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Inngangur

Í hinum iðnvædda heimi hefur hönnun orðið að atvinnugrein. Nú á dögum er 

mikil breidd hönnuða sem eru lærðir og þjálfaðir til að hanna hluti sem hafa ólíkan 

tilgang. Það eru grafískir hönnuðir sem setja fram heildarsvip mynda sem við horfum 

á, vöruhönnuðir sem skapa hlutina sem við notum í daglegu lífi okkar og arkitektar 

sem hanna byggingarnar sem við búum og vinnum í.1 Það virðist vera þannig að það 

sé háskólamenntaður hönnuður sem hefur fengið menntun til að hanna hvern hlut sem 

við kaupum, neytum eða notum. Samt sem áður hefur það ekki alltaf verið þannig, né 

er það þannig enn þá í ýmsum öðrum samfélögum. Hönnun eins og við þekkjum hana 

í hinum iðnvædda heimi er tiltölulega nýleg hugmynd. 2

Þegar ég stend frammi fyrir því að ljúka námi í vöruhönnun leita á hugann 

margar hugsanir og stórar spurningar. Fyrst fer ég í huganum yfir það sem ég hef lært 

í skólanum og hugsa til hinna frægu hönnuða, hvaða leiðir þeir fóru og hvað gæti 

beðið mín? Ég sé fljótt að það sem átti við á þeirra tímum á ekki endilega við núna. 

Þó margt sé sambærilegt eða svipað er fátt alveg eins. Nýr veruleiki býður 

nýútskrifaðra hönnuða hverju sinni. Það er svo margt í lífinu og þeim margvíslegu 

verkefnum sem verða til á lífsgöngunni sem lúta lögmálum líðandi stundar og ekki er 

hægt að gera endaleg skil á námstímanum. Ég býst sterklega við því að hið eiginlega 

nám vöruhönnunar hefjist raunverulega þegar námi líkur eða alla vega nýr og stór 

áfangi. Inn á þetta kom iðnhönnuður í viðtali sem tekið var við hann fyrir 

hönnunarmiðstöðina.

2

1 Bryan Lawson: How designers think. The design process demystified. Architectural Press, 1980, bls 
14.    

2 Bryan Lawson: How designers think. The design process demystified. Architectural Press, 1980, bls.
14.    



,,Listaháskóli Íslands virðist ekki leggja mikla áherslu á „praktíska" hluti í 

náminu og á sínum tíma þegar ég útskrifaðist var mér sagt að það tæki hönnuði um 

tvö ár eftir skóla að læra að verða góðir hönnuðir. Ég held að það eigi enn við og 

kannski er það líka bara betra að vera ekki að beisla nemendur strax”3

Kannski verð ég að hafa í huga máltækið sem segir að ,,góðir hlutir gerast hægt” 

þegar ég horfi til framtíðar varðandi innkomu mína á atvinnumarkaðinn.

Hvað bíður mín eftir að námi lýkur? 

Hvaða fyrirtæki nýta sér vinnuframlag hönnuða?

Hvert er starfsumhverfi íslenskra vöruhönnuða? Er það vænlegt?

Mun ég fá vinnu við vöruhönnun?

Verð ég að stofna mitt eigið fyrirtæki? Hverjir gætu hugsanlega orðið  

viðskiptavinirnir? 

Í ritgerðinni mun ég leitast við að svara ofangreindum spurningum og fjalla 

um stöðu nýútskrifaðra hönnuða á okkar litla, síbreytilega markaði. Eins mun ég fjalla 

lítillega um hvaða möguleikar blasa við mér að lokinni útskrift og hvaða augum ég lít 

framtíð vöruhönnunar. 

Hlutverk hönnuða og starfsumhverfi

Í dag er horft til hönnunar af ýmsum toga sem áhugaverðrar 

framtíðaratvinnugreinar. Ljóst er að vöruhönnuðir munu vera í broddi fylkingar við að 

þróa nýjar útflutningsvörur en sú vinna hefur líklega aldrei verið eins mikilvæg og nú 

um stundir. Hér mætti skapa heilan atvinnuveg úr hönnun ýmis konar sem hæfir 

komandi kynslóðum og styður við það nafn og ímynd sem þjóðin hefur verið að reyna 

að skapa Íslandi. Möguleikarnir eru miklir þó að hönnun sem atvinnugrein hafi í 

hugum margra aðeins verið upp á punt annars staðar en við auglýsingagerð. Við 

útskriftarnemar í hönnun sjáum í þessu ljósi torfæra og grýtta leið framundan hér á 

landi í kjölfar bankahrunsins og afleiðinga þess. En á sama tíma hefur vöruhönnun 

3

3 Heimasíða Hönnunarmiðstöðvar, http://www.honnunarmidstod.is/frodleikur/vidtol/oli-og-mba-nam/ 
10.janúar 2009.

http://www.honnunarmidstod.is/frodleikur/vidtol/oli-og-mba-nam/
http://www.honnunarmidstod.is/frodleikur/vidtol/oli-og-mba-nam/


sérlega gott tækifæri til þess að stimpla sig rækilega inn sem eiginleg uppspretta 

atvinnutækifæra.  

Nú hefur starfsumhverfi allra breyst mikið og það mjög hratt. Einnig er 

óvissuástand í hinu alþjóðlega efnahagsumhverfi. En það breytir samt ekki því að 

leiðin í átt að velgengni er enn sú hin sama og áður að vinna jafnt og þétt að settu 

marki. Það bakslag sem við sem þjóð erum nú að upplifa þarf síður en svo að vera 

neikvætt á öllum sviðum. Þetta ástand getur fært menn úr ýmsum stéttum og 

atvinnustigum á sama plan og fengið þá eða jafnvel neytt þá til að vinna saman. Þegar 

slíkt á sér stað geta verið gullin tækifæri að koma smáum sem stórum hugmynum sem 

krefjast ákveðinna hugsjóna af stað. Þegar allir eru tilbúnir að leggja sín lóð á 

vogarskálarnar geta jafnvel villtustu draumar ræst.

