingi 

hátíðarinnar þrátt fyrir að vera allir að borga sama skráningargjald. 

 

Nokkrir svarendur í spurningakönnuninni sögðu að þátttaka í hátíðinni virkaði 

hvetjandi fyrir þá til að halda sér við efnið og koma með nýjar vörur á hverju ári til að 

kynna á HönnunarMars. Þetta viðhorf kom einnig fram í viðtölum mínum við 

þátttakendur sem allir minntust á að þátttaka í hátíðinni virkaði vel sem aðhald til að 

staðna ekki í sköpun sinni.  
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8. LOKAORÐ 
Það leikur enginn vafi á því að mikil gróska hefur verið undanfarin ár innan íslenska 

hönnunarsviðsins og að hönnun og arkitektúr eru í sókn hér á landi. Þó virðast 

skapandi greinar og þá sérstaklega hönnun og arkitektúr vera vannýtt auðlind 

hérlendis. Einnig virðist vanta nokkuð uppá þá virðingu sem hönnunargreinarnar eiga 

skilið þrátt fyrir að sýnt hafi verið fram á að skapandi greinar séu orðnar einn af 

undirstöðuatvinnuvegum okkar Íslendinga.  

 

Þegar vinna við þetta verkefni hófst hafði höfundur ekki gert sér grein fyrir því hversu 

miklum fjármunum skapandi greinar á Íslandi væru að velta. Þá kom það höfundi 

sérstaklega á óvart hversu mikilla úrbóta er þörf á skráningu tölulegra gagna og 

upplýsinga hjá hinu opinbera hvað varðar fagsviðin innan hönnunargeirans. Eins og 

málum er háttað í dag er hvorki hægt með góðu móti að greina styrkleika eða 

veikleika, né einkenni og vaxtarmöguleika hverrar greinar. Höfundur telur 

nauðsynlegt að bæta gagnaöflun og skráningu upplýsinga hverrar greinar fyrir sig svo 

hægt sé að meta stöðu greinanna og hverju þær eru að skila íslensku efnahagslífi. 

Höfundur telur jafnframt að skortur á tölulegum upplýsingum hverrar greinarnar gæti 

verið ástæða skilningsleysis stjórnvalda og tregðu þeirra til að viðurkenna greinarnar 

sem einn af undirstöðuatvinnuvegum þjóðarinnar. 

 

Höfundur telur það mjög jákvætt framtak að íslensk stjórnvöld séu búin að fara í 

stefnumótun hvað varðar hönnun á Íslandi og setja fram Hönnunarstefnu Íslands 2014 

– 2018. Það veldur hinsvegar vonbrigðum að stjórnvöld virðast ekki nota stefnuna 

sem verkfæri til að vinna að framförum og lítið hefur gerst í þeim efnum síðan hún 

var kynnt í janúar árið 2014. Sem dæmi þá átti endurskoðun á henni að fara í gang á 

þessu ári en ekkert hefur orðið af því. Það er til lítils að fara í stefnumótarvinnu ef 

ekki á að vinna markvist eftir þeirri stefnu sem síðan er sett fram. 

 

Þó að ekki sé nægilega fastmótaður atvinnufarvegur hér á landi fyrir öll fagsvið 

hönnunar telur höfundur að mikil tækifæri geti falist í því hve lítil hefð er fyrir 

hönnunargreinunum á Íslandi. Þannig standa hönnuðum nær allir möguleikar opnir til 

að beina sínum fagsviðum og sinni hönnun í þann farveg sem þeir sjálfir óska. 

Höfundur telur jafnframt að sökum smæðar hafi Ísland alla burði til að skipa sér í 
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fremsta flokk meðal samkeppnishæfra þjóða ef tekið væri upp hér markvisst 

hönnunarhagkerfi að hætti hins breska Design Council og lögð yrði áhersla á hönnun 

og arkitektúr á öllum sviðum samfélagsins.  

 

HönnunarMars virðist í hugum flestra þátttakenda vera að skila þeim árangri þó helst 

hvað varðar uppbyggingu tengslanets. Einnig virðast nær allir sammála um að tilkoma 

hátíðarinnar hafi gert mikið fyrir kynningu á íslenskri hönnun hér á landi sem og 

erlendis. Jafnframt að HönnunarMars hafi stuðlað að vitundarvakningu íslensks 

almennings um hönnunarferlið og aukið veg og virðingu hönnunar á Íslandi. En nú 

þegar styttist í að hátíðin verði haldin í tíunda sinn er mögulega komin tími til að 

breyta um áherslur og hafa þær meira sölumiðaðri til að reyna að auka árangur 

þátttakenda hvað sölu varðar. Það kom þó fram að ekki eru allir þátttakendur hrifnir af 

því að HönnunarMars verði meira í líkingu við erlendar sölusýningar og vilja heldur 

að tilgangur hátíðarinnar sé eingöngu að vekja athygli og vitund á hönnun og 

arkitektúr og því sem er að gerast á íslenska hönnunarsviðinu. 

 

Að mati höfundar er HönnunarMars mikilvægur hlekkur í að koma íslenskum 

hönnuðum á framfæri og til að halda þeim við efnið ef svo má segja. Það kom fram að 

sumir taka þátt einfaldlega þátt til að „koma sér í gírinn“ aftur, vera með og hitta fólk 

úr sama geira. Samlegðaráhrifin er jafnframt erfitt að meta en þau eru án efa til staðar 

að mati höfundar. Það kom einnig fram að margir hönnuðir og arkitektar eru farnir að 

líta á HönnunarMars sem sína uppskeruhátið. HönnunarMars er vettvangur fyrir 

hönnuði, arkitekta og aðra áhugasama til að hittast og bera saman bækur sínar. Því eru 

án efa hægt að tengja fleiri viðburði við HönnunarMars þó að þeir séu ekki partur af 

opinberri dagskrá hátíðarinnar og jafnvel án vitneskju aðstandenda HönnunarMars.  
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9. UMRÆÐUR 
Það getur verið vandasamt að meta árangur af þátttöku í hátíðum á borð við 

HönnunarMars þar sem hann er oft huglægur og ekki áþreifanlegur. Erfitt getur verið 

fyrir hönnuðina að gera sér grein fyrir árangri af þátttöku sinni þar sem hann getur átt 

sér stað með með beinum eða óbeinum hætti. Sem dæmi gæti kynning á vöru átt sér 

stað á hátíðinni eða tengslamyndun en salan kemur svo kannski ekki fyrr en tveimur 

árum seinna. Ekki er víst að hönnuðurinn tengi söluna við HönnunarMars eða sé 

hreinlega meðvitaður að viðkomandi kaupandi sá vöruna þar fyrst og veitti henni 

athygli, þó að það hafi verið raunin. 

 

Það helsta sem þáttakendur í spurningakönnunni höfðu út á að setja hvað varðar 

framkvæmd HönnunarMars voru kynningarmál og umfjallanir í fjölmiðlum og virðist 

sem sumir telji að um einhverskonar klíkuskap sé að ræða í þeim efnum. Það gæti 

hjálpað til ef aðstandendur hátíðarinnar reyndu að upplýsa þátttakendur betur um 

hvernig kynningarmálum hátíðarinnar er háttað og hvernig fjölmiðlar virka. Sumir 

virðast halda að Hönnunarmiðstöð geti stjórnað um hverja eða hvaða viðburði 

fjölmiðlar velja að fjalla en sú er ekki rauninn.  

 

Hægt væri að halda undirbúningsfund með öllum þátttakendum þar sem um hálfgerða 

skyldumætingu væri að að ræða og hægt væri að koma öllum nauðsynlegum 

upplýsingum markvisst til þátttakenda og þeim gefið færi á að spyrja spurninga. Með 

því að upplýsa þátttakendur vel um hvernig staðið er að hátíðinni og kynningarmálum 

hennar má koma í veg fyrir misskilning og draga úr óanægju og óraunhæfum 

væntingum. Það væri líka hægt að setja saman upplýsingapakka og koma honum til 

allra skráðra þátttakenda með tölvupósti. 

 

Að mati höfundar gæti Hönnunarmiðstöð Íslands gert betur í að halda utan um 

upplýsingar um þá hönnuði sem tekið hafa þátt í HönnunarMars. Til dæmis safnað 

netföngum þeirra og öðrum nauðsynlegum upplýsingum í gagnagrunn. Til að byggja 

upp betra samband við hönnuðina og aðra hagsmunaaðila gæti Hönnunarmiðstöð 

jafnframt notast við CRM kerfi eða stjórnun viðskiptatengsla (e. Customer Relations 

Management). Hugmyndafræðin byggist á því að nýta tæknina til að safna 

upplýsingum um viðskiptavini og markhópa sem svo er hægt að nýta til að byggja 
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upp langtíma viðsiptasamband. Þó notast sé við tæknilega ferla í stjórnun 

viðskiptatengsla þá eru það samskipti manna á milli sem er grunnurinn í CRM og 

lykillinn að árangursríkum viðskiptasamböndum. CRM tengir saman fólk, ferla og 

tækni til að hámarka þjónustu til viðskiptavina og arðsemi þeirra. En með því að 

þekkja þarfir og væntingar viðskiptavina og rækta viðskiptasambandið er hægt að 

veita þeim mun betri þjónustu og auka þannig tryggð þeirra við fyrirtækið.  

 

Í tilfelli Hönnunarmiðstöðvar Íslands væru íslenskir hönnuðir og arkitektar og aðrir 

hagsmunaaðilar, sem Hönnunarmiðstöðin þjónar, viðskiptavinirnir. Með markvissri 

stjórnun viðskiptsambanda gæti Hönnunarmiðstöð stofnað til betra sambands við 

íslenska hönnuði og arkitekta og aðra hagsmunaðila og aukið þannig skilvirkni sína 

og þjónustu til þeirra hópa sem hún sinnir. Hönnunarmiðstöðin gæti til dæmis nýtt 

CRM kerfi til að kanna afstöðu og viðhorf þátttakenda eftir hverja hátíð. Hægt væri að 

senda út tvær kannanir, eina á hönnuðina sem tóku þátt og aðra á hina 

hagsmunaaðilana og fá þannig sjónarmið allra. Þær niðurstöður væri hægt nýta til að 

þróa hátíðina svo hún uppfylli þarfir þeirra og færi þátttakendum meiri árangur.  

 

Hönnunarmiðstöð hefur í gegnum árin sent út nokkrar kannanir í kjölfar 

HönnunarMars en þær eru sendar á alla félagsmenn fagfélaganna sem eiga 

Hönnunarmiðstöð burtséð frá því hvort þeir voru þátttakendur í hátíðinni það árið eða 

ekki. Höfundur telur þær kannanir ekki vera nægilega markvissar til að safna 

upplýsingum um viðhorf þátttakenda.  

 

Nokkuð ljóst er þó að þar sem HönnunarMars er mjög fjölbreytt hátíð og spannar öll 

svið hönnunar er ekki hægt að uppfylla þarfir allra hagsmunaaðila þar sem forsendur 

þátttöku í hátíðinni eru oft mjög mismunandi milli fagsviða.  

 

Einnig væri vert að skoða hvort HönnunarMars sé orðin of stór og dreifð því þá 

myndast hætta á að hátíðin missi marks og verði síður fagmannleg. Hægt væri að setja 

þröngari skorður um þátttöku til að gera hátíðina enn fagmannlegri og vandaðri. Það 

gæti jafnvel orðið eftirsóknarverðara fyrir hönnuði og arkitekta að taka þátt í 

HönnunarMars ef þátttaka væri takmörkuð á einhvern hátt. 
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Það yrði áhugavert rannsóknarefni að kanna enn frekar viðhorf hönnuða og arkitekta 

og skoða hvernig hægt væri að auka árangur hvað varðar markaðssetningu og sölu á 

HönnunarMars eða hvort hönnuðir telja að annar vettvangur væri hentugri til þess. 

Einnig telur höfundur að áhugavert að gera íslenska rannsókn á borð við þá sem kynnt 

var í kafla 4.3 um Hönnunarstefnu Íslands og fjallað er um Hönnunarstigann. Að 

kanna hvar íslensk fyrirtæki eru stödd í Hönnunarstiganum og þannig hversu mikið 

þau eru að nýta sér hönnunarþekkingu í gegnum sína verkferla. Þá telur höfundur 

jafnframt að vert væri að gera rannsókn á því hverju hátíðin HönnunarMars er að skila 

í þjóðarbúið þar sem erlendir ferðamenn eru farnir að gera sér ferð til landsins til að 

koma á hátíðina. Slík rannsókn hefur verið gerð á tónlistarhátíðinni Iceland Airwaves 

og er áætlað að hún skili um 400 – 500 milljónum (Margrét Sigrún Sigurðardóttir og 

Young, Thomas, 2011).  
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VIÐAUKAR 

VIÐAUKI 1: KYNNINGARBRÉF SPURNINGAKÖNNUNAR 
	
Kæri	viðtakandi,	
	
Ég	heiti	Íris	Ósk	Sighvatsdóttir	og	er	nemi	í	viðskiptafræði	með	áherslu	á	
markaðssamskipti	við	Háskólann	á	Bifröst.	Þessi	könnun	er	hluti	af	lokaverkefni	mínu	
og	er	markmið	hennar	að	skoða	árangur	af	þátttöku	í	HönnunarMars.	
	
Könnunin	er	unnin	í	samstarfi	við	Hönnunarmiðstöð	Íslands	og		lögð	fyrir	
þátttakendur	í	HönnunarMars	frá	árinu	2009	til	ársins	2016	og	þætti	mér	vænt	um	ef	
þú	gætir	gefið		þér	nokkrar	mínútur	til	að	svara	spurningunum.	
	
Tekið	skal	fram	að	nafnleyndar	er	gætt	og	ekki	er	hægt,	undir	neinum	
kringumstæðum,	að	rekja	svör	til	einstakra	þátttakenda.	Ekki	er	skylda	að	svara	
könnuninni	í	heild	sinni	né	einstökum	spurningum	og	þátttakendum	er	frjálst	að	
hætta	þátttöku	hvenær	sem	er.	Gögn	og	niðurstöður	þessarar	rannsóknar	verða	
eingöngu	notaðar	fyrir	þessa	einu	rannsókn.	
	
Ef	einhverjar	spurningar	vakna	í	sambandi	við	rannsóknina	er	hægt	að	hafa	samband	
við	mig	með	tölvupósti	á	netfangið	irisozk@simnet.is	
	
Með	fyrirfram	þökk	fyrir	þátttökuna	
	
Íris	Ósk	Sighvatsdóttir					
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VIÐAUKI 2: SPURNINGAKÖNNUN  
1.	Kyn?	
	

-			KK	
-			KVK	

	
2.	Aldur?	
	

-			20	–	29	
-			30	–	39	
-			40	–	49	
-			50	–	59	
-			60	–	69	
-			70	ára	eða	eldri	

	
3.	Búseta?	
	

-			Á	höfuðborgarsvæðinu	
-			Á	landsbyggðinni	
-			Erlendis	

	
4.	Á	hvaða	fagsviði	hönnunar/arkitektúrs	starfar	þú?	
	

-			Fatahönnuður	
-			Textílhönnuður	
-			Grafískurhönnuður	
-			Vöruhönnuður	
-			Húsgagnahönnuður	
-			Skartgripahönnuður/Gullsmiður	
-			Innanhússarkitekt/Innanhússhönnuður	
-			Landslagsarkitekt	
-			Arkitekt	
-			Annað,	hvað?____________________	

	
5.	Hvaða	fagfélagi	ert	þú	með	aðild	að?	
	

-			Arkitektafélagi	Íslands	
-			Félagi	húsgagna	og	innanhússarkitekta	
-			Félagi	íslenskra	landslagsarkitekta	
-			Félagi	vöru-	og	iðnhönnuða	
-			Leirlistafélagi	Íslands	
-			Fatahönnunarfélagi	Íslands	
-			Textílfélaginu	
-			Félagi	íslenskra	gullsmiða	
-			Félagi	íslenskra	teiknara	
-			Er	ekki	í	fagfélagi	
-			Annað,	hvað?_____________________	
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6.	Hversu	oft	hefur	þú	tekið	þátt	í	HönnunarMars?	
	

-			1	x	
-			2	x	
-			3	x	
-			4	x	
-			5	x	
-			6	x	
-			7	x	
-			8	x	

	
7.	Hvaða	ár	tókst	þú	þátt	í	HönnunarMars?		

Vinsamlegast	merktu	við	allt	sem	við	á		
	
-			2009	
-			2010	
-			2011	
-			2012	
-			2013	
-			2014	
-			2015	
-			2016	

	
8.	Af	hverju	kaust	þú	að	taka	þátt	í	HönnunarMars?	
	

Textabox	fyrir	svar.	
	
9.	Hefur	þú	tekið	þátt	í	kaupstefnunni	DesignMatch?	
	

-			Já	
-			Nei	
-			Veit	ekki	

	
10.	Hvernig	metur	þú	árangur	af	þátttöku	í	HönnunarMars	varðandi	þína	
vöru/hönnun/þjónustu	út	frá	eftirfarandi	þáttum?	
	

-			Markaðssetning	
-			Sala	
-			Uppbygging	tengslanets	

	
Hérna	voru	eftirfarandi	svarmöguleikar	gefnir	fyrir	hvern	þátt:	Mjög	góðan,	góðan,	
hvorki	né,	slakan,	mjög	slakan.	
	
11.	Hafðir	þú	fyrirfram	ákveðnar	væntingar	um	árangur	af	þátttöku	í	
HönnunarMars	varðandi	eftirfarandi	þætti?	
	

-			Markaðssetning	
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	 ef	já,	hvaða?______________________	
-			Sala	
	 ef	já,	hvaða?______________________	
-			Uppbygging	tengslanets	
	 ef	já,	hvaða?______________________	
	

Hérna	voru	eftirfarandi	svarmöguleikar	gefnir	fyrir	hvern	þátt:	Já,	nei.	
	
12.	Hvað	eftirfarandi	þætti	varðar,	hvar	finnst	þér	þú	hafa	náð		mestum	árangri	
með	þína	vöru/hönnun/þjónustu	með	þátttöku	í	HönnunarMars?		
	

-			Markaðssetning	
-			Sala	
-			Uppbygging	tengslanets	

	
Hér	voru	eftirfarandi	svarmöguleikar	gefnir	fyrir	hvern	þátt:	Á	Íslandi,	erlendis,	jafnt	á	
Íslandi	sem	erlendis,	engum	árangri.	
	
13.	Ef	meiri	árangur	erlendis,	hvar?	
	

Textabox	fyrir	svar.	
	
14.	Hverskonar	kynningarefni	nýttir	þú	til	að	kynna		vöru/hönnun/þjónustu	á	
HönnunarMars?	
	

-			Bækling	
-			Fréttatilkynningar	
-			Ljósmyndir	
-			Myndband	
-			Kynningar	á	samfélgasmiðlum	
-			Annað,	hvað?____________________	

	
15.	Ef	þú	nýttir	þér	kynningar	á	samfélagsmiðlum,	hvaða	miðlum?	
	

Textabox	fyrir	svar.	
	
16.	Hvaða	hóps	gekk	þér	best	að	ná	til	með	þátttöku	þinni	í	HönnunarMars	
varðandi	eftirfarandi	þætti?	
	

-			Markaðssetning	
-			Sala	
-			Uppbygging	tengslanets	

	
Hér	voru	eftirfarandi	svarmöguleikar	gefnir	fyrir	hvern	þátt:	íslenskir	viðskiptavinir,	
erlendir	viðskiptavinir,	íslenskir	endursöluaðilar,	erlendir	endursöluaðilar,	íslenskir	
fjölmiðlar,	erlendir	fjölmiðlar,	íslenskur	almenningur.	
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17.	Er	eitthvað	sem	þér	finnst	að	mætti	betur	fara	í	framkvæmd	HönnunarMars	til	
að	auka	árangur	þátttakenda	á	eftirfarandi	þáttum?		
	

-			Markaðssetning	
	 ef	já,	hvaða?______________________	
-			Sala	
	 ef	já,	hvaða?______________________	
-			Uppbygging	tengslanets	
	 ef	já,	hvaða?______________________	
	

Hérna	voru	eftirfarandi	svarmöguleikar	gefnir	fyrir	hvern	þátt:	Já,	nei,	veit	ekki	og	vill	
ekki	svara.	
	
18.	Er	eitthvað	annað	sem	þig	langar	að	koma	á	framfæri	varðandi	árangur	af	
þátttöku	þinni	í	HönnunarMars?	
	

Textabox	fyrir	svar	
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VIÐAUKI 3: ÍTREKUN UM ÞÁTTTÖKU Í SPURNINGAKÖNNUN 1 
	
Kæri	viðtakandi,	
	
Ég	hafði	samband	við	þig	fyrir	stuttu	vegna	rannsóknar	sem	fjallað	er	um	hér	fyrir	
neðan	en	hef	ekki	fengið	svar	frá	þér.	Til	að	niðurstöður	rannsóknarinnar	verði	
marktækar	vantar	mig	fleiri	svör	og	mundi	ég	kunna	að	meta	þína	þátttöku.	
	
Endilega	smelltu	á	hnappinn	fyrir	neðan	til	að	byrja	á	könnuninni	eða	halda	áfram	
með	hana.	Takk	fyrir	að	gefa	þér	tíma	í	þetta.	
	
Ég	heiti	Íris	Ósk	Sighvatsdóttir	og	er	nemi	í	viðskiptafræði	með	áherslu	á	
markaðssamskipti	við	Háskólann	á	Bifröst.	Þessi	könnun	er	hluti	af	lokaverkefni	mínu	
og	er	markmið	hennar	að	skoða	árangur	af	þátttöku	í	HönnunarMars.	
	
Könnunin	er	unnin	í	samstarfi	við	Hönnunarmiðstöð	Íslands	og		lögð	fyrir	
þátttakendur	í	HönnunarMars	frá	árinu	2009	til	ársins	2016	og	þætti	mér	vænt	um	ef	
þú	gætir	gefið		þér	nokkrar	mínútur	til	að	svara	spurningunum.	
	
Tekið	skal	fram	að	nafnleyndar	er	gætt	og	ekki	er	hægt,	undir	neinum	
kringumstæðum,	að	rekja	svör	til	einstakra	þátttakenda.	Ekki	er	skylda	að	svara	
könnuninni	í	heild	sinni	né	einstökum	spurningum	og	þátttakendum	er	frjálst	að	
hætta	þátttöku	hvenær	sem	er.	Gögn	og	niðurstöður	þessarar	rannsóknar	verða	
eingöngu	notaðar	fyrir	þessa	einu	rannsókn.	
	
Ef	einhverjar	spurningar	vakna	í	sambandi	við	rannsóknina	er	hægt	að	hafa	samband	
við	mig	með	tölvupósti	á	netfangið	irisozk@simnet.is	
	
Með	fyrirfram	þökk	fyrir	þátttökuna	
	
Íris	Ósk	Sighvatsdóttir				 	
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VIÐAUKI 4: ÍTREKUN UM ÞÁTTTÖKU Í SPURNINGAKÖNNUN 2 
	
Kæri	viðtakandi,	
	
Ég	hafði	samband	við	þig	fyrir	stuttu	vegna	rannsóknar	sem	fjallað	er	um	hér	fyrir	
neðan	en	hef	ekki	fengið	svar	frá	þér.	Til	að	niðurstöður	rannsóknarinnar	verði	
marktækar	vantar	mig	fleiri	svör	og	mundi	ég	kunna	að	meta	þína	þátttöku.	
	
Nú	er	síðasti	séns	til	að	vera	með	og	láta	skoðun	sína	í	ljós	hvort	heldur	til	að	lýsa	yfir	
ánægu	með	árangurinn	af	HönnunarMars	eða	koma	með	tillögur	um	breytingar	:)	
	
Endilega	smelltu	á	hnappinn	fyrir	neðan	til	að	byrja	á	könnuninni	eða	halda	áfram	
með	hana.	Takk	fyrir	að	gefa	þér	tíma	í	þetta.	
	
Ég	heiti	Íris	Ósk	Sighvatsdóttir	og	er	nemi	í	viðskiptafræði	með	áherslu	á	
markaðssamskipti	við	Háskólann	á	Bifröst.	Þessi	könnun	er	hluti	af	lokaverkefni	mínu	
og	er	markmið	hennar	að	skoða	árangur	af	þátttöku	í	HönnunarMars.	
	
Könnunin	er	unnin	í	samstarfi	við	Hönnunarmiðstöð	Íslands	og		lögð	fyrir	
þátttakendur	í	HönnunarMars	frá	árinu	2009	til	ársins	2016	og	þætti	mér	vænt	um	ef	
þú	gætir	gefið		þér	nokkrar	mínútur	til	að	svara	spurningunum.	
	
Tekið	skal	fram	að	nafnleyndar	er	gætt	og	ekki	er	hægt,	undir	neinum	
kringumstæðum,	að	rekja	svör	til	einstakra	þátttakenda.	Ekki	er	skylda	að	svara	
könnuninni	í	heild	sinni	né	einstökum	spurningum	og	þátttakendum	er	frjálst	að	
hætta	þátttöku	hvenær	sem	er.	Gögn	og	niðurstöður	þessarar	rannsóknar	verða	
eingöngu	notaðar	fyrir	þessa	einu	rannsókn.	
	
Ef	einhverjar	spurningar	vakna	í	sambandi	við	rannsóknina	er	hægt	að	hafa	samband	
við	mig	með	tölvupósti	á	netfangið	irisozk@simnet.is	
	
Með	fyrirfram	þökk	fyrir	þátttökuna	
	
Íris	Ósk	Sighvatsdóttir				
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VIÐAUKI 5: KYNNINGARBRÉF FYRIR VIÐTÖL HÖNNUÐA 
	
Sæl/l	[Nafn	viðtakanda]	
	
Ég	heiti	Íris	Ósk	Sighvatsdóttir	og	er	að	vinna	að	lokaverkefni	í	viðskiptafræði	með	
áherslu	á	markaðssamskipti	frá	Háskólanum	á	Bifröst.	Ég	er	að	skoða	árangur	af	
þátttöku	í	HönnunarMars	í	samstarfi	við	Hönnunarmiðstöð	Íslands	.	
	
Mig	langar	að	fá	að	taka	við	þig	létt	viðtal	um	upplifun	þína	af	þátttöku	í	
HönnunarMars.	Ef	þú	vildir	vera	svo	væn/vænn	að	gefa	þér	tíma	í	þetta	þá	mundi	ég	
vera	afar	þakklát.	
	
Með	þínu	leyfi	vil	ég	fá	að	taka	viðtalið	upp	svo	ég	geti	notað	það	sem	munnlega	
heimild	í	verkefninu.	Viðtalið	verður	nafnlaust	og	mun	fyllsta	trúnaðar	vera	gætt.	
Svör	verður	ekki	hægt	að	rekja	til	einstakra	þátttakenda	við	niðurstöður.	Ekki	er	
skylda	að	svara	einstökum	spurningum	og	er	þér	frjálst	að	hætta	þátttöku	hvenær	
sem	er.	Gögn	og	niðurstöður	þessarar	rannsóknar	verða	eingöngu	notaðar	fyrir	þessa	
einu	rannsókn.	
	
Með	fyrirfram	þökk	
	
Íris	Ósk	 	
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VIÐAUKI 6: SAMÞYKKI HÖNNUÐA VEGNA VIÐTALS 
 

	
	

Reykjavík,	nóvember	2016	
	
	
	
	
	
	
Ég	undirrituð/aður	hef	samþykkt	þátttöku	í	rannsókninni	Árangur	af	þátttöku	í	
HönnunarMars.		
Markmið	rannsóknarinnar	er	að	skoða	árangur	af	þátttöku	í	HönnunarMars.	
Rannsóknin	verður	framkvæmd	af		Írisi	Ósk	Sighvatsdóttur	nema	í	viðskiptafræði	
með	áherslu	á	markaðssamskipti	við	Háskólann	á	Bifröst.	Tilgangur	rannsóknarinnar	
er	að	kanna	hvaða	árangri	þátttaka	í	HönnunarMars	skilar	íslenskum	þátttakendum	
hátíðarinnar,	hjá	hvaða	hópum	þeir	ná	mestum	árangri	og	hvar	þeir	ná	mestum	
árangri.	
	
Viðtalið	verður	nafnlaust	og	mun	fyllsta	trúnaðar	vera	gætt.	Svör	verður	ekki	hægt	að	
rekja	til	einstakra	þátttakenda	við	niðurstöður.	Ekki	er	skylda	að	svara	einstökum	
spurningum	og	er	þér	frjálst	að	hætta	þátttöku	hvenær	sem	er.	Gögn	og	niðurstöður	
þessarar	rannsóknar	verða	eingöngu	notaðar	fyrir	þessa	einu	rannsókn.	
	
Með	kærri	þökk	fyrir	þátttökuna	
	
Íris	Ósk	Sighvatsdóttir																																																												
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
___________________________________	
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VIÐAUKI 7: VIÐTALSSPURNINGAR FYRIR HÖNNUÐI 
 
1. Á	hvaða	fagsviði	hönnunar	starfar	þú?	
	
2. Hvenær	tókst	þú	fyrst	þátt	í	HönnunarMars?	
	
3. Hversu	oft	hefur	þú	tekið	þátt	í	HönnunarMars?	
	
4. Hvaða	ár	tókst	þú	þátt	í	HönnunarMars?	
	
5. Miðað	við	hátíðina	í	ár,	finnst	þér	hátíðin	hafa	breyst	síðan	þú	tókst	fyrst	þátt?	
	

Ef	já,	hvernig?	
	
6. Finnst	þér	hátíðin	henta	jafn	vel	öllum	fagsviðum	hönnunar	og	arkitektúrs	til	

markaðssetningar	eða	kynningar?		
	

En		fyrir	sölu?	
	

En	fyrir	uppbyggingu	tengslanets?	
	
7. Miðað	við	hátíðina	í	ár,	finnst	þér	það	hafa	breyst	síðan	þú	tókst	fyrst	þátt?	
	

Ef	já,	hvernig?	
	
8. Finnst	þér	hátíðin	henta	jafn	vel	fyrir	allar	stærðir	fyrirtækja?		

Einyrkja,	lítil	fyrirtæki,	meðalstór	fyrirtæki,	stór	fyrirtæki?	
	

9. Miðað	við	hátíðina	í	ár,	finnst	þér	það	hafa	breyst	síðan	þú	tókst	fyrst	þátt?	
	

Ef	já,	hvernig?	
	

	
10. Finnst	þér	hátíðin	henta	jafn	vel	fyrir	óþekkta,	lítið	þekkta	og	vel	þekkta	hönnuði	

og	arkitekta?	
	

11. Miðað	við	hátíðina	í	ár,	finnst	þér	það	hafa	breyst	síðan	þú	tókst	fyrst	þátt?	
	

Ef	já,	hvernig?	
	

12. Hefur	þú	tekið	þátt	í	DesignMatch?	
	
13. Ef	já,	hvernig	árangri	finnst	þér	þú	hafa	náð	með	þátttöku	í	DesignMatch?	
	
14. Mundir	þú	vilja	sjá	einhverjar	breytingar	á	fyrirkomulagi	DesignMatch?	

	
Ef	já,	hverjar?	
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15. Hvernig	metur	þú	árangur	af	þátttöku	í	HönnunarMars	varðandi	þína	
vöru/hönnun/þjónustu	út	frá	markaðssetningu/kynningu?		
	
En	sölu?	

	
En	uppbyggingu	tengslanets?	

	
16. Hafðir	þú	einhverjar	fyrirfram	væntingar	um	árangur	af	þátttöku	í	

HönnunarMars	hvað	varðar	markaðssetningu?	
	

En	sölu?	
	

En	uppbyggingu	tengslanets?	
	

	Ef	já,	hverjar?	
	

17. Hvar	finnst	þér	þú	hafa	náð	mestum	árangri	með	þátttöku	í	HönnunarMars?		
	
	Á	Íslandi,	erlendis	eða	jafnt	á	Íslandi	sem	erlendis?	

	
18. Hvaða	hóps	finnst	þér	þú	hafa	ná	best	til	með	þátttöku	í	HönnunarMars?		

	
Íslenskum	endursöluaðilum,	erlenum	endursöluaðilum,	íslenskum	fjölmiðlum,	
erlendum	fjölmiðlum,	íslenskum	almenning?	

	
19. Er	eitthvað	sem	þér	finnst	að	megi	betur	fara	í	framkvæmd	HönnunarMars	sem	

að	þínu	mati	mundi	auka	árangur	þátttakenda?	
	

20. Er	einhver	annar	vettvangur	en	HönnunarMars	sem	þú	telur	hennta	betur	fyrir	
hönnuði	og	arkitekta	að	markaðssetja/kynna	sig	og	sínar	vörur	eða	þjónustu?	

	
En	fyrir	sölu?	

	
En	fyrir	uppbyggingu	tengslanets?	

	
21. Að	lokum,	er	eitthvað	sem	þú	vilt	bæta	við?	
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VIÐAUKI 8: VIÐTAL  VIÐ VIÐMÆLANDA A 
Á	hvaða	fagsviði	hönnunar	starfar	þú?	

Skartgripahönnun	

	

Hvenær	tókst	þú	fyrst	þátt	í	Hönnunarmars?		

Ég	hef	 tekið	þátt	öll	árin	 frá	því	að	ég	byrjaði	að	hanna.	Mér	 finnst	eins	og	ég	hafi	

tekið	þátt	frá	mars	2010.		

	

Þannig	þú	hefur	tekið	þátt	öll	árin	nema	fyrsta	árið?	

Já.	

	

Miðað	við	hátíðina	í	ár,	finnst	þér	hún	hafa	breyst	mikið	síðan	þú	tókst	fyrst	þátt?	

Já,	 hún	 hefur	 vaxið	 og	 hefur	 orðið	 að	 einhverju	 meira.	 Bæði	 upplifir	 maður	 hjá	

sjálfum	sér	að	maður	er	byrjandi	og	það	er	ákveðinn	byrjendabragur.	Fleiri	taka	þátt	

er	 tilfinningin	 sem	 ég	 hef	 og	 almenningur	 er	 að	 vakna	 til	 meðvitundar	 um	

Hönnunarmars	og	að	hátíðin	sé	orðin	þekktari.	Svo	finnst	mér	varðandi	gestina	sem	

hafa	verið	að	koma	að	utan	og	varðandi	aðra	hluti	sem	mér	hefur	þótt	mikilvægt	að	

taka	þátt	í	eins	og	lokapartý,	þá	hefur	það	breyst	mikið.	Fyrstu	skiptin	þá	fannst	mér	

ég	eiga	auðveldara	með	að	ná	dýrmætum	contöktum	fyrir	tengslanetið.	Þá	voru	að	

koma	hingað	erlendir	gestir,	mér	finnst	tilfinningin	vera	sú	að	það	sé	alltaf,	kannski	

ekki	sömu	erlendu	gestirnir	að	koma	en	alltaf	svipað	margir.	Það	hefur	ekki	vaxið	á	

milli	ára.		

	

Heldur	þú	að	þú	gætir	stækkað	þitt	tengslanet	ef	það	væru	að	koma	fleiri?	

Hún	er	kannski	ennþá	hátíðin,	eða	þessi	vika,	er	að	hún	er	alls	ekki	ómissandi	 fyrir	

hönnunargeirann	hérna.	Mér	 finnst	Hönnunarmars	vera	svona	hátíð	sem	gaman	er	

að	taka	þátt	í.	Maður	setur	sér	það	að	markmiði	að	vera	kominn	með	eitthvað	nýtt	

fyrir	Hönnunarmars.	Svo	finnst	mér	ég	standa	frammi	fyrir	því,	því	maður	er	að	reyna	

að	vaxa	út	fyrir	 Ísland	líka,	að	lokum	mun	Hönnunarmars	ekki	vera	ráðandi	um	það	

hvenær	 eitthvað	 nýtt	 kemur	 fram.	 Það	munu	 frekar	 vera	 sýningar	 úti	 í	 heimi	 sem	

maður	er	að	fara	að	taka	þátt	 í.	Eins	og	er	núna	þá	er	gaman	að	vera	þátttakandi	 í	

Hönnunarmars	 og	 taka	 þátt	 í	 þessu	 ferli.	 Maður	 neyðist	 til	 þess	 að	 fara	 og	 gera	
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myndatökuna	og	gera	þessa	hluti	sem	maður	hefur	komist	upp	með	að	þurfa	ekki	að	

gera	hérna	á	Íslandi	fyrir	íslenskan	markað.	Því	um	leið	og	við	erum	farin	að	horfa	út,	

selja	 út	 og	 láta	 framleiða	 fyrir	 okkur	 úti	 og	 taka	 þátt	 í	 hönnunarvikum	 í	 öðrum	

löndum	þá	verður	mikilvægara	að	miða	allt	sitt	við	High	–	sýningar		og	leggja	áherslu	

á	 allt	 kynningarefni.	 Mér	 finnst	 svolítið	 að	 þegar	 maður	 er	 að	 byrja	 þá	 er	 maður	

stundum	svolítið	seinn	að	koma	með	eitthvað	nýtt	og	maður	er	að	þróa	eitthvað	og	

byggja	 eitthvað	 upp.	 Á	 einhverjum	 tímapunkti	 þá	 ferðu	 í	 einhvern	 rythma	 og	 árið	

verður	 skipulagt	 út	 frá	 tímabilum.	 T.d.	 þetta	 er	 tímabilið	 sem	 allt	 verður	 að	 vera	

tilbúið,	þetta	er	tímabilið	sem	þú	færð	úr	framleiðslu,	þetta	er	tímabilið	sem	þú	þarft	

að	mynda	og	setja	upp	look.	Svo	kemur	fram	með	línu	og	sýnir	eitthvað.	Hvort	sem	

þú	 ert	 í	 fashion	 eða	 fötum	 eða	 í	 hönnunarmunum	þá	 detturðu	 í	 ákveðinn	 rythma	

sem	tekur	mið	af	sýningunum	þínum.	Það	eru	allir	í	greininni	að	þreyfa	sig	saman	að	

einhverju	 svona	 ársferli.	 Hönnunartímabilið,	 framleiðslutímabilið	 prótotýpur	

tilbúnar,	 myndatökur,	 vörubæklingar,	 kynningar,	 sýningar	 sölur,	 svo	 kemur	 úr	

framleiðslu.	 Sumir	 af	 mínum	 dýrmætustu	 contöktum	 sem	 ég	 hef	 náð	 að	 halda	

sambandi	við	ennþá	og	hafa	hjálpað	mér	í	Svíþjóð	og	Danmörku	er	fólk	sem	ég	hef	

kynnst	hér	á	Hönnunarmars	því	þeim	er	boðið	hingað.	Svo	hafa	verið	partý	og	maður	

hefur	verið	duglegur	að	sækja	viðburðina	og	gefið	sig	á	tal	við	fólkið	og	haldið	áfram	

tengslum.	Ég	er	búin	að	kynnast	aðilum	sem	hafa	hjálpað	mér	í	öðrum	löndum	og	hef	

myndað	vinasambönd	við	sem	er	mjög	mikilvægt	 í	þessum	bransa.	Það	hefur	verið	

það	mikilvægasta	 fyrir	mig.	Við	sögðum	á	 fundi	að	það	verður	munur	eftir	því	 sem	

greinin	stækkar	og	fleiri	taka	þátt.	Einn	af	fyrstu	Hönnunarmarsinum,	hvort	það	var	

annar	eða	þriðji	Hönnunarmarsinn	þá	voru	ég	og	Ingibjörg	Hanna,	við	gengum	bara	

um	með	10	manna	hóp	því	allir	gestirnir	stóðu	bara	eftir	í	einu	partýinu.	Það	voru	svo	

fáir	hönnuðir	þannig	að	við	löbbuðum	út	að	borða	á	veitingastað	og	fengum	contacta	

hjá	tímaritum	og	hönnunarmerkjum	og	svona.	Maður	finnur	núna	að	mikið	fleiri	eru	

um	hítuna.	

	

En	eins	og	sýningar	erlendis.	Finnst	þér	Hönnunarmars	hafa	hjálpað	þér	að	komast	

á	sölusýningar	erlendis?		

Nei	 ég	 myndi	 ekki	 segja	 það.	 Það	 hefur	 ekki	 komið	 neitt	 auka	 inn	 í	 gegnum	

Hönnunarmars.	Það	sem	mér	hefur	fundist	skipta	máli	og	mér	finnst	ég	hafa	kynnst	
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þar	 sem	ég	hef	 verið	mjög	dugleg,	 þó	það	hafi	 róast	 síðasta	 árið,	 af	 því	 að	það	er	

meðvituð	ákvörðun,	þá	hef	ég	verið	dugleg	að	grípa	öll	tækifæri	sem	mér	hafa	gefist.	

Ef	 ég	 er	 með	 hlut	 sem	 hefur	 farið	 á	 sýningu	 erlendis	 eða	 fengið	 að	 taka	 þátt	 í	

einhverju	projecti	erlendis	þá	hef	ég	stokkið	á	það	og	ég	bara	borga	það	sjálf.	Farið,	

flug,	reddað	mér	og	mætt	bara	ein	í	eitthvað	cocktailboð	í	Finnlandi	og	það	sem	ég	

hef	 lært	 af	því	 er	 að	því	 fleiri	 staði	 sem	þú	 ferð	á,	þá	 ferðu	að	greina	 svona	 sömu	

andlitin.	 Þú	 ferð	 að	 taka	 eftir	 því	 að	 þarna	 er	 einhver	 sem	 ég	 hef	 séð	 áður.	 Eftir	

ákveðinn	 tíma	þá	 fer	manni	að	 finnast	að	maður	 tilheyri	einhverjum	kjarna.	Þú	ert	

einhvers	staðar	og	sérð	sömu	andlitin	aftur	og	aftur.	Þetta	gerist	örugglega	 í	öllum	

greinum.	 Þá	 ferðu	 svolítið	 að	 vera	 í	 París	 og	 þennan	 hef	 ég	 séð	 áður.	 Í	 París	 þá	

labbarðu	upp	að	fólki	í	cocktailboði	og	segir	sæll	og	blessaður	og	þú	veist	að	þið	eruð	

bæði	ein	hérna	og	hann	á	kannski	gallerí	í	Svíþjóð	og	þannig	myndar	maður	contacta.	

Hönnunarmars	er	að	ákveðnu	leiti	mikilvægur	til	þess,	því	ég	hef	séð	fólk	hér	sem	ég	

hef	rekist	á	aftur	og	aftur	úti	 í	heimi.	Það	er	svolítið	búið	að	kynna	fyrir	manni	fólk.	

Maður	sér	þessi	andlit,	þó	svo	maður	sé	kannski	ekki	að	spjalla	við	alla.	Í	þessu	sem	

ég	hef	lært,	það	er	ekki	þannig	að	þú	haldir	sýningu	á	Hönnunarmars	og	sláir	í	gegn.	

Á	Hönnunarmars	þá	hefur	búð	komið	og	séð	vörurnar	og	boðið	mér	að	selja	hjá	sér.	

Yfirleitt	er	ekki	mikið	sem	kemur	út	úr	því	endilega.	Ekkert	meira	en	ef	maður	hefði	

verið	að	senda	póst	á	búðir	eða	reyna	að	kynna	sig	á	einhvern	annan	hátt.	Mér	finnst	

Hönnunarmars	vera	fyrst	og	fremst	fyrir	þetta.	Ég	hef	upplifað	líka	að	vera	úti	og	fólk	

tengir	mig	sem	skartgripahönnuðurinn	þarna	jaaaá.	Það	hjálpar	manni	svolítið.	

	

Finnst	þér	hátíðin	henta	jafn	vel	fyrir	öll	fagsvið	hönnunar	og	arkitektúrs	eða	finnst	

þér	hún	henta	betur	fyrir	suma	en	aðra?		

Mér	 finnst	 það	 að	 ákveðnu	 leiti.	 Hluti	 af	Hönnunarmars	 er	DesignMatch,	 þau	 sem	

mér	hefur	gefist	færi	á	að	hitta	þar	hefur	ekki	hentað	vel.	Ég	held	þau	séu	að	reyna	

að	vera	sanngjörn	og	einhvern	tímann	var	 lögð	áhersla	á	grafík	og	einhvern	tímann	

var	 lögð	áhersla	á	eitthvað	annað.	Mér	finnst	stundum	eins	og	af	því	að	ég	sé	með	

skartgripi	að	það	henti	ekki	eins	vel.	Ég	held	hún	henti	mest	litlum	interial	en	þó	ekki	

vegna	 þess	 að	 yfirleitt	 þegar	 fólk	 sem	 er	 að	 koma	 og	 skoða	 hvað	 er	 að	 gerast	 í	

hönnun	á	Íslandi	en	ekki	endilega	að	leita	að	hlutum	til	að	selja.	Í	þeim	atvikum	þar	

sem	 verið	 er	 að	 leita	 að	 einhverju	 til	 að	 selja	 þá	 hentar	 hátíðin	 best	 litlum	



 

 
 

115 

hönnunarmunum.	Þá	eru	það	þeir	sem	eru	að	gera	stærri	hluti	eða	mublur	en	ekki	

eins	fyrir	skart.	

	

En	eins	og	fyrir	hönnuði	eins	og	i-Hanna?	

Þetta	er	mest	fyrir	þá	sem	eru	að	gera	litla	hönnunarhluti.	Sumt	er	bara	hugsað	fyrir	

grafík	og	annað	hugsað	fyrir	eitthvað	annað.	Það	er	kannski	ekki	hægt	að	segja	það	

beint.	Það	eru	engar	væntingar	hjá	mér	um	að	þetta	sé	að	slá	rosalega	mikið	í	gegn	á	

Hönnunarmars	og	maður	sé	að	missa	af	rosalega	miklu.		

	

Hefur	þú	tekið	þátt	í	DesignMatch?	

Ég	hef	sent	inn	þrisvar	og	ég	hef	einu	sinni	tekið	þátt	í	því.		

	

Hvernig	árangur	fannst	þér	þú	hafa	fengið	út	úr	því?		

Nei	 það	 kom	 ekkert	 út	 úr	 því.	 Ég	 held	 að	 það	 sé	 líka	 vegna	 þess	 að	 ég	 er	 með	

skartgripi.	Það	er	eiginlega	enginn	að	leita	að	því.	

Eru	einhverjar	breytingar	sem	þú	myndir	vilja	sjá	á	fyrirkomulagi	DesignMatch?	

Ég	hef	aldrei	hugsað	mikið	um	það	hvernig	það	væri	ef	það	væri	öðruvísi.	

	

Er	eitthvað	sem	þér	finnst	að	mætti	breyta	til	að	auka	árangur	þeirra	sem	taka	þátt	

í	DesignMatch?	

Nei,	ekkert	 sem	mér	dettur	 í	hug.	Það	er	 svolítið	erfitt	og	ég	hef	heyrt	það	 líka	að	

fólkið	sem	er	að	velja	vörur	til	að	selja,	þá	erum	við	Íslendingar	svolítið	mikið	í	því	að	

framleiða	hérna	heima.	Ef	mig	langar	rosalega	mikið	að	komast	að	með	mínar	vörur	

hjá	 öðrum	 hönnunarfyrirtækjum	 þá	myndi	 ég	 stúdera	merkin	 sem	 væru	 að	 koma	

hingað	og	ég	myndi	hugsa,	hérna	er	þetta	merki	að	koma	og	þau	eru	að	 framleiða	

mikið	í	pappír	og	timbri.	Þú	myndir	skoða	svona.	Hönnunarmerkin	eru	svo,	þú	getur	

lesið	þau	útfrá	efninu.	Þetta	merki	er	svo	mikið	í	textíl	og	svo	framvegis.	Þá	myndirðu	

senda	inn	hugmyndir		í	takt	við	þeirra	stefnu.	Hingað	til	er	ég	mikið	meira	að	hugsa	

að	ég	sé	bara	með	mitt	merki.	Mig	langar	bara	að	framleiða	þetta	sjálf.	Ég	er	ekki	að	

reyna	að	komast	að	því	að	vera	freelance	hönnuður	og	hanna	fyrir	rosalega	marga.	

Kannski	 einhvern	 tímann.	 Ég	 held	 að	 maður	 þurfi	 að	 fara	 í	 einhverja	 hringi,	

hönnunargeririnn	 er	 rosalega	 mikið	 grasrótarstarf	 sem	 búið	 er	 að	 vera	 í	 gangi	
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síðastliðin	ár.	Margir	hönnuðir	eru	að	spreyta	sig	sjálfir,	sem	er	ekta	íslenskt	og	vera	

bæði	hönnuðir	og	 framleiðendur	og	vera	með	eigin	merki.	Það	eru	ennþá	rosalega	

margir	í	því	að	byggja	upp	sína	eigin	sýn.	

	

Finnst	þér	það	vera	af	nauðsyn	að	allir	eru	að	gera	allt	sjálfir	eða	vegna	þess	að	þau	

vilji	gera	það?	Þú	þarft	fjárfesta	til	þess	að	starta	og	gera	eitthvað,	er	það	auðvelt	

hér	heima?	

Nei	það	er	ekki	auðvelt.	Fjárfestar	hugsa	að	þetta	sé	svo	risky.	Hversu	raunhæft	er	

þetta?	Til	að	byrja	með	þá	hef	ég	fengið	inn	í	mitt	fyrirtæki,	en	til	að	byrja	með	þá	var	

það	bara	persónulegur	greiði.	Ef	þú	missir	áhugann	eða	lendir	í	slysi	þá	er	þetta	bara	

búið.	Um	leið	og	þú	nærð	þeim	stað	að	það	verður	til	saga,	reynsla	og	verðmæti	fyrir	

fólk,	þó	það	komi	eitthvað	fyrir	þig	þá	er	þetta	ekki	alveg	búið	en	það	tekur	rosalega	

langan	tíma.	Ætli	það	sé	ekki	annars	vegar	vegna	þess	að	það	er	nauðsyn	og	svo	að	

öðru	leiti,	fyrir	hvern	ættir	þú	að	vera	að	hanna?	Segjum	sem	svo	að	þú	sért	í	Svíþjóð,	

Danmörku	eða	Finnlandi	þá	geturu	hugsað	að	ég	getir	reynt	að	komast	að	hjá	iittala	

og	Marimekko	og	þessum	finnsku	hönnuðum	sem	ég	hef	hitt	þá	eru	ótrúlega	margir	

sem	hafa	unnið	hjá	iittala.	Ef	þú	ferð	inn	í	skóla	þá	geturðu	fengið	séns	á	að	vinna	hjá	

einhverjum	en	svo	kannski	byrjarðu	að	senda	inn	hugmyndir	til	IKEA	og	þú	getur	selt	

hugmyndirnar	þínar.		

	

Hérna	heima	þurfum	við	aðeins	meira	að	berjast	fyrir	því	að	útbúa	svona	tilbúinn	

atvinnufarveg,	ertu	sammála	því?	

Já,	það	er	enginn	 farvegur	og	hvert	ætti	maður	að	 fara	og	hver	ætti	að	borga	mér	

laun	og	svo	blandast	þetta	einmitt	líka	að	við		erum	sérvitur	og	okkur	langar	bara	að	

láta	okkar	drauma	 rætast	og	demba	okkur	 í	 þetta	og	 sjá	bara	hvað	gerist	og	 finna	

bara	út	úr	þessu	og	redda	þessu	bara.	Svo	er	annar	lúxus	sem	er	dýrmætur	og	hefur	

verið	hér	síðastliðin	ár.	Þú	hefur	haft	tækifæri	á	því	að	byrja	með	því	að	hanna	þína	

vöru,	láta	framleiða	bara	örfá	eintök	hér	heima.	Fyrirtækin	hafa	verið	liðleg	að	búa	til	

og	 hjálpa	 þér	 og	 þá	 hefur	maður	 tækfæri	 í	 að	 koma	 vörunum	 sínum	að,	 í	 flottum	

sölustöðum	 innan	um	virta	 hönnun,	 og	 verið	með	eiginlega	 ekkert	 overhead.	 Bara	

instagramsíðu,	facebooksíðu	og	lítið	nafnspjald	og	átt	kannski	bara	10	hluti	á	lager.		
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Þú	vilt	meina	að	það	sé	það	sem	sé	hægt	að	gera	hér	en	ekki	erlendis?	

Ég	tel	að	það	sé	erfiðara	að	komast	að.	Ég	þekki	nokkur	dæmi	og	best	mitt	eigið,	þar	

sem	ég	gat	þá	gert	með	því	að	láta	búa	til	hérna	heima	þá	gat	ég	verið	með	breiða	

línu	og	átt	ótrúlega	fáa	á	lager	alltaf.	Svo	var	ég	með	sölustaðina	mína	og	þeir	panta	

eitt	og	tvennt.	Kerfið	hérna	gerir	okkur	kleift	að	vinna	þetta	svona.	En	um	leið	og	þú	

þarft	að	fara	að	framleiða	þetta	úti	og	sitja	uppi	með	birgðir	þá	er	þetta	allt	annað.	

Núna	 erum	 við	 að	 skoða	 það	 eftir	 7	 ár,	 við	 erum	 búin	 að	 vera	 í	 ótrúlega	 mikilli	

undirbúningsvinnu	 og	mér	 finnst	 ég	 hafa	 farið	 í	 gegnum	 heilmikinn	 skóla	 bara	 að	

læra	hvernig	þetta	virkar.	Við	erum	búin	að	vinna	ótrúlega	mikla	vinnu,	búa	til	ferla,	

taka	upp	birgðakerfi,	bókhaldskerfi,	búa	til	sambönd	við	trausta	aðila	og	núna	erum	

við	að	láta	skoða	það	að	láta	framleiða	fyrir	okkur	í	öðrum	löndum.	Þá	þurfum	við	að	

geta	tekið	meira	magn	í	einu	og	skuldbinda	okkur.	Þá	erum	við	komin	í	aðeins	meiri	

áhættu.	 þetta	 er	 náttúrulega	 ótrúlega	 dýrmæt	 reynsla.	 Mér	 hefur	 líka	 fundist	

dýrmætt	að	þú	getur	sett	vöru	á	markað	og	þú	getur	fengið	frekar	fljót	viðbrögð	við	

því	hvað	er	að	virka	og	hvað	er	ekki	að	virka.		

	

Finnur	þú	aukningu	á	sölulegum	árangri	tengdum	Hönnunarmars?	

Ég	finn	aldrei	mun	því	salan	eykst	ekki	einu	sinni	í	búðunum	þar	sem	ég	er	að	sýna.	

	

En	í	sambandi	við	markaðssetningu	og	kynningu?	

Nei,	mér	finnst	það	ekki	hafa	verið.	En	reyndar	þá	hef	ég	lítið	verið	í	markaðssetingu.	

Ég	held	að	flest	litlu	íslensku	hönnunarfyrirtækin	séu	lítið	að	markaðssetja	sig.		

	

En	 fyrst	 þegar	 þú	 varst	 að	 taka	 þátt,	 fannst	 þér	 þú	 fá	 aukna	 athygli	 eða	 aukna	

kynningu	út	á	þátttökuna?	

Það	var	rosa	lítið,	jú	kannski	eitthvað.	Jú	jú	reyndar.	Það	hafa	verið	bloggarar	að	fjalla	

um	mig	og	eftir	Hönnunarmars	hafa	verið	myndir.	Tímaritin	hérna	heima	eru	að	birta	

umfjöllun	 um	 Hönnunarmars	 og	 hlutir	 frá	 mér	 hafa	 komið	 þangað.	 Hlutirnir	 hafa	

ratað	 í	 tímarit	 úti	 en	 yfirleitt	 er	 einhver	 ein	 birting	 ekki	 að	 fara	 að	 gefa	 eitthvað.	

Maður	skynjar	aldrei	svona	breakthrough.	Það	er	meira	að	eitthvað	sé	stillt	út.	Ég	hef	

upplifað	að	það	verði	allt	crazy	og	allt	klárast	og	svoleiðis.	Það	er	alltaf	gott	að	vera	

birt	 en	 annars	 snýst	 þetta	 meira	 um	 að	 poppa	 upp	 sem	 víðast.	 Í	 kringum	
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Hönnunarmars	þá	koma	bloggararnir	og	taka	upp	og	klippa,	myndir	og	viðtöl	þannig	

að	þeir	eru	alveg	aktívir	en	mér	finnst	Hönnunarmars	ekki	hafa	breytt	neinu	í	sölu.	

	

Finnst	þér	hátíðin	henta	jafnvel	fyrir	óþekkta,	lítið	þekkta	eða	vel	þekkta	hönnuði?	

Því	fleiri	sem	taka	þátt,	því	meiri	verður	keppnin	um	athyglina.	Það	er	svolítið	farið	út	

í	það	að	fólk	er	farið	að	hópa	sig	saman.	Lítið	þekktir	geta	fengið	athygli	bara	með	því	

að	vera	með	vegna	þess	að	þú	ert	innan	um	aðra	sem	eru	betur	þekktir.	Maður	hefur	

stundum	fundist	að	fólk	ætli	að	fara	á	þessa	10	staði	en	kemst	bara	á	einhverja	fjóra.	

Fólk	velur	úr	en	það	er	líka	bara	djúsí	og	sniðugt.	

	

Finnst	þér	þetta	eitthvað	hafa	breyst	frá	því	þú	tókst	fyrst	þátt	og	núna	í	dag?	

Já,	 en	þó	maður	hafi	 alveg	 verið	með	hnút	 í	maganum	yfir	 hvort	 það	 væri	 fólk	 að	

koma.	En	ég	var	samt	á	þannig	stöðum	að	maður	gat	næstum	stólað	á	að	fólkið	var	

að	fara	að	koma	á	þá	staði.		

	

Kannski	 svolítið	 eins	 og	 þú	 sagðir	 áðan,	 þá	 voru	 þessir	 litlu	 óþekktu	 að	 fá	meira	

breik?	

Já	við	fáum	að	vera	innan	um.	Ég	var	bara	að	byrja	og	þá	var	ég	að	sýna	í	Epal.	Maður	

vissi	að	rútan	kemur	pottþétt	með	öllum	erlendu	gestunum	og	það	verður	opnun	hér	

og	það	koma	rosa	margir.	Það	koma	ennþá	rosa	margir	þangað	en	það	er	orðin	meiri	

samkeppni	og	ekki	öruggt	að	allir	erlendu	gestirnir	komi	endilega	í	Epal.	Það	er	fullt	

prógram	hjá	 fólkinu	 sem	er	 að	 koma	og	það	hefur	 gerst,	 við	 stóðum	og	 vorum	að	

bíða	og	svo	kom	hálftóm	rútan,	því	þau	höfðu	verið	í	rosa	prógrammi	kvöldið	áður	og	

einhverjir	skiluðu	sér	ekki	í	rútuna	og	einhverjir	ákváðu	að	rölta	í	bænum.	Fólkið	sem	

er	 að	 koma	 hingað	 er	 líka	 með	 eigið	 plan	 eins	 og	 maður	 gerir	 sjálfur	 á	

hönnunarvikum	annarsstaðar.	Þó	Hönnunarmiðstöðin	 sé	búin	að	gera	dagskrá	 fyrir	

alla	erlendu	gestina	þá	geta	þau	ákveðið	að	skrifa	um	íslensk	barnaföt	og	"Where	to	

shop	in	Iceland"	og	skoða	búðirnar.	Þannig	það	er	ekkert	gefið	í	þessum	málum.	Ég	

hef	yfirleitt	fengið	góða	gesti	og	flotta.	

	

Er	 einhver	munur	 á	 því	 hvernig	 hátíðin	 hentar	 fyrir	 einyrkja	meðalstór	 eða	 stór	

fyrirtæki?	
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Ég	veit	það	ekki,	ég	hef	oft	hugsað	að	ég	sé	með	lítið	fyrirtæki.	Ég	gæti	alveg	keppt	

við	þessi	stóru.	Munurinn	er	sá	að	þau	eru	með	stór	partý.	Eitt	árið	þá	var	Ella	með	

V.I.P	partý	og	það	langaði	alla	í	það	og	auðvitað	fóru	allir.	Eins	og	þú	heyrir	ítrekað	þá	

snýst	þetta	í	raun	um	að	ná	í	contacta	sem	geta	orðið	vinir	mínir.		

	

Er	það	aðalástæðan	fyrir	því	að	þú	tekur	þátt	í	þessu?	

Já	þá	er	eiginlega	svolítið	þannig.	Mér	finnst	gaman	að	tjútta	með	vinum	mínum	en	

yfirleitt	 lít	 ég	 á	 þetta	 sem	 vinnu	 þar	 sem	 ég	 er	 að	 networka	 og	 hingað	 til	 hef	 ég	

eignast	og	náð	 í	dýrmæta	contacta	og	ég	hef	haft	 fyrir	því.	Það	sem	allir	spá	þegar	

þeir	koma	hingað	allir	gestirnir	og	allir.	Það	 fara	allir	að	hugsa	hvað	sé	svona	must	

see.	 Ég	 er	 örugglega	 eins	 þegar	 ég	 fer	 til	 Stokkhólms	 sem	 gestur	 og	 tek	 þátt	 í	

Stockholm	design	week.	Þá	fer	maður	að	tékka	á	öllum	vinum	sínum	og	hvaða	partý	

er	mest	mikilvægast	að	mæta	í.	Hönnunarmiðstöðin	getur	stýrt	því	líka.	Ef	þú	ert	að	

sýna	 í	Epal	þá	eru	miklar	 líkur	á	því	að	þau	séu	með	eitthvað.	Sparks	design	space	

sem	 reyndar	 er	 búið	 að	 loka	núna,	 auðvitað	 var	 það	 attraction.	Um	 leið	og	þú	ert	

búinn	að	sanna	þig	í	greininni,	ef	þú	ert	kúl	skiluru,	þá	er	miklu	líklegra	að	fólk	komi	

til	þín.	Auðvitað	eru	ákveðin	nöfn	sem	eru	þannig	að	maður	veit	að	það	munu	allir	

fara	þangað.	 Straumurinn	mun	 liggja	þangað,	 til	 þeirra.	Þau	eru	búin	að	 sanna	 sig.	

Maður	hefur	alveg	fundið	það	að	ef	maður	er	ekki	einn	af	þeim,	að	fólk	vilji	koma	á	

sýninguna	þína	en	það	skilar	sér	ekki	alltaf.	Það	sem	ég	er	alltaf	að	hugsa	og	hef	gert,	

þá	hef	ég	farið	á	eftir	fólkinu.	Ég	hef	líka	lært	að	meðan	ég	er	að	skoða	það	sem	aðrir	

eru	 að	 gera,	maður	 fer	 oft	 framhjá.	Maður	 verður	 bara	 ruglaður	 í	 hönnun,	maður	

missir	af.	Stundum	talar	maður	svo	mikið	við	einhvern	eða	eitthvað.	Það	sem	skiptir	

miklu	máli	líka,	einn	af	mínum	bestu	vinum	sem	ég	kynntist	á	Hönnunarmars	er	Svíi	

sem	vinnur	sem	blaðamaður.	Við	kynntumst	því	ég	fór	að	spjalla	við	hann	í	einhverju	

partýinu.	Ég	mundi	eftir	að	hann	kom	og	labbaði	bara	framhjá	dótinu	mínu,	svo	erum	

við	að	spjalla	og	hann	rekur	augun	í	hring	sem	ég	er	með	og	spurði,	gerðir	þú	þetta?	

Það	endaði	á	því	að	hann	skrifaði	grein	um	eitthvað	þema	sem	ég	var	með.	Ég	var	

með	svona	tréslaufur	og	svona	herraslaufur	og	svona	íslenskt,	en	hann	var	einmitt	að	

leita	að	einhverju	í	þessu	þema.	Auðvitað	nýtist	H	önnunarmars	betur	þeim	sem	eru	

orðin	einhvern	nöfn	en	þú	hefur	samt	alltaf	séns.	
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Það	hjálpar	kannski	þessum	litlu	að	tengja	sig	við	þessa	stærri?	

Já,	þetta	snýst	rosalega	mikið	að	vera	duglegur	að	fara	og	kynna	sig	og	heilsa	upp	á	

fólk	og	 vera	opinn.	 Ég	hef	 líka	boðið	 stelpu	 sem	ég	hef	 kynnst	úti	 þegar	ég	 var	 að	

sýna	þar.	Hún	er	Instagrammari,	hún	var	að	sýna	með	mér	eitt	árið.	Það	jók	samstarf	

hönnunar	á	milli	landa.	Við	höfum	verið	vinkonur	og	erum	núna	að	undirbúa	sýningu	

sem	verður	á	næsta	eða	á	þarnæsta	ári.	Svo	kynntist	ég	líka	íslenskri/danskri	stelpu	

sem	er	 í	 keramik	 en	hún	 var	 að	 sýna	 á	Hönnunarmars	 sem	gestur	 og	 við	 vorum	á	

sama	stað	og	þá	urðum	við	svona	teymi.	Það	er	líka	svona	sem	gerist.	

	

Þetta	ýtti	þá	undir	meira	alþjóðlegt	samstarf	á	milli	hönnuða	og	opnaði	nýjar	víddir	

og	ný	tækifæri	fyrir	ykkur?	

Já,	þá	er	okkar	pæling	núna	að	setja	upp	sýningu,	sem	við	munum	kannski	sýna	hér	á	

Hönnunarmars	og	kannski	líka	á	Stockholm	design	week	og	í	Kaupmannahöfn	af	því	

við	erum	saman	að	gera	þetta.	

	

Er	einhver	annar	vettvangur	heldur	en	Hönnunarmars	sem	þér	finnst	henta	betur	

fyrir	hönnuði	og	arkitekta	til	þess	að	kynna	sig	og	sína	vörur	og	þjónustu?	Einhver	

öðruvísi	vettvangur	eða	eitthvað	sem	þú	vildir	sjá	að	myndi	verða	gert?	

Nei	ég	held	ekki,	ekki	hérna	heima.	Maður	má	alveg	pæla	hvað	er	það	sem	dregur	

fólk	að?	Ég	hef	nokkrum	sinnum	farið	til	Stokkhólms,	það	er	rosalega	svipuð	pæling	

þar.	 Þar	 er	 ein	 stór	 sýning	 og	 ég	 hef	 stundum	 velt	 því	 fyrir	mér	 hvort	 þetta	muni	

kannski	þróast	í	þá	átt	hér.	Í	stað	þess	að	við	séum	með	viðburði	öll	úti	um	allt,	þá	sé	

ákveðinn	hópur	sem,	kannski	hópur	sem	vill	selja	til	annarra	verslana	eða	er	að	leita.	

Eins	og	 í	Stokkhólmi,	þá	er	ein	sýning	 í	 stórum	sal	þar	sem	eru	básar	og	þú	borgar	

fyrir	að	vera	þar	og	sýnir	og	kynnir	vörurnar	þínar.	Svo	að	auki	eru	viðburðir	úti	um	

allt	 eins	og	er	hérna	heima.	Hér	er	þetta	þannig	 að	þú	 færð	hugmynd	og	 vilt	 vera	

með	viðburð.	Hönnunarmiðstöðin	er	með	svona	utanumhald	að	því	 leiti	að	til	þess	

að	 vera	 skráð	 inn	 á	 Hönnunarmarssíðuna,	 bæklinginn	 og	 koma	 einhverju	

pressutengdu	 til	 þín	 þá	 þurfa	 þau	 að	 samþykkja	 þig.	 Þannig	 að	 einhver	 sem	 er	 að	

handbródera	getur	ekki	verið	að	sýna	neitt	á	Hönnunarmars	en	auðvitað	getur	hann	

sett	upp	sýningu	í	einhverjum	glugga	á	Laugarveginum	en	hann	má	ekki	nota	lógóið	

eða	 ver	 í	 dagskránni.	 Að	 öðru	 leiti	 þá	 er	 þetta	 bara	 í	 höndum	 hönnuða.	
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Hönnunarmiðstöðin	 er	 ekki	 að	 búa	 til	 viðburðina	 sjálfa	 heldur	 er	 þetta	 í	 okkar	

höndum	 eða	 verslana	 eða	 hverjum	 sem	 vilja	 taka	 þátt	 að	 vera	með	 viðburði.	 Svo	

getum	við	 leitað	til	Hönnunarmiðstöðvar	ef	okkur	vantar	rými,	ef	þau	vita	um	fleiri	

sem	eru	að	leita	sér	að	sýningarrými.	Þau	eru	að	aðstoða	heilmikið.	Þú	þarft	að	senda	

að	við	viljum	skrá	þennan	viðburð	og	segja	að	við	séum	að	sýna	svona.	Þannig	virkar	

svolítið	Hönnunarmars.	En	á	móti	virkar	það	þannig	að	þessu	er	dreift	um	allan	bæ,	

en	aftur	á	móti	þá	kemstu	ekki	á	allt.	Það	er	kannski	nóg	að	einhver	myndi	bjóða	upp	

á	 akstur	 á	 milli	 staða	 og	 þá	 væri	 hægt	 að	 stela	 fólkinu	 á	 alla	 staðina.	 Allir	 fara	 á	

þennan	stað	og	svo	á	næsta.	Ég	hugsa	að	kannski	muni	þetta	þróast	út	í	það	að	það	

verði	færri	staðir	og	þú	ferð	inn	í	þessa	byggingu	og	í	þessum	sal	og	þar	er	allskonar.		

	

Meira	svona	í	anda	þessara	stærri	sýninga,	básar	og	svoleiðis?	

Já.	Af	því	að	núna	hef	ég	verið	að	hringja	í	fólk	sem	ég	þekki	og	hefur	komið	og	er	í	

frábærum	 aðstöðum	 til	 að	 fjalla	 um	 Hönnunarmars	 og	 eru	 að	 vinna	 hjá	 flottum	

tímaritum.	Þau	hafa	stundum	sagt	að	þau	vilja	koma	en	þau	séu	búin	að	segja	þessa	

sögu,	að	það	sé	margt	spennandi	að	gerast	á	Íslandi.	En	þetta	fólk	fer	alltaf	til	Mílanó	

en	það	er	alls	ekki	nýtt	að	það	sé	verið	að	sýna	í	Mílanó.	Fréttirnar	þeirra	eru	svolítið	

svona,	 við	 erum	að	 koma	 til	 Íslands	 til	 að	 segja	 að	 eitthvað	 sé	 að	 gerast	 á	 Íslandi,	

hönnun	er	að	vaxa	og	þau	geta	ekki	 farið	að	birta	það	ár	eftir	ár.	Á	næsta	ári	viltu	

segja	hvað	er	að	gerast	í	Afríku	eða	í	Mexíkó.	Ég	hugsa	að	til	þess	að	fólk	vilji	koma	

aftur	 og	 aftur	 og	 taka	 þátt	 í	 Hönnunarmars	 þá	 þyrfti	 að	 fá	 fleiri	 sýningar.	 Búa	 til	

aðeins	öðruvísi,	þannig	það	sé	aðeins	meira	spennandi	að	koma	og	að	það	sé	sýning.	

Búa	til	grunn	þannig	það	séu	fleiri	að	sýna	hérna,	þetta	ítalska	merki	og	þetta	sænska	

merki.	Ef	þú	þarft	að	réttlæta	fyrir	yfirmanninum	þínum	að	koma	til	Íslands	og	hafa	

ógeðslega	gaman	en	síðan	líka	að	fara	að	networka	fullt	og	hitta	fullt	af	fólki.	

	

Ef	það	væru	einhverjir	aðilar	sem	kæmu	á	hverju	ári	með	eitthvað	nýtt?	

Ég	het	t.d.	talað	við	strák	sem	er	kallaður	gallerý	Stefán	og	hann	er	allsstaðar	þar	sem	

ég	fer.	Ég	spurði	hann	hvar	ég	ætti	að	vera	að	sýna.	Þá	var	ég	að	sýna	í	París,	því	það	

kostar	allt	eitthvað.	Hann	sagði	að	í	ár	þá	myndi	ég	vilja	vera	í	Osló.	Þeir	eru	að	rífa	

upp	sína	hönnunarviku	og	fullt	djúsí	að	gerast	þar.	Ef	maður	myndi	fara	þangað	sem	

innkaupaaðili	fyrir	verslun	eða	að	leita	einhverju	í	framleiðslu	eða	í	hönnun.	Svo	ef	ég	
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ætla	að	fara	aftur,	þá	er	það	vegna	þess	að	þú	vilt	ekki	sjá	það	sama.	Annað	hvort	

vegna	þess	að	þú	getur	svo	slegið	svo	margar	flugur	með	því	að	fara	þangað	eða,	æji.	

Mér	 þætti	 gaman	 að	 vita	 hvort	 það	 sé	 erfitt	 fyrir	 Hönnunarmiðstöðina	 að	 fá	 gesti	

hingað	eða	ekki.	Af	því	þessi	símtöl	sem	ég	hringdi	þá	var	ég	að	hringja	fyrir	vinkonu	

mína	sem	var	að	vinna	í	hönnun	og	spyrja	hvort	að	þessir	aðilar	væru	tilbúnir	til	þess	

að	 koma.	 Svörin	 voru	 yfirleitt	 nei,	 ég	 er	 eiginlega	 búinn	 að	 koma	 og	 þarf	 ekki	 að	

koma	 aftur.	 Mér	 þætti	 það	 geðveikt	 að	 koma	 aftur,	 en	 ég	 gæti	 ekki	 selt	

yfirmanninum	mínum	hugmyndina	um	að	borga	fyrir	mig	aftur.	Ég	er	ekki	viss	um	að	

það	fái	pláss	í	blaðinu	mínu.	Auðvitað	eru	náttúrulega	gestir	sem	koma	aftur	og	aftur	

af	því	þeir	eiga	vini	hérna,	eru	að	gera	eitthvað	hérna,	eru	bloggarar	og	eru	frjálsir.		

	

Er	eitthvað	sem	þér	finnst	að	megi	betur	fara	í	framkvæmd	Hönnunarmars	til	þess	

að	auka	árangurinn?	

Ég	veit	ekki,	Ég	veit	að	það	er	verið	að	byggja	þetta	upp	og	rosaleg	vinna	sem	fer	 í	

það.	Manni	finnst	þau	vera	geðveikt	dugleg.	

	

En	ef	Hönnunarmiðstöðin	ætti	fullt	af	peningum,	hvað	myndiru	þá	gera?	

Þá	myndi	ég	vilja	að	þau	héldu	nógu	mikið	af	veislum	þannig	maður	geti	networkað	

nógu	mikið.		

	

Í	 tengslum	við	sölu,	 finnst	þér	að	þetta	ætti	að	vera	meira	svona	kaupmessa	eða	

eitthvað	í	þá	átt?	

Við	Íslendingar	erum	svolítið	flippuð,	frjáls	og	skemmtileg,	þar	sem	ég	hef	komið	þar	

hef	ég	fengið	athygli	en	samt	þá	eru	svo	margir	 í	heiminum	að	gera	svo	ógeðislega	

flott	að	maður	 finnur	einhvern	veginn	að	það	er	ekki	nóg	að	gera	 flotta	vöru,	sýna	

hana	á	flottum	stað	og	vera	með	góð	verk.	Það	er	ekki	einu	sinni	nóg.	Maður	finnur	

það	bara	 sjálfur	 ef	 ég	þyrfti	 að	 velja,	 hvort	heimilið	mitt	 gæti	 ekki	 bara	 rúmað	allt	

þetta	flotta	sem	mig	langar	í.	Hvað	er	það	sem	ræður	því	hvert	þú	ferð,	af	hverjum	

þú	ákveður	að	kaupa,	afhverju	þú	ferð	í	þessa	búð	en	ekki	þessa.	Við	hvern	er	gott	að	

eiga	 samskipti,	 hvern	 þekkiru	 og	 hverjum	 treystirðu?	 Þetta	 snýst	 mikið	 fyrst	 og	

fremst	um	samskipti.	
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Er	 það	 þannig	 að	 uppbygging	 tengslanetsins	 kemur	 fyrst	 og	 svo	 kemur	 allt	 hitt	 í	

kjölfarið?	

Já,	það	gefur	Hönnunarmars	allt.	Ég	vil	vanda	mig	og	gera	fallegt	en	áherslan	er	alltaf	

á	að	eignast	og	styrkja	tengsl	og	fá	kontakta.	Ég	hef	alltaf	markmið	um	að	ná	þremur	

í	hvert	skipti.	Það	hefur	verið	mitt	takmark.	Svo	eru	nokkrir	aðilar	sem	eru	að	koma	

aftur	og	aftur.	T.d.	tveir	strákar	koma	alltaf	frá	Svíþjóð	og	þeir	voru	einhvern	tímann	

að	gefa	út	bók	og	þá	bauð	ég	þeim	að	ég	græi	speis	fyrir	þá.	Á	móti	kom	að	þegar	ég	

var	að	sýna	í	Svíþjóð	þá	hjálpuðu	þeir	mér	að	setja	upp	þar	og	plögga	mér	þar.	Þessir	

vinir	mínir	sem	ég	kynnist	hér,	ég	hitti	þá	þegar	ég	fer	út	og	svo	förum	við	saman	í	

cocktailpartý,	 þar	 kemur	 verslunareigandi	 og	 þeir	 kynna	 mig	 fyrir	 fólki	 sem	 þeir	

þekkja	úti.	Núna	er	ég	að	selja	þeim	og	seinna	var	ég	að	sýna	hjá	þeim.	Svona	gerist	

þetta	svolítið	allsstaðar.	Það	eru	náttúrulega	alltaf	einhverjir	sem	eru	uppgötvaðir	en	

in	general	þá	er	það	þetta.	Hönnunarmars	hefur	hjálpað	mér	með	þetta.	Það	hefur	

verið	 svona	 byrjunin	 og	 þú	 nærð	 einhverjum	 kontöktum.	 Svo	 hef	 ég	 farið	 og	 fylgt	

þeim	eftir	og	út	frá	þeim	hef	ég	kynnst	fleiri	vinum.		

	

Þér	finnst	gott	að	hafa	Hönnunarmars,	þú	veist	að	hann	kemur	á	hverju	ári,	alltaf	í	

mars.	Er	hann	svona	aðhald	fyrir	þig	í	þínu	ferli,	tilbúin	með	þetta	þarna	og	koma	

með	nýjungar?	