Þetta er þegar farið að sýna sig í samfélaginu þar sem til dæmis nýlega var sett  

á laggirnar Hönnunarmiðstöð sem hefur verið langþráður draumur íslenskra hönnuða 

og arkitekta um árabil. Hönnunarmiðstöðin er kynningar- og upplýsingamiðstöð fyrir 

hönnun og arkitektúr á Íslandi. Henni er ætlað að vinna að kynningu á hönnun hér 

heima og á alþjóðamarkaði, auðvelda aðgang að upplýsingum og vinna að gerð 

gagnabanka sem auðveldar hönnuðum jafnt sem arkitektum að komast í samband við 

framleiðendur og fjárfesta, fá lán eða sjóðsstyrki eða umfjöllun um vöru sína og/eða 

þjónustu.4

Fleiri aðilar styðja við íslenska hönnun og nýsköpun með beinum og óbeinum 

hætti. Miklar og jákvæðar breytingar eru að eiga sér stað á þessum sviðum meðan 

þessi ritgerð er skrifuð. Ber þar helst að nefna Útflutningsráð Íslands en 

meginhlutverk Útflutningsráðs er að auðvelda íslenskum fyrirtækjum að selja vörur 

sínar, þjónustu og þekkingu erlendis. Útflutningsráð Íslands er með verkefni í gangi 

sem heitir ,,Hönnun í útflutning" Núna í ár voru sjö fyrirtæki valin til að taka þátt í 

verkefninu og fékk hvert fyrirtæki styrk sem nemur 550 þúsund krónum til að leggja í 

hönnunarhluta verkefna gegn því að fyrirtækin leggi sjálf jafnháa upphæð á móti.5

Nýsköpunarsjóður námsmanna heyrir undir Rannsóknarmiðstöð Íslands eða 

Rannís en það er ríkisstofnun sem heyrir undir menntamálaráðherra.

4

4 Heimasíða Hönnunarmiðstöðvar, http://www.honnunarmidstod.is/honnunarmidstod/ 12. janúar 2009.

5 Heimasíða Útflutningsráðs, http://www.icetrade.is/Um-Utflutningsrad/ 12. janúar 2009.

http://www.honnunarmidstod.is/honnunarmidstod/
http://www.honnunarmidstod.is/honnunarmidstod/
http://www.icetrade.is/Um-Utflutningsrad/
http://www.icetrade.is/Um-Utflutningsrad/


Tengsl sjóðsins við atvinnulífið og samfélagið eru mikil. Mörg dæmi eru um að 

nýsköpunarverkefni hafi velt af stað viðameiri þróunarverkefnum innan fyrirtækja. 

Ungt fólk er oft djarft og frjótt í hugsun og fyrirtæki hafa verið tilbúin til að fjárfesta í 

hagkvæmnisathugun með aðstoð Nýsköpunarsjóðs námsmanna. Oft eru það 

áhugasömustu nemendurnir sem sækjast eftir vinnu við rannsóknir á sumrin. Vinna á 

vegum Nýsköpunarsjóðs hefur verið vettvangur fyrirtækja til að mynda tengsl við 

nemendur og oft hafa þau tengsl leitt til atvinnutilboða að námi loknu. Sjóðurinn er 

því einnig ákjósanlegur vettvangur fyrir nemendur til að kynnast framsæknustu 

fyrirtækjum og stofnunum landsins.6

Með sameiningu Iðntæknistofnunar og Rannsóknastofnunar 

byggingariðnaðarins í ágúst 2007 varð til eitt öflugasta þekkingarfyrirtæki landsins, 

Nýsköpunarmiðstöð Íslands (NMÍ). Nú starfa hjá fyrirtækinu yfir 90 sérfræðingar að 

fjölbreyttum verkefnum. Henni tilheyrir Nýsköpunarsjóður.

Kjarnasvið miðstöðvarinnar eru tvö:

NMÍ - Tækni 

Hagnýtar rannsóknir og tækniráðgjöf á sviði bygginga og mannvirkja, framleiðslu, líf- 

og efnistækni, efnagreininga og orku.

NMÍ - Impra 

Öflug stuðningsþjónusta og þekkingarmiðlun fyrir frumkvöðla og sprotafyrirtæki. 

Meginstarfsemi Nýsköpunarsjóðs felst í kaupum á hlutafé í nýsköpunar- og 

sprotafyrirtækjum en fyrir framlag sjóðsins eignast hann hlutdeild í fyrirtækinu. Í 

samræmi við það verðmat sem eigendur viðskiptahugmyndarinnar og 

Nýsköpunarsjóður koma sér saman um. Meginreglan við fjárfestingar sjóðsins er sú, 

að aðrir fjárfestar komi á sama tíma að fyrirtækinu til að tryggja að nægjanlegt 

fjármagn sé til staðar til að fylgja viðskiptahugmyndinni eftir.7

5

6  Heimasíða Rannís, http://www.rannis.is/sjodir/nyskopunarsjodur-namsmanna/nanar-um-nyskopuarsj-
namsmanna/ 12. janúar 2009.  

7 Heimasíða Nýsköpunarsjóðs, http://www.nsa.is/index.php?
option=com_content&task=view&id=22&Itemid=39 14. janúar 2009.
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Innovit er sjálfstætt starfandi nýsköpunar- og frumkvöðlasetur fyrir kraftmikið 

og metnaðarfullt fólk með góðar viðskiptahugmyndir. Megináhersla er lögð á að 

styðja við háskólamenntaða frumkvöðla og sprotafyrirtæki sem verða til innan 

íslenskra háskóla. Í því skyni hefur Innovit gert samstarfs- og þjónustusamninga við 

Háskóla Íslands, Háskólann í Reykjavík og viðskiptafræðideild Háskólans á Bifröst 

sem tryggir nemendum skólanna aðgang að þjónustu Innovit endurgjaldslaust, allt frá 

því að nám hefst og þar til fimm árum eftir útskrift.

Starfsemi Innovit er fjölþætt en lögð er rík áhersla á að byggja upp opinn og skapandi 

vettvang fyrir hugmyndaríkt og vel menntað fólk og skapa því góða og hvetjandi 

umgjörð til að öðlast reynslu og ná framúrskarandi árangri á sínu sviði.

Starfsemi Innovit má skipta upp í fjórar meginstoðir:

 Ókeypis skrifstofuaðstaða fyrir sprotafyrirtæki

 Ráðgjöf, fræðsla, fyrirlestrar og námskeið

 Sumarvinna við nýsköpun

 Árleg frumkvöðlakeppni Innovit

Innovit er einkahlutafélag sem rekið er í almannaþágu og rekstrarformið því 

sambærilegt við t.d. einkarekna háskóla. Innovit er í meirihlutaeigu þriggja 

hugmyndasmiða félagsins en auk þess eiga Samtök iðnaðarins og Nýsköpunarsjóður 

atvinnulífsins hlut í félaginu.8

Blessunarlega sýna fjölmiðlar hönnun og hönnunarvörum mikinn áhuga og 

velvilja. Þeir hafa hjálpað til við að koma stjórnvöldum og almenningi í skilning um 

að hönnun sé órjúfanlegur hluti hins daglega lífs með því að kynna verk íslenskra 

hönnuða jafnt sem erlendra. Líkt og myndlistamenn eru speglar samtímans þá þurfa 

hönnuðir einnig að draga fram það sem er á döfinni hverju sinni.

Ekki bara í heimalandi sínu líkt og í gamla daga heldur í heiminum öllum því vegna 

veraldarvefsins og tíðari ferðalaga hefur heimurinn minnkað og mörkuðunum fjölgað. 

Hönnuðir verða að taka virkan þátt í að ýta samfélaginu í átt að jákvæðum breytingum 

með því að gera fólk meðvitaðara um umhverfi sitt og lífshætti. Hins vegar kemur 

fram í heimild að þjóðfélagið er að takmörkuðu leiti drifið áfram af sýn hönnuða 

6

8 Heimasíða Innovit, http://www.innovit.is/?id=2 12. janúar 2009.
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frekar er það drifið áfram af viðskiptalegum tækifærum og hagnaðarsjónarmiðum.9 

Samt sem áður geta hönnuðir með faglegri sýn sinni á umhverfið í kringum sig haft 

mikil áhrif á líf fólks. Þeir geta gert það einfaldara eða flóknara og gert leiðinlega 

hluti að skemmtilegum hlutum. Þetta geta verið margvíslegir vinklar sem ber að hugsa 

út í þegar ný vara er þróuð á þessum tímum. Eins og haft var eftir Steve Jobs forstjóra

 Apple tölvufyrirtækisins:  ,,Það er verulega erfitt að hanna vöru með aðstoð 

markhóps. Oft á tíðum veit fólk ekki hvað það vill fyrr en því er sýnd varan” 10

 Nærtækasta dæmið í mínum huga um hannaða nýjung sem ekki var hugsuð 

sem lausn á einhverju sérstöku vandamáli var tilkoma SMS-skilaboða. 

Farsímanotendur skildu margir ekki til hvers nákvæmlega fyrirbærið var fyrst um sinn 

og það var á endanum undir þeim sjálfum komið að finna þessari nýung notagildi og 

tilgang í sínu lífi.

Með vaxandi umhverfisvitund fólks almennt er í auknu mæli gerð krafa til 

hönnuða að þeir taki mið af umhverfissjónarmiðum. Hönnuðir þurfa því í starfi sínu 

að hugsa meira út í sparneytni og umhverfisvæna framleiðslu.  Líkt og notkun efnis, 

einfalda framleiðsluferli, finna upp nýjar vörur, horfa á allt lífskeið vörunnar frá smíði 

þar til henni er hent eða fer í endurvinnslu. Og síðast en ekki síst umbúðirnar utan um 

vörurnar. Í umbúðunum er fólgin fyrsta reynsla neytanda af vöru og á sama tíma 

fyrsta ruslið sem neytandi þarf að losna við vegna kaupa á vöru. Stöðugrar 

endurskoðunar er þörf á öllum þessum þáttum. 

Að telja að maður viti allt eru ávallt stór mistök. Það er líka leiðinlegt fyrir 

annað fólk að fást við. Menn verða að gera þér grein fyrir að þeir munu þurfa að vinna 

innan marka hönnunarsamfélagsins og samfélagsins almennt séð. Jafnvel þegar þeir 

eru að færa ytri mörkin þá getur ramminn enn tilheyrt stóru myndinni.11

Við Íslendingar viljum gjarnan bera okkur saman við hin vestrænu iðnvæddu 

ríki í einu og öllu. En vegna mjög ólíkra aðstæðna hjá okkur gengur það ekki alveg 

upp. Því vegna fólksfæðar, strjálbýlis, fjármagns og fjarlægðar frá mörkuðum getum 

við helst borið okkur saman við svæði norðarlega í Skandinavíu. Það ber að hugsa út í 

7

9 Lee McCormack: Designers are wankers. About Face Publishing, 2005, bls. 27.

10 Heimasíða The Quotations Page, http://www.quotationspage.com/quote/38339.html 15. janúar 2009.

11 Lee McCormack: Designers are wankers. About Face Publishing, 2005, bls. 27.

http://www.quotationspage.com/quote/38339.html
http://www.quotationspage.com/quote/38339.html


þessa þætti þegar ný vara er þróuð og efni í hlutinn er valið. Það getur verið langt ferli 

að koma vöru frá sér á markað og sjálfum sér á launalista. Það gæti stytt ferlið að geta 

hafið framleiðslu hér á landi í stað þess að þurfa að leita til annarra landa með 

framleiðsluþáttinn. 

Hönnuðir þurfa að finna lausn á ákveðnum viðfangsefnum eða hönnunarlegum 

vanda til að fá það allra mesta út úr hugmyndinni. Nú á tímum blasir við að það er 

nauðsynlegt að skapa atvinnu hér á landi og til þess væri hægt að framleiða sem mest 

hér heima til útflutnings og innanlandsnota. Það er gjaldeyrissparandi og getur stytt 

framleiðsluferlið. Það ber að hafa í huga þessa hárfínu línu sem liggur milli þess að 

það borgi sig að framleiða vöru innanlands og að hagkvæmara sé að framleiða hana í 

útlöndum þar sem framleiðslukostnaðurinn er oft lægri. Á móti kemur að mikil 

fjarlægð milli hönnuðar og framleiðslustaðar gerir öllu sem heitir gæðastjórnun erfitt 

um vik.

Saga iðnhönnunar er ekki löng hér á landi en hefur þó vaxið mikið í 

umfjöllunum í blöðum og í umræðunni. Íslensk hönnun hefur verið að sækja í sig 

veðrið og reyna hönnuðir að mynda landinu sérstöðu í hönnun. En hver er okkar 

sérstaða í hönnun og hvernig mörkum við okkur hana? Við notumst við þjóðsögur, 

álfasögur, víkingaarfleifð okkar og síðast en ekki síst náttúruna í öllu sínu veldi: 

Eldgos, vatn, fossa, ár, jökla, ís, veðurofsann, sumarnætur, bláa litinn í birtunni okkar, 

myrkrið, hafið, fiskinn, roðið, kindina, ullina, hraunið, mosann og matarmenningu 

okkar meira að segja fugla himinsins. Allt þetta og meira kemur við sögu í hlutum 

sem íslenskir hönnuðir hafa komið nærri. Það er óhætt að segja að þetta styrki innviði 

okkar samfélags að það sé ákveðinn samtónn sem hljómar undir hvar sem menn drepa 

niður fæti. Þessi aðkoma okkar að hönnun getur kannski verið gott mótvægi við það 

sem tíðkast út í hinum stóra heimi í hönnun ,,Því allir leitast við að búa til hin 

fullkomlega lýðræðislega hlut sem er hagkvæmur og hentugur fyrir alla, hægt að 

leggja saman, fer lítið fyrir og hefur enn margþættara notagildi en hluturinn á undan. 