Já	 hann	 er	 það.	Maður	 verður	 að	 vera	með	 svona.	 Það	 er	 einmitt	 verið	 að	 herða	

kröfurnar	þar.	Það	er	bannað	að	sýna	gamalt	dót.	Þú	átt	bara	að	sýna	nýtt.	Það	er	

rosalega	dýrmætt.	Það	kemur	pressa	á	þig	því	ef	þú	ætlar	að	taka	þátt	þá	verðuru	að	

vera	með	eitthvað	nýtt.	Svo	er	líka	alltaf	gaman	að	hitta	fólkið	sem	er	í	greininni.	Ég	

hitti	 alltaf	 sama	 liðið	 í	 greininni	 hér	 en	 það	 er	 gaman	 þarna	 því	 þá	 fer	maður	 og	

spjallar	og	heyrir	hvað	hinir	eru	að	gera.		

	

Er	 eitthvað	 sem	 þú	 vilt	 bæta	 við	 að	 lokum?	 Eitthvað	 sem	 þér	 finnst	 að	 ég	 hafi	

gleymt	að	spyrja	þig	um?	

Eitt	sem	mér	dettur	í	hug	núna	er	hversu	lítið	þetta	kostar.	Það	kostar	ekki	mikið	að	

taka	 þátt	 og	 það	 er	 svolítið	 kúl	 að	maður	 geti	 skráð	 viðburð	 hjá	 þeim	og	 þú	 færð	

prentaða	mynd	í	bækling	og	það	er	komið	með	fólk	til	þín.	
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Eruð	þið	að	borga	eitthvað	þátttökugjald?	

Já,	þú	borgar	fyrir	skráninguna.	

	

Er	það	í	öðrum	sýningum,	þarftu	að	kaupa	þig		inn	í	þær?	

Já,	ef	þú	vilt	skrá	viðburð	 inn	á	einhverju	þá	þarftu	að	borga	fyrir	það.	Ef	þú	ferð	á	

sýningu	eins	og	svona	vörusýningu	þá	þarftu	að	borga	rosalega	mikið.	Maður	hefur	

líka	fundið	að	á	þannig	vörusýningum	í	París,	5	dagar	á	svona	stórri	sýningu	gefa	þér	

jafnmarga,	 jafnvel	færri	 langvarandi	kontakta	eða	vini	þar.	Ég	hef	fengið	miklu	fleiri	

nafnspjöld	 og	 kontakta	 heldur	 en	 hér,	 eitthvað	 af	 þeim	 verður	 aldrei	 neitt	 en	

eitthvað	lifir.	Einhver	framleiðandi	sem	mun	kannski	vinna	með	þér	í	framtíðinni.	Hér	

hefur	maður	náð	dýpri	tengslum.		

	

Þér	finnst	kannski	að	eins	og	Hönnunarmars	er	núna	auðveldar	ykkur	að	taka	þátt	

vegna	þess	hversu	lítið	fjárhagslegt	umfang	er	í	kringum	það?	

Já	ég	hugsa	það.	Það	er	allavega	einn	punktur	sem	er	áhugaverður	við	það.	Það	er	

náttúrulega	ótrúlega	magnað	að	það	sé	ein	miðstöð	sem	er	að	vinna	fyrir	okkur	og	

við	erum	ekki	að	borga	neitt.	Sem	er	bara	að	búa	til	fyrir	okkur.		

	

Finnst	 þér	 eitthvað	 vanta	 upp	 á	 kynningu	 á	 þátttakendum	 í	 Hönnunarmars	 eða	

fjölmiðla	umfjöllum	um	hátíðina	og	þátttakendur?	

Nei,	það	held	ég	ekki,	mér	finnst	við	alveg	fá	ágætis	kynningu.	

	

Hvað	er	þitt	fyrirtæki	stórt?	

Við	erum	með	ca.	2	–	3	stöðugildi	en	um	6	–	7	starfsmenn	því	það	eru	eiginlega	allir	í	

hlutastarfi.	
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VIÐAUKI 9: VIÐTAL VIÐ VIÐMÆLANDA B 
Þú	ert	menntaður	fatahönnuður,	er	það	ekki?	

Textílhönnuður	 úr	 gamla	 Myndlistar	 og	 handverksskólanum	 ári	 áður	 en	 hann	

breyttist	í	Listaháskólann.		

	

Hefur	þú	farið	erlendis	líka	eitthvað	að	mennta	þig?	

Nei,	ég	fór	í	raun	beint	eftir	útskrift,	þá	gerði	ég	línu	sjálf	í	smá	stund.	Síðan	tók	ég	við	

hönnunardeildinni	hjá	66°	Norður	og	stýrði	henni	í	7	ár.	Það	var	eiginlega	minn	skóli.	

Ég	ætlaði	aldrei	endilega	að	verða	fatahönnuður.	

	

Hvað	er	langt	síðan	þú	byrjaðir	með	þitt	fyrirtæki?	

Við	urðum	11	ára	núna	í	haust	og	það	var	2005	sem	við	lögðum	af	stað.	

	

Þannig	þetta	hefur	bara	gengið	vel?	

Já,	við	 rekum	þetta	hjónin	þar	sem	við	eigum	þetta	saman.	Við	vorum	bæði	 í	öðru	

fullu	 starfi	 annars	 staðar	með	og	þannig	vorum	við	alveg	 í	 tvö	ár.	Ég	var	að	hanna	

fyrir	66°	samhliða	og	Jóel	er	músikant	og	spilaði	karíókí	fyrstu	árin	okkar	hér.	

	

Hvaða	 stærð	 myndirðu	 segja	 að	 fyrirtækið	 ykkar	 væri	 orðið	 í	 dag	 á	 íslenskan	

mælikvarða?	

Við	erum	náttúrulega	lítið	fyrirtæki.	Við	erum	með	sirka	11	stöðugildi	hér,	en	ekki	öll	

full.	Við	getum	miðað	við	að	það	séu	svona	10	starfsmenn.	Við	erum	því	frekar	lítið	

fyrirtæki.	 Við	 erum	 svo	 líka	með	 verktaka	 sem	 vinna	 fyrir	 okkur	 úr	 öllum	 áttum,	 í	

framleiðslu	og	sölumálum.	Hérna	hjá	okkur	erum	við	sirka	11	núna	og	þá	í	raun	bara	í	

tengslum	við	búðina,	birgðahaldið	og	stýra	markaðsmálum.		

	

Veistu	hvað	markaðshlutheildin	ykkar	erlendis	er	stór?	

Nei,	 þetta	 hefur	 aðeins	 rokkað	 en	 við	 höfum	 aldrei	 almennilega	 mælt	 það,	

útflutningurinn	 hefur	 alltaf	 verið	 svona	 hliðar.	 Það	 hefur	 gengið	 ágætlega	 og	 við	

komist	 inn	 í	 búðir	 sem	 við	 viljum	 vera	 í.	 Við	 viljum	 það	 frekar	 heldur	 en	 að	 vera	

eitthvað	 að	 fara	 í	 massíva	 framleiðslu	 og	 vera	 út	 um	 allt.	 Við	 förum	 bara	 á	 eina	

sýningu	á	ári.	Vetrarsýningu	sem	hefur	bara	verið	nóg.	Þetta	hefur	verið	kannski	30%	
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sem	hefur	verið	útflutningur.	Svo	erum	við	líka	með	vefverslun	fyrir	útlönd	sem	hefur	

gengið	ágætlega.	Það	er	sennilega	næsta	skref.	

	

Manstu	hversu	oft	þú	hefur	tekið	þátt	í	Hönnunarmars?	

Frá	 upphafi	 á	 hverju	 ári.	 Sennilega	 var	 eitt	 ár	 sem	 við	 höfum	 ekki	 tekið	 þátt.	 Við	

höfum	alltaf	tekið	þátt	með	eitthvað.	Ég	held	að	eitt	ár	þá	var	eitthvað	alveg	lágmark,	

bara	sýningu	á	veggnum	hérna	hjá	okkur	eða	eitthvað.	

	

Ef	 þú	 tekur	mið	 af	 hátíðinni	 í	 ár	 og	 kannski	miðað	 við	 fyrst,	 finnst	 þér	 hún	 hafa	

breyst	mikið?	

Já,	mér	finnst	bæði	hefur	hátíðin	breyst	mikið	og	líka	hefur	hún	haft	svo	mikil	áhrif	út	

í	samfélagið.	Þess	vegna	tökum	við	þátt.	Við	lítum	á	þetta	sem	svona	samfélagslega	

ábyrgð	að	taka	þátt	af	því	þetta	er	í	gangi	og	þau	eru	rosalega	dugleg	að	presentera	

og	 gefa	 almenningi	 innsýn	 inn	 í	 þennan	 bransa.	 Mér	 finnst	 það	 kannski	 vera	

aðalmálið	hjá	þeim	þó	þau	séu	að	reyna	að	fá	erlenda	gesti	og	innkaupaaðila,	þá	er	

það	alveg	gott	og	blessað	og	fínt.	Þar	sem	ég	er	búin	að	vera	svo	lengi	í	þessu	fagi	þá	

er	svo	gaman	að	líta	aftur	og	sjá	hversu	virðingin	fyrir	faginu	hefur	breyst.	

	

Þú	finnur	mun	eða	sérð	mun?	

Já	algjörlega.	Þegar	ég	byrjaði	að	vinna	í	þessu	nýútskrifuð,	þá	voru	teljandi	á	fingrum	

beggja	handa	starfandi	hönnuðir	í	þessum	greinum,	fyrir	utan	arkitektúr	og	grafískri	

hönnun.	 Fatahönnuðir	 voru	bara	þrír.	 Ég	 veit	 það	nú	ekki	 alveg	en	þeir	 voru	alveg	

rosalega	 fáir.	 Mér	 finnst	 að	 þegar	 fólk	 keypti	 sér	 íslenska	 hönnun	 þá	 var	 það	 af	

pólitískum	ástæðum.	Ég	ætla	að	styðja	íslenska	hönnun.	Núna	er	það	þannig	að	fólki	

langar	jafn	mikið	í	það	eins	og	eitthvað	annað	og	það	er	svolítið	skemmtilegt.	

	

Að	þínu	mati,	finnst	þér	að	hátíðin	henti	jafn	vel	öllum	fagsviðum	hönnunar?	

Ég	 get	 nú	 bara	 talað	 út	 frá	 mínu	 sjónarhorni.	 Það	 er	 örugglega	 erfitt	 fyrir	 svona	

establishaða	 eins	 og	 arkitekta	 að	 taka	 þátt	 í	 Hönnunarmars	 en	 þeir	 eru	 einn	 af	

mikilvægustu	 hlekkjunum	 í	 Hönnunarmiðstöðinni.	 Þetta	 er	 svona	 sú	 grein	 innan	

þessa	bransa	sem	er	svona	alvöru.	Ég	veit	ekki	hversu	mikið	þeir	taka	þátt	eða	hversu	

öflugir	þeir	eru.	Þeir	eru	kannski	meira	einyrkjar	eða	þeir	sem	eru	með	minni	umsvif	
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sem	 taka	þátt	og	eru	að	presentera	 sjálfan	 sig	eða	 litlu	 fyrirtækin	 sem	þeir	 standa	

fyrir.		

	

Kannski	þá	helst	ef	þeir	eru	með	einhverjar	vörur	líka?	

Já	þetta	er	rosalega	misjafnt.	

	

Ef	við	horfum	á	árangur	og	skiptum	honum	í	þrjá	þætti,	markaðssetningu,	sölu	og	

svo	uppbyggingu	 tengslanets.	Finnst	þér	vera	mismunandi	hvernig	hátíðin	hentar	

fyrir	þessa	þætti?	

Nú	erum	við	kannski	komin	út	í	annað	viðmið	þar	sem	fyrir	nokkrum	árum	þá	var	RFF	

samhliða	Hönnunarmars	og	þá	fann	maður	fyrir	að	það	voru	bara	föt	sem	tengdust	

RFF	og	þá	er	maður	með	batterí	sem	fær	blaðamenn	og	þá	sem	hafa	sérstakan	áhuga	

á	því.	Sennilega	fær	maður	meira	út	úr	hátíðinni	þegar	hlutirnir	eru	fókusseraðir	eftir	

fögum	heldur	en	þegar	allt	er	undir	og	sami	blaðamaður	sem	tekur	viðtöl	við	þá	sem	

gera	kertastjaka,	byggingar	eða	föt.	Maður	finnur	það	alveg.	Eins	og	t.d.	í	fyrra	þá	var	

ekki	NFL	og	þá	var	minni	áhersla	og	áhugi	á	fatahönnuðum	heldur	en	þegar	hitt	var.	

	

En	eins	og	hátíðin	sem	vettvangur	til	þess	að	selja.	Er	það	eitthvað	sem	er	að	virka?	

Til	þess	að	selja	innanlands	og	eins	út?	

Eiginlega	nei,	ég	myndi	ekki	endilega	segja	að	það	skipti	svo	miklu	máli	 fyrir	okkur.	

Nema	 svona	óbeint	 ég	 tengi	 þetta	 stundum	við	Airwaves	 af	 því	mér	 finnst	 svolítið	

gaman	að	bera	það	saman	af	því	að	það	er	ótrúlega	vel	heppnuð	hátíð	sem	byrjaði	

sem	 svona	 grasrótarhátíð	 og	 kemur	 íslenskri	 tónlist	 á	 kortið.	 Af	 henni	 eru	 mikil	

margföldunaráhrif		því	fólk	getur	komið	sér	almennilega	á	kortið	og	auðvitað	selst	þá	

mikið	betur.	Mér	finnst	einhvern	veginn	eins	og	Hönnunarmars	og	ég	myndi	gjarnan	

vilja	sjá	hann	meira	þróast	í	þá	átt	að	vekja	athygli	á	því	sem	er	spennandi	en	ég	sé	

ekki	fyrir	mér	að	þetta	verði	svona	eins	og	sölusýning.	Við	förum	á	sýningar	erlendis,	í	

París	eða	eitthvað	og	það	þarf	að	vera	 svo	 fókusseraður.	Það	er	bara	 sér	vika	 fyrir	

fatahönnun	og	þar	er	fólk	sem	er	að	flakka	um	allan	heiminn	og	þeir	eru	ekkert	að	

fara	að	bæta	við	sig	Reykjavík.	Hvað	þá	ef	það	er	verið	að	sýna	meira	heldur	en	bara	

föt.	Ég	sé	það	ekki	beint	fyrir	mér	að	það	sé	eitthvað.	
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Finnst	 þér	 markaðurinn	 okkar	 vera	 of	 lítill	 til	 þess	 að	 vera	 með	 svoleiðis	

uppbyggingu.	Svona	meira	fókusserað,	skipt	kannski?	

Já,	mér	finnst	hann	of	lítill	og	mér	finnst	það	í	rauninni	óþarfi.	Maður	getur	keypt	þá	

þjónustu	 annars	 staðar.	 Ég	 veit	 ekki	 hvort	 þú	 hefur	 farið	 á	 svona	 sölusýningar	

erlendis,	þetta	er	ótrúlega	lítið,	rándýrt	og	spennandi.	Þetta	er	sennilega	eins	og	að	

selja	fisk.	Þannig	að	ég	held	að	það	henti	okkur	betur	að	vera	meira	creatív	og	vekja	

athygli	 á	 okkur	 þannig	 að	 við	 getum	 verið	 dálítið	 svona	 eins	 og	 Airwaves	 eða	

Listahátíð	til	þess	að	vekja	athygli	á	okkur.	

	

Finnst	þér	Hönnunarmars	vera	mikilvægur	fyrir	ykkur	 í	dag	til	þess	að	byggja	upp	

tengslanetið	ykkar?	

Ég	veit	það	ekki	hvort	það	skipti	svo	miklu	máli.		

	

Fannst	 þér	 það	 meira	 fyrst	 þegar	 þið	 voruð	 að	 byrja?	 Hjálpaði	 þátttaka	 ykkur	 í	

Hönnunarmars	ykkur	að	byggja	upp	tengslanet?	

Já,	ég	veit	ekki	hvað	ég	á	að	segja.	Þegar	Hönnunarmars	byrjaði	þá	vorum	við	alveg	

komin	af	stað	og	vorum	að	deila	með	þeim	sem	voru	komin	svolítið	af	stað	og	þurftu	

kannski	minna	 að	 halda	 á	 auka	 tengslaneti	 innanlands	 en	 þetta	 hjálpast	 örugglega	

allt	að.	Ég	held	að	því	meiri	umfjöllun	um	efnið,	hvort	sem	það	erum	við	persónulega	

eða	 fyrirtækið	 eða	 almennt	 um	 hönnunarsamfélagið	 þá	 held	 ég	 að	 það	 hafi	 áhrif	

bara	allt	á	 landið.	Þannig	þetta	helst	 í	hendur.	Ég	 fagna	öllum	sem	nenna	að	 fara	 í	

blöðin	og	tala	um	hönnunina	sína	því	það	skiptir	svo	miklu	máli.	

	

Ef	 við	 horfum	 á	 mismunandi	 stærðir	 fyrirtækja	 eins	 og	 einyrkja,	 	 aðra	 sem	 eru	

komnir	með	örfáa	starfsmenn,	svo	eins	og	ykkur,	stærri	fyrirtæki.	Finnst	þér	hátíðin	

henta	eins	vel	fyrir	alla?	

Ég	er	búin	að	prófa	að	vera	ein,	svo	eins	og	við	erum	núna	og	svo	eins	fyrir	eins	og	

66°N.	 Það	 er	 enginn	 einyrki	 til	 frambúðar	 á	 Íslandi,	 það	 er	mjög	 erfitt	 af	mörgum	

ástæðum.		
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Hefurðu	skoðun	á	því	að	fyrir	þá	sem	eru	að	byrja,	nýútskrifaðir	eða	komnir	með	

einhverjar	 vörur	 eða	 langar	 að	 gera	 eitthvað.	 Heldurðu	 að	 þátttaka	 í	

Hönnunarmars	hjálpi	þeim	að	vekja	á	sér	athygli	og	koma	sér	af	stað?	

Já	ég	held	það.	Ég	held	að	núna	séum	við	orðin	það	þekkt	á	meðal	Íslendinga	að	ég	

held	það	sé	allt	fyrir	þá	sem	eru	að	byrja	núna.	Það	nákvæmlega	sem	ég	sagði	áðan	

að	við	gerum	þetta	svolítið	af	samfélagslegri	ábyrgð.	Mér	finnst	skipta	miklu	máli	að	

þeir	sem	eru	orðnir	aðeins	stærri	taki	þátt	líka	og	gefi	svolitla	breidd	í	flóruna.		

	

Ég	hef	einmitt	heyrt	það	hjá	fleirum	að	það	sé	svolítið	skylda	að	taka	þátt.	

Svo	er	þetta	 líka	ákveðin	 svona	vegstika.	Maður	hugsar	alltaf,	ohh	við	erum	komin	

aftur	að	þessum	Hönnunarmars	og	maður	þarf	að	fara	að	gera	eitthvað.	Þetta	minnir	

mann	á	verkefnin	og	þessa	hringrás.	

	

Nokkrir	hafa	einmitt	minnst	á	það	að	þetta	sé	gott	að	hafa	þetta	svona	einu	sinni	

ári	því	þetta	veiti	þeim	aðhald	í	sinni	sköpun	og	að	halda	sig	við	efnið	og	að	þurfa	

að	koma	með	eitthvað	nýtt	fyrir	hvern	Hönnunarmars,	getur	þú	tengt	við	það?	

Já,	ég	get	það.	Mér	finnst	það	líka.	Manni	finnst	oft	maður	vera	svo	fastur	í	sínu	eigin	

bóli	og	og	maður	kemur	að	því	að	maður	þarf	að	búa	til	event	og	tala	um	það	sem	

maður	er	að	gera	því	manni	finnst	maður	nýbúinn	að	því	og	alltaf	í	fjölmiðlum	að	tala	

um	hlutina	sína.	Það	er	nú	samt	bara	ágætt	samt	sem	áður.		

	

Hefur	þú	tekið	þátt	í	Design	Match?	

Nei.	

	

Hefurðu	falast	eftir	því	eða	hefur	þér	ekki	fundist	þörf	á	því?	

Nei	ég	hef	eiginlega	ekki	falast	eftir	því.	Það	er	einmitt	á	þessu	tímabili	sem	við	erum	

að	 fara	út	á	 sýningar.	 Tíminn	hefur	 farið	 svolítið	 í	það	að	klára	okkar	event	og	 svo	

fara	út	þannig	ég	hef	ekki	gert	það.	

	

Hefurðu	einhverja	 skoðun	á	 fyrirkomulaginu	á	Design	Match,	er	eitthvað	 sem	þú	

myndir	vilja	sjá	öðruvísi?	

Nei	mér	finnst	það	alveg	vera	bara	fínt,	það	sem	ég	hef	séð	sko.	
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Heilt	 yfir,	 hvernig	 meturðu	 árangurinn	 þinn	 af	 þátttöku	 í	 Hönnunarmars	 ef	 við	

horfum	á	markaðssetningu,	svona	kannski	þá	frekar	í	byrjun	fyrir	þig	þá?	

Ég	veit	það	ekki,	Mér	finnst	fyrir	okkur	persónulega	þegar	það	var	einhver	sem	hélt	

utan	um	okkar	fag	og	þá	voru	blaðamenn	sem	komu	sérstaklega	og	höfðu	samband	

til	að	 fjalla	sérstaklega	um	þetta	 fag	af	því	að	við	erum	ekki	dugleg	að	koma	okkur	

sjálf	 áfram,	 kannski	 höfum	 við	 ekki	 þurft	 þess	 mikið	 en	 þetta	 er	 samt	 svolítið	

hvetjandi	að	hafa	svoleiðis	eitthvað	en	ég	skil	 líka	að	Hönnunarmiðstöð	eru	samtök	

yfir	öll	félögin	og	þá	er	erfitt	að	taka	eitthvað	eitt	út.		

	

Ég	held	að	við	séum	búin	að	covera	 í	 sambandi	við	hvaða	árangur	þið	 teljið	hafa	

fengið	á	sölu	og	uppbyggingu	tengslanets,	það	var	eiginlega	búið	að	koma	fram.	

Það	er	erfitt	að	gera	sér	grein	fyrir	því	því	þetta	er	svona	afleiddur	árangur,	þetta	er	

svona	eitthvað	sem	er	ekki	fast	í	hendi	en	eflaust	skilar	sér	þar	sem	eitt	leiðir	af	öðru	

og	árangurinn	kemur	kannski	ekki	alveg	strax	í	ljós.	

	

Þegar	þú	tókst	fyrst	þátt,	hafðirðu	þá	einhverjar	fyrir	fram	væntingar	um	árangur	af	

þátttökunni?	

Þá	var	þetta	svo	mikil	grasrót	og	það	voru	allir	að	vinna	að	því	sameinginlega	að	búa	

til	þetta	concept	innanlands.	Það	voru	eiginlega	bara	ekki	beinlínis	neinar	væntingar	

þannig.		

	

Þú	varst	þá	ekki	að	pæla	í	því	að	reyna	að	ná	einhverri	sölu	eða	markaðssetningu	

eða	tengslaneti?		

Nei,	ekkert	meira	en	allir	sem	voru	að	reyna	að	koma	sér	eitthvað	á	framfæri.	Eins	og	

maður	er	alltaf	að	hamast	í	þessu.		

	

Eru	 einhverjir	 sérstakir	 hópar	 sem	 þátttakendur	 í	 Hönnunarmars	 ná	 betur	 til	 en	

aðrir?	 Ef	 við	 flokkum	 í	 íslenska	 viðskiptavini,	 erlenda	 viðskiptavini,	 íslenska	

endursöluaðila,	 erlenda	 endursöluaðila,	 íslenska	 fjölmiðla	 eða	 erlenda	 fjölmiðla	

eða	íslenskan	almenning?	Þetta	eru	spurningar	beint	upp	úr	könnuninni.	
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Það	sem	skiptir	mig	mestu	máli	eru	þessar	upplýsingar	sem	fara	til	almennings.	Bæði	

til	þess	að	auka	vitund	fólks	á	hönnun,	út	á	hvað	hún	gengur	og	hvað	þetta	er	breitt	

svið.	 Mér	 finnst	 einmitt	 gaman	 að	 því	 hvað	 Hönnunarmars	 er	 opinn	 og	 allir	 geta	

komið.	Núna	 upplifir	maður	 það	 að	 saumaklúbbar	 eru	 farnir	 að	 hittast,	 fara	 út	 að	

borða	saman	og	labba	svo	á	milli	hönnuða	í	Hönnunarmars.	Mér	finnst	það	ótrúlega	

skemmtilegt.	Það	eru	líka	einhverjir	blaðamenn	sem	slæðast	með	í	þessu	en	ég	held	

að	ef	við	gerum	þetta	spennandi	og	Íslendingar	taka	þátt	í	þessu	þá	smitar	það	svo	út	

frá	sér.	Þá	er	markmiðinu	náð.	Það	er	eiginlega	það	sem	skiptir	mestu	máli	ef	að	við	

fílum	þetta	sjálf.	Þetta	þarf	að	vera	svolítið	prófessional	kaliber	til	þess	að	þetta	verði	

ekki	 handverkshátíð.	 Það	 er	 verið	 að	 slást	 við	 það	 því	 sumar	 þessar	 greinar	 eru	

krossstig	 við	 handverk.	 Það	 hefur	 verið	 gert	 að	 þau	 hafa	 haldið	 þessum	 standard	

svolítið	uppi.	 Stundum	höfum	við	gert	eitthvað	allt	 annað	þar	 sem	við	 vorum	með	

sveitaball	og	einhverja	stemningu	til	þess	að	vekja	athygli	á	þessu.		

	

Er	eitthvað	sem	þér	finnst	mega	betur	fara	í	framkvæmd	Hönnunarmars,	eitthvað	

sem	þú	telur	að	myndi	auka	árangur	þátttakenda?	

Já	stundum	finnst	mér	að	það	mætti	vera	meiri	fókus.	Þetta	er	náttúrulega	ótrúlegur	

fjöldi	sem	vill	vera	að	gera	eitthvað	en	svo	vantar	líka	fjölmiðlafulltrúa,	jafnvel	einn	í	

hverju	fagi	sem	er	meira	fókusseraður.	Það	er	kannski	það	sem	vantar	mest.	

	

Er	 einhver	 annar	 vettvangur	 en	Hönnunarmars	 sem	þú	 sérð	 fyrir	 þér	 virka	 betur	

fyrir	hönnuði	og	arkitekta	til	þess	að	markaðssetja	sig	og	kynna	sig	og	sínar	vörur	

og	þjónustu	hérna	á	Íslandi?	

Nei,	ekkert	svona	í	fljótu	bragði,	Þetta	krossast	rosalega	mikið.	Það	er	rosalega	mikið	

af	 samböndum	 hjá	 okkur	 í	 ferðaþjónustufyrirtækjum	 sem	 eru	 að	 fara	 á	 sýningar	

erlendis	 og	 vilja	 vera	 klædd	 í,	 eða	 presenterað	 Ísland	 og	 hafa	 samband	 við	 okkur.	

Hönnunarmiðstöð	gæti	alveg	verið	svona	hlekkur	í	því	að	para	saman	og	miðla	þessu.	

Svona	einn	staður	þar	sem	fólk	getur	safnað	upplýsingum.	Það	krossast	svo	mikið	að	

það	 hafa	 allskonar	 fyrirtæki	 í	 útlöndum	 samband	 við	 okkur	 og	 það	 eru	 allskonar	

svona	hlutir	sem	skipta	máli.	
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En	hvað	varðar	sölu	og	uppbyggingu	tengslanets?	Það	er	nú	kannski	búið	að	koma	

fram,	held	ég.	

Það	 koma	 alltaf	 blaðamenn,	 þeir	 eru	 kannski	 samt	 sem	 eru	með	 breitt	 spectrum.	

Einn	er	eitthvað	barnablað,	einn	er	með	innanhússblað,	einn	er	með	arkitekta	tengt.	

Þannig	að	þetta	verður	svolítið	skítt	 fyrir	blaðamenn	sem	eru	að	 fjalla	um	rosalega	

okey,	ég	þarf	að	tala	um	ullarsokka.	Þeir	eru	svona	sérhæfðari.	En	á	móti	kemur	að	

það	getur	verið	svolítið	skemmtilegt	að	koma	með	eitthvað	algjörlega	annað	og	við	

þurfum	ekki	að	aðlaga	okkur	að	því	sem	er	alveg	eins	og	annars	staðar.	

	

Hefurðu	 einhverja	 skoðun	 á	 fjölmiðlaumfjöllun	 eða	 kynningum	 á	 þátttakendum?	

Finnst	þér	vanta	meiri	umfjöllun	um	Hönnunarmars	þegar	hátíðin	er	í	gangi	og	þá	

sem	eru	að	taka	þátt?	

Nei	mér	finnst	það	svolítið,	það	fer	upp	og	niður	hvernig	það	er.	Þegar	að	RFF	var,	þá	

var	 bara	 afmarkað	 verkefni	 og	 allir	 sem	 voru	 í	 því	 voru	 ekki	 að	 fara	 að	 undirbúa	

næsta	Hönnunarmars,	heldur	voru	bara	í	þessu	verkefni	og	þá	fann	maður	að	maður	

slapp	 ekkert.	 Það	 var	 endalaust	 að	 þú	 átt	 að	 tala	 um	 þennan	 þarna,	 þennan	 og	

þennan	 og	 það	 hefur	 skilað	 sér	 vel.	 Hvort	 sem	það	 er	Nýtt	 Líf	 eða	 eitthvað	 blað	 í	

útlöndum.	Það	var	miklu	meira	fókusserað.		

	

Finnst	þér	vera	mismunun	á	þátttakendum	hvað	umfjöllun	varðar?	

Já	já,	auðvitað	finnst	einhverjum	að	föt	fái	of	mikla	athygli,	vöruhönnuðir	fá	of	mikla	

athygli	og	arkitektar	fá	enga	athygli	og	þú	veist,	já	örugglega.	

	

Heldurðu	að	það	sé	hægt	að	vera	með	jöfnunarmælistiku	í	þessu?	

Nei,	ég	held	það	sé	ekki	hægt.	Það	fer	eftir	vali	á	einstaklingum	inn	í	Hönnunarmars	

og	hver	er	að	sjá	um	það	í	hvert	skipti	og	áhugasviði.	það	er	alltaf	svolítið	svoleiðis.	

Fjölmiðlar	 fá	 kannski	 að	 ráða	 hvað	 þeir	 vilja	 skrifa	 um,	 kannski	 sérstaklega	 þessir	

erlendu.	Þeir	kannski	eru	að	fjalla	um	hönnun	og	föt	og	ég	held	að	þeir	tali	við	alla	

sem	eru	að	gera	föt	eða	þá	sem	eru	að	hanna	vörur.	Þeir	vilja	taka	púlsinn	á	öllum.	

Mér	finnst	að	það	mætti	alveg	vera	meiri	umfjöllun	um	Hönnunarmars	bara	eins	og	

með	 Airwaves.	 Þá	 er	 Grapewine	 undirlagt	 og	 allt	 er	 undirlagt.	 Við	 erum	 ekki	

jafngömul	en	ég	held	að	það	komi	vonandi.	
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Er	eitthvað	að	 lokum	sem	þú	vilt	að	komi	 fram.	Er	eitthvað	sem	þér	 finnst	að	ég	

hafi	gleymt	að	spyrja	þig	um?	

Nei,	mér	finnst	bara	mikilvægt	að	fólk	geri	sér	grein	fyrir	því	hvað	þetta	skiptir	miklu	

máli.	Hvort	sem	það	er	Hönnunarmars	eða	Hönnunarmiðstöð	eða	hvað	það	er.	Bara	

það	að	hafa	eitthvað	svona	eitt,	því	allir	eru	að	vasast	 í	sínu.	Ef	það	er	enginn	sem	

miðlar	upplýsingum	til	almennings	þá	verður	þetta	ekkert	alvöru.	Ef	ég	horfi	til	baka	

þessi	 15	ár	 sem	ég	hef	 verið	 í	 þessu	þá	 voru	 svo	ótrúlega	 fáir,	 það	 voru	 kannski	 2	

fyrirtæki	að	gera	föt.		

	

Hönnunarmiðstöð	var	náttúrulega	ekki	komin	þá,	þegar	þú	byrjaðir?	

Nei,	 ég	 sat	 á	 stefnumótunarfundi	 fyrir	 Hönnunarmiðstöð	 þar	 sem	 þessi	 hugmynd	

kom	upp,	það	er	svo	langt	síðan.	Fólk	fann	fyrir	þessari	þörf	að	það	vantaði	eitthvað.	

Það	er	svo	erfitt	að	vera	sjálfur	sem	einstaklingur	að	koma	sér	að	 framfæri.	Það	er	

mikið	betra	að	hafa	eitthvað	svona	afl.	

	

En	fyrst	þú	sast	í	þessari	nefnd,	þá	er	ég	með	fleiri	spurningar	fyrir	þig.	Þú	talar	um	

að	þið	hafið	fundið	fyrir	þörf,	svo	fór	þetta	í	gang	og	Hönnunarmiðstöð	var	stofnuð	

og	er	búin	að	starfa	 í	8	ár.	Finnst	þér	hún	vera	að	 fullnægja	þessari	þörf	sem	þið	

sáuð	fyrir	ykkur	í	upphafi?	

Já,	 en	 bæði	 og.	 Stundum	 eru	 gerðar	 of	 miklar	 kröfur	 á	 apparöt	 eins	 og	

Hönnunarmiðstöð,	sérstaklega	fyrir	þeim	sem	koma	nýir	 inn.	Þeir	ætlast	til	þess	að	

það	sé	eitthvað	en	þegar	öllu	er	á	botninn	hvolft	þá	er	þetta	pínulítið	apparat	sem	á	

að	covera	stórt	svæði.	Mér	finnst	það	samt	skipta	ótrúlega	miklu	máli.	

	

Finnst	 þér	 Hönnunarmiðstöð	 hafa	 náð	 að	 breyta	 stjórnsýsluumhverfinu	 á	 Íslandi	

hvað	varðar	vitundarvakningu	hjá	þeim?	

Já	og	einmitt	þetta	að,	þegar	ég	tala	bara	fyrir	mig	að	ég	er	alltaf	að	slást	við	hvað	er	

hönnun	og	hvað	er	handverk.	Hver	er	munurinn	á	því	og	á	þetta	ekki	 samleið	eða	

getur	þetta	verið	hvort	tveggja	í	gangi	sem	það	að	sjálfsögðu	getur	verið.	Mér	finnst	

þetta	hafa	breyst	rosalega	mikið	og	það	getum	við	þakkað	Hönnunarmiðstöð.		
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Mér	finnst	algengt	að	fólk	er	ekki	alveg	að	átta	sig	á	muninum	á	þessum	tveimur	

hugtökum?	

Það	var	alltaf	þannig	á	Íslandi	að	einhver	var	rakari,	þá	bjó	hann	til	skiltin	sín	sjálfur	

og	auglýsingarnar	sínar	sjálfur.	Þetta	var	alltaf	svona	do	it	yourself,	sem	er	frábært	en	

ógnar	líka	hagsmunum.	

	

Finnst	þér	þetta	enn	þá	vera	ríkjandi	í	okkur?	

Já	það	er	það.	

	

Ég	veit	ekki	hvað	það	er,	ef	þú	getur	gert	það	sjálfur	þá	áttu	að	gera	það.	

Já,	það	er	það,	en	það	hefur	 samt	breyst	mjög	mikið.	Það	er	margt	 sem	kemur	 til,	

bæði	Hönnunarmiðstöð,	það	er	 farið	að	kenna	hönnun	á	 Íslandi	og	 fólk	er	 farið	að	

fara	meira	til	útlanda	í	nám.	

	

Hvernig	finnst	þér	Listaháskólinn	standa	sig?	

Ég	vill	ekki	svara	þessu.	Mér	finnst	hann	mætti	gera	betur	að	mörgu	leiti.	Mér	finnst	

hann	mætti	meira	finna	sér	sínar	íslensku	rætur	og	vera	sérstakur	en	ekki	vera	eins	

og	 skólar	 í	 útlöndum	 heldur	 að	 skapa	 sér	 sérstöðu	 hér.	 Ég	 skil	 vel	 að	 erlendir	

nemendur	 vilji	 koma	 hingað	 og	 læra	 jarðvísindi	 við	 Háskóla	 Íslands	 því	 þar	 eru	

sérfræðingar	 sem	 eru	með	mikla	 þekkingu	 á	 sínu	 sviði	 og	 eru	 í	 því	 umhverfi.	Mér	

finnst	að	við	eigum	að	líta	á	listirnar	eins.	
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VIÐAUKI 10: VIÐATAL VIÐ VIÐMÆLANDA C 
Til	að	byrja	með,	á	hvaða	fagsviði	hönnunar	starfar	þú?	

Ég	starfa	sem	iðnhönnuður.	Ég	lærði	 iðnhönnun	og	ég	var	 í	tuttugu	ár	hjá	Össur	og	

hannaði	 mikið	 fyrir	 þá	 og	 keyrði	 síðan	 deildirnar	 þeirra	 í	 einhver	 tíu	 til	 tólf	 ár.	

Iðnhönnun	er	í	raun	hönnun	á	öllum	fjöldaframleiddum	hlutum.	Ef	þú	biður	mig	um	

að	 hanna	 eitthvað	 þá	 þarf	 ég	 að	 vita	 helling	 um	 framleiðsluaðferðir,	

markaðssetningu	og	sölu.	Það	er	miklu	meira	markaðstengdari	hönnun	en	öll	önnur	

hönnun.	Vanalega	þegar	þú	kemur	með	hugmynd	að	einhverri	hönnun	þá	kemur	mér	

ekki	við	úr	hvaða	efni	þú	ætlar	að	 framleiða	hana.	Ég	myndi	 spyrja	hvort	það	væri	

einhver	markaður	fyrir	þetta.		

	

Meira	þá	svona	praktísk	hugsun	ferkar	en	listræn?	

Já,	miklu	meira.	Af	hverju	ætlarðu	að	gera	þessa	vöru?	Ertu	bara	að	gera	hana	til	þess	

að	 gera	 peninga	 eða	 ertu	með	 einhverja	 aðra	 hugsjón.	 Iðnhönnun	 fyrir	mér	 hefur	

alltaf	 verið	 90-95%	 rannsóknarvinna	 og	 5%	 að	 koma	 þessu	 á	 blað.	 Það	 eru	margir	

aðrir	hönnuðir	 sem	snúa	þessu	alveg	við	og	eru	90%	af	 tímanum	og	velta	 fyrir	 sér	

hvort	 radíusinn	hér	 eigi	 að	 vera	 4	 eða	 300.	 Það	 er	 ekki	 hönnun,	 eða	 ég	 held	 ekki.	