Útkoman er oft þurr form og dauðir hlutir.”12  
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,,Allt sem við gerum hefur skírskotun til þess sem við erum.”13 Hljómur 

dugmikils, vistvæns og hugsandi samfélags sem stendur saman í erfiðu árferði.  Þetta 

viðhorf eða þessi sýn rammar svo til inn ímyndina sem nafnið Ísland stendur fyrir og 

ber að vinna að því með öllum tiltækum ráðum að hefja það til vegs og virðingar. Því 

á mörgum sviðum höfum við mikinn styrk og sérstöðu á aðra jarðarbúa og gaman er 

að nefna nokkur dæmi því þau sýna meðal annars það sem gerir okkur að 

Íslendingum:

Hátt menntunarstig þjóðarinnar, raforka, jarðvarmaorka, vatnsföll, kísill, brennisteinn, 

hreint land, hreint vatn, hreint loft, heitt vatn, vindurinn, sjávarföllin, íslenska 

sauðkindin, fiskurinn, hreindýrin.

Við erum ung þjóð í tvennum skilningi það er að segja hér á landi er hátt 

hlutfall ungs fólks og stutt er síðan að Íslendingar kvöddu fornfálegt bændasamfélag. 

Það sem við stöndum frammi fyrir er að við eigum eftir að gera svo margt og það er 

oft kostur að hafa dæmisögur um sigra og ósigra annarra allt um kring til að læra af og 

til að geta nálgast ýmis málefni með barnslegri einfeldni. Einhvern tíma hefði þótt 

ótrúlegt að íslenskt fyrirtæki gæti búið til tölvuleik sem mörg hundruð þúsund manns 

um allan heim myndu spila á hverjum degi á veraldarvefnum. Eða gervilimi sem 

notaðir eru um allan heim við leik og störf. Það gerist nefnilega harla fátt í lífi manns 

ef hann er ekki tilbúinn til að taka áhættu með hugmynd sem hljómar kannski í fyrstu 

draumórakenndari og flóknari en hún er í raun og veru. Hugmynd sem krefst yfirlegu 

og óbilandi trúar svo hún megi verða að veruleika.

,,Það hefur verið landlægt vandamál á Íslandi að hlutirnir þurfa alltaf að gerast 

strax. Það hefur oft skort ákveðna fagmennsku í vinnu margra hér á landi sem væri 

hægt að koma í veg fyrir ef menn gerðu sér bara grein fyrir því að það tekur tíma að 

þróa og framkvæma hugmynd. Oft finnst mér eins og að Íslendingum finnist nóg að 

koma með góða hugmynd, framkvæmdin sé aukaatriði. Íslenskir hönnuðir þurfa að 

fara að skilja betur að þeir verða að tengjast atvinnulífinu betur. Þegar síðan allir eru 

farnir að græða, þá er hægt að fara að skapa til að skapa. Það er óraunsætt að ætla að 

bíða eftir því að fyrirtækin komi til þín, þú verður að fara á staðinn og bjóða fram 
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aðstoð þína.”14 Því er samt ekki að neita að það verður að styrkja innviði 

atvinnukerfisins þegar byggja á upp nýja atvinnugrein hér á landi svo sem hönnun 

sem er ætlað að auðga markaðinn og vonandi bæta það sem fyrir er. Þetta er meðal 

annars hluti af þeim gildum sem hönnun stendur fyrir.

,,Hönnun auðveldar okkur lífið, hannar lausnir og uppfyllir þarfir. Ef ekki þarf að 

uppfylla þarfir getur hönnun framleitt löngun í hluti sem við höfum ekki þörf fyrir. 

Þannig er hönnun forsenda verksmiðjunnar en ekki öfugt þegar „raunveruleg” þörf 

fyrir framleiðsluna er ekki fyrir hendi. Hönnun skapar þannig vinnu og löngun til að 

vinna. Þannig höldum við okkur á floti, þannig finnum við okkur tilgang og 

markmið.”15

Hönnun og viðskipti

,,Hönnun eru viðskipti. Menn þurfa að skilja hvað eru viðskipti, hvernig þau 

virka og hvernig maður passar inn í þau viðskipti? 

Ef maður er ráðinn hjá fyrirtæki þá þarf maður að vera meira virði en maður kostar. 

Sá sem rekur eigið fyrirtæki þarf að þéna meira en hann eyðir. Þetta eru 

grunnstaðreyndir sem ná til allra viðskiptahátta.”16 Leiðirnar til að stofna fyrirtæki eru 

margar en byrja oftast á að annað hvort verður til hugmynd um vöru sem stefnt er að 

koma á markað eða það á að veita þjónustu. Fyrirtæki eiga oft upphaf sitt í að 

hönnuður er ráðinn til að vinna verkefni sem svo kallar á það að gefa upp tekjurnar 

sem verktaki eða stofna kennitölu og fyrirtæki utan um verkefnið. Einnig er möguleiki 

á að stofna fyrirtæki með lánum eða styrkjum. Best er samt að vera búinn að gera 

forvinnu að vöru áður en ráðist er í að selja hugmyndina til fjárfesta. Því lengra sem 

hún er komin í þróunarferlinu þeim mun meira peningalegt gildi hefur hún.  

Mikilvægt er að skilja hvernig viðskiptamenn hugsa en nám þeirra felst að miklu leyti  

í að hámarka gróðann og í markmiðum sem þeir setja sér felst einnig að þéna sem 
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mest fyrir sig og/eða fyrirtækið. Þess vegna er mikilvægt að tryggja að vara 

hönnuðarins sé á því stigi að hægt sé að fá einkaleyfi fyrir henni og ekki sé auðvelt að 

hafa af honum hugmynd eða unna vinnu. 

Vænlegast er að reyna stofna eigið fyrirtæki eftir nám ekki nema menn detti 

niður á gott starf. Viðskiptavinirnir eru eins margir og verkefnin gætu verið mörg. Það 

fer í raun eftir því inn á hvaða brautir fyrirtækið fer. Í dag er mjög vænlegt fyrir 

íslensk fyrirtæki að vinna sig inn á erlendan markað. Þar sem gengi íslensku 

krónunnar er mjög veikt er vinnuafl okkar ódýrt á alþjóðlegan mælikvarða og því gott 

að selja vinnuna sína úr landi. Það getur hins vegar verið tímafrekt og kostnaðarsamt 

að koma sér upp samböndum erlendis. 