Þegar	 það	 kemur	 einhver	 til	 mín	 og	 biður	 mig	 um	 að	 hanna	 fyrir	 sig	 þá	 byrja	 ég	

vanalega	 á	 því	 að	 gera	markaðsrannsókn.	 Ég	 vill	 fyrst	 og	 fremst	 vita	 hvort	 það	 sé	

hægt	 að	 selja	 þetta,	 hvort	 það	 sé	 einhver	 markaður	 fyrir	 þetta	 og	 hvort	 það	 séu	

einhverjir	kúnnar	sem	vilja	kaupa	þetta	og	hvað	þeir	séu	margir.	Svo	þarftu	að	vita	

hvað	hún	verður	notuð	 í.	 Í	hvernig	umhverfi,	hvað	ertu	að	 tala	um	mikið	af	þessu,	

hvaða	 efni	 og	 svo	 framvegis.	 Það	 sem	 vanalega	 er	 verðmætast	 í	 svona	

rannsóknarvinnu	 er	 að	 skoða	 hvað	 hefur	 verið	 gert	 áður.	 Árið	 1900	 þá	 gerðu	 þeir	

þetta	svona,	það	er	til	hellingur	af	gömlum	hugmyndum	sem	duttu	uppfyrir	því	það	

var	ekki	tæknilega	mögulegt	að	búa	þær	til	eða	vegna	þess	að	það	var	of	dýrt	að	búa	

þær	til.	Þess	vegna	er	gott	að	fara	til	baka	og	sjá	hvað	var	gert	áður.	Núna	er	komin	

ný	 tækni	 og	 við	 getum	 bara	 gert	 þetta	 með	 róbot.	 Það	 er	 það	 sem	 við	 gerum	

vanalega	 og	 við	 gerðum	 þetta	 oft	 hjá	 Össuri	 þegar	 það	 var	 ný	 spelkuhönnun	 eða	

gerfifótur	 eða	 einhver	 ný	 tækni	 sem	 þurfti	 að	 taka	 inn	 þá	 þurfti	 að	 fara	 í	

rannsóknarvinnu.	 Ef	 þú	 gerir	 góða	 rannsóknarvinnu,	 þá	 liggur	 grunnurinn	 augljós	

fyrir	framan	þig.	Þá	þarftu	ekki	að	sitja	úti	í	horni	og	reita	hárið	og	spyrja	þig	hvernig	
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þú	 eigir	 að	 gera	 þetta.	 Þetta	 á	 að	 koma	 sjálfkrafa	 til	 þín,	 þetta	 er	 lausnin.	 Svo	 er	

náttúrulega	 lookið	 og	 hvernig	 hluturinn	 á	 að	 líta	 út,	 þá	 er	 það	 síðasti	 parturinn	

yfirleitt	í	iðnhönnun.	Við	erum	að	hanna	allavega	með	gríðarlega	mörgum	íhlutum.	Ef	

ég	á	að	gera	heftara,	þá	þarf	ég	að	spá	hvað	eru	þetta	mörg	mót,	eitt,	tvö,	þrjú	og	

svo	eru	allir	þessir	stálpartar	og	það	þarf	að	brjóta	þetta	allt	niður	og	spyrja	sig	svo	

hvort	það	sé	raunhæft	að	gera	þetta.		

	

Þannig	functionin	er	aðal	málið?	

Bestu	hönnuðir	sem	þú	veist	um	þeir	spyrja	ekki	mikið,	af	því	þú	sem	sjúkraþjálfari,	

eða	hvað	sem	þú	gerir,	þú	gerir	bara	hlutina	vanalega	vegna	þess	að	það	er	þannig	

sem	þér	var	kennt	að	gera	það,	þannig	hefur	það	alltaf	verið	gert	og	þannig	er	það.	

Þú	hefur	ekki	alltaf	endilega	skoðun	á	því	hvernig	það	gæti	verið	betra.	Ég	fæ	miklu	

meira	út	úr	því	 ef	 ég	 á	 að	hanna	eitthvað	að	 vera	 fluga	 á	 vegg	einhvers	 staðar	og	

horfa	á	þig	og	 sjá	hvað	þú	ert	að	gera.	 Svo	allt	 í	 einu	 sé	ég,	bíddu	við,	 við	þurfum	

alltaf	að	sækja	þetta.	Af	hverju	færirðu	það	ekki	til?	Það	er	það	sem	þetta	snýst	um	

að	 finna	þessa	punkta.	 Ef	 þú	 spyrð	 viðkomandi	 um	eitthvað	 sem	gæti	 verið	 betra.	

Hún	 hefur	 ekki	 hugmynd	 um	það	 af	 því	 að	 hún	 eða	 hann	 eru	 vön	 að	 vinna	 þessa	

rútínu.	Þau	sjá	það	ekki	frá	sama	sjónarhorni.	Þetta	er	í	grófum	dráttum	iðnhönnun.	

Það	 er	 svona	 mest	 minn	 bakgrunnur,	 tækni,	 mikil	 tækniþekking,	 vita	 hvaða	

möguleikar	eru	fyrir	hendi.		

	

Manstu	hvenær	þú	tókst	fyrst	þátt	í	Hönnunarmars?	

Ég	tók	fyrst	þátt	árið	2012,	vorið	2012	og	við	opnuðum	hérna	í	byrjun	júlí	2012	og	við	

vorum	 ekki	 með	 neinar	 vörur,	 við	 vorum	 bara	 með	 handsmíðaðar	 frumgerðir	 að	

leikföngum	og	dóti	og	við	tókum	þátt	í	samsýningunni	í	Brimshúsinu.	

	

Manstu	hversu	oft	þú	hefur	tekið	þátt?	

Já,	 fimm	sinnum,	við	höfum	alltaf	tekið	þátt	síðan	2012.	 Í	 fyrsta	skiptið	vorum	við	 í	

samsýningu	með	um	20	öðrum	hönnuðum	en	öll	skiptin	hef	ég	verið	með	opið	hús	

hér,	einn.		

	

Þannig	þú	hefur	verið	fastur	hér	sjálfur?	
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Alltaf.	Ég	hef	aldrei	getað	farið	neitt	um	sýningarnar	sjálfur.	Ég	hef	farið	í	partýin	en	

ekki	neitt	annað	en	það.		

	

Enda	verður	maður	að	sinna	sínu	er	það	ekki?	

Jú	

	

Miðað	við	hátíðina	í	ár	og	frá	því	þú	tókst	fyrst	þátt,	finnst	þér	hátíðin	hafa	breyst	

mikið?		

Nei,	 hún	 hefur	 ekki	 breyst,	 ekki	 að	 mínu	 mati.	 Ég	 er	 með	 lengri	 reynslu	 í	

Hönnunarmars	vegna	þess	að	bróðir	minn	var	í	iðnhönnun	líka	og	ég	var	að	sniglast	í	

kringum	hann	mjög	 lengi	og	hann	tók	þátt	 í	 fyrstu	sýningunum	2009.	Það	sem	mér	

finnst	mest	athyglisverðast	er	að	á	átta	eða	níu	árum	þá	sé	búið	að	búa	til	hátíð	sem	

er	einstök	á	heimsvísu.	Ég	held	það	séu	ekki	margar	hönnunarhátíðir	í	heiminum	þar	

sem	þú	fyllir	hvert	einasta	hótelherbergi	á	Reykjavíkursvæðinu	af	útlendingum	sem	

koma	til	Íslands	til	þess	að	skoða	hönnun.	Mér	finnst	það	mjög	magnað.	Það	eru	oft	á	

bilinu	 20-40	 blaðamenn	 og	 ljósmyndarar	 sem	 eru	 að	 leita	 og	 tala	 um	 eitthvað	 og	

umgjörðin	er	mjög	góð	þannig	lagað.		

	

Finnst	þér	hátíðin	henta	jafnvel	fyrir	öll	fagsvið	hönnunar	og	arkitektúrs?	T.d.	ef	þú	

horfir	til	markaðssetningar?	

Já,	 ég	 held	 hún	 geri	 það	nú.	Hún	hentar	 öllum	 í	 þessu	 en	það	þarf	 að	 koma	því	 á	

hreint	að	ég	hef	aldrei	fengið	neitt	út	úr	því.	Það	hafa	aldrei	skilað	sér	nein	viðskipti	

eða	skapaður	hlutur	út	úr	Hönnunarmars	

	

En	þú	tekur	samt	alltaf	þátt?	

Já	ég	geri	það	af	því	ég	lit	á	þetta	sem	hátíðina	mína.	Ég	stilli	upp	hér	fyrir	innan	og	á	

seinasta	 ári	 þá	 vorum	 við	með	milli	 50	 og	 60	 kertastjakasýningu	 hér	 inni.	 Það	 var	

ákveðin	saga	í	gangi	en	ég	fæ	mjög	fáa	hingað.	Ég	set	alltaf	upp	sýninguna	og	höldum	

hátíð	og	ég	hanna	alltaf	eitthvað	nýtt	fyrir	hátíðina	sem	við	setjum	í	bæklingana	en	

ég	geri	það	bara	fyrir	mig	og	mína.	

	

Þína	árshátíð?	
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já,	ákkúrat,	mín	hátíð.	Þetta	er	hátíð	hönnuða.	Mér	finnst	það	mjög	mikilvægt	af	því	

að	þetta	er	svo	mikil	sköpun.	við	erum	að	skapa	nýtt.	

	

Þú	 talar	um	að	þú	gerir	 alltaf	 eitthvað	nýtt	 fyrir	 hátíðina	á	hverju	 ári.	 Finnst	þér	

þátttakan	virka	hvetjandi	á	þig,	að	halda	þér	við	efnið	og	gera	alltaf	eitthvað	nýtt?	

Já	mér	finnst	það.	Það	drífur	fólk	áfram	að	gera	eitthvað	nýtt	þannig	að	hátíðin	virkar	

mjög	vel	í	það	alveg	sama	um	alla.	Ef	þig	langar	að	taka	þátt	þá	þarftu	ekki	að	vera	

með	 nema	 einn	 hlut.	 Við	 höfum	 kynnt	 á	 hverju	 ári	 tíu	 til	 fimmtán	 nýjar	 vörur	 í	

hverjum	Hönnunarmars.		

	

Ef	við	horfum	á	sölu.	Finnst	þér	hátíðin	henta	jafnvel	öllum	fagsviðum	fyrir	sölu,	til	

að	selja	sínar	vörur	og	þjónustu?	

Nei,	 ég	 held	 að	 hún	 henti	 bara	 ekkert	 rosalega	 mikið	 í	 sölu.	 Ég	 held	 að	 hún	 sé	

mikilvægust	 fyrir	 viðskiptasamræður	 og	 uppbyggingu	 tengslanets	 og	 sjá	 hina	

hönnuðina	og	hvað	hinir	eru	að	gera.	Þú	færð	þínar	hugmyndir	í	gegnum	það.	Kynna	

sig	 og	 að	 kynnast	 öðrum	 og	 ég	 held	 að	 þetta	 styrki	 tengslanet	 hönnuðanna.	 Ekki	

endilega	 við	 viðskiptavinina	 eða	 þá	 sem	 vilja	 kaupa	 vöruna	 eða	 þjónustuna	 þína	

heldur	tengir	það	miklu	meira	okkur	saman	sem	hönnuði	í	landinu	og	fagsviðið	svona	

almennt.	 Ég	 fer	 kannski	 á	 eina	 tvær	 sýningar	 eða	 opnanir	 og	 þannig	 og	 þá	 sé	 ég	

eitthvað	og	spyr,	hver	gerði	þetta,	hvar	gerðirðu	þetta	og	hver	getur	gert	svona.	Það	

eru	þessar	upplýsingar	sem	skipta	máli.	Kannski	getur	myndast	ákveðið	samstarf	og	í	

það	hentar	hátíðin	best.	Ég	held	að	verslunareigendur	þeir	fara	eitthvað	á	henni	en	

ég	sá	handverk	á	hönnunarhátíðinni	sem	er	alltaf	í	Hrafnagili.	Ég	hef	tekið	eftir	því	að	

þar	koma	miklu	fleiri	búðareigendur	til	þess	að	leita	að	vörum	til	þess	að	versla.	Það	

er	kannski	vegna	þess	að	hún	er	sett	upp	þannig	en	þar	er	allt	undir	einu	þaki.		

	

Hún	er	sett	upp	sem	svona	sölusýning	með	básum.	

Þetta	er	 sölusýning	enda	held	ég	að	hún	virki	betur	þannig	þar	 sem	hún	er	hún	er	

fyrst	 og	 fremst	 öll	 á	 einum	 stað.	 Það	 er	 tvennskonar,	 annars	 vegar	 tengslanet	

hönnuðanna	 sjálfra	 og	 svo	 tengslanet	 viðskiptaaðila.	 Þetta	 er	 alltaf	 á	 vorin	 og	 það	

skiptir	 máli	 hvernig	 veður	 er.	 Af	 því	 þetta	 er	 mjög	 dreift.	 Við	 erum	 hérna	 efst	 á	

Laugaveginum	og	ég	hugsaði	þegar	ég	keypti	þetta	að	ég	fæ	traffík	hérna	frá	Hilton	
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og	Grand.	Svo	ímyndaði	ég	mér	að	á	Hönnunarmars	þá	myndi	fólk	byrja	hér	og	labba	

svo	niðurúr.	Það	er	ekki	og	virðist	ekki	vera.	Þess	vegna	finnst	mér	Hrafnagilssýningin	

búin	að	henta	betur	fyrir	innlenda	söluaðila	til	að	koma	og	sjá	hvað	er	í	boði.	Þeir	eru	

að	leita	að	íslenskri	hönnun	til	að	selja	áfaram	og	ég	sá	það	núna	og	tók	sérstaklega	

eftir	því	hvað	kúnnarnir	mínir	voru	allir	þar	að	leita	sér	að	vöru,	eða	margir.	Þar	er	allt	

undir	einu	þaki,	einn	dagur	að	labba	allan	hringinn	og	taka	nafnspjöld.	

	

Það	er	svona	markvissari	tilgangur	með	henni	og	sterkari	fókus?	

Hún	er	fyrst	og	fremst	svona	sölusýning.	

	

En	 eins	 og	 hvernig	 hátíðin	 hentar	 fagsviðunum,	 finnst	 þér	 það	 hafa	 breyst	 síðan	

fyrst	borið	saman	við	núna?	

Nei,	sko	hugmyndin	var	með	þessu	upphaflega	var	að	styrkja	íslenskan	iðnað.	Ég	held	

að	hún	hafi	ekki	gert	það.	Flest	allir	hönnuðir	sem	eru	starfandi	og	mér	finnast	þeir	

ekki	vera	margir	sem	eru	starfandi,	sem	lifa	á	því	að	selja	sín	hönnun,	þeir	eru	fáir.	Þú	

kannski	er	með	tölur	um	það?	

	

Nei,	 það	 er	 ekki	 haldið	 utan	 um	 þessi	 fagsvið	 hérna	 á	 Íslandi.	 Það	 er	 hrikaleg	

vöntun	á	tölulegum	gögnum.	Allir	eru	tilbúnir	að	viðurkenna	að	það	sé	illa	haldið	

utan	um	það	en	það	er	ekkert	farið	að	gera	í	því	í	stjórnsýslunni.		

Félag	vöru-	og	iðnhönnunar	gerði	úttekt	ekki	fyrir	svo	löngu,	Það	kom	út	skýrsla	2013	

og	hún	sagði,	af	því	að	það	hefur	alltaf	verið	sagt	að	skapandi	greinar	skili	engu	og	

það	borgi	sig	ekki	að	leggja	peninga	í	það.		

	

Það	er	nú	aldeilis	búið	að	afsanna	það	með	Kortlagningunni	

Þá	kemur	út	þessi	skýrsla	og	það	kemur	í	ljós	að	listamenn,	hönnuðir	og	arkitektar	og	

þessir	hópar	skila	meira	í	ríkiskassann	heldur	en	sjávarútvegurinn.		

	

Það	var	ekki	meira,	en	það	nálgaðist.	

Já,	 þú	ert	með	þessar	 tölur?	Þetta	 voru	alveg	 sláandi	 tölur.	 Fram	að	þeim	 tíma	þá	

höfðum	við	ekki	neinar	tölur	um	hvað	sköpunin	væri	að	skila	til	þjóðarbússins.	
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Þessar	tölur	eru	til	en	þær	eru	síðan	2009	og	2011.	Þar	er	ekki	komið	inn	á	fjölda	

starfa	 en	 þar	 er	 giskað	 á	 ársverk.	 En	 það	 eru	 kannski	 þrír	 sem	 deila	 með	 sér	

ársverki.		

Það	er	alveg	svart	og	hvítt	frá	2010	til	2013.		

	

Það	má	gera	ráð	fyrir	því	að	þessar	veltutölur	hafi	aukist	töluvert	miðað	við	mínar	

rannsóknir.	

Ég	hefði	haldið	að	þær	hafi	í	það	minnsta	tvöfaldast.	Ég	opna	hérna	2012	og	þá	voru	

engar	verslanir,	það	voru	bara	standard	verslanir	eins	og	Rammagerðin	og	Viking	og	

þeir	 voru	 að	 selja	 lyklakippur	 og	 þannig	 en	 núna	 er	 orðið	 gríðarlega	 mikið	 af	

innlendum	vörum.		

	

Helduru	að	stofnun	Hönnunarmiðstöðvar	og	kannski	Hönnunarmars	hafi	eitthvað	

með	þessa	þróun	að	gera?	

Það	held	ég	ekki.	 Eina	ástæðan	á	því	 að	það	eru	 fleiri	 sem	 lifa	á	hönnun	 í	dag	eru	

ferðamenn.	 Ég	 væri	 löngu	 búinn	 að	 loka	 ef	 að	 ferðamenn	 hefðu	 ekki	 komið.	 Ef	

ferðamenn	hefðu	ekki	farið	úr	hundrað	þúsund	í	eina	og	hálfa	milljón,	eða	hvað	það	

nú	er	í	dag,	þá	væri	ég	löngu	búinn	að	loka.	Það	er	alveg	pottþétt.	

	

En	 eins	 og	 þínar	 vörur,	 núna	 ertu	 með	 ágæta	 heimasíðu,	 ertu	 að	 selja	 mikið	 í	

gegnum	heimasíðuna	erlendis	eða	er	þinn	markaður	á	Íslandi?	

Já,	bara	á	 Íslandi.	 Ég	er	 rosalega	 skemmdur	og	það	eru	margir	 sem	hafa	 komið	og	

sagst	 vilja	 flytja	 vörurnar	mínar	út	og	 selja	þær	 í	Noregi.	 Ég	horfi	 á	 viðkomandi	og	

hugsa,	það	vantar	eitthvað	í	þig.	Ég	á	semsagt	að	nota	dísilolíu	til	að	tracka	einhverju	

dóti	héðan	og	til	Noregs.	Nei,	það	er	ekkert	unique	við	þetta.	Ég	hef	þá	frekar	sagt	

við	 fólk	sem	vill	 selja	þetta	 í	Noregi	þá	skaltu	 finna	manneskju	 í	Noregi	sem	vantar	

vinnu.	Ég	skal	hjálpa	ykkur	að	setja	upp	verksmiðju	þar	við	getum	fengið	alla	peninga,	

það	skiptir	mig	ekki	neinu	máli		en	þá	skapast	þá	eitt	til	tvö	störf	þar.	Ég	mun	aldrei	

stækka	 þetta	 hér.	 Ég	 rek	 þetta	 þannig	 að	 ég	 geti	 annað	 því.	 Ég	 níðist	 á	 vinum	 og	

kunningjum	 annað	 slagið	 þegar	 það	 er	 háannatími.	 Ég	 hef	 engan	 áhuga	 á	 því	 að	

breyta	þessu	í	hundrað	manna	fyrirtæki.	Ég	er	búinn	að	vera	þar	hjá	Össur	með	20-60	

manna	deildir	með	 tugmilljón	dollara	budget.	Ég	er	búinn	með	þann	pakka	og	það	
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opnaði	rosalega	mikið	af	skemmtilegum	möguleikum	en	ég	vill	enda	bara	í	einhverju	

svona	kósí	og	ekki	stækka	það.	Mér	finnst	að	það	sé	alveg	glórulaust	rugl	nema	það	

sé	eitthvað	súper	júník	við	vöruna	af	hverju	ég	ætti	að	vera	að	flytja	hana	þvers	og	

kruss	um	heiminn.	Ég	er	bara	á	móti	því.	Það	er	annað	með	ferðamanninn,	það	eru	

fullt	 af	 vandamálum	 sem	 fylgja	 ferðamönnum,	 fleiri	 vegir	 og	 klósett.	 Það	 eru	 hins	

vegar	 10-20	 þúsund	 erlendir	 verkamenn	 og	 sjálfboðaliðar	 að	 vinna	 hér	 í	

ferðamannastörfum.	Við	þurfum	að	flytja	þá	inn	í	landið.	Um	leið	og	hvaða	grein	sem	

það	er,	þarf	að	 fara	að	 flytja	 fólk	 inn	 í	 landið	þá	ættu	stjórnvöld	að	setja	stopp	því	

þetta	er	 löngu	hætt	að	vera	 sjálfbært.	Þá	er	 verið	að	hola	 fólki	niður	 í	 pappakassa	

einhvers	staðar	því	það	er	ekki	húsnæði	til.	Þetta	skekkir	alla	myndina.	Ég	er	rosalega	

á	móti	því.	Ég	skil	ekki	afhverju	við	getum	ekki	haft	bara	nóg.	Afhverju	þurfum	við	að	

vera	með	 alla	 bílskúra	 fulla	 af	 gulli?	 Ég	 held	 að	 þetta	 sé	 galdurinn	 við	 hagkerfi	 að	

finna	þennan	milliveg.	Ef	það	verður	of	þungt	í	einu	er	verið	að	níðast	á	fólki	og	við	

sjáum	það	hér	í	sölu	á	ákveðnum	vörum.	

	

Ef	við	snúum	okkur	aftur	að	Hönnunarmars,	finnst	þér	hátíðin	henta	jafn	vel	fyrir	

allar	stærðir	fyrirtækja?	Þá	er	ég	að	spá	í	einyrkja,	lítil	fyrirtæki,	meðalstór	og	stór?	

Það	eru	nú	kannski	ekki	til	nein	stór	fyrirtæki	á	Íslandi,	nema	kannski	Össur?	

Já,	 en	Össur	 hefur	 tekið	 þátt.	 Ég	 veit	 að	Össur	 tók	 þátt	 bara	 til	 að	 sína	 lit.	 Það	 er	

enginn	markaður	 fyrir	 þeirra	 vörur	 hér.	 Ég	 veit	 að	 þeir	 tóku	 þátt	 til	 þess	 að	 auka	

breiddina	og	vilja	taka	þátt	í	framtíðinni.	

	

Sumir	hafa	minnst	 á	það	að	þetta	 sé	 ákveðin	 samfélagsleg	ábyrgð	að	 taka	þátt	 í	

Hönnunarmars	og	styrkja	hátíðina.	

Já,	það	er	það.	Ég	veit	líka	að	hönnuðunum	og	verkfræðingunum	sem	vinna	hjá	Össur	

og	stóru	 fyrirtækjunum	finnst	það	 líka.	Þetta	er	smá	tækifæri	 til	þess	að	sýna	hvað	

þau	eru	að	gera,	því	þetta	verður	ekki	til	að	sjálfu	sér.	Þau	hafa	gaman	af	því	að	fá	að	

fara	aðeins	út	og	spjalla	við	fólk	og	sýna	hvað	þau	eru	að	gera.	Það	veit	í	raun	enginn	

hvað	þau	eru	að	gera.		

	

Finnst	þér	það	t.d.	eitthvað	hafa	breyst	yfir	árin,	hvernig	hún	hentar?	
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Nei	 ég	 held	 að	 hún	 henti	 sérstaklega	 einyrkjum	 sem	 eru	 að	 reyna	 að	 koma	 sér	 á	

framfæri	en	það	sem	ég	held	er	að	við	munum	gera	hátíðina	betri	þá	virkar	lang	best	

ef	það	eru	samsýningar.	Það	vantar	kannski	aðeins	í	það.	Ef	ég	er	einn	textílhönnuður	

þá	þarf	að	finna	sér	eitthvað.	Ég	er	kannski	bara	með	eina	litla	línu	og	það	er	allt	of	

dýrt	 fyrir	 hana	að	 vera	einhvers	 staðar	 að	hanna	og	 sýna	ein.	 Þú	 færð	ekki	 fólk	 til	

þess	að	 fara	 í	einhvern	krók	 til	þess	að	kíkja	á	eina	 litla	 línu.	Ég	held	það	séu	mikil	

tækifæri	hjá	Hönnunarmiðstöðinni	að	útvega	svæði	eða	stóran	sal,	eins	og	þegar	við	

vorum	frá	Vöru-	og	iðnhönnun	þá	vorum	við	fimm	í	fiskiverkun	og	við	skiptum	niður	

svæðunum	 og	 við	 vorum	 með	 tvær	 manneskjur	 sem	 sáu	 um,	 settu	 upp	 og	 báru	

ábyrgð	á	sýningunni.	Það	voru	tvöhundruð	manns	sem	ákváðu	að	koma	til	okkar	af	

því	að	það	var	hægt	að	sjá	svo	mikið.	Mér	finnst	að	það	eigi	að	skoða	þetta	aftur	og	

bjóða	 upp	 á	 þetta	 svo	 hönnuðirnir	 þurfi	 ekki	 að	 krunka	 sér	 sjálf	 saman.	 Þá	 ætti	

Hönnunarmiðstöðin	að	segja	að	þau	séu	með	svæði	og	þú	getir	leigt	rými	í	þeim.	

	

Þá	komum	við	að	því	hvernig	hátíðin	hentar	misþekktum	hönnuðum.	Þessir	minna	

þekktu	geta	þá	kannski	hengt	sig	á	þessa	stærri	og	fengið	kynningu	þannig?	

Já,	þyrftu	kannski	að	vera	með	tuttugu	til	þrjátíu	manns	saman	og	þarft	bara	að	vera	

með	eitt	þekkt	nafn	til	þess	að	draga	að	þannig	að	allir	hinir	fái.		

	

Já.	 Þannig	 að	 það	 eykur	 möguleikann	 á	 því	 að	 fleiri	 sjái	 þessar	 vörur	 eða	 þeir	

kynnast	 fleirum	 sem	 þeir	 myndu	 ekki	 hafa	 kynnst	 ef	 þeir	 væru	 einir	 einhvers	

staðar?	

Já,	þú	lendir	kannski	í	hópi	þar	sem	eru	nokkrir	þekktir	inni	og	þegar	þið	eruð	í	sama	

rýminu	 þá	 fer	 fólk	 á	milli	 og	 skoðar.	 Ef	 ef	 það	 er	 of	 langt	 á	milli	 og	 það	 eru	 tveir	

hönnuðir	hér	og	annar	annars	 staðar	þá	er	ekkert	 víst	 að	það	virki	eins.	Ég	 sé	það	

bara	hérna	hjá	mér,	ég	fæ	kannski	seinustu	fjögur	árin	þá	er	ég	búinn	að	fá	hingað	að	

meðaltali	kannski	um	tuttugu	manns	yfir	alla	dagana	af	götunni.	Við	erum	alltaf	með	

eitt	gott	party	fyrir	okkar	fjölskyldu	og	vini	en	af	götunni	eru	þetta	sárafáir.	Ég	held	

að	þegar	við	vorum	 í	Brimshúsinu	þá	 fóru	á	milli	 tvö	og	 fjögur	hundruð	nafnspjöld	

bara	frá	mér.	Það	fara	allir	saman,	þú	færð	fólk	þangað	en	ekki	endilega	ef	það	tekur	

sýningarskrána	og	eltir	upp	eitthvað.	
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Hefur	félagi	vöru-	og	iðnhönnuða	bara	einu	sinni	haldið	svona	samsýningu?	

Nei,	það	hefur	nú	verið	oftar	en	einu	sinni.	

	

Er	einhver	sérstök	ástæða	fyrir	því	að	þið	gerið	þetta	ekki	alltaf,	á	hverju	ári?	

Það	 er	 aðallega	 að	 finna	 afleysingu.	 Ég	 ákvað	 að	 fara	 af	 samsýningunni	 þegar	 ég	

opnaði	 fyrirtæki	þá	ákvað	ég	að	hafa	bara	opið	 í	mínu	 fyrirtæki	því	þá	get	ég	 sýnt	

fólki	hvar	og	hvernig	ég	er	að	vinna	vörurnar.	Ég	vildi	sýna	þeim	sem	höfðu	áhuga	á	

því	 en	 það	 voru	 fáir	 sem	 skiluðu	 sér.	 Einu	 sinni	 þá	 kom	 Verkmenntaskólinn	 á	

Akureyri,	kom	með	heila	rútu.	Þau	sögðu	að	þetta	hefði	verið	skemmtilegasti	hlutinn	

af	því	að	þau	fengu	að	sjá	framleiðsluna,	ég	skar	út	fyrir	þau	og	við	gerðum	eitthvað	

sniðugt.		

	

Þannig	að	fjarlægðin	frá	þér	og	í	miðbæinn	er	kannski	aðallega	málið.	

Ekki	kannski	 fjarlægðin	heldur	meira	það	að	ég	sé	að	sýna	einn,	ég	held	að	það	sé	

aðalmálið.	Það	er	strax	um	leið	og	þú	ert	kominn	með	fimm	hönnuði	saman	sem	eru	

í	sama	rými,	þá	sé	ég	hönnun	frá	fimm	en	ekki	einum.	Fólk	sem	kemur	hefur	kannski	

bara	föstudaginn	eða	laugardaginn	og	þarf	að	velja	því	það	getur	ekki	farið	á	allt.		

	

En	hefur	þú	tekið	þátt	í	Design	Match,	kaupstefnumótinu?	

Nei,	ég	veit	í	rauninni	ekki	hvað	það	er.	

	

Það	er	kaupstefnumót	sem	parar	saman	hönnuði	og	framleiðendur.		

Nei	ég	þekki	það	ekki.	

	

Já,	mér	skilst	að	því	að	maður	þurfi	að	sækja	um.	Ég	veit	ekki	hvernig	er	sorterað	í	

þetta.	

Ég	hef	ekkert,	þarf	ekki	því	ég	framleiði	allt	sjálfur.		

	

Þú	kannski	þarft	þá	ekki	á	því	að	halda?	

Já	það	er	kannski	aðallega	af	hverju	ég	hef	ekki	tekið	eftir	þessu.	
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En	 við	 erum	 búin	 að	 fara	 yfir	 hvernig	 þú	 metur	 árangur	 þinn	 af	 þátttökunni	

varðandi	sölu,	þá	finnst	það	ekki	vera	góður	árangur?	

Nei	

	

En	í	sambandi	við	markaðssetningu	og	kynningu?	

Nei,	ég	held	ekki,	

	

En	í	uppbyggingu	tengslanets?	

Nei,	ég	hef	fengið	rosalega	lítið.	Ég	er	alveg	hættur	að	horfa	á	Hönnunarmars	til	þess,	

sem	var	alltaf	hugmyndin	fyrst,	að	fá	fullt	af	kúnnum	inn	og	selja	þeim	eitthvað	dót.	

Það	 var	 bara	 strax	 fyrsta	 árið	 sem	ég	 var	 hér,	 núna	höfum	við	 bara	 partýið	 okkar.	

Þannig	að	það	skilaði	sér	ekki.	Ég	var	hins	vegar	mjög	ósáttur	við	Hönnunarmiðstöð	

hvernig	 hún	 hefur	mismunað	 hönnuðum	 í	 þessari	 hátíð.	Mér	 finnst	 vera	 gríðarleg	

mismunum	á	þann	hátt	að	það	eru	alltaf	ákveðin	nöfn	sem	fá	alltaf	mesta	exposurið	

	

Einhverjir	sem	eru	þá	þekktir	fyrirfram?	

já,	þeir	sem	sýna	í	Epal.	Þú	kannski	opnar	bókina	og	þá	er	heil	síða	bara	fyrir	Epal	

	

Í	Hönnunarmars	bæklingnum	þá?	

Það	er	aðal	verkfærið	held	ég,	bókin	og	vefsíðan.	Þá	fannst	mér	mjög	athyglisvert	af	

því	 að	 ég	 gerði	 allt	 brjálað	 eftir	 fyrstu	 tvö	 árin,	 því	 mér	 fannst	 það	 bara	 rugl.	 Þá	

fengum	við	1/4	af	tveimur	síðum	og	við	áttum	að	koma	mynd	af	hönnuninni	okkar	

með	texta	um	það	sem	við	vorum	að	tala	um.	Svo	fletti	ég	bókinni	yfir	á	næstu	síðu	

og	þá	var	þar	X-hönnun	með	heilsíðumynd	og	þá	var	annar	með	mega	mikið.	Það	var	

alveg	gargandi	mismunun	í	þessu.	Ég	geri	mér	alveg	grein	fyrir	því	að	þessi	hönnuður	

er	þekktari	og	allt	það	en	þar	sem	Hönnunarmiðstöð	sem	er	í	eigu	níu	félaga	og	allir	

sem	taka	þátt	borga	sama	gjald	og	þá	fannst	mér	rosalega	skrítið	að	það	væri	verið	

að	 eyrnamerkja	 ákveðna	 hönnuði,	 ekki	 bara	 í	 bókinni	 heldur	 voru	 líka	 á	 blogginu,	

vefsíðunni	 og	 fengu	 alla	 athyglina.	 Allir	 hinir	 hönnuðirnir	 hugsuðu,	 nei	 það	 veit	

enginn	hver	hún	eða	hann	er.		

	

Í	stað	þess	að	allir	fengju	sama	pláss	í	bæklingnum?	
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Já	það	ætti	að	vera	þannig	nema	það	sé	verið	að	borga	fyrir	þetta	sérstaklega.	Ég	get	

þá	valið	að	svona	rammi	1/4	kosti	3000	og	heilsíða	kosti	25.000	eða	hvað	það	er.	Það	

væri	allt	annað.	Það	var	samt	ekki	þannig	því	allir	voru	að	borga	sama	gjald.	Þannig	

að	það	var	alveg	gargandi	mismunum	í	umfjöllun	þeirra	sem	ráku	Hönnunarmars	og	

hafa	 alltaf	 gert.	 Við	 kvörtuðum	 undan	 þessu	 félag	 Vöru-	 og	 iðnhönnunar	 og	 við	

vissum	að	þetta	var	bara	bullandi	pólitík.	Ég	var	mjög	ósáttur	við	það	og	lét	þau	vita	

af	 því.	 Ég	 held	 að	 það	 hafi	 verið	 fyrir	 tveimur	 árum	 síðan,	 þá	 klúðruðu	 þau	

opnunartímanum	hjá	okkur.	Þá	stóð	að	það	væri	bara	opið	á	fimmtudeginum	frá	18-

20	bara	tveir	tímar.	Við	vorum	með	opið	föstudag,	laugardag	og	sunnudag	og	það	var	

ekkert	að	gera	hjá	okkur.	Það	voru	þeirra	mistök	því	ég	hafði	sent	þeim	alveg	100%	

allt	yfir	þetta	og	ég	sagði	bíddu	hvað?	Getið	þið	gert	eitthvað	við	þessu?	Þau	settu	

þetta	á	Facebook	þráðinn	en	það	drukknaði	á	 sekúndu	og	það	var	enginn	 sem	gat	

fylgst	með	því.	Það	var	mjög	lélegt	hvernig	var	unnið	úr	því.	Það	hefði	verið	hægt	að	

gera	meira	blast	úr	því	og	auglýst	að	þarna	væri	líka	opið	alla	daga.	Þetta	er	í	fyrsta	

skipti	 sem	mér	 fannst	þetta	mjög	ósanngjarnt	og	það	var	 ekki	 bara	ég	því	 það	 var	

fullt	af	fólki	sem	var	ósátt.	Ég	hélt	kannski	að	þetta	væri	hátíð	hönnuða	og	allir	kæmu	

jafnir	að	borðinu	og	borga	jafn	mikið	í	félögin	en	það	var	ekki	svoleiðis.	Það	ætti	að	

sjálfsögðu	að	vera.	Það	er	annað	hvernig	markaðssetningin	hefur	verið	gerð.	Það	er	

alltaf	 svo	 mikið	 trend	 í	 gangi	 með	 hönnun	 á	 efninu.	 Það	 er	 eins	 og	 hönnunin	 á	

markaðsefninu	og	lookið	á	efninu,	það	skiptir	meira	máli	heldur	en	ruslið	sem	ég	er	

að	selja.	

	

Ertu	 þá	 að	 tala	 um	 viðhorf	 þeirra	 hjá	 Hönnunarmiðstöð	 sem	 aðstandenda	

Hönnunarmars	eða	almennt?	

Það	er	alltaf	einhver	hönnuður	fenginn	til	þess	að	gera	grafíkina	og	hvaða	þema	er	í	

gangi.	 Það	er	 gert	 allt	of	mikið	úr	því.	 Þegar	 kemur	að	þér	 sem	hönnuði	þá	ert	þú	

með	svona	 frímerkjamynd	af	vörunni	þinni.	Ég	sagði	nei	því	 sumir	eru	með	margar	

vörur	 en	 aðrir	 bara	 með	 eina.	 Ég	 vill	 geta	 valið	 að	 ég	 sé	 með	 fjórar	 myndir	 því	

myndirnar	skipta	langmestu	máli	því	það	les	enginn	textann.		

	

Finnst	þér	þá	tilgangurinn	með	bæklingnum	þá	svolítið	fyrir	ofan	garð	og	neðan?	
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Hann	 er	 mjög	 mismunandi.	 Þegar	 þú	 ert	 að	 skoða	 hönnun	 þá	 ertu	 að	 leita	 að	

hugmyndum	og	sérð	vörurnar.	Þá	er	aðalatriðið	finnst	mér	vera	myndin	af	vörunni.	

Þegar	þú	vilt	vita	meira	um	hana	þá	er	nóg	að	það	standi	bara	nafnið	á	fyrirtækinu	

eða	eitthvað	annað	sem	færir	það	hingað.	Það	er	vision	ef	þú	ætlar	að	grípa	fólk	og	

fá	það	til	þess	að	hugsa,	þetta	er	áhugavert,	ég	verð	að	sjá	þetta.	Þess	vegna	finnst	

mér	 skrítið	 að	 aðalatriðið	 við	 sýninguna	 sé	 hvaða	 þema	 er	 í	 gangi	 hjá	

Hönnunarmiðstöðinni	fyrir	þetta	ár	og	svo	er	verið	að	blása	upp	þann	sem	gerði	þá	

hönnun.	Þá	er	aftur	verið	að	velja	einhvern	einn	sem	er	blásinn	út	á	hverju	ári	og	sá	

fær	 mesta	 athyglina.	 Mér	 finnst	 að	 það	 verði	 að	 gera	 öllum	 jafnt	 undir	 höfði.	

Mamma	sagði	það	alltaf	að	það	ætti	að	skipta	öllu	jafnt.	Það	er	í	þessu	eins	og	öllu	

öðru	það	er	rosalega	mikil	pólitík.	Ég	hef	verið	mjög	ósáttur	við	það	og	látið	fólk	vita	

af	því,	ekki	bara	ég,	það	hafa	margir	kvartað	og	hafa	fundist	þetta	ganga	of	langt.	

	

Er	þetta	þá	það	sem	þér	finnst	helst	mega	betur	fara	í	framkvæmd	hátíðarinnar	

Já,	alveg	klárlega,	þetta	er	aðallega	það.	Að	það	sé	öllum	sem	taka	þátt	af	því	það	

borga	 allir	 sama	 gjald,	 þá	 á	 að	 gera	 öllum	 jafnt	 hátt	 undir	 höfði	 þegar	 kemur	 að	

kynningu	á	þínu	dóti,	hvaðan	þú	ert	og	hvaðan	þú	kemur,	hvað	þú	ert	að	selja	eða	

kynna	 og	 svo	 framvegis.	 Það	 er	 vel	 hægt	 að	 gera	 það	 þannig	 að	 vefsíðan	 er	með	

random	birtingar	á	öllu	draslinu	sem	er	til	sýningar	en	ekki	bara	eins	og	á	bloggsíðu	

þar	 sem	valdir	eru	þeir	 fimm	mest	 spennandi	og	það	er	 talað	um	þá	allan	 tímann.	

Það	þarf	að	það	rúlli	 í	gegn	 jafnóðum	eitthvað	slideshow	eða	eitthvað	frá	öllum	og	

reyna	þannig	að	gera	öllum	eins	jafnt	undir	höfði	eins	og	hægt	væri.	Það	hefur	ekki	

verið	gert.	

	

Er	eitthvað	annað	sem	þér	finnst	megi	betur	fara?	

Nei,	ég	ætla	að	taka	það	fram	að	mér	finnst	þetta	vera	mikilvæg	og	rosalega	þörf	og	

góð	vinna	engu	að	síður	sem	gerð	hefur	verið.	Mér	finnst	ótrúlegt	að	á	átta	árum	þá	

sé	 búið	 að	 fylla	 hér	 heila	 helgi	 að	 vori,	 í	mars.	 Það	 er	 svo	margt	 annað	 sem	 fylgir	

þessu,	þú	þarft	hótelgistingu,	veitingastaði,	leigubíla,	rútur	og	það	er	búið	að	búa	til	á	

átta	 árum	 og	 það	 eiga	 allir	 hrós	 skilið	 sem	 tekið	 hafa	 þátt	 í	 þessu.	 Það	 eru	 samt	

ákveðnir	 hlutir	 sem	 þarf	 að	 laga,	 það	 þarf	 að	 jafna	 exposure-ið	 hjá	 fólki.	 Ég	 hefði	
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reynt	 að	 hafa	 bara	meiri	 standard	 yfir	 grafík	 og	 layout	 efni	 frá	 Hönnunarmars	 að	

festa	það,	þetta	er	bara	okkar,	við	erum	alltaf	með	þetta	svona.	

	

Þannig	þú	sérð	það	bara	á	hverju	ári,	já,	þetta	er	Hönnunarmars?	

Já,	 það	 eina	 sem	 hefur	 tengt	 það	 eru	 litirnir,	 síðan	 er	 alltaf	 að	 koma	 nýtt	 og	 nýtt	

þema	og	mér	 finnst	 vera	 gert	 allt	 of	mikið	úr	því.	 Það	á	 að	 gera	meira	úr	því	 sem	

hönnuðirnir	eru	að	sýna	en	ekki	þeim	sem	hanna	layout	fyrir	sýninguna.	En	eins	og	

ég	segi,	ég	er	rosalega	þakklátur	og	mér	finnst	hafa	verið	gert	alveg	kraftaverk	á	átta	

árum	 að	 búa	 til	 þennan	 venue	 og	 þetta	 hefur	 sett	 íslenska	 hönnun	 á	 kortið	 í	

heiminum.	 Það	 eru	 alveg	 rosalega	 margir	 sem	 hafa	 komið	 hingað.	 Bloggarar,	

ljósmyndarar,	viðtöl	sem	er	verið	að	birta	um	allan	heim.	Að	það	sé	lítið	samfélag	á	

Íslandi	þar	 sem	er	mega	hönnunar-creators	 festival	einu	 sinni	á	ári.	 Ég	vil	 að	þetta	

verði	fast	það	sem	eftir	er.	

	

Finnst	þér	við	ekkert	verið	að	halda	þetta	of	oft?	Ekki	frekar	bara	annað	hvert	ár?	

Er	nóg	um	að	vera	til	þess	að	hafa	þetta	á	hverju	ári?	

Nei,	mér	finnst	mjög	gott	að	hafa	þetta	einu	sinni	á	ári.	Það	er	alveg	klárt	að	það	er	

það	mikil	 sköpun	 í	 gangi	 hérna	og	það	eru	það	margir	 sem	hafa	 tekið	þátt.	 Þú	ert	

kannski	með	tölur	yfir	það.	Er	ekki	að	aukast	þátttakan	eða	er	hún	í	level?	

	

Já	hún	er	svolítið	í	level.		

Hún	hefur	haldist	svona	vel.	Hvað	eru	sirka	margir	sem	taka	þátt?	

	

Þetta	eru	svona	400-500	manns	sem	taka	þátt	á	ári.	

Vá,	þú	ert	með	330.000	manns	hérna.	Þetta	er	svakaleg	höfðatala.	

	

Inni	í	þeirri	tölu	þá	er	líka	FÍT	verðlaunin,	þau	eru	afhent	á	Hönnunarmars.		

Það	er	sama,	þetta	er	rosalega	há	tala	að	þú	getir	farið	á	eina	hátíð	og	séð	hönnun	

frá	200-500	manns.	Mér	finnst	það	rosa	gott.	Ástæðan	fyrir	því	að	mér	finnst	gott	að	

hafa	þetta	árlega	er	af	því	 að	þetta	er	pressa	 fyrir	hönnuðina	af	því	 flestir	þessara	

hönnuða	 eru	 sjálfstætt	 starfandi.	 Vanalega	 þegar	maður	 er	 sjálfstætt	 starfandi	 þá	

þarf	 maður	 að	 vera	 agaður	 til	 þess	 að	 eitthvað	 verði	 að	 veruleika.	 Þess	 vegna	 er	
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frábært	að	vera	með	deadline.	Þess	vegna	held	ég	að	ef	þú	setur	þetta	annað	hvert	

ár,	ég	er	ekki	að	segja	að	það	mætti	ekki	vera	annað	hvert	ár	en	ég	held	að	það	sé	

alls	 ekki	 slæmt	 að	 það	 sé	 á	 hverju	 ári.	 Það	 verður	meira	 creativity	 og	 pressa,	 því	

maður	hugsar	að	maður	vill	endilega	kynna	nýja	vöru	á	næsta	ári	og	það	ýtir	nýjum	

hugmyndum	af	stað.	

	

En	 fyrir	 utan	 það,	 þú	 varst	 kannski	 búinn	 að	 tala	 um	það	 áðan	 varðandi	 það	 að	

þrengja	 fókusinn	 eða	 hópa	 fólk	 svona	 meira	 saman	 og	 með	 umfjöllunina.	 Er	

eitthvað	 annað	 sem	 þú	 myndir	 telja	 að	 myndi	 auka	 árangur	 þátttakenda	 í	

Hönnunarmars?	

Ég	 held	 að	 þetta	myndi	 auka	 það	 rosalega	 ef	 þér	 tækist	 að	 þétta	 sýningarstaðinn.	

Þetta	er	nú	bara	hugmynd	en	eins	og	ég	segi	þá	hefur	fólk	mjög	takmarkaðan	tíma	og	

þú	vilt	ekki	eyða	tíma	í	að	keyra	á	milli.	Þetta	var	svo	rosalega	vel	heppnað	í	þarna	

Brimshúsinu	 af	 því	 það	 var	 í	 miðbænum,	 það	 var	 fullt	 af	 sýningum	 þar	 í	 100-200	

metra	göngufæri.	Þess	vegna	var	alveg	svakalegur	straumur	af	fólki	þarna.	

	

Myndirðu	vilja	ganga	svo	langt	að	setja	þetta	allt	undir	eitt	þak	eins	og	Hönnunar-	

og	handverkssýningin	er,	henda	þessu	bara	öllu	inn	í	Laugardalshöllina?	

Nei	ég	myndi	ekki	vilja	gera	það,	Það	er	ákveðinn	karakter	og	kúltúr	 í	því	að	dreifa	

því.	Það	væri	frábært	að	hafa	fast	pláss,	þegar	við	í	félaginu	viljum	gera	eitthvað	þá	

þurfum	við	að	finna	húsnæði,	við	þurfum	að	finna	græjurnar	og	græja.	Hvernig	það	

heppnast	veltur	á	því	hvernig	 stjórn	hvers	 félags	 stendur	 sig.	Það	 fer	 rosalega	eftir	

ábyrgð	 félaganna.	 Ef	 að	 Hönnunarmars	 myndi	 leigja	 Hörpuna	 sem	 eitt	 svæði,	

Ráðhúsið	 sem	annað	 svæði	 og	 segja,	 við	ætlum	að	 vera	með	þetta	og	 stúka	þetta	

niður	 og	 þú	 getur	 farið	 þar	 inn	 og	 tekið	 þetta	 svæði.	 Það	mætti	 þess	 vegna	 vera	

mismunandi	 verð	 á	 því	 að	 taka	 þátt	 í	 því.	 Sumir	 þurfa	 stærra	 en	 aðrir.	

Húsgagnaframleiðendur	þurfa	mikið	pláss	en	aðrir	eru	kannski	bara	með	eina	vöru	þá	

þurfa	þeir	bara	smá	horn.	Þá	finnst	mér	það	ekki	eiga	að	vera	sama	verð	á	alla	ef	það	

er	deilt	niður	á	húsnæði.	Þetta	myndi	ég	halda	ef	að	þú	gætir	þétt	locationið	en	það	

breytist	 rosalega	mikið	 kúltúrinn	ef	 þú	 ferð	með	þetta	 í	 íþróttahús	því	 þá	er	 þetta	

orðið	 meira	 svona	 crate	 show.	 Það	 sem	 er	 einmitt	 gaman	 við	 Hönnunarmars	 er	

einmitt	að	þeir	sem	vilja	geta	verið	með	opin	fyrirtækin	sín	og	staðina	og	boðið	fólki	
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að	koma	inn.	Það	er	karakter	í	því	og	mér	myndi	finnast	það	miður	ef	að	það	myndi	

hverfa.	Það	kemur	alltaf	til	mín,	þó	það	komi	ekki	margir.	Ef	það	væri	svona	þá	myndi	

ég	skipta	því.	Ég	myndi	hafa	opið	hús	hér	og	ég	myndi	klárlega	vera	líka	annars	staðar	

og	setja	annan	haus	þar.		

	

Þannig	að	þú	værir	eiginlega	á	tveimur	stöðum?	

	Já,	 þá	 myndi	 ég	 hafa	 opið	 hús	 hér	 og	 leyfa	 öllum	 sem	 vilja	 koma	 og	 sjá	 hvernig	

hlutirnir	eru	framleiddir	og	leyfa	þeim	að	valsa	hér	um	eins	og	þeim	sýnist.	Ég	gæti	

líka	verið	með	display	þar	sem	koma	margir.		

	

Ég	sé	það	fyrir	mér	virka	vel	fyrir	þína	vöru.	

Það	er	hluti	af	kúltúrnum	hjá	hönnuðunum,	við	höfum	gaman	að	því	að	 fara	þetta	

rölt	og	fara	inn	í	stúdíoin	hjá	hinum.	Ég	vil	sjá	krot	og	málningarslettur	á	veggjunum.	

Það	er	það	sem	er	skemmtilegast	í	stað	þess	að	koma	inn	í	einhvern	sýningarsal.	Það	

er	ekki	eins.	Þess	vegna	var	sýningin	í	Brimshúsinu	því	þetta	var	í	frystihúsi.	Það	voru	

plain	hvít	borð	því	það	var	það	eina	sem	þú	gast	notað.	

	

Er	 einhver	 annar	 vettvangur	 en	 Hönnunarmars	 sem	 þú	 telur	 henta	 betur	 fyrir	

hönnuði	og	arkitekta	til	þess	að	markaðssetja	sig	eða	kynna	sínar	vörur?		

Það	 er	 eins	 og	 ég	 sagði	 þér	 með	 Hrafnagil.	 Ég	 held	 það	 sé	 pláss	 fyrir	 aðra	 svona	

sýningu.	 Það	 er	 reyndar	 önnur,	 sem	 er	 þarna	 Hönnun	 og	 handverk,	 er	 haldin	 í	

Ráðhúsinu.	Hún	er	alltaf	einu	sinni	á	ári.		

	

Eru	ekki	að	stórum	hluta	sömu	aðilarnir	þar	og	í	Hrafnagili?	

Jú,	ég	held	það.	Það	eina	sem	mér	hefur	fundist	um	það	sem	þarf	að	breyta.	Þú	ert	

með	handverkshátíðina,	það	er	munur	á	handverki	og	hönnun.	Það	er	mikill	munur	

að	að	þekkja	handverk.	Þess	vegna	finnst	mér	mjög	gaman	að	fara	á	Hrafnagil,	þar	

sem	ég	sé	það	sem	fólk	er	að	dunda	í	handverki,	skera	út	og	þetta	er	svona	handverk.	

Það	sem	er	ekki	nógu	mikið	af	því	til	þess	að	það	sé	áhugavert	og	það	er	meira	komin	

inn	hönnun.	En	sýningin	er	meira	keyrð	á	handverki.	Það	er	verðlaunaafhending	fyrir	

besta	handverkið,	ekki	hönnun.	Það	er	alveg	tækifæri	 fyrir,	æji	ég	veit	það	ekki.	Ég	
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hef	ekki	tekið	þátt	í	því	en	mér	finnst	hún	vera	rosa	svipuð.	Þetta	eru	allt	svona	litir	

einyrkjar.	

	

Ég	hef	ekki	farið	á	hana,	en	ég	hef	séð	myndir	frá	henni.	Ég	hef	hins	vegar	farið	á	

sýninguna	í	Hrafnagili.	

Já,	það	er	mjög	breytt.	Þar	er	fólk	sem	búið	er	að	tálga	slaufur	og	allskonar.	Ég	gæti	

alveg	 hugsað	mér	 að	 það	 væri	 hugsanlega	 vettvangur	 fyrir	 eina	 sýningu	 sem	 væri	

meiri	sölusýning	þar	sem	þú	gætir	verið	með	bás	og	verið	að	selja.	

	

En	svona	praktískar	upplýsingar	fyrir	mig.	Hvað	er	þitt	fyrirtæki	stórt?.	Ert	þú	eini	

fasti	starfsmaðurinn?	

Ég	er	einn	fastur	starfsmaður	en	á	þessu	starfi	þá	erum	við	eitt	og	hálft	starf.	Ég	er	

með	starfsmann	með	mér	yfir	sumartímann.	Ég	er	einn	og	svo	nota	ég	verktaka.	Ég	

sel	mikið	í	verslanir	og	til	ferðamanna	um	allt	land	og	til	Íslendinga	náttúrulega	líka.	

Síðan	gerum	við	mjög	mikið	custom,	ég	er	að	skera	út	standa	sem	eru	að	fara	inn	í	

verslanir.	Það	er	mjög	algengt.		

	

Ef	mér	dettur	í	hug	að	búa	til	eitthvað,	get	ég	þá	komið	til	þín	og	beðið	þig	um	að	

framleiða	fyrir	mig,	þó	það	sé	bara	einn	hlutur?	

Já,	það	sem	ég	get	gert	en	það	fer	eftir	því	hvað	það	er.	Eins	og	núna	um	daginn	þá	

kom	nýtt	fyrirtæki	sem	ég	er	búinn	að	vinna	með,	Elding,	Whale	Watching	fyrirtæki.	

Þeir	eru	með	risa	stóra	töflu	 í	 fyrirtækinu	þar	sem	allir	kúnnarnir	sem	eru	að	fara	 í	

siglingu	koma	inn	og	eru	með	myndi	af	einhverjum	hvölum.	Þetta	er	 Íslandskort	og	

svo	hafa	þeir	teiknað	á	hana	hvar	þeir	spottuðu	hvalategundirnar	í	gær.	Hann	kom	til	

mín	og	spurði:	Geturðu	ekki	teiknað	þetta	upp	fyrir	mig	og	skorið	þá	út	og	við	setjum	

segla	 á	 þá	 og	 við	 gerum	 segultöflu	 af	 Íslandi.	 Þannig	 að	 ég	 get	 sett	 þá	 upp	 eftir	

deginum	 í	 gær.	 Þannig	 ég	 gerði	 svoleiðis	 custom	 fyrir	 þá,	 skissaði	 þá	 upp	 og	 við	

settum	segla	á	þá.	Þeim	fannst	þetta	svo	geðveikt	að	núna	eru	þeir	að	spá	hvort	ég	

geti	ekki	teiknað	þá	alla	upp	og	við	getum	verið	með	átta	eða	níu	stykki	og	selt	þá	í	

pakka	sem	ísskápssegla.	Þetta	er	það	sem	ég	geri.	Það	er	ekkert	mál	og	ég	get	verið	

með	 þetta	 tilbúið	 fyrir	 ykkur.	 Ég	 hanna,	 framleiði	 og	 pakka	 og	mér	 er	 alveg	 sama	



 

 
 

151 

hvort	það	standi	hér	Elding.	Bara	að	það	standi	líka	hannað	og	framleitt	fyrir	Eldingu	

af	[nafn	fyrirtækisins].	Ég	er	með	töluvert	af	svona	verkefnum.		
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VIÐAUKI 11: KYNNINGARBRÉF FYRIR VIÐTÖL FAGFÓLKS  
	

Sæl/l	[Nafn	viðtakanda],	

	

Ég	heiti	Íris	Ósk	Sighvatsdóttir	og	er	að	vinna	að	lokaverkefni	í	viðskiptafræði	með	
áherslu	á	markaðssamskipti	frá	Háskólanum	á	Bifröst.	Ég	er	að	skoða	árangur	af	
þátttöku	í	HönnunarMars	í	samstarfi	við	Hönnunarmiðstöð	Íslands	.	
	
Mig	langar	að	fá	að	taka	við	þig	létt	viðtal	til	um	stöðu	hönnunar	og	arkitektúrs	á	
Íslandi	í	dag.	Ef	þú	vildir	vera	svo	væn	að	gefa	þér	tíma	í	þetta	þá	mundi	ég	vera	afar	
þakklát.	
	
Með	þínu	leyfi	vil	ég	fá	að	taka	viðtalið	upp	svo	ég	geti	notað	það	sem	munnlega	
heimild	í	verkefninu.	
	
Með	fyrirfram	þökk,	
	
Íris	Ósk	
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VIÐAUKI 12: SAMÞYKKI FAGFÓLKS VEGNA VIÐTALS  
 
 

Reykjavík,	nóvember	2016	
	

	
	
	
	
	
Ég	undirrituð/aður	hef	samþykkt	þátttöku	í	rannsókninni	Árangur	af	þátttöku	í	
HönnunarMars.	
Markmið	rannsóknarinnar	er	að	skoða	árangur	af	þátttöku	í	HönnunarMars.		
Rannsóknin	verður	framkvæmd	af		Írisi	Ósk	Sighvatsdóttur	nema	í	viðskiptafræði	
með	áherslu	á	markaðssamskipti	við	Háskólann	á	Bifröst.	Tilgangur	rannsóknarinnar	
er	að	kanna	hvaða	árangri	þátttaka	í	HönnunarMars	skilar	íslenskum	þátttakendum	
hátíðarinnar,	hjá	hvaða	hópum	þeir	ná	mestum	árangri	og	hvar	þeir	ná	mestum	
árangri.	
	
Ekki	er	skylda	að	svara	einstökum	spurningum	og	er	þér	frjálst	að	hætta	þátttöku	
hvenær	sem	er.	Gögn	og	niðurstöður	þessarar	rannsóknar	verða	eingöngu	notaðar	
fyrir	þessa	einu	rannsókn.	
	
Með	kærri	þökk	fyrir	þátttökuna	
	
Íris	Ósk	Sighvatsdóttir																																																												
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
________________________________	
 

  



 

 
 

154 

VIÐAUKI 13: VIÐTAL VIÐ GARÐAR EYJÓLFSSON 
Hvernig	 finnst	 þér	 staða	 menntunar	 í	 hönnun	 vera	 í	 dag.	 Á	 grunnskólastigi,	

framhaldsskólastigi	og	svo	háskólastigi	hér	á	Íslandi?	

Heilt	yfir	held	ég	að	allir	séu	að	reyna	sitt	besta.	Ég	held	það	sé	mikið	af	færu	fólki	á	

öllum	 stigum	 en	 einhvern	 veginn	 gengur	 okkur	 erfiðlega	 að	 tengja	 þessa	 meira	

framsæknu	aðila	 inn	 í	 stjórnkerfið	og	einhverra	hluta	vegna	erum	við	alltaf	 langt	á	

eftir	á	að	implementera	nýjar	nálganir	skulum	við	segja.	Maður	getur	miðað	þetta	við	

önnur	 lönd	 í	kringum	okkur.	Finnar	voru	núna	að	eyða	öllum	hugtökum	um	fög	og	

hafa	bara	allt	 öðruvísi	 nálgun	gagnvart	menntun	almennt	og	ég	held	það	 séu	 fleiri	

lönd	 sem	 eru	 svipuð.	 Ég	 held	 það	 sé	 spurning	 um	 lífsviðhorf	 og	 kannski	 bara	 smá	

heimspeki	sem	okkur	íslendinga	skortir	eða	við	höfum	kannski	aðra	kosti	í	staðinn	en	

erum	mótuð	af	sögunni	kannski.	Það	er	ekki	langt	síðan	okkur	var	dúndrað	einhvern	

veginn	inn	í	nútímann,	samtímann,	mjög	hratt.	Fyrir	þann	tíma	vorum	við	kannski	að	

berjast	við	það	að	vera	til	og	lifa	og	ég	held	það	sé	kannski	sú	afstaða	sem	lifir	áfram,	

að	 við	 trúum	 mikið	 á	 kraft	 einstaklingsins	 og	 frelsi	 einstaklingsins	 og	 fyrir	 vikið	

verðum	 við	 bara	 pínu	 eftirá	 hvað	 varðar	 að,	 bara	 vera	 svolítið	 ákveðin.	 Ég	myndi	

segja	að	það	vantar	bara	mjög	mikinn	skilning	og	framsækni	innan	stjórnkerfisins	og	

ég	held	 að	það	 sé	bara	 á	öllum	 stigum.	 Samanber	 að	það	eru	bara	 verkföll	 núna	 í	

grunnskólum	og	allir	háskólar	landsins	eru	í	bullandi	rugli	fjárhagslega.	Að	því	sögðu	

þá	finnur	maður	samt	að	það	er	gríðarlegur	kraftur	 í	 fólkinu.	Mikið	er	um	fólk	sem	

hefur	farið	erlendis	að	sækja	sér	menntun	og	fjárfest	gríðarlegum	fjármunum	í	það,	

það	 er	 að	 koma	 heim	 með	 mikla	 þekkingu	 og	 fá	 lítið	 borgað	 fyrir	 það	 og	 eru	 í	

mörgum	tilfellum	með	námslán	á	bakinu.	Þetta	fólk	er	að	gefa	gríðarlega	mikið	af	sér	

og	 fá	 ofsalega	 lítið	 í	 staðinn.	 Bæði	 fjárhagslega	 og	 líka	 bara,	 peningar	 eru	 eitt	 en	

skilningur	og	skapa	meiri	kúltúr	er	annað.	Maður	finnur	þetta	bara	víðsvegar.	Hvort	

sem	það	er	list	eða	eitthvað	annað	þá	held	ég	að	fólk	sem	kemur	með	nýjar	nálganir	

eigi	 oft	 erfitt	 uppdráttar.	 Við	 erum	 að	 finna	 einhverjar	 leiðir	 til	 þess	 að	 leyfa	

hlutunum	að	þróast	og	fá	meiri	tilraunagleði	í	það	hvernig	við	nálgumst	hlutina.		

 

Hefur	 þú	 einhverja	 skoðun	 á	 t.d.	 framhaldsskólastiginu	 sem	 er	 að	 bjóða	 upp	 á	

hönnunarbrautir.	Hefurðu	einhverja	skoðun	á	gæðum?	
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Ég	held	að	þetta	sé	meira	að	það	þurfi	sterkara	samtal	á	milli	skólastiga.	Það	mætti	

styrkja	samtalið	um	að	við	séum	með	sterkari	heildarsýn	sem	land	eða	samfélag	um	

hvenig	 við	 viljum	 nálgast	 þessa	 hluti.	 Fyrir	 vikið	 verður	 þetta	 svona	 happa-glappa.	

Sumir	 skólar	 fá	 kannski	 einstaklinga	 til	 sín	 sem	eru	 ferskir	 og	 rífa	 upp	 skólann	eða	

deildina.	 Svo	 er	 happa-glappa	 hvað	 þeir	 eru	 lengi	 og	 þá	 getur	 systemið	 svolítið	

hrunið.	Þetta	er	allt	 svolítið	svona	stefnulaust.	Við	 lifum	svolítið	á	því,	 til	að	vitna	 í	

hinn	 hæfileikann	 sem	 við	 höfum,	 þá	 erum	 við	 rosalega	 kraftmikið	 fólk.	 Ég	 veit	

hinsvegar	ekki	hversu	lengi	við	lifum	á	því.	

	

En	 hvað	með	 starfsumhverfi	 hönnuða	 og	 arkitekta	 í	 dag.	 Er	 eitthvað	 sem	mætti	

vera	betra	eða	öðruvísi	sem	áberandi	þarfnast	úrbóta?	

Öll	þessi	 fög	eru	svolítið	ung	sérstaklega	þegar	það	kemur	að	hönnun,	vöruhönnun	

og	fatahönnun	og	svo	er	að	koma	náttúrulega	svona	hybrid	hönnun	sem	erfiðara	er	

að	staðsetja.	Við	höfum	lagt	mikið	í	það	að	kynna	okkur	samanber	Hönnunarmars	og	

svo	kom	Hönnunarmiðstöð	og	hún	er	búin	að	vera	mjög	dugleg	 í	markaðssetningu,	

sem	er	jákvætt	því	þá	verðum	við	þekkt	stærð.		

	

Svona	í	framhjáhlaupi,	finnst	þér	hönnunarmiðstöðin	hafa	staðið	sig	vel	í	sínu?	

Já	mér	finnst	hún	hafa	staðið	sig	vel	 í	því.	Manni	finnst	kannski	núna	að	það	mætti	

huga	meira	að	innviðum,	s.s.	talandi	um	markaðsstarf	út	á	við	þá	held	ég	að	það	séu	

margir	 komnir	 á	þá	 línu	 að	það	þurfi	 að	horfa	meira	 inn	 á	 við	 en	þetta	 er	 kannski	

svolítið	 svona	 nýtilkomið	 þannig.	 Þannig	 maður	 vonar	 að	 það	 sé	 að	 koma	 meiri	

áhersla	á	það.	

	

Þegar	 þú	 talar	 um	 inn	 á	 við	 ertu	 þá	 að	meina	 hérna	 heima,	 samstarf	 greinanna	

eða?	

Já	 svona,	hvernig	 við	myndum	samtal	og	búum	 til	 sterkari	 platform	og	hvernig	 við	

byggjum	 upp	 þetta	 samtal	 á	 milli	 þekkingar.	 Ef	 við	 tölum	 um	 verðmæti	 sem	 er	

svolítið	 loðið	 hugtak	 en	 verðmæti	 virkar	 í	 ákveðnum	 skrefum.	 Það	 er	 einhver	 sem	

skapar	einhverja	þekkingu	og	það	eru	skólar	sem	gera	það.	Svo	verður	einhver	svona	

abstractation	 af	 verðmætasköpun.	 Atvinnulífið	 rífur	 til	 sín	 þekkingu	 og	 myndar	

fjárhagsleg	verðmæti.	Það	sem	kannski	við	erum	að	gera	er	að	við	erum	full	dugleg	
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við	 að	 nýta	 þekkingu	 en	mættum	 vera	meira	 uppteknari	 við	 að	 skapa	 þekkingu	 til	

þess	að	nýta.	Núna	er	ég	svolítið	að	einfalda	myndina.	Það	þarf	kannski	meira	rými	

fyrir	 þessa	 þekkingarsköpun,	 þessa	 grunnvinnu	 fyrir	 atvinnulíf	 og	 aðila	 til	 þess	 að	

grípa	í	til	að	nýta	og	skapa	víðtækari	áhrif	einhvern	veginn.	Það	er	að	gerast,	það	þarf	

bara	 að	 styrkja	 þessa	 platforma.	 Það	 er	 kannski	 gert	 þá	meira	með	 rannsóknum	á	

rannsóknarstofum	og	svona	miðstöðva	stemmingu	og	þegar	kemur	að	vörum	þá	get	

ég	 vitnað	 svolítið	 í	 það.	 Við	 erum	 með	 allskonar	 svona	 innan	 samhengisins	 sem	

maður	 skilur	 ekki	 afhverju	 er	 ekki	 verið	 að	 nálgast	 svona	 meira	 eins	 og	 ull	 eða	

steinar.	Landið	er	95%	basalt	sem	dæmi	og	það	er	engin	rannsóknarsmiðja	sem	dílar	

hvorki	 við	 ull	 né	 basalt.	 Öll	 önnur	 lönd	 vinna	 með	 umhverfið	 í	 kringum	 sig	 bæði	

menningu	 og	 efni.	Maður	 setur	 spurningamerki	 við	 afhverju	 þessi	 infrastrúktúr	 er	

ekki	til.	Það	meina	ég	svolítið	með	innviðum	að	við	séum	að	greina	meira	hvað	er	 í	

hlutunum	 og	 skapa	 sterkari	 brýr	 á	 milli	 þeirra	 aðila	 sem	 eru	 að	 skapa	 einhverja	

þekkingu	 um	 þessa	 hluti,	 hvort	 sem	 það	 er	 verkfæri	 eða	 hönnun	 eða	 félagsfræði-	

hugvísindasvið	og	skapa	öflugri	grunn,	efni	fyrir	fólk	til	þess	að	vinna	á.	Ég	held	þess	

vegna	að	rannsóknarstofur	séu	algjörlega	málið.		

	

Hvað	með	stuðningsumhverfi	hönnuða	og	arkitekta?	

Það	er	af	svipuðum	meiði.	Það	er	engum	sérstaklega	að	kenna	þannig.	Það	er	mjög	

eðlileg	þróun.	Við	erum	búin	að	kynna	okkur	og	núna	þurfum	við	að	rífa	aðeins	meiri	

kjaft	og	við	erum	að	færa	þetta	og	við	viljum	bara	fá	þetta	í	staðinn.	

	

En	markaðsumhverfi,	 ef	 við	 tölum	um	víðtækt,	eru	markaðir	opnari	 fyrir	hönnun	

eða	arkitektúr.	Finnst	þér	íslensk	fyrirtæki	vera	farin	að	nýta	sér	meira	hönnuði	og	

kaupa	sér	hönnun	og	arkitektúr	til	þess	að	fara	að	gera	eitthvað	eins	og	hótel	eða	

eru	allir	ennþá	bara	að	gera	þetta	bara	sjálfir?	

Já,	alveg	hiklaust	sko.	Ég	held	það	sé	bæði	og	en	ég	held	það	sé	svolítið	af	svipuðum	

meiði.	Ef	við	erum	alltaf	í	þessum	nýtingarhugsunarhætti	þá	bara	tæmist	bankinn	og	

það	sem	er	verið	að	skapa,	án	þess	að	hljóma	of	neikvætt	þá	er	það	ekki	að	mörgu	

leiti	 ekkert...	 eða	 nýnæmið	 er	 kannski	 ekkert	 sérstaklega	mikið.	 Þá	 verður	 kannski	

ekki	 sérstök	 dýnamík	 á	milli	 bæði	 þekkingarsamfélagsins,	 háskólans,	 hönnuða	 eða	

atvinnulífs.	Það	verður	 svona	 status	quo	og	pínu	 svona	happa	glappa	hvort	það	 sé	
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eitthvað	 áhugavert	 að	 gerast	 eða	 ekki.	 Það	 er	 hægt	 að	 gera	 þetta	 á	 miklu	

systematískari	hátt	og	 tryggja	að	það	sé	meiri	dýnamík.	Að	mörgu	 leiti	með	því	að	

markaðsetja	 fögin	meira	 út	 á	 við	 þá	myndast	meiri	 áhugi	 en	 þá	 verður	 spurningin	

meira	um	hvað	snýst	áhuginn.	Þar	kemur	aftur	að	fyrri	punkti	í	raun.		

	

Hvað	 finnst	 þér	 um	Hönnunarmars?	 Finnst	 þér	 hann	 vera	 góður	 vettvangur	 fyrir	

hönnuði	til	þess	að	markaðssetja	sig	og	kynna	sig?	Þekkiru	inn	á	það?		

Já,	ég	held	hann	sé	það	klárlega.	Maður	hefur	kannski	séð	það	áður	að	þetta	er	mikið	

endurtekningar	á	því	sama.	Kannski	erum	við	að	halda	þetta	of	ört	og	aftur	komum	

við	að	innviðum.	við	verðum	að	tryggja	að	það	sé	eitthvað	til	að	tala	um	á	hverjum	

Hönnunarmars.	Manni	finnst	eins	og	það	sé	búið	að	tæma	einhvern	ákveðinn	tank.	

Þá	 spyr	 maður	 sig	 um	 áherslur.	 Erum	 við	 að	 leggja	 of	 mikinn	 metnað,	 tíma	 og	

peninga	í	sjálfa	hátíðina	meðan	við	ættum	að	færa	orkuna	í	 innviðauppbygginguna.	

Þetta	er	svipað	eins	og	maður	uppskerir	eins	og	maður	sáir.	Maður	verður	að	passa	

að	svínið	sé	orðið	feitt	áður	en	maður	slátrar	því.	Við	erum	oft	að	slátra	svíninu	þegar	

það	er	magurt.	Þannig	að	þetta	er	aftur	eitthvað	jafnvægi	sem	þarf	að	huga	að.	Ég	og	

fleiri	eru	farnir	að	setja	ákveðið	spurningamerki	við	þetta.	

	

En	 eins	 og	 t.d.	 fyrir	 sölu	 á	 vöru	 og	 þjónustu	 hönnuða,	 finnst	 þér	 Hönnunarmars	

vera	 að	 henta	 sem	 vettvangur	 fyrir	 það	 eða	 myndirðu	 vilja	 sjá	 einhvern	 annan	

vettvang	sem	myndi	færa	þátttakendum	meiri	árangur?	

Ég	held	það	sé	misjafnt	eftir	því	hvað	þú	ert	að	 selja.	Ef	þetta	eru	beinar	vörur	þá	

held	ég	að	ég	skilji	kannski	að	einhverju	leiti.	Þetta	er	mjög	erfið	spurning	að	svara.		

	

En	finnst	þér	Hönnunarmars	henta	jafn	vel	öllum	fagsviðum	hönnuða	til	að	koma	

sér	á	framfæri?	

Nei	 ég	 held	 ekki.	 Það	 er	 meiri	 spurning	 um	 samtalið,	 þetta	 er	 svolítið	 sem	 heitir	

Design	talk	sem	er	í	gangi	og	það	hefur	verið	mjög	jákvætt	en	það	er	eitthvað	format	

sem	þeir	mega	taka	á	dýpra	level.	Þetta	snýr	fyrst	og	fremst	um	að	ná	í	þekkingu	út	á	

við	 og	 dreifa	 henni	 inn.	 Í	 tengslum	 við	 það	 þá	 er	 spurning	 hvernig	 þú	 tekur	 þá	

þekkingu	 lengra,	 í	 lengri	 tímaramma.	Hönnunarmars	er	 vika	 sirka	og	það	er	 lagður	

kraftur	 í	eina	viku	en	svo	sest	 rykið	og	þá	gerist	kannski	 rosa	 lítið	 í	heilt	ár.	Enn	og	
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aftur	þá	er	þetta	bara	spurning	um	áherslur.	Ég	 tel	að	áherslurnar	þurfi	að	 fara	að	

snúa	meira	að	uppbyggingu	og	innviðum.	

	

Hvaða	fagsviðum	finnst	þér	Hönnunarmars	henta	best?	

Hann	 hentar	 best	 markaðssinnuðum	 hönnuðum,	 sem	 eru	 þá	 vöruhönnuðir	 og	

allskonar	skartgripahönnuðir	en	þeir	eru	virkilega	að	gera	mjög	auðskiljanlega	hluti	til	

sölu,	beint.	Conceptið	finnst	mér	vera	svolítið	annað	fyrir	þá	sem	eru	kannski	að	selja	

eitthvað	 aðeins	meira	 abstract	 vöru.	 Það	 getur	 verið	 allskonar	 þekking,	 videoverk,	

bókverk.	Það	er	kannski	aðeins	erfiðara	en	ég	held	það	sé	alveg	vilji	til	þess	en	þetta	

er	kannski	aftur	bara	spurning	um	innviðina.	

	

Hvernig	finnst	þér	hafa	tekist	til	með	Hönnunarstefnuna?	

Miðað	 við	 það	 að	 ég	 hafi	 skrifað	 rannsóknarskýrsluna.	 Rannsóknarskýrslan	 var	 að	

mínu	mati	 beinskeytt	 og	 auðlesin	 en	 þá	 fannst	mér	 Hönnunarstefnan	 svolítið	 flöt.	

Dálítið	mikið	slagorðakennd	og	ég	held	að	hún	hafi	ekki	skilið	jafn	mikið	eftir	sig	eins	

og	ég	átti	von	á	og	vonaðist	eftir.	Þetta	er	ekki	plagg	sem	maður	getur	nýtt	sér,	ef	

maður	getur	talað	um	pólitískt	vopn.	Það	er	enginn	að	vitna	í	þetta	skjal.	Að	ákveðnu	

leiti	 skilur	maður	 ekki	 til	 hvers	 það	 var	 gert	 og	 hver	 er	 að	 nýta	 sér	 það.	 Er	 það	 í	

einhverjum	skrefum	eða?	Það	mynduðust	ákveðnar	væntingar	í	kringum	það	og	það	

varð	uppbygging	en	svo	það	sem	kom	út...	þá	held	ég	að	þetta	hafi	verið	mikilvægt	

skref.	Ég	held	einhvern	veginn	að	það	hafi	ekki	verið	nóg	til	að	vinna	eftir.	Við	áttum	

um	 það	 samtal	 við	 pólitíkina	 og	 hugmyndin	 var	 að	 koma	 hingað	 á	 einhverjum	

ákveðnum	x	tíma.	Svona	einskonar	vinnuskjal	að	mörgu	leiti.	Árið	2020	ætluðum	við	

að	vera	búin	að	gera	hitt	og	þetta.	

	

Núna	 átti	 vinna	 við	 endurskoðun	 Hönnunarstefnunnar	 að	 fara	 í	 gang	 árið	 2016.	

Hefur	það	ekki	gengið	eftir?		

Ég	vissi	ekki	einu	sinni	að	það	ætti	að	vera	2016.	

	

Það	var	allavega	gert	ráð	fyrir	þegar	stefnan	var	gefin	út	.	

Það	 er	 vonandi	 að	 það	 gerist.	 Ástæðan	 fyrir	 því	 að	 ég	 hljóma	 núna	 jákvæðari	 að	

einhverju	 leiti	er	sú	að	ég	held	að	það	sé	 jafn	 jákvætt	að	það	hafi	verið	gert	og	þá	
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augljóslega	þurfum	við	að	gera	það	aftur	og	gera	það	betur	og	 læra	af	því	sem	við	

gerðum.	Það	eru	margir	 litlir	sigrar	 í	gangi	og	þetta	er	allt	spurning	um	áherslur	og	

hver	er	að	leggja	þessar	áherslur,	hvar	eigum	við	að	setja	tímann,	orku	og	peninga?	