,,Eitt af því góða við Ísland er að það er ódýrt að stofna fyrirtæki og tekur ekki 

nema tvo daga. Lámarkshlutafé í einkahlutafélagi (ehf.) er kr. 500.000. Velta félags 

þarf ekki að vera svo mikil. Ef félagið hefur aðeins einn starfsmann (þig) þarf það 

aðeins að velta nóg til þess að þú fáir útborgað. Það fer svolítið eftir því hvaða 

kostnaður er af því sem fyrirtækið gerir. Ef fyrirtækið er til dæmis í vefsíðuhönnun 

þarf bara eina tölvu, síma, nettengingu og eitt herbergi. Ef hins vegar á að fara í 

hönnun og smíði á einhverju t.d. húsgögnum þarf meiri veltu. Flestir sem starfa 

sjálfstætt stofna fyrirtæki um rekstur sinn. Það er heppilegra skattalega auk þess sem 

ábyrgð í hlutafélagi er takmörkuð ef illa fer.” 17  

Það er raunverulegt val sem ég stend frammi fyrir núna með hugmynd sem ég 

hef trú á að eigi fullt erindi á markaðinn í dag. Sérstaklega ef horft er til þess að 

bíllinn er á undanhaldi sökum hækkandi orkuverðs á óendurnýjanlegum orkugjöfum. 

Hjólamenningin er að taka við sér og fékk sú samfélagsvakning mig til að hugsa um 

alla þá orku sem við framleiðum þegar við erum að flytja líkamsmassan milli A og B. 

Er unnt að virkja þessa orku og nýta til annarra nota um leið og ferðast er á milli 

staða? Eftir dágóða rannsóknarvinnu komst ég að þeirri niðurstöðu að hagkvæmt væri 

að virkja orkuna með dínamó meðan hjólað væri. 
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Þannig væri hægt að stilla álagið með hjálp gíraskiptinga. Eitt af atriðunum 

sem ég taldi að krefðust úrlausnar var að burðargrind hjólsins bíður ekki upp á mikla 

flutninga þó að nóg sé af togkraftinum.

Mynd 1: ,,Höfundur með kerru”

Svo ég teiknaði ,,Kláru kerruna” eða smart chart sem er samanbrjótanleg kerra sem er 

tengjanleg við hjól á hvort sem er hnakkstöngina eða bögglaberann ef menn eru með 

þann aukabúnað.
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Mynd 2: ,,Kerra á hjóli og höfundur”

Klára kerran er hugsuð til að auka notagildi hjólsins og gera innkaupin skemmtilegri 

og umhverfisvænni. Einnig er hægt að hlaða fartölvuna og símann á leið í skólann eða 

vinnuna ef kerran er notuð á þann hátt. Ef ég held áfram með þessa hugmynd í 

lokaverkefninu liggur fyrir að finna út hvaða efni ég þarf, hvar fæ ég það, hverjir geta 

smíðað það sem þarf að framleiða? Ég þarf að gera viðskiptaáætlun svo unnt verði að 

kynna kerruna sem nær tilbúna vöru. Hluti af kerrunni yrði framleiddur hér á landi en 

hlutir sem væri ekki hagkvæmt að smíða hér þyrfti að framleiða í sérhæfðri 

íhlutaversmiðju. Svo kallað ,,mock up”  kerra hefur verið gerð sem hefur gefið mér 

tækifæri til að prufukeyra grófa útgáfu af hugmyndinni. Í öllum prófunum hingað til 

hefur kerran reynst vel. Þetta er gott dæmi um vöru sem stendur frammi fyrir því að 

þurfa að fara í ákveðið verkferli í átt að því að verða fullþroskuð vara tilbúin til sölu. 

Sniðugt gæti verið að stofna fyrirtæki um hugmyndina. Einnig tel ég rétt að allir sem 

fá að heyra af hugmyndinni eftir að ákveðnu þróunarstigi er náð verði látnir skrifa 

undir trúnaðarsamning. Þannig er hægt að koma í veg fyrir að ekki verði illa farið 

með góðar upplýsingar. Enn viðameiri rannsóknir þyrftu að fara fram á hver 

viðskiptavinahópurinn hugsanlega yrði? Hvar er hann í heiminum? Hvaða verslanir 
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eiga að selja vöruna? Hvað vilja viðskiptavinirnir? Er eitthvað sambærilegt á 

markaðinum? Getur ísland virkað sem prufumarkaður? Einnig þarf að finna 

framleiðendur svo eitthvað sé nefnt. Ef kynna á vöruna fyrir fjárfestum þá þarf að 

undirbúa þann fund vandlega. Því viðskipti og vinskapur helst víst ekki í hendur sem 

eru gömul og ný sannindi. Ráðlegt væri að sérmenntað fólk kæmi að þessu verkefni 

og skipti með sér verkum. Að þessu verkefni kæmi að minnsta kosti þrjú fyrirtæki á 

framleiðslusviði, eitt hönnunarfyrirtæki, mitt fyrirtæki, einkaleyfisstofa og viðskipta- 

og markaðsfræðingar. Þegar þarna er komið við sögu kemur að markaðssetningunni 

sem er oft langt og þungt ferli sér í lagi á stórum mörkuðum á erlendri grundu. Hvað 

verður með framhald þessarar kerru mun aðeins tíminn leiða í ljós. En ég mun reyna 

mitt besta til að gera þessa hugmynd að veruleika.  

Hönnun og nýsköpun

Mörg íslensk fyrirtæki vinna að nýsköpun á hinu ýmsu sviðum þar sem hönnun kemur 

mikið við sögu ber þar helst að nefna Prólógus, Össur, Marel, Samey og 66°N. Þessi 

fyrirtæki eru öll í toppsæti á sínu sviði og hafa með þrautseigju náð að byggja upp 

aðstöðu í kringum sig til að þróa hugmyndir sínar í fullþroska vöru sem stenst 

væntingar markaðarins. Þannig hafa þessi fyrirtæki skapað sér gott orðspor fyrir að 

framleiða vandaða vöru á heimsmælikvarða. 

Öll fyrirtækin eru af ólíkum toga vegna þess að markaðurinn hér á landi er svo lítill að 

hann ber varla samkeppni ef fyrirtækið er sérhæft. Þessi fyrirtæki eru misgömul og 

misstór en hafa það öll sameiginlegt að notast við hönnun í þróun sinni á vörunum 

sem þau selja. Til að varpa frekara ljósi á hvaða starfsvettvangi þessi fyrirtæki hafa 

kosið að þrífast í og hvernig þeim vegnar þá bjó ég til spurningalista. Ég sendi hann á 

sjö fyrirtæki sem eru leiðandi í hönnun. Svör bárust frá fimm. Ég gerði eftirfarandi 

samantekt úr þeim svörum sem mér bárust frá fyrirtækjunum. 
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 Mynd 3: Einkennismerki 66°N 

66°N var stofnað 1926 og hóf framleiðslu á hlífðarfatnaði fyrir sjómenn og 

fiskverkunarfólk á norðurslóðum.18 Á síðari árum hefur bæst við fjölbreytt framleiðsla 

á útivistarfatnaði sem mynda ásamt hinum línunum helstu söluvörur fyrirtækisins. Í 

dag starfa um 300 manns hjá fyrirtækinu. Árleg velta fyrirtækisins árið 2006 var 1800 

milljónir. Öll útlitshönnun fer fram innanhúss á fatnaðinum en enginn vöruhönnuður 

starfar hjá þeim við þróun, greiningu eða framleiðslu. 66°N er ráðandi á 

innanlandsmarkaði og ætlar sér að halda þeirri stöðu ásamt því að vaxa jafnt og þétt á 

erlendum markaði. 