	

Finnst	 þér	 það	ætti	 að	 vera	meira	 samstarf	 á	milli	 Listaháskólans	 og	 háskólanna	

sem	 eru	 að	 kenna	 viðskiptafræði,	 markaðsfræði	 og	 lögfræði	 jafnvel	 til	 þess	 að	

koma	á	samstarfi	á	milli	 viðskiptafræðinga,	markaðsfræðinga	eða	 lögfræðinga	og	

hönnuða	til	þess	að	vinna	meira	saman	og	stofna	 jafnvel	 fyrirtæki?	Nú	sjáum	við	

fyrirtæki	 eins	 og	 Tulipop,	 JÖR,	 Ígló	 og	 Indí	 sem	 hafa	 verið	 stofnuð	 og	 rekin	 af	

hönnuðum	og	viðskiptafræðingum	eða	lögfræðingum	í	sameiningu.		

Já,	það	getur	verið	það.	Þetta	er	allt	spurning	um	forsendur.	

	

Hefur	verið	eitthvað	opinbert	samstarf	í	gangi.	Hefur	verið	gert	svona?	

Já	 já,	 en	 ekki	 kannski	 nýlega.	 Það	 sem	 gerðist	 var	 að	 það	 var	 of	 formlegt	 og	

strúktúrað.	

	

Hvað	er	langt	síðan,	veistu	það?	

Jú,	kannski	innan	10	ára.	Svo	kom	hugmyndaráð	háskólanna	sem	varð	vísir	að	þessu.		

	

Það	lifði	ekki	var	það?	

Nei	 það	 er	 einhver	 pólitík.	 Það	 sem	mér	 finnst	 aðallega	 vera	 að	 gerast,	 ef	maður	

vitnar	 aftur	 í	 svona	 platforma	 þá	 verður	 maður	 að	 fara	 varlega	 að	 þrýsta	 fólki	 of	

formlega	 inn	 í	 hlutina	 þá	 verður	 það	 svolítið	 þvingað.	 Það	 er	 svolítil	 list	 að	 geta	

skapað	 andrúmsloftið,	 kúltúrinn	 og	 rýmið	 fyrir	 hlutina	 að	 gerast	 svolítið	 organískt.	

Það	sem	ég	tel	að	sé	að	gerast	núna	og	þessi	kynslóð	sem	er	að	koma	núna	virðist	

vera	meira	meðvituð	um	að	gera	þessi	tengsl	dálítið	sjálf.	Svo	er	þetta	spurning	um	

level.	Ef	við	förum	aftur	út	í	heildarstefnu,	grunnskóli,	menntaskóli,	háskóli	og	kenna	

annarsskonar	 lífsnálgun	 þá	 kemur	 annað	 mentality	 kannski.	 En	 í	 tengslum	 við	

hönnun	þá	er	þetta	eitthvað	sem	ætti	að	gera	svolítið	á	mastersleveli.	Masterinn	er	

frekar	ungur,	hann	byrjaði	fyrir	3	árum.	Ég	held	að	þar	sé	meiri	vettvangur	til	þess	að	

gera	þetta	á	formlegri	hátt	eða	til	að	skapa	þetta	rými	eða	platform.	Það	mun	gerast	

en	það	er	bara	spurning	um	tíma.		
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Ég	heyrði	að	mögulega	væri	verið	að	byrja	með	master	í	arkitektúr	á	næsta	ári,	er	

það	rétt?	

Ég	veit	ekki	hversu	formlegt	það	er,	en	það	er	stefnan	já.	

	

Er	eitthvað	annað	á	dagskrá,	nýtt	í	mastersnáminu	hér?	

Ekki	formlega	nei.	

	

Eins	og	ég	skil	þetta,	eruð	þið	bara	með	eina	hönnunarbraut	á	mastersstigi	sem	er	

alhliða.	Er	kennt	þvert	á	faggreinar	eða	hvað	lærir	maður	í	mastersnáminu	hérna?	

Það	er	erfitt	fyrir	mig	að	svara	því	nú	er	ég	er	ekki	yfir	mastersnáminu.	En	það	sem	ég	

held	að	sé	að	gerast	er	að	það	er	verið	að	reyna	að	gera	þessa	þverfaglegu	nálgun	við	

það	að	þú	kemur	með	þitt	verkefni	og	myndir	þitt	eigið	tengslanet	sem	þú	gerir	síðan	

verkefnið	á.	Það	er	verið	að	mynda	svolitla	reynslu	á	þessu	systemi	en	það	tekur	bara	

smá	tíma.	

	

Finnst	 þér	 há	 hönnunarsamfélaginu	 hérna	 á	 Íslandi	 að	 við	 séum	ekki	með	meira	

námsframboð	 í	 efri	 námsstigum?	 Þá	 kannski	 sérstaklega	 hvað	 varðar	

rannsóknarvinnu	eins	og	þú	varst	að	tala	um	áðan?	

Ef	ég	á	að	spá	um	framtíðina	þá	er	það	þetta	sem	er	að	fara	að	gerast.	Við	munum	fá	

miklu	 fleiri	 löb	og	 fólk	kemur	 inn	 í	master	og	velur	 sér	 leið,	þó	það	sé	ekki	beint	á	

formi	 vöruhönnunar	 heldur	 verður	 meira	 svona	 abstract	 hugtak	 eins	 og	

efnaumbreyting,	 communication	 um	 hvernig	 þú	miðlar,	miðlun	 eða	 rými.	 Þú	 þarft	

ekki	að	vera	arkitekt	til	þess	að	fara	inn	í	rýmispælingar	eða	vöruhönnuður	sem	fer	í	

efnaumbreytingu.	Heldur	 gerast	 galdrarnir	 þegar	 þú	 kemur	 inn	 á	masterstigið	 sem	

fathönnuður	 og	 ferð	 að	 tala	 um	 miðlun.	 Innan	 þessara	 laba	 er	 mikilvægt	 að	

akademískt	 starfsfólk	 sé	mjög	 virkt	 inni	 í	 löbunum	 sjálft.	 Það	 þarf	 að	 skapa	 svona	

sterkari	kúltúr.	Verkefnin	séu	til	lengri	tíma	og	þetta	tengist	uppbyggingu	á	þekkingu.	

Þá	 skapar	 þetta	 sterkari	 forsendur	 með	 einhverjum	 ákveðnum	 stofnunum	 eða	

fyrirtækjum.	 Við	 getum	 tekið	 sem	 dæmi	 sterk	 fyrirtæki	 eins	 og	 Össur,	 CCP	 eða	

DeCODE.	Maður	sér	fyrir	sér	að	þú	gætir	tekið	allt	til	fimm	ár	bara	að	skapa	eitthvað	

sterkt	 verkefni	 á	 forsendum	 hönnunar	 og	 viðskipta.	 Kannski	 sérfræðingar	 í	
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nanotechnology	eða	virtual	reality	eða	genafræði.	Þá	virkilega	fara	einhverjir	 töfrar	

að	gerast.	Ég	er	alveg	jafn	óþolinmóður.	Þetta	er	bara	spurning	um	þolinmæði	held	

ég.	Maður	þarf	líka	að	sætta	sig	við	að	við	erum	bara	hérna	í	ákveðnu	mengi	og	þó	

maður	vilji	að	hlutirnir	gerist	hraðar,	vitnandi	aftur	í	Finnana,	þá	erum	við	ekki	eins,	

það	er	ekki	sama	mentality	í	íslendingum	virðist	vera.		

	

Mér	hefur	fundist	á	heimildaöfluninni	minni	og	þeim	samtölum	sem	ég	hef	átt	að	

íslenskum	fyrirtækjum	virðist	vanta	 skilning	á	mikilvægi	góðrar	hönnunar.	Er	það	

þín	tilfinning	líka?	

Já.	

	

Finnst	þér	það	hafa	lagast?	Var	það	verra	fyrir	10-20	árum	eða	er	það	bara	eins?	

Ég	 kom	 aftur	 til	 landsins	 2011.	 Á	 þessum	 5	 árum	 er	 ég	 búinn	 að	 sjá	 mjög	 hraða	

breytingu.	Samt	ekki	nóg	að	mínu	mati	þar	sem	ég	kem	úr	öðru,	eins	og	staðan	er	í	

London,	já	og	svo	fór	ég	til	Hollands.	

	

Finnst	 þér	 vera	munur	þarna	 á	milli?	 Er	 borin	meiri	 virðing,	 er	meiri	 skilningur	 á	

hönnunarconceptinu	og	hvað	felst	í	þessu	ferli	heldur	en	hérna	heima?	Mér	finnst	

eins	og	fólk	viti	ekki	hvað	felst	í	þessu.	

Sérstaklega	 þegar	 við	 komum	 aftur	 að	 þessari	 verðmætakeðju.	 Enginn	 virðist	 hafa	

tæklað	 hana	 af	 einhverju	 viti	 einhvern	 veginn.	 Hér	 er	 bara	 einhver	 almennur	

skilningur	á	því	hvernig	verðmæti	eru	sköpuð.	Það	er	alltaf	einhver	uppruni.	Svo	er	

alltaf	einhver	filtering	á	þekkingu	yfir	 í	einhverskonar	verðmæti.	Ef	við	ætlum	alltaf	

að	vera	hér	þá	verður	ekkert	nýtt	til	að	vinna	með.	Það	er	búið	að	vera	allt	of	mikil	

áhersla	 á	 þetta.	 Það	 er	 einhver	 ímyndarsköpun	 alltaf	 að	 vera	 businessmaður	með	

sportbíl	og	eitthvað.	Ég	veit	það	ekki.	Það	er	eitthvað	sem	heillar	okkur	við	það.	Ég	

held	þetta	sé	eitthvað	mentality.	Ég	held	samt	líka	að	þetta	sé	að	breytast	en	þetta	

gerist	allt	svolítið	hægt.	

	

Er	eitthvað	sem	þú	vilt	bæta	við,	um	stöðuna	í	dag?	
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Það	er	mjög	margt	sem	er	að	breytast.	Ég	þykist	vera	svolítið	í	hringiðunni.	Ég	tel	að	

það	sé	mjög	margt	að	 fara	að	gerast.	Mér	 finnst	vera	einhver	umbreytingapunktur	

núna	og	eitthvað	liggur	í	loftinu.	

	

En	eins	og	virðing	fyrir	íslenskri	hönnun	og	hugverki.	Fólk	fer	í	Fab-Lab	og	gerir	sér	

krumma	eftir	Ingibjörgu	og	fólk	fór	heim	og	prjónaði	Farmer's	market	peysurnar	og	

fólk	skildi	ekki	hvað	það	var	að	gera.	Að	það	væri	að	stela	hönnun	annarra.	Finnst	

þér	þetta	vera	ríkara	í	okkur	íslendingum	heldur	en	Bretum	og	Hollendingum.		

Þetta	 tengist	 tvenns	 konar	 hlutum.	 Annars	 vegar	 er	 þetta	 menningin,	 sem	 við	

þekkjum	ekki	eins	og	virðingu	við	hugverk	en	svo	hinsvegar	þessir	hlutir	sem	er	verið	

er	 að	 stela,	 hversu	 sterkir	 hönnunarlega	 eru	 þeir	 virkilega?	 Þeir	 eru	 sterkir	

markaðslega	jú,	en	ef	við	tölum	um	aðra	hönnunarlega	þætti	þá	getum	við	alveg	sett	

spurningamerki	 við..	 Ef	 það	 er	 svona	 auðvelt	 að	 stela	 þeim,	 hver	 er	 þá	 virkilega	

hönnunarlega	dýptin	í	verkinu?	Ég	hef	engar	sérstakar	áhyggjur	af	því.	Það	er	meira	

þetta	 almenna	 mentaly	 gagnvart	 hugverki	 og	 þá	 komum	 við	 aftur	 að	 mikilvægi	

þekkingar	í	öllu	kerfinu.	Þar	liggur	hið	raunverulega	hugverk	og	abstract	virðið	í	nýrri	

þekkingu	 og	 miðlun	 á	 nýrri	 þekkingu	 líka.	 Það	 myndi	 ég	 segja	 að	 væri	 ekki	 síður	

mikilvægara	 hönnuðum,	 einmitt	 í	 samstarfi	 við	 aðra.	 Lykillinn	 er,	 bara	 svona	

persónulega	kannski,	þá	hef	ég	verið	gagnrýninn	á	háskólaumhverfið.	Það	þarf	að	líta	

á	 sig	 í	 spegli.	 Það	 er	 orðið	 svolítið	 mikil	 stofnun.	 Dálítið	 fastir	 og	 niðurnjörvaðir	

verkferlar	 um	 hvernig	 fólk	 skilar	 af	 sér	 þekkingu.	 Það	 er	 þá	 fyrst	 og	 fremst	 í	

skýrsluformi,	 í	 textaformi	 og	 oft	 í	 blöð	 fyrir	 aðra	 sérfræðinga	 á	 sama	 sviði.	

Þekkingardreifnin	er	því	rosalega	þröng.	Þegar	maður	fer	að	tala	um	miðla,	þá	kem	

ég	 svolítið	 inn	 á	 sérfræðiþekkingu	 okkar.	 Við	 lifum	 í	 þessum	 heimi,	 internet,	

hljóðheimar,	 vídeoverk,	 myndir	 sem	 við	 getum	 sett	 spurningamerki	 við.	 Er	 þetta	

viðeigandi	 lengur	 hvað	 verið	 er	 að	 gera.	 Eigum	 við	 ekki	 að	 setja	meiri	metnað	 og	

meiri	pressu	á	það	að	háskólarnir	okkar	séu	að	miðla	þekkingunni	á	áhrifaríkari	hátt	

þannig	 að	 fleiri	 einstaklingar	 fái	 hana	 og	 geti	 nýtt	 hana.	 Þá	 komum	 við	 aftur	 að	

þessum	platformum	eins	og	sýningahaldi,	videoverk,	ráðstefnum,	publication.		
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Ég	er	nokkuð	viss	um	að	fólk	er	ekki	að	eyða	laugardagskvöldum	á	Skemmunni	að	

lesa	 ritgerðir.	Maður	myndi	 kannski	 gera	það	 til	 að	horfa	 á	 videoverk	og	 fólk	 að	

tala	og	segja	frá	rannsóknum	sínum.		

Tala	nú	ekki	um	ef	fólk	er	farið	að	blanda	saman	miðlum.	Ert	með	textaverk,	ert	með	

sýningu	um	það.	Þetta	getur	líka	verið	ákveðin	gagnrýni	á	safnakúltúrinn	okkar	og	til	

hvers	eru	söfn.	Er	þetta	ekki	tilgangurinn	með	söfnum?	Eru	þau	ekki	til	þess	að	miðla	

hlutum	 sem	 eru	 að	 gerast?	 Eru	 þau	 kannski	 bara	 til	 þess	 að	 fá	 einhverja	 fræga	

erlenda	 	 listamenn	 til	 þess	 að	 sýna	 einhver	 verk?	 Það	 er	 gaman	 líka	 en	 samt	 ekki	

eingöngu.	Aftur	með	innviði.	Hvað	þýða	allir	þessir	hlutir?	Hvað	þýðir	háskóli?	Hvað	

þýðir	 atvinnulíf?	 Hvað	 er	 safn?	 Og	 dýnamíkin	 á	 milli	 þeirra.	 Í	 þessum	 nýja	 digital	

heimi.	 Við	 höfðum	allskonar	 vettvanga	 í	 gamla	 daga,	 samræðuvettvanga,	 hvað	 var	

það	þá?	Heitur	pottur	eða	alþingi	á	tveggja	ára	fresti	og	ræddu	í	þaula	í	einhverja	tvo	

mánuði.	 Hvar	 eru	 þessir	 vettvangar	 núna?	 Hvar	 eru	 þessir	 einstaklingar	 að	 koma	

saman?	Það	er	enginn	að	spyrja	svona	spurninga.		

	

En	 eins	 og	 hvernig	 fólk	 sér	 fyrir	 sér	Hönnunarmiðstöðina	 til	 frambúðar.	Mynduð	

þið	ekki	græða	á	því	að	hafa	eitthvað	stærra	dæmi	eins	og	Sjávarklasann	þar	sem	

Hönnunarmiðstöðin	 gæti	 verið,	 nokkrir	 viðskiptafræðingar,	 einhverjar	

rannsóknarstofur.	Hefur	einhver	reynt	að	koma	einhverju	svona	á	koppinn	í	þessu	

fagi?	

Nei,	ég	veit	ekki.	Ég	myndi	segja	að	Halla	sé	með	þessa	sýn,	en	það	er	spurning	hvort	

við	séum	öll	sammála	þeirri	sýn	eða	ekki.	Hún	er	að	mínu	mati	mjög	markaðsdrifin	en	

það	er	bara	hennar	styrkur.	En	kannski	að	einhverju	leiti	þá	....	samanber	alla	þessa	

umræðu	sem	ég	er	búinn	að	 tala	um.	Að	því	 sögðu	þá	held	ég	að	Halla	og	hennar	

teymi	hafi	unnið	þrekvirki	í	því	að	gera	okkur	sýnileg.	Við	getum	líka	talað	um	svona	

þrep,	 við	 erum	 að	 komast	 svolítið	 upp.	 Hvað	 er	 næst?	 Hvað	ætlum	 við	 að	 gera	 í	

framhaldinu?	 Hönnunarmiðstöðin	 ætti	 að	 mínu	 mati	 að	 vera	 svona	 50	 manna	

vinnustaður	eða	eitthvað	með	allskonar	sérfræðingum	
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Viðauki 14: Viðtal við Sigrúnu Birgisdóttur  
Þú	ert	menntaður	arkitekt	er	það	ekki	rétt	hjá	mér?	

Jú,	ég	er	arkitekt	að	mennt.	

	

Hvað	ertu	búin	að	vera	lengi	starfandi	við	Listaháskólann?	

Frá	 því	 2007	 þá	 er	 þetta	 10	 starfsárið	 mitt.	 Ég	 var	 fyrstu	 5	 árin	 sem	 fagstjóri	 í	

arkitektúr	og	er	núna	fimmta	árið	deildarforstjóri	í	hönnunar-	og	arkitektúrdeild	

	

Hvernig	finnst	þér	staðan	vera	í	menntun	í	hönnun	og	arkitektúr.		

Staðan	er	ansi	stórt	mál.	Ég	held	að	við	höfum	sýnt	fram	á	heilmikinn	árangur	á	BA	

stiginu.	Við	erum	að	útskrifa	um	55	nemendur	á	ári	í	arkitektúr,	grafískri	hönnun	og	

fatahönnun.	Við	erum	búin	að	vera	með	MA	nám	í	hönnun	á	fimmta	ár.	Þannig	að	ég	

held	að	við	séum	búin	að	gera	mjög	mikið	á	BA	stiginu.	Stofnunin	sem	slík	er	full	af	

metnaði	og	áhuga	og	það	eru	allir	að	gera	mikið.	Ég	held	að	okkar	BA	verkefni	séu	oft	

með	góðan	standard	miðað	við	BA	verkefni	erlendis	og	erum	oft	að	skara	 inn	 í	MA	

verkefni	út	frá	rannsóknargrunni.	Við	erum	s.s.	bara	með	eitt	MA	nám	í	boði	og	búin	

að	vera	þar	í	4-5	ár	og	erum	að	vonast	eftir	uppbyggingu	þar	líka.	Við	erum	að	reyna	

að	koma	á	meistaranámi	í	arkitektúr.	Allir	annmarkar	á	allri	þróun	er	það	að	hversu	

lítið	 svigrúm	 er	 til	 þess	 að	 stunda	 rannsóknir	 og	 þróun	 samhliða	 kennslu.	 Á	 öllum	

háskólastigum	þá	eru	rannsóknir	eitt	af	grunneiningum	þessarar	heildrænu	nálgunar	

af	því	að	byggja	upp	nám.	Á	yngri	námsstigum	þá	er	það	kannski	kennarinn	sem	er	

sterkari	aðilinn	 í	því,	sem	er	kominn	með	doktorsstig,	þá	er	það	doktorsnemandinn	

sem	veit	meira	um	viðfangsefnið	heldur	en	kennarinn,	þetta	er	svona	kúrva	sem	fer	

stigvaxandi.	 Það	 sem	hefur	háð	okkur	 rosalega	mikið	 er	 það	 að	það	eru	 svo	miklir	

annmarkar	á	því	að	geta	byggt	upp	rannsóknir	á	umhverfi.		

	

Eru	það	þá	fjárhagslegir	annmarkar?	

Já,	það	er	fjárhagslegt.	Það	eru,	þú	ert	kannski	með	allar	þessar	tölur	um	það	hvað	

það	eru	margir	

	

Ég	er	með	einhverjar	en	það	er	afskaplega	takmarkað	til	af	tölulegum	upplýsingum,	

þannig	að	allt	sem	þú	veist	máttu	koma	með.	
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Já,	það	hefur	verið	svolítið	skrifað	um	þetta	núna	í	haust	og	sérstaklega	pistlar	Fríðu	

Bjarkar	Ingvarsdóttur	rekstors	skólans.	Í	haust	hefur	það	verið	umræðan	um	Háskóla	

í	hættu.	En	fjárlögin	sem	við	fáum	eru	mjög	bundin	eingöngu	í	kennslu.	Það	er	aðeins	

spurning	um	það	hvað	eigi	að	notast	í	rannsóknir.	Hún	hefur	notað	tölur	sem	eru	að	

8%	 af	 framlögum	 af	 þeim	 fjárlögum	 sem	 við	 fáum	 fer	 í	 rannsóknir	 og	 það	 er	

langlægst	 af	 öllum	 háskólum	 á	 Íslandi.	 Það	 fer	 upp	 í,	 ég	 man	 ekki	 hvað	 það	 er	 í	

Bifröst,	hvort	það	var	um	20%.	 Í	Háskóla	 Íslands	þá	 fer	þetta	upp	 í	40%,	þannig	að	

40%	af	 framlögum	 til	 skólans	 fer	 í	 rannsóknir.	 Það	er	 í	 rauninni	ofboðsleg	pólitík	 á	

bakvið	þetta	efni.	Þar	er	að	hluta	til	verið	tala	um	hvaða	fjármagn	fer	bara	beint	til	

starfsmanna,	hlutfall	 rannsókna	af	 samningi	 starfsmanna.	Prófessorar	 í	HÍ	 eru	með	

50%	við	rannsóknir	og	50%	kennslu.	Prófessorar	hér	eru	með	30%	rannsóknir	og	70%	

kennslustöðu	 og	 þá	 er	 kannski	 fagstjórn	 inni	 í	 því.	 Þar	 er	 eitt	 grunnreikningsdæmi	

sem	er	mjög	ójafnt	og	svo	má	segja	að	aukafjárlögin	sem	koma	inni	í	skólann	til	þess	

að	liðka	fyrir	rannsóknum,	þá	fer	sumt	beint	inn	í	stofnanir	og	sumt	getur	farið	óháð	

inn	í	einhver	verkefni.	Þannig	er	tíðarandanum	hjá	okkur,	stundum	eru	þetta	verkefni	

sem	hafa	byggst	upp	í	langan	tíma	eins	og	Guðmundur	Oddur	Magnússon	er	að	vinna	

að	sögu	íslensks	myndmáls.	Þetta	er	orðið	löng	arkiva	en	við	fáum	ekki	til	fjármagnið	

til	þess	að	hann	geti	bara	setið	við	þetta	og	unnið	þetta	og	gefið	út.	Svo	er	allt	niður	í	

verkefni	sem	eru	að	spretta	upp	og	þróa	þau	áfram	og	byggja	upp	teymin	og	búa	til	

dýnamík	þá	höfum	við	mjög	 lítið	 svigrúm.	Þetta	eru	peningar	 í	 grunninn	en	 tíminn	

tengist	peningum,	þannig	að	við	eigum	erfitt	með	að	finna	tímann	því	fólk	er	hlaðið	

af	öllum	öðrum	störfum.	Það	er	því	voða	erfitt	að	tala	um	þróun	menntunar	án	þess	

að	 taka	 þennan	 kafla	 um	 rannsóknir.	 Svo	má	 segja	 að	 það	 sé	 ofsalega	 ókortlagt	 í	

tengslum	við	rannsóknir,	sem	lítur	að	hefðbundnari	sviðum	þar	sem	vinna	hefur	farið	

fram	 í	 faginu	 í	 árhundruð	 frá	 stofnun	 Háskóla	 Íslands,	 fyrir	 utan	 kannski	 það	 sem	

byggir	á	þekkingu	annarsstaðar	frá.	Þá	eru	þær	greinar	að	komnar	með	þekktan	veg	

af	upplýsingum	þannig	að	það	þrengir	spurningarnar	kannski	að	einhverju	leiti.	Þegar	

kemur	að	hönnun	þá	þarf	svolítið	mikið	að	plægja	akurinn.	Mikið	af	okkar	vinnu	er	

ósýnilegri	og	ómælanlegri,	óáþreifanlegri	því	við	erum	að	plægja	akurinn	og	þetta	er	

það	 sem	 er	 svo	mikilvægt	 í	 starfi	 kennaranna	 hér	 og	mikils	 virði	 það	 er	 að	 beina	

sjónum	að	akrinum	og	 spyrja	 spurninga.	Þetta	er	 grunnurinn	að	því	 að	byggja	upp	

rannsóknarmenningu,	 að	 geta	 beint	 sjónum	 að	 því	 sem	 er	 þess	 virði	 að	 rannsaka	
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betur.	Þá	er	það	kannski	gert	í	kennslu	en	venjulega	þá	er	unnið	út	úr	því	og	gerðar	

viðameiri	 rannsóknir.	 Það	 er	 kannski	 stefnan	 okkar	 næstu	 árin	 að	 þétta	 þessa	

málaflokka.	Ég	veit	að	þú	ert	búin	að	tala	við	Garðar	og	ég	veit	ekki	hvort	hann	hefur	

sagt	þér	hvað	hann	er	 að	gera	en	það	eru	ákveðin	efnaprósess	og	 rannsóknir	 sem	

fjalla	 um	að	beina	 sjónum	að	nýjum	auðlindum	eða	hvernig	 er	 hægt	 að	 umbreyta	

ástandi	 á	 efni	 yfir	 í	 aðra	 orku.	 Það	 er	 algjörlega	 þráðurinn	 í	 þessu	 samhengi	 sem	

tengist	sjálfbærni	og	í	sátt	við	samfélag	og	umhverfi.	Hér	er	náttúrulega	nýtt	og	ungt	

samfélag	 í	 tengslum	við	byggt	umhverfi	og	áherslan	hefur	verið	meira	á	það	að	ná	

árangri	í	því	að	byggja	yfir	okkur	heldur	en	að	endurskoða,	greina	og	vinna	í	gegnum	

þann	efnivið	 sem	við	eigum.	Þetta	er	 svolítið	út	 fyrir	 efnið	og	abstract	en	þetta	er	

okkar	helsta	áskorun,	að	við	fáum	meiri	sögu	inn	í	þetta	og	þá	mun	það	komast	beint	

inn	 í	 nám	 og	 kennslu.	 Þá	 er	 þetta	 kannski	 að	 skapa	 sér	 sérstöðu	 á	 alþjóðlegum	

vettvangi	 með	 þeim	 verkefnum	 sem	 tengjast	 okkur.	 Það	 er	 allt	 fullt	 af	

nemendaverkefnum	sem	eru	að	tala	um	þetta.	Hefur	þú	séð	MA	útskriftarbæklinginn	

okkar?	

	

Nei.		

Ég	 get	 látið	 þig	 fá	 svoleiðis	 ef	 þú	 hefur	 áhuga	 en	 þar	 geturðu	 séð	 verkefnin	 sem	

nemendur	 eru	 að	 skoða	 og	 einhverjar	 aðstæður.	 Í	 haust	 vorum	 við	 að	 fjalla	 um	

sambýli	 fagmanns	 og	 íbúa.	 Þetta	 er	 svona	 meira	 málaflokkur	 en	 málefni	 þar	 sem	

verið	 er	 að	 finna	 leiðir	 til	 þess	 að	 leysa	 úr.	 Ég	myndi	 segja	 að	 það	 er	 rosa	margt	

spennandi	við	að	vinna	verkefni	í	tenglsum	við	stærri	svið	þar	sem	verið	er	að	reyna	

að	 finna	og	þróa	 leiðir	 til	þess	að	þróa	aðferðirnar	við	það.	Ég	held	að	það	sem	er	

miklu	meira	úti	í	samfélaginu	og	birtist	t.d.	í	Hönnunarmars	eru	svona	afurðirnar	og	

vörumiðað	 eftir	 hefbundnara	 virðisauka	 markaðskerfi.	 Það	 sem	meira	 er	 verið	 að	

gera	hér	er	að	 fara	mikið	 fyrr	 í	 keðjuna	og	skoða	nýtt	virði	á	annan	máta,	abstract	

máta.	 Þannig	 vinnur	 hönnuðurinn,	 því	 það	 er	 ekki	 viðfangsefnið	 sem	 er	 eiginleg	

hönnun.	Hönnuðurinn	vinnur	á	þann	máta	að	hann	beinir	sjónum	að	einhverju.	Eins	

og	 í	 þessu,	 virtual	 reflection,	 þú	 ert	 alltaf	 að	 skoða,	 ígrunda,	 koma	með	 proposal,	

reflecta	og	það	er	greining	sem	fer	alltaf	saman	með,	að	vera	með	nýjar	tillögur	að	

einhverju,	að	lausnum.	
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Svona	nýsköpunarhugsun	einhverskonar?	

Já	eða	ný	þekking,	það	er	það	sem	það	er.	Hvað	nýtt	 innsæi	getur	byggt	upp	nýjan	

skilning	í	gegnum	rannsóknir.	Nýsköpun	er	svolítið	erfitt	orð	því	þú	getur	tengt	það	

svo	mikið	við	varning	og	markaðsvirði.	Það	er	ekki	þungamiðjan	hérna	heldur	meira	

svona	huglægara	og	meira	abstract	og	þetta	kerfislæga	frekar	en	það	markaðslæga.	

	

En	hvað	með	menntun	á	framhaldsskólastigi,	brautir	sem	framhaldsskólarnir	sumir	

eru	að	bjóða	upp	á	 sem	grunn	 fyrir	 áframhaldandi	nám	 í	 einhverskonar	hönnun,	

hefurðu	skoðun	á	þeim,	á	því	hvernig	þeir	eru	að	standa	sig?	

Við	 fáum	 fjórum	til	 fimm	sinnum	 fleiri	umsóknir	á	vorin	heldur	en	við	getum	tekið	

við,	því	við	erum	bara	með	takmörkuð	sæti	í	náminu	sem	er	ákveðin	leið	til	þess	að	

halda	uppi	gæðum	og	halda	uppi	ákveðnu	jafnvægi.	Það	er	mjög	áhugavert	að	sjá	að	

við	erum	að	velja	út	frá	möppum	og	við	förum	í	gegnum	möppurnar	fyrst	og	berum	

svo	saman	við	einkunnir	og	árangur.	Þegar	þú	skoðar	möppurnar	þá	erum	við	að	leita	

að	nemandinn	hafi	mindsettið	eða	hugvitið	 til	þess	að	horfa	 spyrjandi	á	umhverfið	

sitt	og	umhugsunarefni	og	hafi	ákveðna	áræðni	með	að	vinna	eitthvað	með	það	eða	

miðla	því	á	einhvern	máta.	Ekki	samkvæmt	forskrift.	Það	er	því	eitthvað	persónulegt	

innsæi	sem	verið	er	að	sækja	í	til	þess	að	umbreyta.	Tæknin	er	í	rauninni	bara	það	að	

vilja	prófa	eitthvað	nýtt	eins	og	myndmál,	ljósmyndun,	módel,	frásagnir	í	textum	og	

svona.	Það	er	alveg	þekkt.	Við	sjáum	það	alveg	að	nemendur	eru	að	fá	mismunandi	

þjálfun	í	þessu.	Það	eru	heilu	menntaskólarnir	sem	hafa	ekkert	á	hendi,	sjónmennt,	

myndlist	eða	sköpun	á	þessu	sviði	hvað	varðar	tvívídd,	þrívídd	eða	einhver	form.	Þá	

erum	 við	 að	 sjá	 að	 nemendur	 eru	 ýmist	 að	 fara	 í	 kvöldskóla	 eða	 í	 einhverslags	

fornáms	 skóla	 eða	 eitthvað.	 Það	 er	mikið	 af	 góðum	 námskeiðum	 en	 það	 er	 þetta	

aðallega	hvað	þetta	lendir	alltaf	sem	aukagreinar	í	grunnskólum	og	framhaldsskólum.	

Það	 er	 umbyltingin	 þegar	 fólk	 kemur	 í	 háskólanám	 í	 listum	 er	 að	 þetta	 er	 ekki	

aukagrein	 heldur	 aðalgreinin.	 Þetta	 er	 hugsjón.	 Þetta	 er	 viðhorf	 að	 vissu	 leiti	 og	

verkferlarnir	sem	verið	er	að	vinna	með	eru	allt	aðrir	en	próf	og	skrif.	Það	er	ákveðin	

tækni	sem	er	við	það	að	meta.	Við	finnum	alveg	fyrir	því.	Það	er	helst	þá	þegar	við	

tölum	við	 framhaldsskólana	hvernig	hægt	 væri	 að	 skapa	þetta	umhverfi	 að	það	 sé	

nærandi,	það	sé	umgjörð,	að	kennarar	spyrji	áhugaverðari	spurninga	og	að	ákveðið	

frelsi	sé	til	þess	að	vinna	úr	hugmyndunum.	Í	öllu	námi	er	þá	hins	vegar	spurning	um	
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hvernig	þú	picturerar	þér	það	til	þess	að	gera	það	betra.	Þá	er	kannski	kúltúrinn	sem	

er	minna	formfastur	hér	heldur	en	annars	staðar	að	gera	ritgerðir	eða	greinargerð	úr	

skáldsögum	eins	og	flestir	eru	vanir.	Við	erum	nú	alltaf	að	fylla	þessi	sæti	og	það	eru	

alltaf	nemendur	sem	vissulega	vissu	miklu	meira	um	myndmál	og	skapandi	greinar.	

	

Hver	er	staða	hönnunar	og	arkitektúrs	á	Íslandi	í	dag	að	þínu	mati?	Finnst	þér	vera	

búnar	að	vera	miklar	umsviptingar	eða	breytingar	undanfarin	10	ár?	

Ég	sé	ekki	annað	en	að	það	hafi	orðið	gríðarleg	breyting	með	tilkomu	Listaháskólans.	

Ég	væri	ekki	hér	heldur	væri	enn	erlendis	og	kenndi	þar	eftir	mitt	nám.		

	

Þú	menntaðir	þig	erlendis	er	það	ekki?	

Jú,	í	Vestur	Ítalíu.	Það	er	náttúrulega	þannig	að	akademían	kemur	inn.	Eitt	er	það	að		

mennta	nemendur	í	þínu	staðbundna	umhverfi	og	það	hefur	alltaf	áhrif	á	samfélagið	

í	heild	sinni.	Þegar	þú	ert	 í	námi	í	hönnun.	Skýrasta	dæmið	í	arkitektúr	er	að	þú	ert	

alltaf	að	nota	umhverfið,	nærumhverfið	og	fjærumhverfið	til	þess	að	skoða,	rannsaka	

og	gera	tilraunir	í	hönnun	með	eða	skeyta	hönnun	inn	í	byggingar	eða	bæta	við	eða	

nota	lóðir	í	umhverfinu.	Það	eru	ekki	bara	15	nemendur	sem	eru	að	gera	þessa	vinnu	

heldur	 eru	 allir	 kennararnir	 með.	 Þá	 ertu	 allt	 í	 einu	 komin	með	 allt	 annan	massa	

upplýsinga	 um	 byggt	 umhverfi	 í	 Reykjavík	 heldur	 en	 helst	 á	 sér	 stað	 á	

stjórnsýsluleveli,	 í	 skipulagsmálunum	 eða	 í	 praxís	 inni	 á	 stofum.	 Við	 höfum	 séð	

spretta	 upp	 úr	 svona	 vinnu	 ýmis	 áhugaverð	 verkefni	 sem	 hafa	 ratað	 inn	 í	

nýsköpunarsjóð	námsmanna	eða	sérstök	spegúleruð	verkefni	hjá	nemendum.	Aðeins	

minna	núna,	því	núna	er	farið	beint	inn	í	stofur	því	það	er	svo	mikið	að	gera.	Það	er	

gefandi	og	auðvitað	er	það	það	sem	maður	vill	sjá	að	það	sé	ákveðin	fjölbreytni	í	því	

hvernig	nemendur	spegla	sig	við	umhverfið	og	hönnun.	Ég	held	að	fyrirbæri	eins	og	

Hönnunarmars	 hafa	 ekki	 verið	 einfalt	 fyrr	 en	 það	 var	 búið	 að	 útskrifa	 hundruði	

nemenda	 í	 hönnun	 á	 Íslandi.	 Það	 var	 ekki	 hægt	 að	 læra	 þessi	 fög	 á	 háskólastigi	 á	

Íslandi	áður	og	það	hefur	haft	mikil	áhrif	á	fatahönnun	sem	dæmi,	það	eru	mikið	fleiri	

fatahönnuðir	en	voru	áður	en	náminu	var	komið	á	fót.	Vöruhönnun	er	líka	dæmi	um	

mjög	opið	fag	sem	er	að	taka	á	mismunandi	málefnum.	Maður	myndi	alveg	vilja	sjá	

meiri	 fjölbreytni,	 áræðni	 og	 stundum	 óheftari	 farveg	 fyrir	 hönnuði	 að	 vera	

þátttakendur	 í	 þróunarsamfélaginu.	 Með	 óheftari	 meina	 ég	 stuðning	 við	 svoleiðis	
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menningu.	Það	sem	ég	meina	er	að	það	vantar	mikið	meira	stuðningsumhverfi.	Það	

að	 hönnuðurinn	 sé	 ekki	 bara	 að	 leysa	 nokkur	 stig	 ákvarðanataka	 um	 eitthvað.	

Segjum	eins	og	í	arkitektúr	að	þá	er	maður	að	taka	allavegana	ákvarðanir	á	mörgum	

stigum	 um	 hvernig	 arkitektúrinn	 á	 að	 verða	 en	 arkitektinn	 á	 lokastiginu	 að	 hanna	

bygginguna.	

	

En	 segðu	 mér,	 starfa	 ekki	 örugglega	 arkitektar	 á	 t.d.	 skipulagssviði	

Reykjavíkurborgar?	

Jú	jú,	það	sem	ég	átti	við	með	þessu	dæmi	var	að	þegar	menn	koma	inn	í	samkeppni	

þá	 er	 búið	 að	 taka	 ákveðnar	 ákvarðanir	 frekar	 en	 hönnuðir	 sem	 eru	 að	 hanna	 sín	

eigin	ferli	frá	grunni.	Ég	held	að	aðrir	hönnuðir	eins	og	vöruhönnuðir	lendi	í	þessu	líka	

að	það	 sé	búið	 að	 skilgreina	 verkefnin	og	þeir	 komi	bara	 inn	 í	 lokin	 í	 stað	þess	 að	

leyfa	hönnuðinum	að	eiga	sinn	hluta	af	þróunarvinnunni	og	greiningarvinnunni.	Það	

er	það	sem	hönnuðurinn	er	að	 leitast	eftir,	að	vera	 fyrr	 í	keðjunni.	Til	þess	þá	þarf	

svolítið	 mikið	 stuðningsumhverfi,	 það	 þarf	 að	 sýna	 stjórnsýslunni	 og	 líka	 bara	

fjárhagslegu	 stuðningskerfi	 og	 það	 er	 kannski	miklu	 beinskeyttari	 hópur	 hjá	 okkur.	