   

Mynd 4: Freyja, regnjakki Mynd 5:  Þórsmörk, dúnúlpa Mynd 6: Esja, dömujakki

Ísland er aðalmarkaður 66°N en fyrirtækið horfir alltaf strax til útflutnings.

Þeim finnst ekki saka þó að þau séu ekki með Íslandsstimpilinn á sínum vörum. 

Vörumerkið gefur til kynna hvaðan varan kemur. Ísland hefur engu að síður jákvæða 

merkingu í hugum fólks að þeirra sögn, þeirra sem á annað borð vita hvað Ísland er.  

Mynd 7: Bragi, kuldakast
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 Mynd 8: Einkennismerki Össurar

Össur var stofnað árið 1971. Stofnendurnir byrjuðu sem skósmiðir en hófu 

brátt sérsmíði á skóm en fluttu sig svo alfarið yfir í stoðtæknivörur seinna á ferlinum. 

Hjá Össuri vinna 1650 manns í mörgum löndum en það hefur verið mjög mismunandi 

starfsmannaþróun milli ára. Árlegar tekjur fyrirtækisins nema 350 milljónum dollara 

áætluðum fyrir árið 2008 og hefur árlegur vöxtur fyrirtækisins verið um 33% þar af 

10% vegna innri vaxtar.

   
Mynd 9 : Oscar Pistorius                                         Mynd 10: Oscar Pistorius 

Össur sérhæfir sig í stoðtækjum, stuðningsvörum og vörum notuðum við 

blóðrásarmeðferð (sokkar og sokkabuxur).

Öll útlitshönnun fer fram innanhúss og er þá í höndum vöruhönnuða.

Framtíðarsýn fyrirtækisins er að vera eitt af stærstu fyrirtækjunum á sínu sviði og vera 

í fyrsta til þriðja sæti og leiðandi þegar kemur að tækni. 
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Innanlandsmarkaður hefur lítil sem engin áhrif á rekstur Össurar því innan við 1% af 

sölu kemur frá Íslandi. Varðandi utanlandsmarkað þá hefur hann mjög mikil áhrif. 

Nær öll sala félagsins fer fram erlendis og skiptist nokkuð jafnt milli Evrópu og 

Bandaríkjamarkaðs.

 Mynd 11: Proprio foot 

Fram kemur að erfitt er að segja til um hvort í framtíðinni verði keypt utanaðkomandi 

hönnun því þeir vilji helst hafa sína hönnuði innahúss. 

Varðandi prófanir á vörum fyrirtækisins er Ísland mjög gott sem prufumarkaður og 

hér höfum við gott aðgengi og samband við notendur. Þeir segjast alltaf líta á 

heildarmarkaðinn þegar verið er að taka ákvarðanir varðandi vörur og vöruþróun. Ég 

spurði: Horfið þið strax til útflutnings með ykkar vörur? Já, eins og áður kemur fram 

er okkar markaður ekki á Íslandi og við lítum heildstætt á þetta ekki út frá afmörkuðu 

markaðssvæði. Íslandsstimpillinn á ekki endilega að vera notaður við 

markaðssetningu á öllum vörum héðan komnar. 

Össur er fyrst og fremst alþjóðlegt fyrirtæki á sviði lækningavara og hefur 

aldrei markaðssett sig sérstaklega sem íslenskt fyrirtæki. Um sexhundruð og fimm af 

vörum eru framleiddar utan Íslands þannig að í því samhengi á það heldur ekki 

endilega við.

Í svörunum kom fram að þeir héldu að það væri ekki rétt að nota upprunalandið sem 

gæðastimpil á vöruna heldur að markaðssetja fyrirtækið sjálft og það sem það stendur 
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fyrir. Þeir sögðu einnig að þeir hefðu ekki verið að leggja áherslu á það að þeir væru 

frá Íslandi. Það hjálpar okkur kannski núna að margir af okkar viðskiptavinum vita 

ekki að við erum frá Íslandi og þeir sem vita það þekkja fyrirtækið og fyrir hvað það 

stendur þannig að Ísland sem slíkt er ekki að þvælast fyrir.

 

Mynd 12: Einkennismerki Prologus 

Prólógus var stofnað árið 1997 og hóf strax framleiðslu á stólum fyrir 

fundaherbergi. 

            Mynd 13: Fundarborð

Starfsmenn voru í byrjun einungis tveir en hefur með árunum fjölgað í fimm. 

Það eru þrír iðnhönnuðir, framleiðslustjóri og innanhúsarkitekt. Vöxtur fyrirtækisins 

milli ára hefur verið ca. 15% - 17%. Þeirra aðalvörur eru allar línur húsgagna og 

fylgihlutir fyrir bæði fyrirtæki og heimili. Öll útlitshönnun fer fram innanhúss því hjá 
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Prólógus starfa eins og áður sagði þrír iðnhönnuðir. Þeir starfa við greiningu, þróun og 

framleiðslu.         

 
Myndir 14,15: Skápur og Sófasett

Framtíðarsýn þeirra er að vera leiðandi á sviði hönnunar á Íslandi. Hefðbundin 

markaðsetning hefur lítið komið við sögu hjá Prólógus með tilliti til 

utanlandsmarkaðar en þrátt fyrir það seldi fyrirtækið um 30% vara sinna á síðasta ári 

á erlenda markaði. Þeirra markaðsetning er ,, þetta spyrst út.” Fram kom í svari 

fyrirtækisins að horfi það helst til einhverra sérstakra markaða þá nefna þau helst 

Japans- Kína- og Indlandsmarkað. Prólógus er alhliða hönnunarstofa og heldur áfram 

að kaupa vörur og þjónustu af framleiðslufyrirtækjum. Þau segjast líta á 

Íslandsmarkað sem prufumarkað en ekki út frá því að það sé eitthvert kappsmál að 

selja til útlanda. Engu að síður eru þau að keppa við erlenda markaði með gæði og stíl 

svo þau telja að það verði alltaf að horfa til útlanda þegar unnið er að vörum hér til 

framleiðslu. Starfsmenn Prólógus eru stoltir af því að vera íslenskt fyrirtæki og reka 

íslenskt fyrirtæki. Fram kom að mismunandi er og fer eftir eðli vörunnar hvort gott er 

að notast við Íslandsstimpilinn á vörur því stundum er varan ekki að endurspegla 

Ísland. 
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 Mynd 16: Einkennismerki Marel

Marel var stofnað árið 1983 og vinna nú um 4000 manns hjá fyrirtækinu í 6 

löndum. Árlegar tekjur fyrirtækisins eru um 700 milljón evrur og vöxtur um 25 %. 