Þekkirðu	annars,	þú	ert	nú	örugglega	að	fara	að	skila	þessari	ritgerð	er	það	ekki?		

	

Já.	

	

Þekkiru	þessa	bók?		

	

Nei.	

Þetta	er	bók	 sem	þú	getur	 keypt	á	netinu	en	þú	getur	kannski	download-að	henni	

bara	á	PDF-i.	Þetta	er	Design	Council	í	Bretlandi	sem	gerir	þetta.	Það	er	verið	að	tala	

um	hönnunarhagkerfið,	um	skapandi	greinar	og	hagkerfið.	

	

Ég	er	með	þetta	 í	 skýrsluformi.	Hún	er	ekki	 svona	 flott	og	auðlesin	eins	og	þessi	

bók.	

Design	 Council	 er	 soldið	 svona	 þeirra	 hönnunarmiðstöð	 sem	 er	 styrkt	 af	 hinu	

opinbera.	 Hönnunarmiðstöðin	 hér	 er	 hins	 vegar	 í	 eigu	 félagsmanna	 þannig	 það	 er	

svolítið	annar	strúktúr	á	þessu.		
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Þetta	er	ríkisrekið	er	það	ekki	rétt	skilið	hjá	mér?	

Já,	þarna	er	verið	að	vinna	sem	mest	í	því	að	hugsa	um	hönnun	og	innviði	og	hugsa	

um	 fleiri	 þætti	 innan	 samfélagsins.	 Hönnun	 hugsar	 um	 svona	 design	 thinking	 sem	

náttúrulega	 fjallar	 um	 hvernig	 þú	 talar	 um	 neytendamiðaða	 hönnun,	 fyrir	

neytandann.	Þá	erum	við	ekki	að	 tala	um	bara	stakar	 lausnir	heldur	 líka	kerfislegar	

lausnir.	Allavega	áhugavert	bara	til	að	sýna	hversu	mjög	stutt	við	erum	komin.	

	

Það	kannski	leiðir	mig	einmitt	bara	beint	í	næstu	spurningu.	Íslensk	fyrirtæki	svona	

almennt,	skortir	þau	einmitt	þennan	skilning	og	það	að	nýta	sér	hönnuði	og	taka	þá	

fyrr	inn	í	ferlið	eins	og	þú	talar	um?	

Sko	ég	held	það,	maður	er	alltaf	að	heyra	að	 fleiri	og	 fleiri	góðar	sögur	en	það	var	

þannig	 til	 langs	 tíma.	 Ég	 veit	 að	 fyrstu	 hönnuðirnir	 sem	 voru	 að	 koma	 heim	 sem	

vöruhönnuðir	úr	námi	fyrir	20	árum	síðan.	Þetta	var	ekkert	aðgengilegt	eða	leikur	að	

komast	 inn	 í	 verkefni	 eða	 í	 vinnu	 eða	 kynna	 sig.	 Það	 hjálpar	 að	 það	 eru	 komin	

hönnunarverðlaun,	 til	 dæmis	 bara	 eins	 og	 Landsvirkjun	 fékk	 Gagarín	 til	 að	 gera	

sýninguna	við	Ljósafoss.	Við	erum	að	miðla	inntaki	Landsvirkjunar	um	að	vinna	með	

hönnuðunum	til	þess	að	þróa	það	verkefni.		

	

Finnst	þér	svoleiðis	verkefnavinna	eða	samstarf	hafa	aukist	kannski	frá	því	fyrir	10	

eða	20	árum.	Kannski	meiri	meðvitund?	

Já	að	einhverju	leiti	en	það	er	misjafnt	innan	faganna.		

	

Ferð	þú	á	Hönnunarmars	eða	ertu	viðriðin	það	á	einhvern	hátt?	

Já	já,	fyrsta	skiptið	sem	þetta	var	haldið,	ég	man	nú	eftir	bara	fyrsta	fundinum	með	

Höllu	þá	var	ég	fagstjóri	í	arkitektúr	og	hitti	hana	í	risinu	í	gamla	húsnæðinu	okkar	og	

maður	er	búinn	að	vera	með	svona	í	umræðunni.	Þá	lögðum	við	líka	áherslu	að	opna	

skólann	 og	 leyfa	 fólki	 að	 koma	 inn	 og	 sjá	 hvaða	 verkefni	 við	 erum	 að	 gera.	 Við	

svissuðum	þessu	eftir	nokkur	ár	vegna	þess	að	við	viljum	ekki	að	nemendurnir	okkar	

séu	fastir	hér	í	skólanum	heldur	úti	á	vettvanginum	að	fylgjast	með.	Það	er	misjafnt,	

verkefnin	 eru	 til	 og	 hafa	 verið	 sýnd	 á	 Hönnunarmars	 en	 við	 erum	 síður	 að	 búa	 til	

verkefni	 sem	 bindur	 þau	mikið	 því	 við	 viljum	 aðallega	 að	 þau	 séu	 að	 skoða	 hvað	
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annað	 sé	 hægt	 að	 gera.	 Við	 förum	 öll	 deildin	 á	 design	 talks	 og	 yfirleitt	 eru	 alltaf	

einhverjir	starfsmenn	að	sýna.	Bara	það	að	fara	á	milli	og	fylgjast	með	þá	er	maður	

þátttakandi.	 Á	 síðasta	 ári	 var	 Helga	 Péturs	 sem	 stofnaði	 vöruhönnunardeildina	 og	

Linda	 fatahönnuður	hefur	oft	verið	að	sýna.	Vöruhönnunin	var	úti	á	sjóminjasafni	 í	

vor	og	það	er	alltaf	einhverjir	að	sýna.		

	

Þannig	það	er	ágætis	tenging	eða	samstarf	þarna	á	milli	ef	það	má	nota	það	orð.	

Já	já.	

	

Hefuru	einhverja	skoðun	á	Hönnunarmars	sem	vettvangi	 fyrir	hönnuði	til	þess	að	

markaðssetja	sig	eða	sem	söluvettvangi	eða	fyrir	uppbyggingu	tengslanets.	Finnst	

þér	hann	henta	misvel	fyrir	þessa	þrjá	þætti?	

Mér	finnst	Hönnunarmars	vera	að	gera	rosalega	margt.	Það	er	náttúrulega	verið	að	

dreifa	þessu	út	um	alla	borg	og	gera	mismunandi	hluti.		

	

Finnst	þér	þurfa	meiri	fókus	eða	finnst	þér	það	bara	skemmtilegt	að	þetta	sé	svona	

dreift	og	fjölbreytt?	

Þetta	er	 rosalega	mikið	á	 stuttum	tíma	þannig	maður	er	ekki	alltaf	að	 reyna	að	ná	

öllu.	Maður	þekkir	þetta	alveg	frá	London	þar	sem	eru	stórir	framleiðendur	sem	eru	

að	markaðssetja	sig	og	sýna	sínar	nýjungar.	Svo	er	annars	staðar	í	borginni	þar	sem	

kallast	 kannski	 fringe	eða	eitthvað	 sem	er	meira	með	grasrótina	 sína.	Þetta	verður	

rosa	mikið	bara	 eitt	 á	 Íslandi.	 Líka	það	 að	 stundum	er	þetta	 kannski	 of	mikið	bara	

markaðskynning	 heldur	 en	 að	 nota	 tækifærið	 til	 þess	 að	 kynna	 sig	 og	 líka	

nýjungarnar.	Jú	jú,	það	má	alveg	spyrja	sig	um	hvað	er	eðlið.		

	

Sérðu	 fyrir	 þér	 einhvern	 öðruvísi	 vettvang	 sem	 myndi	 henta	 betur	 sem	

söluvettvangur	eða	finnst	þér	það	kannski	vera	óþarfi	

Eins	og	ég	 sagði	 áðan	þá	 finnst	mér	 að	 við	eigum	minna	að	 vera	 að	beina	 sjónum	

okkar		beint	að	sölu	og	markaðslegum	prósess	en	mér	finnst	hann	alveg	eiga	að	vera	

týpískur	eins	og	annað.	Við	myndum	frekar	vilja	getað	búið	til	meiri	rannsóknarklasa,	

verkefna	vettvang	sem	hefur	meira	með	hugvit	og	tengslamyndun	að	gera	á	því	sviði.	

Kannski	 Rannísdagurinn	þar	 sem	allir	 eru	 að	 kynna	 sínar	 rannsóknir,	 það	er	 ekkert	
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sett	 fram	 á	 skemmtilegan	 eða	 skapandi	máta	 en	 það	 er	 hinn	 póllinn	 kannski.	 Við	

erum	 kannski	 einhvers	 staðar	 þarna	 á	milli.	 Við	 kannski	 tengjum	 okkur	meira	 út	 í	

atvinnulífið	heldur	en	mörg	önnur	fög.	Þannig	maður	myndi	vilja	staðsetja	sig	meira	

þar	á	milli.	

	

Sérðu	 fyrir	 þér	 að	 það	 geti	 verið	 eitthvað	 svona	 í	 tengslum	 við	 Hönnunarmars	

eitthvað	svona	RannsóknarLab	þar	sem	þið	hér	og	Íslendingar	og	erlendir	aðilar	séu	

að	koma	gagngert	til	þess	að	hittast	og	einmitt	til	þess	að	skoða,	rannsaka	og	skapa	

eitthvað	nýtt?	

Já	já,	svo	er	ég	ekkert	viss	um	að	það	þurfi	að	vera	eitthvað	í	kringum	Hönnunarmars.		

	

Hefur	verið,	það	er	enginn	svoleiðis	vettvangur	er	það?	

Nei	 og	 það	 er	 það	 sem	 vonast	 er	 til	 að	 skapist	meira	með	Hönnunarmars.	 Það	 er	

talað	um	að	það	gerist	meira	á	haustin	og	ég	hef	verið	að	átta	mig	á	að	það	er	eru	

fleiri	og	fleiri	skólar	með	undirstöðu	að	koma	á	Arctic	Circle	að	maður	tengi	saman	

tíma	 og	 aðdráttarafl.	 Það	 eru	 þarna	 líka	 svona	 hátíðir	 sem	 ná	 ákveðnu	 svona	

hámarki,	þetta	fer	að	verða	svolítið	mettað,	þannig	ég	veit	ekki	hvort	að	maður	eigi	

að	 fara	 í	 nýja	 átt	 með	 þetta.	 Frekar	 held	 ég	 að	 það	 sé	 hægt	 að	 fókusera	 á	

mismunandi	 sýningar	 innan	 Hönnunarmars,	 eins	 og	 nýjir	 og	 upprennandi,	

nýútskrifaðir	eða	einhverjir	málaflokkar	 líkt	og	matariðnaður.	Það	má	alveg	 fara	að	

kortleggja	 þetta	 svolítið	 betur,	 að	 þetta	 sé	 ekki	 bara	 vöruhönnuðafélagið	 eða	

eitthvað	 svona.	 Það	 myndi	 kannski	 skapa	 aukið	 aðgengi,	 en	 vissulega	 hefur	 það	

keðjuverkandi	áhrif	á	Hönnunarmars	að	það	er	allt	fullt	af	fólki	úr	skólum	sem	kemur	

til	landsins	þannig	að	við	getum	verið	ofboðslega	busy	í	viku	á	eftir	að	hitta	fólk	sem	

vill	heimsækja	okkur.	Það	er	náttúrulega	ákveðin	svona	vettvangur	eða	 tækifæri	 til	

þess	að	búa	til	samtal	og	mynda	tengsl.		

	

Ég	hef	 verið	að	velta	 fyrir	mér.	Það	eru	dæmi	um	 íslensk	hönnunarfyrirtæki	 sem	

eru	stofnuð	og	rekin	í	samstarfi	hönnuða,	viðskiptafræðinga	eða	markaðsfræðinga	

eins	 og	 t.d.	 JÖR,	 Iglo	 og	 Indí.	Hefur	 þú	 eitthverja	 skoðun	eða	mat	 á	 því	 að	þessi	

fyrirtæki	séu	að	ganga	eitthvað	betur	en	önnur	af	því	að	þau	eru	að	blanda	saman	

þekkingu?	
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Sko,	hérna.	 Ég	hef	 kannski	 ekki	 horft	 á	þennan	vinkil	 kannski	 hvert	 ár	 en	 frekar	er	

spurningin,	 er	 þetta	 ekki	 svolítil	 breyting	 sem	 var	 áður	 og	 hvernig	 það	 hefur	 alltaf	

verið?	 Fólk	 er	 að	 vinna	 á	 öðrum	 snertiflötum	 til	 þess	 að	 ná	 árangri.	 Viðmiðin	 um	

árangur	 eru	 önnur	 heldur	 en	 	 var	 áður.	 Frá	 handverksiðnaði	 og	menningunni	 sem	

var.	 Þá	myndi	 ég	alveg	 segja	 að	þetta	 sé	árangur.	Við	höfum	alltaf	 verið	með	kúrs	

hérna	sem	var	alltaf	á	öðru	ári	sem	heitir	Markaður	og	form.	Það	byrjaði	örugglega	

bara	 fljótlega,	 2003	 eða	 svo	 og	 var	 á	 hverju	 ári	 alveg	 í	 næstum	10	 ár.	 Þetta	 var	 á	

öllum	brautum	á	öðru	ári	og	öllum	var	teflt	saman	við	nemendur	frá	HR	sem	eru	á	

viðskipta-	 eða	 markaðsfræðingabraut.	 Þetta	 var	 ákveðið	 á	 öllum	 stigum	 á	 öllum	

deildum	og	af	kennurum.	Eins	og	í	öllu	samstarfi	þá	býr	það	líka	til	ákveðinn	núning,	

þú	 getur	 líka	 	 skapandi	 núning.	 Það	 voru	 allar	 leiðir	 að	 því	 að	 vinna	 þetta.	

Viðskiptfræðingurinn	 gat	 komið	 með	 hugmyndina	 og	 hönnuðirnir	 meira	 verið	 að	

vinna	viðskiptaáætlun.	Stundum	var	ákveðið	þema	ferðaþjónusta	eða	allavega.	Þetta	

var	auðvitað	ofboðslega	áhugavert.	Það	komu	mörg	áhugaverð	verkefni	út	úr	þessu.	

	

Kom	eitthvað	út	úr	þessu	sem	lifði?	

Það	 er	 annað,	 Það	 tengist	 rannsóknarumræðunni.	 Við	 höfum	ekki	 haft	 tækifæri	 til	

þess	 að	 documenta	 allt	 og	 fylgja	 þessu	 eftir	 sem	er	 sorgleg	 synd	því	 það	 væri	 svo	

dýrmætt	efni	fyrir	skólann	að	eiga.	Það	voru	verkefni	sem	testuðu	kannski	markaðinn	

sem	lifðu	kannski	endilega	fram	á	daginn	í	dag.	Ég	man	eftir	einu	verkefni	sem	mig	

minnir	að	hafi	lifað.		

	

	

Var	einhver	sérstök	ástæða	fyrir	því	að	þetta	hætti?	

Sko,	ég	held	að	það	hafi	verið	samstarfsbreyturnar	á	bakvið	þetta	sem	kannski	voru	

búnar	að	missa	svolítið	dampinn.		

	

Ég	hefði	mjög	verið	til	í	svona	kúrs.	

Það	 voru	 ekkert	 margir	 sem	 sögðu	 þetta	 hjá	 HR,	 það	 var	 dvínandi	 áhugi	 þar.	 Oft	

fengum	við	bara	skiptinemana	og	vorum	að	 láta	hugmyndina	um	kúrsinn,	þarna	er	

líka	 verið	 að	 ala	 upp	 þekkingu	 og	 hugar	 þekkingu	 til	 þess	 að	 það	 verði	 til	 þessi	

fyrirtæki	sem	þú	ert	að	tala	um	með	viðskiptafræðingum	og	hönnuðum.	Síðustu	tvö	
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árin	þá	var	HR	ekki	með.	Við	fórum	upp	í	HÍ	og	Margrét	Sigrún	Sigurðardóttir,	hún	er,	

ég	veit	ekki	hvort	hún	sé	hönnuður,	en	hún	er	viðskiptafræðingur.	Hún	var	ábyrg	fyrir	

gerð	skýrslanna	um	skapandi	greinar	á	 Íslandi.	Þannig	hún	er	sá	viðskiptafræðingur	

sem	hefur	mest	farið	að	spegla	þetta	creative	economy.	Ágúst	Einars	hefur	gert	þetta	

með	tónlistina.	Þá	vorum	við	ekki	með	nemendur	og	það	sem	var	alltaf	vandamálið	

með	vinnu	á	milli	skóla	var	að	koma	nemendum	á	milli	skóla	og	strúktúr	námsins	er	

svo	ólíkur.	Er	það	lotukerfi	eða	er	það	annað	kerfi	eða	dreifast	tímar	heilt	yfir	önnina	

eða	ertu	að	vinna	bara	í	tvær	vikur.	Það	er	aðal	vandamálið	okkar	um	samstarf.	

	

Ópraktískt	rekstarlega	eða	þannig?	

Já.		Svo	er	þetta	líka	bara	hugarfarið.	Hönnun	er	ekki	línulegt	ferli	því	þú	ert	að	fara	

fram	og	til	baka.	Þannig	að	eiginlega	það	sem	ég	er	að	segja	er	að	við	vorum	með	10	

ár,	ef	það	eru	55	nemendur	á	ári	hjá	okkur	þá	voru	500	nemendur	sem	fóru	i	gegnum	

þennan	kúrs	að	þjálfa	sig	í	því	að	vinna	með	viðskipta-	og	markaðsfræðingum	og	ég	

vil	telja	að	það	sé	heilmikill	árangur	af	þessu.		

	

Það	hefur	verið	talað	um	það	að	fyrir	íslenska	hönnuði	sem	eru	að	útskrifast,	nema	

þá	 kannski	 arkitekta,	 að	 það	 vanti	 svolítið	 fastmótaðan	 atvinnufarveg	 fyrir	 þá.	

Margir	þurfa	að	búa	til	sín	eigin	störf.	Finnst	þér	það	hafa	lagast	undanfarin	ár	eða	

hefur	þetta	bara	verið	eins?	

Nei,	 ég	 myndi	 nú	 ekki	 segja	 það.	 Svo	 er	 þetta	 nú	 alltaf	 svolítið	 tvíbent	 að	 segja	

fastmótaðan	atvinnufarveg	þar	 sem	þú	ert	 komin	með	 fyrir	 fram	gefnar	 væntingar	

eða	forsendur	fyrir	því	hvernig	þú	átt	að	vinna.	Það	sem	við	lítum	hinsvegar	alltaf	á	

og	 varðandi	 það	 sem	 við	 getum	 þróað	 áfram	 inn	 í	 mastersnámið	 þá	 er	 ákveðið	

samtal	og	skilningur	sem	skapast	á	milli	námsmanna	og	rannsókna	eða	einkageirans,	

þannig	 að	 við	 erum	að	byggja	 upp	brýr	 af	 þekkingu	og	 skilningi	 og	 þannig	 skapast	

meira	 flæði.	 Ég	 held	 að	 bara	 það	 að	 ef	 hið	 opinbera	 myndi	 fylgja	 frekar	 eftir	

hönnunarstefnunni	 sinni,	 þá	 myndi	 það	 byggja	 undir	 að	 umhverfið	 væri	

móttækilegra.	 Það	 á	 það	 sama	 við	 um	 menningarstefnu	 í	 mannvirkjagerð.	 Hið	

opinbera	má	gera	miklu	meira	ef	það	vill	styðja	við	umhverfi	hönnuða.	Nú	er	t.d.	búið	

að	 segja,	 kannski	 var	 það	 talað	 að	 sýna	 að	 þetta	 væri	 ekki	 bara	 skraut	 aftan	 á	

einhverjar	aðrar	ákvarðanatökur	heldur	að	við	hefðum	áhrif	á	 innviða	uppbyggingu	
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og	 hönnun	 nýrra	 ferla	 og	 þróunar	 í	 samfélaginu.	 Það	 er	 gert	 svolítið	með	 þessum	

skýrslum.	

	

Hvernig	finnst	þér	hafa	tekist	til	með	Hönnunarstefnuna?	

Mér	finnst	ég	bara	aldrei	heyra	neitt	um	hana.		

	

Þegar	hún	var	gefin	út,	þá	var	gefið	út	að	endurskoðun	á	henni	ætti	að	hefjast	núna	

í	ár,	árið	2016.	Veistu	til	þess	að	það	sé	byrjað	á	því?	

Nei.		

	

Ég	hef	ekki	getað	grafist	fyrir	um	það	nefnilega.	

Ég	var	að	segja	að	skýrslurnar	eru	sönnunargögnin	um	það	að	hönnun	hefur	eitthvað	

virði	í	samfélaginu	þá	finnst	mér	að	það	þurfi	að	klára	þennan	hring	með	því	að	segja	

að	núna	þarf	hið	opinbera	að	fara	að	fjárfesta	í	hönnun.	Það	sem	tengir	þetta	saman	

er	 atvinnutengingin	 út	 í	 samfélagið	 fyrir	 hönnuði.	 Þetta	 er	 svona	 margt	 eins	 og	

greinar	sem	eru	að	þróa	sig	áfram	að	öll	ábyrgðin	er	sett	á	þær	að	sanna	sig.	Þegar	

þær	eru	síðan	búnar	að	sanna	sig	þá	er		samt	ekki	stutt		nægilega	við	finnst	manni.		

	

Íslensk	fyrirtæki,	ég	var	nú	eiginlega	búin	að	spyrja	þig	að	þessu	hvort	þér	finnist	

þau	vanta	svona	skilning	á	mikilvægi	góðrar	hönnunar?	

Já,	en	getur	maður	talað	um	hönnunarlæsi.	Það	er	nýtt	orð	sem	þarf	að	koma	inn	í	

umræðuna	samanber	menningarlæsi	og	annað.	Það	er	eitthvað	sem	vantar	kannski	í	

samfélaginu.	Það	er	bæði	verið	að	tala	um	grunnmenntun,	framhaldsskólamenntun	

og	 svo	 er	 hið	 opinbera	með	 fræðasetur.	 	 Virði	 hönnunar	 í	 samfélaginu.	 Já,	 ég	 get	

alveg	tekið	undir	það,	að	það	vantar	þó	að	á	því	séu	undantekningar	sem	hafa	unnið	

meira	með	hönnuðum	frekar	en	öðrum.	Ég	held	líka	að	þessi	hugsun,	það	sem	vantar	

mest	og	það	sem	verður	svo	hallærislegt	við	þetta	er	að	það	er	ekki	skilningurinn	á	

hugsanaganginum	hjá	 hönnuðinum	 til	 þess	 að	 varpa	 fram	 einhverju	 nýju.	 Þetta	 er	

bæði	greiningaraðilinn,	þetta	er	þróunaraðferð,	þetta	er	krítísk	aðferð	og	lausnin	er	

alltaf	hluti	af	þessu	öllu.	Hönnun	er	ekki	bara	lausnin,	það	er	þetta	sem	vantar	helst.	

	

Þetta	er	kannski	svolítið	vanmetið?	
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Já,	og	jafnvel	farið	á	mis	við	hreinlega.	Eitt	er	að	vanmeta	en	einnig	er	farið	á	mis	við	

einhverja	styrkleika.		

	

Er	eitthvað	að	lokum	sem	þú	vilt	bæta	við?	

Ég	veit	ekki	hvað	ég	ætti	að	segja	þér	meira.	Það	má	ekki	vanmeta	það	hvað	ég	held	

að	 það	 sé	 gagnlegt	 fyrir	 samfélagið	 í	 heild	 sinni	 að	 það	 sé	 lagður	 stuðningur	 við	

rannsóknir	í	hönnun.	Að	geta	farið	að	teygja	sig	meira	út	fyrir	þennan	ramma	að	vera	

bara	í	samtali	við	nemendur	heldur	í	samtali	við	fleiri	aðila	innan	samfélagsins	og	út	á	

við,	til	Evrópu	og	víðar.	Það	þarf	að	þenja	svolítið	út	þessa	möguleika	til	þróunar	og	

þróunarvinnu.		
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Viðauki 15: Viðtal við Höllu Helgadóttur 
Svona	almennt	að	þínu	mati,	hver	er	staða	hönnunar	og	arkitektúrs	á	Íslandi	í	dag?	

Þetta	er	svolítið	stór	spurning	út	af	því	að	þetta	eru	nokkrar	ólíkar	greinar	og	staða	

þeirra	er	mismunandi.	

	

Er	mikill	munur	á	milli	greina?	

Já,	 ég	 hef	 tilhneigingu	 til	 þess	 að	 taka	 arkitektúr	 og	 grafíska	 hönnun	 saman	 vegna	

þess	að	þær	greinar	eru	hluti	af	sterku	atvinnulífi	á	Íslandi.	

	

Þannig		að	þær	eru	stærstar	innan	hönnunarsviðsins?	

Það	 er	 aktitektúrinn.	 Það	 var	 kominn	 arkitektageiri	 hérna	 frekar	 snemma,	 svona	 í	

kringum	 1940-50	 og	 Guðjón	 Samúelson	 er	 þar	 stærstur.	 Grafísk	 hönnun	 varð	 til	

hérna	 í	 kringum	1960	og	það	 var	Gísli	 Sveinn	Björnsson	 sem	kannski	markaði	það.	

Þessar	 greinar	 eru	báðar	hluti	 af	 fúnkerandi	 atvinnulífi.	 Þannig	 að	 í	 stuttu	máli,	 að	

ungt	 fólk	 sem	útskrifast	úr	þessum	greinum	á	möguleika	á	því	að	 fá	 störf	hjá	öðru	

fólki	 og	 það	 er	 atvinnulíf	 sem	 bíður	 þeirra.	 Þá	 er	 ég	 ekki	 að	 taka	 afstöðu	 til	 þess	

hversu	auðvelt	er	að	fá	störf	í	þessum	geirum.	Stundum	er	það	auðvelt	og	stundum	

erfiðara	og	það	fer	eftir	efnahagsástandi.	Arkitektar	liðu	mjög	mikið	í	hruninu	en	eru	

núna	komnir	aftur	í	þá	stöðu	að	það	er	gríðarleg	eftirspurn	eftir	þeirra	vinnu.	Þá	er	ég	

heldur	 ekki	 að	 taka	 afstöðu	 til	 þess	 að	 virðing	 og	 staða	 aktitektúrs	 og	 grafískrar	

hönnunar	 innan	samfélagsins	og	þess	atvinnulífs	sem	þeir	 taka	þátt	 í	 sé	ábótavant.	

Það	er	í	raun	sameiginlegt	vandamál	í	hinum	vestræna	heimi.	Það	er	nú	mismunandi	

eftir	 löndum	en	 samt.	 Fatahönnun	og	 vöruhönnun	eru	 í	 annarri	 stöðu	því	 það	er	 í	

raun	 ekki	 hefð	 fyrir	 þeim	 atvinnugreinum	 á	 Íslandi	 eða	mjög	 lítil.	 Þannig	 að	 þegar	

ungt	 fólk	 kemur	 og	 útskrifast	 úr	 þeim	 greinum	þá	 þarf	 það	 að	 skapa	 sér	 sitt	 eigið	

atvinnulíf.	 Auðvitað	 er	 hægt	 að	 fá	 einhver	 störf	 og	 það	 er	 vonandi	 að	 þetta	 sé	 að	

breytast.	Meðvitundin	um	þær	greinar	er	að	aukast	myndi	ég	segja	en	lausnirnar	eru	

ekki	í	hendi.	Það	tekur	langan	tíma	að	gefa	nýjum	atvinnugreinum	rúm	og	skapa	hér	

aðstæður	 fyrir	 þær.	 Auðvitað	 hefur	 okkur	 hér	 í	 Hönnunarmiðstöðinni	 þótt	 það	

kannski,	 af	 því	 okkur	 liggur	 á	 og	 það	 er	 stór	 hópur	 af	 hæfileikaríku	 fólki	 sem	 við	

viljum	 sem	 samfélag	 að	 við	nýtum.	Þess	 vegna	höfum	við	pressað	mjög	 fast	 finnst	

sumum	en	ekki	nógu	mikið	finnst	öðrum.	Það	sem	ég	myndi	segja	ef	ég	ætti	að	taka	
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sameiginlega	yfir	allar	greinarnar	þá	vil	ég	meina	að,	ég	er	náttúrulega	ekki	hlutlaus,	

ég	 reyni	 það	 þó	 eins	 og	 ég	 get.	 Ég	 held	 að	meðvitund	 um	 þessar	 greinar	 í	 okkar	

samfélagi	hefur	aukist	með	tilkomu	Hönnunarmiðstöðvar	og	það	hefur	skapast	meiri	

styrkur	í	því	að	þessar	greinar	eru	byrjaðar	að	vinna	saman	að	þeim	málum	þar	sem	

skóinn	 kreppir.	 Það	 er	 þekkt	 annars	 staðar	 að	 fatahönnun	 og	 arkitektúr	 glíma	 við	

sömu	vandamál	að	sumu	leiti	og	allar	greinarnar.	Þó	það	sé	ýmislegt	sem	er	ólíkt	þá	

er	margt	sem	sameinar.	Það	sem	sameinar	er	það	sem	Hönnunarmiðstöð	er	að	reyna	

að	einbeita	sér	að.	

	

Hver	eru	þessi	sameiginlegu	vandamál	helst?	

Þetta	er	 svolítið	 stórt	mál	og	 tók	mig	 svolítið	 langan	 tíma	að	ná	utan	um.	Núna	er	

áhugavert	þar	sem	ég	hef	 ferðast	mikið	og	 talað	við	marga,	ég	er	 svolítið	mikið	að	

segja	sögu	Hönnunarmiðstöðvar	og	því	sem	við	erum	að	gera.	Fólki	finnst	það	mjög	

áhugavert	 að	 mörgu	 leiti.	 Við	 erum	 búin	 að	 gera	 tiltölulega	 margt	 á	 tiltölulega	

stuttum	tíma	og	gera	hluti	sem	erlendir	aðilar	eru	að	reyna	að	gera	en	er	mjög	erfitt	

vegna	þess	að	þeir	eru	að	glíma	við	miklu	brothættari	strúktúr	og	standa	ekki	saman	

eins	og	við	erum	að	gera	og	eru	í	stærra	samfélagi	þar	sem	margar	sterkar	raddir	eru	

eða	 veikar	 út	 um	 allt	 og	 ná	 sér	 ekki	 saman	 í	 einn	 fókuseraðan	 hóp.	 Það	 sem	 er	

sameiginlegt	með	þessum	greinum	og	það	gildir	sennilega	um	allar	skapandi	greinar	í	

heild	og	 listgreinar.	Það	er	að	þessar	greinar	eru	ekki	 kannski	nógu	hátt	 skrifaðar	 í	

okkar	samfélagi	og	njóta	ekki	þeirrar	virðingar	sem	við	teljum	að	þær	eigi	að	njóta.	

Við	komum	úr	og	erum	að	færast	frá	því	að	fólki	finnst	kostnaður	sem	hægt	væri	að	

komast	 framhjá	 að	 fá	 hönnuð	 eða	 arkitekt	 til	 að	 vera	 með	 í	 verkefni.	 Kannski	 er	

óþarfi	rétta	orðið	og	sjá	ekki	með	skýrum	hætti,	það	er	nú	kannski	okkar	verkefni	og	

vandamál	að	hverju	við	bætum	við	og	hversu	mikilvægt	til	lengri	tíma	er	að	vanda	til	

verka	á	þessu	sviði.	Það	er	kannski	vegna	þess	hvernig	okkar	 samfélag	hefur	verið,	

bæði	vinnum	við	frekar	hratt,	skipuleggjum	ekki	mikið	oft	og	flýtum	okkur	of	mikið.	

Sögulega	 sé	 hægt	 að	 segja	 það	 og	 ef	 við	 horfum	 á	 okkar	 samfélag	 þá	 erum	 við	

svolítið	hlaupandi	út	að	veiða	og	aftur	með	veiðina	inn	í	hús.	Arkitektúr	og	hönnun	er	

auðvitað	 hluti	 af	 því	 að	 vanda	 sig	 einfaldlega	 og	 að	 auka	 gæði.	 Það	 er	 sennilega	

lykilelementið	úr	þeim	greinum.	Það	er	að	horfa	á	hlutina	með	gagnrýnum	augum	og	

hugsa	 hvernig	 sé	 hægt	 að	 leysa	málin	 þannig	 að	 það	 nýtist	 notendunum	 fyrst	 og	
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fremst	sem	best	og		það	eru	svo	mörg	element	í	hönnuninni	og	arkitektúr	sem	getur	

bæði	aukið	kostnað	og	það	getur	líka	minnkað	kostnað.	Það	getur	hagrætt	svo	mikið	

til	 lengri	 tíma	 og	menn	 hafa	 oft	 ekki	 þolinmæði	 til	 þess	 að	 horfa	 þannig	 á	málin.	

Þegar	kemur	að	byggingum	eða	skipulagi	og	umhverfi	þá	geta	gæði	umhverfisins	eða	

húsnæðisins	orðið	mun	meiri	með	aðkomu	vandaðs	arkitektúrs	þannig	að	húnsæðið	

verður	 verðmeira,	 endist	 lengur	 og	 í	 því	 felast	 meiri	 gæði	 fyrir	 notendur	 og	

samfélagið.	 Það	 sama	 gildir	 um	 allar	 hinar	 greinarnar.	 Þetta	 er	 svolítið	merkilegur	

valdastrúktúr	 þegar	 til	 kastanna	 kemur.	 Stutta	 útskýringin	 mín	 á	 þessu	 er	 ef	 þú	

skoðar	skipurit	fyrirtækis	eða	stofnunar	eða	hvaða	strúktúr	sem	er	og	spyrð	þig	hvar	

hönnuðirnir	 séu	 í	 því	 skipulagi	 þá	 eru	 þeir	 yfirleitt	 aldrei	 í	 efsta	 laginu.	 Þar	 eru	

hinsvegar	lögfræðingar,	verkfræðingar,	tæknifræðingar	og	allskonar	önnur	hæfni	eða	

þekking.	Við	viljum	meina	að	hæfni	hönnuða	og	arkitekta	þurfi	að	vera	með	 í	efsta	

laginu	 til	 þess	 að	 bæta	 gæðin	 og	 auka	 dýptina	 í	 verkefnunum	og	 bæta	 útkomuna.	

Það	sem	er	hinsvegar	áhugavert	og	hefur	skapast	í	kringum	Hönnunarmiðstöð,	Ísland	

er	 lítið	 land	 og	 Hönnunarmiðstöð	 er	 lítið	 verkefni	 en	 við	 sameinum	 ólíka	 hópa	 og	

núna	 erum	 við	 að	 vinna	 með	 mennta-	 og	 menningarmálaráðuneyti,	 atvinnu-	 og	

nýsköpunarráðuneyti,	þannig	að	við	erum	með	annan	fótinn	viðskiptamegin	og	hinn	

fótinn	menningarmegin.	Það	skiptir	gríðarlega	miklu	máli	og	ég	hef	barsist	svo	mikið	

fyrir	 því,	 því	 ég	 tel	 það	 svo	 ofboðslega	mikilvægt	 til	 þess	 að	 geta	 tekið	 rétt	 skref.	

Núna	erum	við	líka	í	samstarfi	við	Reykjavíkurborg	og	þetta	getum	við	gert	bæði	með	

því	að	vera	 framsýn	og	 reyna	að	sameina	element	en	ekki	hafa	of	mörg	batterí	en	

fólk	hefur	svo	mikla	tendensa	til	þess.	Í	mörgum	öðrum	löndum	er	það	þannig	að	þar	

er	 menningarleg	 hönnunarmiðstöð,	 business	 hönnunarmiðstöð	 og	 borgirnar	 í	

landinu	eru	með	sín	apparöt	sem	eru	að	gera	það	sama.	Þessi	apparöt	í	þessum	stóru	

samfélögum	eiga	mjög	erfitt	með	að	sameinast.	Með	því	næst	ekki	sá	slagkraftur	og	

þá	 meina	 ég	 sá	 slagkraftur	 upp	 í	 topplög	 stjórnmála.	 Þetta	 er	 kannski	 fyrir	 okkur	

hönnuði	sem	eru	að	vinna	á	hverjum	degi	einhvers	staðar.	Þetta	hvarflaði	aldrei	að	

mér	 í	mínu	 fyrra	starfi	 sem	hönnuður,	en	núna	sé	ég	þetta	og	mér	 finnst	það	vera	

forrréttindi	 og	 mér	 finnst	 ég	 núna	 ná	 svo	 ofboðslegri	 yfirsýn	 bæði	 útfrá	 stöðunni	

heima	og	 líka	þegar	ég	hitti	 fólk	erlendis	 frá.	Það	finnur	það	 líka.	Þess	vegna	er	ég,	

ekki	 fyrirfram,	 en	 eftir	 að	 ég	 fór	 að	 tala	meira	 við	 fólk	 í	 útlöndum,	 þá	 er	 ég	 orðin	

rosalega	 stolt	 af	 því	 hvernig	 við	 Íslendingar	 höfum	 náð	 að	 gera	 þetta.	 Hvernig	



 

 
 

180 

stjórnvöld	stóðu	að	þessu,	hvernig	hönnunarsamfélögin	komu	að	þessu	og	það	hefur	

ekkert	með	mig	að	gera	heldur	er	það	grunnurinn	að	þessu	hvernig	þetta	er	gert.	

	

Hönnunarmiðstöðin	 núna,	 býr	 hún	 yfir	 einhverjum	 tölulegum	 upplýsingum	 um	

umfang	greinanna	í	dag?	Þá	er	ég	að	tala	um	eitthvað	sem	hefur	verið	tekið	saman	

eftir	kortlagningu	á	hagrænum	áhrifum	skapandi	greina?	