Þeir hafa sérhæft sig í vinnslukerfum fyrir kjöt, kjúklinga og fiskiðnað: Svo sem 

skurðarvélum, flokkurum, vogum, límprenturum, hugbúnaði, frystum og öðru sem 

tengist matvælaiðnaði.

Mynd 17: Intagrated systems

Öll útlitshönnun fer fram innanhúss og sér fyrirtækið ekki fram á að kaupa hönnun frá 

utanaðkomandi fyrirtæki. Hjá Marel starfar einn iðnhönnuður sem markaðsstjóri. 

Framtíðarsýn fyrirtækisins er að vera leiðandi á alþjóðamarkaði í þróun og 

markaðssetningu hátæknibúnaðar fyrir matvælaiðnað og auka þar með framleiðni 

viðskiptavina. 

   Mynd 18: APC matvinnslusög

Við þróun á vörum er strax horft til útflutnings og horft á Ísland sem prufumarkað. 

Marel er á þannig markaði að það skiptir littlu máli hvaða landi fyrirtækið er 
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upprunanlega frá þegar það er orðið þetta stórt á alþjóðamarkaði. Hjá Marel starfa 

aðeins um 9% starfsfólksins á Íslandi. Þeir telja að Íslandsstimpillinn eigi ekki að vera 

á hverri vöru. 

Mynd 19: Einkennismerki Sameyjar

Samey var stofnað árið 1989 og er alhliða samsetningafyrirtæki sem hefur 

sérhæft sig í samsetningum og lausnum á mælitækni og íhlutum í sjálvirkar vinnslur á 

sviði matvælaiðnaðar. Hjá Samey starfa tólf manns en í byrjun voru aðeins þrír. 

Starfsmönnum hefur fjölgað eftir framboði verkefna. Fyrirtækið hefur tekið 

breytingum hvað varðar vöruframboð því stundum verður til lausn sem breytist lítið 

frá fyrstu frumgerð. Varan fer nánast beint úr tilraunaverkefni yfir í fjöldaframleiðslu. 

Þannig eru nú þeirra aðalvörur í framleiðslu hjá fyrirtækinu róbótalausnir fyrir 

matvælaiðnað í Noregi. Róbót sem staflar brettum og raðar kössum á þau. 

Mynd 20: Vinnuþjarkur
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Útlitshönnunin fer fram innanhúss en er að þeirra eigin sögn mjög lágstemmd. 

Allar vörur fyrirtækisins til þessa eru seldar inn í verksmiðjur þar sem allt gengur út á 

skilvirkni, áreiðanleika, afköst og notendavænt viðmót. Þeir nefna það samt að ef um 

slíka vöru væri að ræða sem kallaði á að meira væri lagt í útlitshönnun yrði sá 

verkþáttur tekinn inn af fullum þunga. Markaðssetning fyrirtækisins hefur verið 

lítilvæg bæði hér heima og í útlöndum. Hún er helst í formi fagsýninga og afspurnar. 

Það starfar þó einn maður við umboðssölu í Noregi þar sem 99% af framleiðslunni er 

seld. Það er mismunandi eftir vörum hvort það sé samkeppnisaðili á markaðinum. 

Vigtarnar sem þeir framleiða eru til dæmis í mikilli samkeppni en brettaróbótinn er í 

lítilli samkeppni því það er svo sérhæfð lausn. Þeim finnst þeir ekki geta notað Ísland 

sem gæðastimpil á þessa vöru ennþá en það sé samt ekkert til að fela að fyrirtækið sé 

frá Íslandi. Þeir segja það skipta littlu máli á þeim markaði sem þeir herja á.

 Gott er fyrir vöruhönnuði að vera með lista yfir fyrirtæki sem starfa á þessum 

markaði því oft er verið að leita langt yfir skammt þegar á að finna rétta íhlutinn eða 

einhverja sérhæfða lausn í ferli vöruþróunar. Mörg svona fyrirtæki er að finna hér á 

landi og ætla mætti að hægt væri að virkja samstarfið milli þessara fyrirtækja, 

hönnuða og viðskiptafræðinga.  

Samantekt á könnun 

Öll þessi fyrirtæki eiga það sameiginlegt að vera íslensk, vera byggð upp og dafnað á 

íslenskri grundu, með íslensku hugviti. Að öllu öðru leyti eru þau jafn ólík og þau eru 

mörg sem einnig ýtir undir fjölbreytileika á vörunum sem framleiddar eru hér eða 

þróaðar hér. Það er ákveðin trygging að dreifa áhættunni í fleiri fyrirtæki hér á landi 

og vera ekki of háður sveiflum á fáum mörkuðum. En kannski má varast það að líta á 

Ísland sem prufumarkað. Því við Íslendingar endurspeglum kannski ekki allt sem ber 

að taka tillit til þegar markhópur er rannsakaður út frá markaðsetningu á alþjóðlega 

markaði. Einnig er munur á því hvort verið sé að nota markaðinn til vöruþróunar eða 

sem prufumarkað fyrir nýja vöru. Sum fyrirtæki passa betur undir þann sérstimpil sem 

Ísland býður upp á en önnur Samey, Össur og Marel hafa lítið sem ekkert notast við 

upprunaland fyrirtækisins í markaðssetningu á sínum vörum því þau fyrirtæki eru að 
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sækja inn á svo sérhæfða markaði þar sem ímyndin fæst af tækninýungum og gæði 

vöru en síst í útliti. 

 Mér finnst þessi fyrirtæki og gengi þeirra sýna að hér geti verið góð jörð til að 

stunda rekstur, í það minnsta ekki verri en hvar annars staðar. 

Ytri vöxtur segir ekki alltaf allt um stöðu fyrirtækisins heldur ber einnig að skoða 

innri vöxt því sum þessara fyrirtækja hafa verið að fjárfesta í öðrum fyrirtækjum sem 

sýnir framsækni þeirra fyrirtækja sem þetta á við. 

Framþróun 

Að hanna hlut hér og láta framleiða hann annars staðar er ekki sú hugsun sem 

við eigum að ganga út frá að sé myndbirting góðs gengis. Heldur þvert á móti að efla 

samstarf milli hönnunar og iðnaðar svo vörur hannaðar hér geti verið smíðaðar hér. 