Nei,	 við	 búum	 ekki	 yfir	 nógu	 góðum	 tölulegum	 upplýsingum	 og	 það	 er	 eitt	 af	

atriðunum	í	hönnunarstefnunni.	Það	er	að	fá	stjórnvöld	til	þess	að	beita	sér	fyrir	því	

að	Hagstofan	þrói	mælitæki	til	þess	að	mæla	umfang	þessarra	greina.	Sumar	þessara	

greina	eru	 stórar	og	ég	 veit	 að	umfang	þeirra	 er	misjafnt,	 það	 var	 svolítið	 skondið	

árið	2010	þegar	engar	tölur	voru	til	þá	var	ég	sjálf	búin	að	áætla	að	hagrænt	umfang	

hönnunargreina	væri	í	kringum	14	milljarða	og	svo	var	skondið	að	þegar	skýrslan	var	

gerð	þá	var	það	frekar	nærri	 lagi.	Ég	byggði	þær	tölur	á	ákveðnum	póstum	sem	ég	

vissi.	 Meðal	 annars	 að	 arkitektúr	 í	 kringum	 árin	 2007-8	 þegar	 það	 var	 mjög	 mikil	

sprengja	 þá	 vöru	 til	 einhverjar	 tölur	 en	 það	 er	 erfitt	 að	 segja.	 Arkitektúr	 veltir,	

auðvitað	 er	 arkitektúr	 hluti	 af	 byggingaheiminum,	 eiginlega	 grundvallaratriði	 í	

honum.	 Þetta	 er	 alveg	 eins	 og	 grafískir	 hönnuðir	 vinna	 gríðarlega	 mikið	 í	

markaðsmálum	og	 á	 auglýsingastofum	og	eru	undirlagið	 í	 þeim	greinum	og	ég	hef	

tilhneigingu	 til	 þess	 að	 taka	 veltu	 auglýsingabransans	 og	 túlka	 hana	 sem	 veltu	

grafískrar	hönnunar.	Það	geta	aðrir	haft	aðrar	skoðanir	á	því.	Ég	vissi	að	á	ákveðnu	

tímabili	þá	var	auglýsingabransinn	að	velta	6	milljörðum	eða	eitthvað	en	ég	veit	svo	

sem	 ekki	 hvað	 hann	 er	 að	 velta	 í	 dag.	 Það	 er	 áskorun	 fyrir	 Hagstofu	 að	 ákveða	

hvernig,	 það	 erum	 við	 líka	 að	 kljást	 við,	 hvernig	 á	 að	mæla	 skapandi	 greinar	 og	 í	

hvaða	 flokka	 fer	þetta.	Auðvitað	þarf	Hagstofa	eins	og	aðrar	 tölulegar	 stofnanir	að	

geta	horft	á	tölur	út	frá	ólíkum	sjónarhólum.	Ég	þekki	þeirra	starfsemi	ekki	nógu	vel	

og	ég	er	ekki	að	dæma	þá.	Þeir	gera	þetta	fyrir	mjög	margar	greinar	og	þetta	er	eins	

og	 kallað	 er	 tengingar.	 Þú	 horfir	 frá	 einum	 sjónarhóli	 stundum	 og	 stundum	 frá	

öðrum.	Í	greinum	eins	og	byggingabransanum	þá	er	arkitektúrinn	einn	angi	hans	og	

það	 sem	hann	veltir	og	hans	 innkoma	en	hann	er	 líka	 sameiginlegur	hluti	 af	öllum	

þeim	geira.	Við	höfum	reynt	að	ýta	á	að	allar	þessar	breytingar	verði	en	það	hefur	

verið	 erfitt.	 Til	 að	mynda	 þá	 var,	 nú	 segi	 ég	 bara	 eins	 og	 þetta	 blasir	 við	mér,	 en	

þegar	samningaumræðunum	við	Evrópusambandið	var	slitið	þá	var	þá	var	þónokkuð	
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mikið	af	fé	sem	átti	að	fara	inn	í	verkefni	eins	og	Hagstofu,	það	hvarf.	Það	sem	ég	hef	

heyrt	 þá	 kvartar	 Hagstofan	 undan	 fjárskorti	 og	 getur	 ekki	 bætt	 við	 sig	 nýjum	

verkefnum.	Það	sem	ég	spyr	mig	samt	oft,	þurfum	við	alltaf	að	gera	allt	það	sama,	

má	ekki	hætta	neinu	fyrir	nýja	hluti?	Kannski	er	þetta	asnaleg	spurning	en	ég	velti	því	

samt	 upp.	 Þetta	 er	 stórt	 mál	 sem	 við	 í	 hönnunargeiranum	 og	 í	 öðrum	 skapandi	

greinum	þurfum	að	þrýsta	á	stjórnvöld	og	koma	þessum	málum	í	farveg.	Ég	veit	að	

önnur	lönd	eru	að	gera	það	sama	og	mörg	nágrannalönd	okkar	eru	að	glíma	við	þessi	

sömu	mál	og	vilja	ná	betur	utan	um	hagræn	mál	í	þessum	greinum.		

	

Þannig	að	þínu	viti	þá	er	þessi	vinna	ekki	komin	 í	gang	hjá	 stjórnvöldum?	Það	er	

ekki	byrjað	að	vinna	í	þessu?	

Ég	fór	á	einn	fyrirlestur	sem	mennta-	og	menningarmálaráðnuneytið	stóð	fyrir,	sem	

fjallaði	um	hagrænar	hliðar	menningar	og	þar	var	náungi	frá	Hagstofunni	sem	var	að	

tala	um	að	þeir	væru	byrjaðir	að	safna	ákveðnum	tölum	en	ég	get	ekki	sagt	meira	um	

það.	

	

Er	það	þín	tilfinning	að	veltan	hafi	vaxið	mjög	mikið	síðan	þá?	

Ég	 held	 þetta	 sé	 bara	 breyting	 sem	 gerist	 á	 löngum	 tíma.	 Skilgreining	 á	 skapandi	

greinum	er	tiltölulega	ný	og	mín	besta	útskýring	á	því	er	hvernig	á	að	hugsa	um	það.	

Það	er	ekkert	sem	við	náum	utan	um	bara	í	einum	vettvangi.	Ég	nota	oft	dæmið	um	

sjávarútveginn,	 ef	 einhver	hefði	 notað	orðið	 sjávarútvegur	 á	 Íslandi	 fyrir	 200	 árum	

síðan	þá	myndi	enginn	skilja	um	hvað	viðkomandi	væri	að	tala	um	því	það	er	komin	

ný	útlína	utan	um.	Þá	hefðu	menn	talað	um	veiðimenn	og	einhvern	sem	selur	og	þ.h.	

Það	 er	 það	 sama	 með	 skapandi	 greinar	 því	 útlínan	 á	 þeim	 heimi	 er	 ekki	 skýr	 og	

skilgreind	í	okkar	huga	og	þess	vegna	erum	við	ekki	með	sameiginlega	hugmynd	um	

þær	greinar.	Við	sjáum	hins	vegar	að	geirinn	er	að	eflast	mjög	mikið	og	vitrir	menn	og	

konur	sem	gera	stórar	skýrslur	og	skilgreiningar	tala	um	að	við	séum	að	færast	yfir	í	

samfélag	sem	byggir	miklu	meira	og	maður	þarf	ekki	að	horfa	á	annað	en	það	hvað	

ungt	 fólk	er	að	mennta	sig	 í	og	þær	áherslur	 fara	vaxandi.	Það	sem	við	verðum	að	

breyta	 er	 að	 virðingin	 verður	 líka	 að	 breytast.	 Við	 verðum	 að	 passa	 það	 að	 staða	

þessara	greina	er	eins	og	þær	séu	undirsettar	í	samfélaginu.	Hvernig	má	það	vera	að	

umræðan	er	eins	og	hún	er,	maður	heyrir	aldrei	talað	um	aðrar	greinar	með	viðlíka	
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óvirðingu	 eins	 og	 talað	 er	 um	 þessar	 greinar.	 Ef	 við	 tökum	 umræðuna	 um	

bókmenntir	 og	 rithöfunda.	 Ég	 vil	 nú	 meina	 að	 manneskja	 sem	 starfar	 sem	

lögfræðingur,	 það	 er	 nú	 stundum	 talað	 illa	 um	 lögfræðinga,	 en	 það	 er	 ótrólegur	

rógur	 sem	 fer	 í	 gang	 og	 fólk	 leyfir	 sér	 að	 fara	 svo	 ofboðslega	 nærri	 fólki	 í	 þessum	

heimi.	Það	kannski	tengist	listheimi	mikið	að	það	er	rosaleg	dýrkun	annars	vegar	og	

hrikaleg	 fyrirlitning	 hins	 vegar.	 Auðvitað	 er	 manneskja	 sem	 starfað	 hefur	 sem	

rithöfundur	 alla	ævi	mjög	 stolt	 og	 við	 verðum	mjög	 stolt	 af	 okkar	 rithöfundum	og	

maður	eins	og	Arnaldur	Indriðason	er	mjög	virtur.	En	samt	er	orðrómurinn	rosalega	

skrítinn	 þegar	 þú	 kemur	 inn	 á	 þessar	 greinar	 vegna	 þess	 að	 þú	 ferð	 svo	 inn	 á	

persónurnar.	 Það	 er	 talað	 illa	 um	 kennara	 en	 það	 er	 enginn	 að	 tala	 illa	 um	 Sigríði	

kennara	í	Laugalækjarskóla	sem	skilaði	slæmri	vinnu	í	10	ár	í	dagblöðum.	Við	elskum	

öll	Björk	og	dýrkum	það	sem	hún	hefur	gert	en	ég	man	nú	að	Björk	og	Sykurmolarnir	

voru	á	sínum	tíma	dauðsveltir	og	komust	ekki	til	útlanda	og	enginn	hjálpaði	þeim	og	

þau	 voru	 rosalega	 óhress	með	hvernig	 við	 sem	 samfélag	 stóðum	á	 bakvið	 þau.	 En	

kannski	er	enginn	búinn	að	breyta	ásýnd	Íslands	eins	mikið	og	til	dæmis	Björk.	Þannig	

þetta	er	rosaleg	dýrkun	og	rosaleg	fyrirlitning.		

	

En	Ísland	tók	ekki	Björk	í	sátt	fyrr	en	að	útlönd	voru	búin	að	gera	það?	

Já,	og	auðvitað	gerði	hún	mikið	 fyrir	 alla	því	 tónlistin	 ruddi	brautina.	 Í	 einum	geira	

eins	og	kennarastétt	eru	frábærir	kennarar	sem	breyta	rosalega	miklu	í	kringum	sig	

og	 eru	 ómetanlegir	 fyrir	 okkar	 samfélag	 en	 inni	 á	milli	 eru	 frekar	 slappir	 kennarar	

sem	eru	ekki	að	gera	jafn	mikið	fyrir	okkur.	Við	borgum	þeim	öllum	laun	fyrir	vinnuna	

sína	 og	 við	 tölum	um	þá	 sem	hóp	 og	 við	 leggjum	ekki	 einstaklinga	 í	 einelti	 en	 við	

dýrkum	 ekki.	 Í	 tónlistarbransa	 eða	 í	 myndlistarheimi,	 núna	 erum	 við	 með	 Ragga	

Kjartans,	snilling	með	meiru,	en	mörgum	finnst	hann	rosalega	skrítinn	en	við	förum	

smá	saman	að	bera	virðingu	fyrir	honum	því	hann	er	frægur	í	útlöndum.	Svo	er	það	

einhver	annar	sem	kannski	á	eftir	að	verða	frægur	einhvern	tímann	eða	kannski	ekki	

en	við	verðum	að	taka	utan	um	allt	sviðið.	Við	fordæmum	ekki	lögfræðingastéttina	í	

heild	því	það	eru	einstaka	lélegir	lögfræðingar	þar	en	þeir	verða	líka	að	fá	að	lifa	við	

það.	Mér	 finnst	ekki	að	það	eigi	að	gilda	einhver	önnur	 lögmál	um	þá	 sem	starfa	 í	

listinni	og	þeim	sem	starfa	í	öðrum	greinum.	Við	eigum	bara	að	bera	virðingu	fyrir	því	

að	þetta	séu	allt	púsl	inni	í	okkar	samfélagi.	
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Íslensk	 fyrirtæki,	 finnst	þér	þau	vanta	skilning	á	mikilvægi	góðrar	hönnunar?	Eins	

og	 til	 dæmis	 þar	 sem	 ég	 las	 grein	 eftir	 þig	 um	 þegar	 ISAVIA	 var	 að	 gera	

breytingarnar	 í	 Leifstöð.	 Þeim	 fannst	 allt	 í	 lagi	 að	 loka	 Epal	 og	 setja	

hönnunarvöruna	inn	í	Rammagerðina.	

Já,	 það	 sem	 ég	 gagnrýndi	 þar	 er	 það	 sama	 og	 ég	 er	 að	 tala	 um	 núna.	 Ég	 þekki	

prósessinn	ekki	alveg	nógu	vel	en	ég	skrifaði	 í	þessari	grein	að	ég	held	að	mistökin	

sem	gerð	 voru	 þarna	 eru	 byggð	 á	 vanþekkingu.	Menn	halda	 að	Rammagerðin	 geti	

gert	það	sem	Epal	var	að	gera	og	sjá	ekki	muninn	á	einu	og	öðru	og	það	er	kannski	

ekki	skrítið	að	menn	séu	ekki	neinir	sérfræðingar	þar.	Ég	held	samt	að	í	grunninn	séu	

mistökin	í	útboðsgögnunum	því	þau	eru	gerð	svo	snemma.	Ég	held	að	þau	séu	gerð	

þegar	það	er	verið	að	gera	útboðið	og	settar	einhverja	skilgreiningar	þar	 inn	og	þá	

gleyma	menn	að	gera	ráð	fyrir	að	það	verði	að	vera	góð	hönnunarverlsun	þarna.	Svo	

byrja	 menn	 að	 vinna	 og	 þeir	 sem	 vinna	 við	 verkefnið	 eftir	 það	 eru	 bara	

samviskusamlega	 að	 fylgja	 útboðsgögnum	 og	 ég	 held	 að	 vandamálið	 sé	 í	 efstu	

lögunum.	Það	er	ekki	endilega	að	starfsfólk	ISAVIA	vilji	ekki	gera	hönnun	hátt	undir	

höfði	heldur	þá	er	ekki	verið	að	hugsa	um	það	frá	upphafi.	Það	er	einhver	sem	hefur	

vit	á	hönnun	sem	þarf	að	vera	með	í	því	að	meta	útboðsgögnin.	Þetta	er	hluti	af	því	

sem	við	erum	að	 tala	um	að	þessi	element	verði	 að	vera	með	snemma	 í	 ferlunum	

alveg	 frá	 upphafi	 því	 annars	 gleymist	 að	 gera	 ráð	 fyrir	 þeim	 og	 þau	 detti	 út	 af	

borðinu.	Svo	ertu	bara	kominn	inn	í	mitt	verkefni	og	þá	byrja	menn	að	hugsa,	oh	shit!	

Þá	byrja	menn	að	laga	og	púsla	og	það	verður	aldrei	gott	og	er	yfirleitt	dýrara	og	þá	

líða	greinarnar	fyrir	það.	

	

Ef	 við	 horfum	 á	 íslenskan	 almenning.	 Mér	 finnst	 oft	 vanta	 virðingu	 fyrir	

hönnunarvörum	 og	 hönnun	 almennt.	 Fólk	 fer	 bara	 í	 FAB-LAB	 og	 gerir	 sér	

Krummann	 eftir	 Ingibjörgu	 Hönnu	 og	 allir	 fóru	 að	 prjóna	 Farmers	 Market	

peysurnar	á	sínum	tíma	og	sjá	ekkert	að	þessu.	Hver	er	þín	skoðun	á	þessu?	

Það	er	líka	bara	hluti	af	okkar	kúltúr.	

	

Finnst	 þér	 þessi	 kúltúr	 vera	 ríkjandi	 hérna	 á	 Íslandi	 frekar	 en	 annarsstaðar	 í	

heiminum	eða	er	þetta	bara	allsstaðar	svona?	



 

 
 

184 

Ég	held	að	það	sé	sín	menningin	í	hverju	landi.	Þetta	er	auðvitað	sterkur	hluti	í	okkar	

menningu.	Allar	prjónakonur	eiga	að	vera	að	prjóna,	það	er	eiginlega	metnaðarmál	

hjá	þeim	að	vera	góðar	 í	að	prjóna	og	vera	fljótar	að	tileinka	sér	eitthvað	sem	þær	

finna	og	sjá.	Þannig	það	er	ekkert	endilega	hvert	element.	Þær	eru	í	rauninni	bara	að	

búa	 til	 ný	 verðmæti	 en	 við	 höfum	 ekki	 borið	 svo	 mikla	 virðingu	 fyrir	 þeirra	

verðmætasköpun	og	þess	vegna	ber	þjóðin	ekki	endilega	skynbragð	eða	virðingu	fyrir	

þessu.	Það	er	bara	hluti	af	okkar	menningu	og	menntun.	Ég	á	erfitt	með	að	tjá	mig	

um	 aðrar	 þjóðir	 en	 nota	 oft	 Danmörk	 sem	 dæmi	 en	 þar	 er	 aftur	 á	 móti	 ákveðin	

söguleg	 virðing	 orðin	 til.	 Eins	 og	 ég	 segi	 stundum	 að	 þar	 er	 unga	 fólkið	 að	 erfa	

hönnunargripi	eftir	afa	sína	og	ömmur	meðan	að	við	á	Íslandi,	þá	er	unga	fólkið	okkar	

fyrsta	kynslóðin	sem	er	að	kaupa	hönnun.		

	

Við	getum	ennþá	fundið	hönnun	á	ruslahaugunum?	

Já	 við	 getum	það	 ennþá	 en	 erum	 samt	 að	 breytast	 rosalega	mikið	með	 þetta.	 Við	

erum	komin	með	kynslóð,	sem	er	mjög	áhugavert	eins	og	ég	sé	það.	Ég	er	kannski	

alin	upp	í	70's	húsgögnum	og	ég	er	kynslóðin	sem	henti	þeim.	Svo	sé	ég	að	þeir	sem	

eru	10-15	árum	yngri	en	ég,	eins	og	ein	 stelpa	 sem	var	að	vinna	með	mér,	hún	er	

arkitekt	og	núna	er	þetta	náttúrulega	úti	um	allt.	Það	þarf	að	verða	smá	bil	til	þess.	

Það	gerist	mjög	skemmtilegt	þegar	maður	horfir	aftur	á	bak,	ótrúlega	flott	verkefni	

sem	 var	 gert	 hérna	 2010	 sem	 hét	 Reykjavík	 Rewind	 sem	 var	 sýning	 sem	

Listaháskólinn	 stóð	 að	 og	 Kristín	 Gunnarsdóttir	 og	margt	 fólk	 og	 vöruhönnuðir	 og	

Hönnunarmiðstöðin	var	aðili	að	þessu	 líka.	Þar	var	verið	að	draga	 fram	 í	dagsljósið	

þessa	 eldri	 hönnuði.	 Það	 sem	var	 svo	 ánægjulegt	 var	 að	það	náðist	 að	 gera	 það	 á	

meðan	þeir	voru	ennþá	á	lífi.	Þeir	fengu	virðingu	frá	samfélaginu	sem	þeir	höfðu	ekki	

fengið	 síðan	 á	 6.	 áratugnum.	 T.d.	 var	 ótrúlega	 gaman	 þegar	 Hjalti	 Geir	

húsgagnahönnuður	sem	er	89	ára	gamall	og	algjörlega	skír	í	kollinum,	hann	er	mikill	

vinur	Hönnunarmiðstöðvar	og	mikill	stuðningsmaður	sem	er	rosalega	ánægjulegt.	

	

Ég	er	að	velta	fyrir	mér,	að	eins	og	annarsstaðar,	að	það	sé	verið	að	stela	íslenskri	

hönnun	eða	hönnunarvöru	eins	og	þegar	einhver	hálsmen	eftir	Hlín	Reykdal	 sem	

einhver	er	að	gera	og	selja	á	Facebook	sem	eru	alveg	eins,	það	eru	til	ótal	svona	
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dæmi.	Teluru	að	þetta	hafi	mikil	áhrif	á	sölu	þessara	hönnunarvara	sem	er	verið	að	

stela?	

Þetta	er	virðingarleysi	 í	 rauninni	 fyrir	eigum	og	hugverki	annars	 fólks.	Ég	er	 jákvæð	

með	þetta.	Ég	held	að	fólk	sé	að	gera	þetta	í	þekkingarleysi	en	ekki	af	glæpahneigð	

eða	 einlægum	 brotavilja.	 Ég	 hef	 alltaf	 viljað	 nota	 þekkingu	 til	 þess	 að	 upplýsa	 og	

kenna	og	auðvitað	er	hægt	að	læra	af	þessu.		

	

Mér	finnst	pínu	vanta	að	fólk	hafi	skilning	á	þessu	hönnunarferli?	

Það	hefur	það	og	mér	finnst	fólk	einmitt	ekki	átta	sig	á	og	þekkir	ekki,	og	ég	þreytist	

ekki	að	tala	um	að	flestir	hönnuðir	eru	með	3-4	og	jafnvel	lengra	háskólanám	að	baki.	

Maður	bara	ákveður	ekki	að	verða	hönnuður.	Auðvitað	er	ein	og	ein	manneskja	sem	

getur	orðið	það	og	það	eru	ýmsir	sem	fá	einhverjar	hugmyndir	og	fara	að	einbeita	sér	

rosalega	 að	 þeim.	 Fólk	 gerir	 oft	 ekki	 greinarmun	 á	 fagmennsku	 og	 amatörisma	 í	

þessu.	 Þetta	 er	hluti	 af	 því	 sem	við	erum	að	 reyna	að	 vinna	að	og	 kemur	 aftur	 að	

hönnunarstefnunni.	Það	þarf	bara	að	upplýsa	betur	og	kenna	þetta	í	skólum.	

	

Þá	komum	við	einmitt	að	menntuninni.	Hvernig	finnst	þér	staða	menntunar	vera	í	

hönnun	í	dag?	Ef	við	horfum	á	öll	skólastigin.	Byrjum	á	grunnskólastiginu.	

Þá	vitna	ég	aftur	í	hönnunarstefnuna.	Við	þurfum	að	leggja	meiri	áherslu	á	þau	atriði	

sem	eru	þar	og	ekki	síst	á	rannsóknarstigið	og	í	efstu	lögin	líka.	Það	er	mikill	hluti	af	

þessu	 að	 styrkja	 og	 hækka	 virðingarstig	 og	 stigið	 á	 þessum	greinum.	 Ég	 held	 samt	

sem	áður,	þá	tala	ég	meira	útfrá	tilfinningum	en	þekkingu	að	það	sé	aukinn	áhugi	hjá	

kennurum	á	 grunnskólastiginu	og	þeim	 sem	kenna	 skapandi	 starf	 og	 á	hönnun.	 Ég	

hef	mjög	á	 tilfinningunni	að	þar	 sé	 fólk	að	 reyna	að	bjarga	 sér	 rosalega	mikið.	Það	

fólk	 hefur	 oft	 samband	 við	 okkur	 á	 Hönnunarmiðstöð	 	 því	 kennarastéttin	 er	mjög	

framsýn	 og	 fylgist	mjög	 vel	með	 og	 ég	 held	 að	 víða	 sé	mjög	mikil	 meðvitund	 um	

þetta.	Við	erum	hinsvegar	ekki	komin	svo	langt	að	búa	til	kennsluefni,	því	það	finnst	

ekki	 fjármagn	 í	 það	 og	 vinna	 svo	markvisst	 að	 þessu	 og	 fjárfesta	 svolítið	 í	 þessu	 í	

skólakerfinu.	Þar	með	styðja	þá	kennara	og	þær	skólastofnanir	sem	hafa	áhuga	á	því	

að	kynna	sér	þetta	og	bæta	þetta	svið.	Ég	hef	sterkar	tilfinningar	um	að	jarðvegurinn	

sé	alveg	ágætur,	það	þarf	bara	að	framkvæma	meira.		
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En	það	sem	er	komið	inn	á	í	hönnunarstefnunni	í	samband	við	menntunina,	er	farið	

að	hrinda	einhverju	af	þessu	í	gang?	Eru	byrjaðar	einhverjar	aðgerðir?	

Nei	það	eru	litlar	aðgerðir	byrjaðar.	Það	hefur	verið	togstreita	á	milli	þessara	tveggja	

hópa	 sem	 við	 stöndum	 á	 sem	 er	 annarsvegar	 kúltúrinn,	 mennta-	 og	

menningarmálaráðuneytið	 og	 hinsvegar	 atvinnuvega-	 og	 nýsköpunarráðuneytið.	 Í	

síðustu	 ríkisstjórn,	 sem	er	 fráfarandi	 þá	 er	 það	ekkert	 launungamál	 að	 atvinnu-	og	

nýsköpunarráðuneytið	 hefur	 staðið	 vel	 við	 bakið	 á	 okkur	 og	 styrkt	 okkar	 hlut.	

Menntamálayfirvöld	hafa	frekar	dregið	sig	út	á	meðan.	Vandamálið	er	að	stjórnkerfið	

okkar	er	þannig	að	ráðuneytin	hegða	sér	eins	og	þau	séu	 í	 samkeppni,	eins	og	þau	

séu	 í	 einkabransa.	 Þau	eiga	oft	 erfitt	með	að	 vinna	þvert	 á	milli	 ráðuneyta.	 Ég	hef	

verið	 hörð	 á	 því	 að	 við	 verðum	 að	 gera	 það,	 því	 hálf	 hönnunarstefnan	 fjallar	 um	

menntamál	 og	 enginn	 fjallar	 betur	 um	 þau	mál	 heldur	 en	menntamálaráðuneytið.	

Við	erum	nú	með	Listaháskólann	og	hann	er	að	vinna	mikið	í	þessum	málum.	Núna	

blasir	við,	þrátt	fyrir	lítið	fjármagn	og	af	mjög	miklum	vanefnum	og	hafa	þau	stofnað	

til	 meistaranáms	 í	 hönnun	 og	 mér	 skilst	 að	 á	 næsta	 ári	 þá	 verður	 boðið	 upp	 á	

meistaranám	í	arkitektúr.	Þó	margir	spyrji	hvort	það	sé	ekki	bara	gott	mál	að	fólk	fari	

erlendis	og	mennti	sig.	Ég	var	þessarar	skoðunar	sjálf	en	eftir	að	ég	kynnti	mér	þetta	

betur	 þá	 er	 mjög	 mikilvægt	 að	 hafa	 í	 landinu	 æðsta	 stig	 menntunar	 í	 landinu	 á	

sviðinu.	Á	meðan	það	er	ekki	þannig	þá	náum	við	ekki	nógu	sterkum	rannsóknum	og	

við	 hækkum	 ekki	 þetta	 stig,	 það	 er	 í	 raun	 stefið	 í	 öllu	 sem	 ég	 segi	 núna	 að	 við	

þurfum,	 alveg	 eins	 og	 verið	 er	 að	 gera,	 við	 erum	 með	 fólk	 í	 Háskóla	 Íslands	 í	

stjórnmála-	 eða	 lögfræði	og	eru	 á	doktorsstigi	 að	 vinna	 að	 rannsóknarvinnu,	 vinna	

vinnu	 sem	 þarf	 líka	 að	 vinna.	 Það	 þurfa	 ekki	 allir	 hönnuðir	 að	 vera	 með	 æðstu	

menntun.	Ég	get	alveg	verið	skeptísk	á	það	hvort	að	doktor	í	hönnun	sé	ekki	endilega	

besti	hönnuðurinn	en	hann	er	kannski	bestur	í	ákveðnum	málum	sem	við	höfum	ekki	

verið	að	sinna.	Við	þurfum	allan	skalann	og	höfum	verið	að	berjast	við	að	ýta	þessu	

áfram	 en	 hann	 er	 mjög	 fjársveltur	 líka.	 Eina	 skólastofnunin	 sem	 sinnir	 listum	 og	

þessum	greinum,	ólíkt	mörgum	öðrum	greinum,	t.d.	viðskiptafræði,	lögfræði,	þá	eru	

þessar	greinar	kenndar	 í	mörgum	háskólum.	Þá	er	ég	alls	ekki	að	gera	 lítið	úr	þeim	

háskólum.	En	þar	sem	ég	kem	úr	þessari	grein	þá	tel	ég	að	við	verðum	að	gera	betur	

þegar	kemur	að	málefnum	Listaháskólans.		
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Fjármögnunarumhverfið	 fyrir	hönnuði	 sem	eru	að	byrja	og	 langar	að	 fara	af	 stað	

með	einhverja	línu,	er	erfitt	að	fá	fjárfesta?		

Þá	vil	ég	nú	bara	vera	raunsæ.	Það	er	erfitt	að	fá	fjárfesta	inn	í	hvaða	verkefni	sem	er.	

Það	 er	 auðveldara,	 svona	 í	 gæsalöppum,	 í	 tölvuheimi	 og	 leikjageira	 vegna	 þess	 að	

það	er	komið	svo	mikið	af	svona	eins	og	maður	getur	kallað	success	stories.	Það	eru	

stór	 verkefni	 sem	hafa	 náð	 árangri	 og	 það	 eru	 komin	 fordæmi.	 Við	 erum	þannig	 í	

þessum	heimi	að	við	leitum	í	farvegi	sem	eru	til	en	erum	minna	fyrir	að	búa	til	nýja	

farvegi,	þannig	að	það	er	alltaf	erfitt.	Ég	myndi	segja	að	ef	við	tökum	þetta	kannski	

sem	lið	í	starfs-	og	stuðningsumhverfi	sem	er	einmitt	í	hönnunarstefnunni.	Það	hefur	

ýmislegt	verið	gert	á	undanförnum	árum	sem	bætir	þetta	en	það	er	rosalega	margt	

eftir	ógert.	Þar	þurfum	t.d.	við	að	samræma	betur	á	milli	og	Hönnunarmiðstöð	er	að	

reyna	að	berjast	og	okkar	 vandamál	er	eiginlega	bara	undirmönnun.	Við	vitum	um	

ógeðislega	margt	 sem	þarf	að	gera	og	við	getum	ekki	alveg	gert	það	á	þeim	hraða	

sem	við	myndum	vilja	gera.	Það	sem	gerist	útfrá	því	er	að	það	er	rosalega	algengt	að	

fólk	sé	að	benda	okkur	á	hvað	við	eigum	að	vera	að	gera.	Við	vitum	flest	af	þessu	en	

við	getum	það	ekki.	Við	erum	bara	takmarkaður	fjöldi	fólks	og	erum	að	gera	meira	en	

okkur	er	hollt.	Það	er	alla	vega	kominn	hönnunarsjóður	sem	veitir	úr	50	milljónum	á	

ári	til	hönnuða	sem	var	ekki	fyrir	3-4	árum.	Það	er	stórbreyting,	fyrirgefðu	jú,	Áróra	

var	 sjóðurinn	 sem	 ruddi	 brautina,	 sem	 er	 prívatsjóður	 stofnaður	 2009	 og	 veitti	 25	

milljónum	 á	 ári	 en	 var	 lagður	 niður	 fyrir	 nokkru.	 Sá	 sjóður	 var	 eiginlega	 algjör	

frumkvöðull	 á	 þessu	 sviði	 og	 ruddi	 svolítið	 brautina	 og	 markaði	 stefnu	 sem	 við	

notuðum	og	aðferðafræði	sem	var	notuð	við	mótun	hönnunarsjóðs	sem	ríkið	sér	um	

núna.	Hann	var	gríðarlega	frábært	verkefni.		

	

Er	búið	að	leggja	hann	niður?	

Já	 það	 er	 búið	 að	 leggja	 hann	 niður	 núna,	 því	miður.	 Það	 tókst	 ekki	 að	 fjármagna	

hann	áfram.		

	

Var	hann	lagður	niður	á	þessu	ári?	

Já	 ég	 held	 það	 hafi	 verið	 á	 þessu	 ári.	 Þetta	 er	 búið	 að	 vera	 í	 deiglunni	 en	 ég	 get	

fundið	það	fyrir	þig.		Þetta	var	náttúrulega	einkasjóður,	velgerðarsjóður	Áróru,	Það	er	

Ólafur	Ólafsson	og	Ingibjörg	Kristjánsdóttir	og	þau	drógu	sig	úr,	Þessi	velgjörðasjóður	
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dró	 sig	 úr	 öllum	 verkefnum	 á	 Íslandi	 og	 fór	 að	 fókusa	 á	 Sierra	 Leone.	 En	 aftur	 að	

Hönnunarsjóðnum.	Þar	er	líka	verið	að	veita	nokkra	ferðastyrki	á	ári.	Það	er	gríðarleg	

breyting.	Fyrir	nokkrum	árum	þá	var	erfitt	að	finna	eina	krónu	til	þess	að	komast	til	

útlanda.	 Í	 allskonar	 verkefni	 þá	 gildir	 jafnt	 um	 félög	 hönnuða,	 allskonar	 verkefni	 á	

sviði	nýsköpunarfyrirtækja.	Það	eru	mjög	margir	sem	hafa	fengið	ferðastyrki	og	það	

er	bara	mikill	munur.	Það	sem	vantar	ennþá	og	blasir	við	núna	hjá	okkur	er	að	efla	

ráðgjöf	og	halda	betur	utan	um	ráðgjöfina	og	skýra	fyrir	fólki	hvað	það	getur	fengið	

frá	okkur	og	hvert	það	á	að	leita.	Við	erum	svolítið	enn	að	glíma	við	að	við	erum	að	

toga	frá	öðrum	stofnunum	ákveðin	verkefni	eins	og	kynningarmál	erlendis	viljum	við	

toga.	Við	viljum	semja	við	Íslandsstofu	um	að	við	sjáum	um	okkar	hóp	í	samstarfi	við	

þau.	Við	erum	alltaf	í	góðu	samstarfi	og	samtali	við	þau	og	ég	sé	það	fyrir	mér	að	það	

muni	gerast.	Það	sama	er	með	Nýsköpunarmiðstöð,	við	teljum	að	við	séum	betur	til	

þess	fallin	að	halda	utan	um	þau	mál	í	samstarfi	við	þau.	Ég	held	að	með	því	móti	þá	

verði	veitt	meiri	fókuseraðri	þjónustu	til	okkar	hópa	og	þar	af	leiðandi	nýtt	fjármagn	

ríkisins	betur.	Það	sem	ég	sagði	áðan	um	að	vera	með	einfalt,	þessi	möguleiki	okkar	

Íslendinga	um	að	vera	með	 svona	einfalt	 kerfi	 er	mjög	mikill	 því	 við	erum	svo	 lítið	

samfélag.		

	

Veistu	 til	 þess	 að	 íslenskir	 hönnuðir	 hafi	 mikið	 verið	 að	 nýta	 sér	

hópfjármögnunarvettvanga	eins	og	Kickstarter	og	CarolinaFund?	

Ragnheiður	 Ösp	 var	 að	 nota	 þetta,	 Notknot	 og	 Ýr	 fatahönnuður	 með	 Another	

Creation.	

	

Þannig	það	eru	einhverjir	sem	hafa	farið	þessa	leið?	

Já,	það	eru	einhverjir	sem	hafa	farið	þessa	leið.	Það	er	auðvitað	ágætis	leið	til	þess	að	

fara	í	eitthvað	átak	en	þú	heldur	ekki	lengi	áfram	í	gegnum	það.	Núna	kannski	hljóma	

ég	miðaldra	en	mér	finnst	þetta	vera	leið	fyrir	ungt	fólk	að	byrja	á	eitthverju	eða	fólk	

á	hvaða	aldri	sem	er	til	þess	að	byrja	á	eitthverju	eða	legga	upp	í	eitthverja	vegferð.	

En	þetta	er	aldrei	fjármögnun	til	lengri	tíma.	

	

Kickstarter	nafnið	gefur	það	nú	kannski	svolítið	til	kynna?	
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Já,	það	segir	það	einmitt.	En	mér	finnst	það	frábær	leið,	ég	er	alls	ekki	að	meina	það	

þannig	og	ég	veit	að	einhverjir	hönnuðir	hafa	gert	það.	

	

Mig	langaði	líka	að	spyrja	þig	því	núna	eru	dæmi	um	íslensk	hönnunarfyrirtæki	sem	

eru	stofnuð	og	rekin	í	samstarfi	hönnuða,	viðskiptafræðinga,	markaðsfræðinga	og	

jafnvel	lögfræðinga.	eins	og	t.d.	Tulipop,	JÖR,	Igló	og	Indí.	Bara	þitt	mat,	finnst	þér	

þessi	fyrirtæki	ganga	betur	eða	vera	fljótari	að	koma	undir	sig	fótunum	þegar	þau	

eru	að	byrja	heldur	en	fyrirtæki	sem	eru	ekki	stofnuð	í	svona	samstarfi?	

Ég	er	ekki	með	neina	vísindalega	rannsókn	á	þessu	en	ég	held	að	þetta	sé	bara	meira	

eins	og	maður	segir	svona	common	sence.	Auðvitað	er	samstarf	alltaf	áskorun	í	öllu.	

Það	að	vera	í	góðu	samstarfi,	eins	og	í	góðu	sambandi,	þá	er	það	áskorun.	Ef	þú	nærð	

að	búa	til	gott	samstarf,	maður	getur	nefnt	eins	og	Tulipop	og	fleiri	sem	ég	man	ekki	

eftir	núna,	þá	er	þetta	klárlega	kostur.	Hönnuðirnir	eru	ekki	menntað	viðskiptafólk,	

auðvitað	 þurfa	 þeir	 að	 skilja	 viðskipti,	 alveg	 jafnt	 og	 viðskiptamaðurinn	 í	

hönnunarfyrirtæki	verður	að	skilja	hönnun.	Það	er	pínu	basic.	Tíma	hönnuðarins	er	

ekki	vel	varið	ef	að	hann	er	 líka	viðskiptamaður	því	þá	þarf	hann	að	hætta	að	vera	

hönnuður.	Þú	hefur	ekki	tíma	til	að	vera	hvort	tveggja.	Þetta	er	því	klárlega	kostur.	

	

Finnst	þér	að	við	ættum	að	koma	á	auknu	samstarfi	til	dæmis	á	milli	Listaháskólans	

og	þeirra	háskóla	sem	kenna	t.d.	viðskipta-	og	markaðsfræði	í	þeim	tilgangi	að	ýta	

saman	hönnuðum	og	viðskiptafræðingum	

Ég	er	hlynnt	því	já,	að	opna	á	milli	hönnunar,	viðskipta,	verkfræði	og	annarra	greina.		

	

Hefur	eitthvað	svona	verkefni	verið	gert,	sem	er	svona	opinbert?	

Það	hefur	oft	verið	verkefni	á	milli	Háskólans	í	Reykjavík	og	Listaháskólans.	Það	hafa	

verið	líka	verkefni	á	milli	verkfræðideildarinnar	í	HÍ	og	Listaháskólans.	

	

Veistu	 hvort	 eitthvert	 fyrirtæki	 hafi	 verið	 stofnað	 upp	 úr	 svona	 samstarfi,	 úr	

þessum	verkefnum?	

Nei,	ég	veit	það	í	rauninni	ekki.	Ég	man	ekki	til	þess	ef	ég	á	að	segja	eins	og	er	en	það	

getur	verið	samt.		
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Hefuru	 einhverja	 hugmynd	 um	 hversu	margir	 starfa	 í	 þessum	 greinum,	 eitthvað	

annað	 en	 þessi	 1500	 sem	 koma	 fram	 á	 heimasíðunni	 ykkar.	 Eitthvað	 hvernig	

fjöldinn	skiptist	á	milli	greina?	

Nei,	 ég	 er	 ekki	með	 góða	 statistík.	 Þetta	 er	 svona	 educated	 guess.	 1500	 er	 svona	

okkar	educated	guess.	Ég	held	það	sé	mjög	nálægt	því.	Ég	veit	að	í	félögunum	eru	á	

bilinu	svona	800-900	manns	og	síðan	er	fullt	af	fólki	sem	er	ekki	í	félögunum.	Svo	er	

fullt	 af	 fólki	 sem	 er	 menntað	 en	 er	 ekki	 að	 vinna	 við	 þetta	 beinlínis.	 Ég	 veit	 að	

arkitektarnir	voru	að	tala	um	að	það	væru	200-300	starfandi	arkitektar	sem	eru	ekki	í	

félaginu	en	ég	get	ekki	greint	betur	frá	þessu.	
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