Það er ekki lágur virðingastaðall að vinna við að smíða eða setja saman vandaða vöru 

og þarf ekki að vera láglaunuð vinna ef rétt er að hlutum staðið. 

Um hefur verið rætt í mörg ár mikilvægi þess að skjóta rótum undir iðnað og nýjar 

atvinnugreinar. Til eru fordæmi þess í nágrannalöndum okkar þar sem veitt eru 

skattfríðindi, lán og ódýrt leiguhúsnæði í hlutfalli við þann fjölda atvinnutækifæra 

sem fyrirtækið bíður upp á. Hægt væri að notast við auðlindaskatt og hluta af 

landbúnaðarstyrkjum til að styðja við slíkt verkefni.

Að baki þessara hugmynda liggur skilningur á mikilvægi þess að Íslendingum 

framtíðarinnar verði útveguð atvinnutækifæri við hæfi.19 . Þessi orð Jónasar 

Krisjánssonar frá 1978 myndi ég enn telja góð og gild. 

Þessi umræða hefur farið fram með reglulegu millibili og mismikið farið fyrir henni. Í 

dag er þessi umræða orðin hávær og hvell. 

Ef koma ætti með hugmynd sem eflt gæti samstarf milli framleiðslugreina og 

hönnunar í atvinnulífinu væri hægt að nefna stofnun hönnunargarða með svipuðu 

sniði og tæknigarðar sem voru stofnaðir á sínum tíma. Þar gætu hönnuðir og 

sprotafyrirtæki í hönnun leigt húsnæði á sama stað fyrir lítið fé meðan þeir væru að 
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þróa hugmyndir sínar. ,,Húsnæðið kæmi ekki til með að vera vandamál þar sem allir 

bankarnir eru í ríkiseigu og nóg af lausu húsnæði í dag. Þeir vilja að öllum líkindum 

leigja út húsnæði fyrir góð verkefni á góðum kjörum. Það þarf svo að efla 

Nýsköpunarsjóð til að góðar hugmyndir geti fengið brautargengi. Það vantar ekki 

góða viðskiptafræðinga til að koma góðum hugmyndum á koppinn þegar búið er að 

finna þær upp.”20 

Hönnunargarðar myndu geta styrkt og skapað gríðarleg tækifæri fyrir 

íslenskan hátækniiðnað og allan almennan iðnað á þessum erfiðu tímum. Að sjá 

samvinnu framleiðslufyrirtækja og hönnuða verða að veruleika. Að geta hafið 

framleiðslu hér á landi og flutt út hágæða vöru á samkeppnishæfu verði myndi geta 

skapað fjölmörg störf fyrir hámenntaða jafnt sem lágmenntaða. Ríkið myndi fjárfesta í 

þessum svo kölluðu hönnunargörðum sem myndu vinna að því að fullþróa vörur fyrir 

þar til gerðan iðnað.

Hönnun er þverfagleg grein því hún tekur á svo mörgum sviðum atvinnulífsins 

og þrífst á því að ólíkar atvinnugreinar starfi vel saman svo úr verði góð liðsheild. 

,,Iðnaðurinn hefur þróað reglur, kerfi og hefðir til að eiga viðskipti í yfir þúsund ár og 

ef hönnuður reynir að vinna utan þess viðtekna vinnuramma má hann búast við 

mótbyr.”21 Íslenskir  hönnuðir, framleiðendur, fjárfestar og smásalar verða að eiga 

samskipti til að komast að samkomulagi og sameiginlegri niðurstöðu um hvernig 

kerfið eigi að virka. Þess vegna er mikilvægt að átta sig á að hönnun og framleiðsla 

eru ekki tvær gjörólíkar greinar heldur greinar á sama tré og njóta stuðnings hvor af 

annarri. 

Það eru ekki nema um 40 ár síðan að þeir sem ætluðu að auglýsa í dagblaði 

bjuggu til sína auglýsingu sjálfir en í dag er það sjálfsagður hlutur að leita til grafísks 

hönnuðar við gerð auglýsingarinnar. Svipuð hugafarsbreyting þyrfti að verða varðandi 

framleiðslu á nýjum vörum að sjálfsagt væri í því ferli að vöruhönnuður kæmi að 

verkinu. 

24

20 Viðtal höfundar við Guðmund Inga Jónsson,18. janúar 2009.

21 Lee McCormack: Designers are wankers. About Face Publishing, 2005, bls. 29.



Lokaorð

Ég sé það enn frekar eftir námið að hönnun á ekki bara rétt á sér í nútíma 

iðnsamfélagi heldur er brýn þörf fyrir hana, ekki síst hér á landi. Hönnun er 

síendurtekið ákvörðunarferli sem felst í að skoða, laga og efast þangað til að 

hönnuðurinn og viðskiptavinurinn eru báðir ánægðir með lokaafurðina.

Hönnuðum er falin sú ábyrgð að upphugsa nýjar hugmyndir.

Hönnuðir þurfa að skynja tíðarandann og enduspegla samfélagsbreytingar í viðhorfum 

sínum til þeirra verkefna sem þeir taka að sér. Starf þeirra felst svo í að koma því inn í 

hönnunina og að framleiðsluvaran endurspegli þar með tíðarandann og ögri honum. 

Hvort sem það á við um notagildi, útlit, form, efnisval eða framleiðsluferli.

Til að vera skilvirkur sem hönnuður þarf maður að halda áfram að læra, 

aðlagast, hafa opinn huga og vinna að því að fullkomna handverkið. 22

,,Sumir segja að það verði umfram allt hönnun sem muni ráða úrslitum um 

samkeppnishæfni þjóða í framtíðinni. Hönnun muni ráða því hvernig fyrirtækin spjara 

sig. Þótt menn nái langt í tækniþróun þá ratar hún ekki til fólksins nema í gegnum 

góða hönnun. Þegar forskotið var áður í öflugri verksmiðju eða iðnaðar- og 

tæknimönnum þá er það hönnunin sem gerir fyrirbæri eins og iPod að stórveldi.”23 

 Vert er að hafa í huga þegar hugsað er til starfs og hins margþætta hlutverks 

hönnuðar að hann þarf að vera meðvitaður um eigin siðareglur en hönnun er ung 

atvinnugrein hér á landi og er því enn að mótast. Hönnuðurinn þarf að hafa í huga að 

bera virðingu fyrir viðhorfum og skoðunum annarra og þar með gera sér grein fyrir 

mikilvægi góðra tjáskipta. Ekki eru allir þeim hæfileikum gæddir að geta átt samskipti 

eða tjáð sig við aðra þannig að öruggt sé að upplýsingarnar berist réttar og 

skilmerkilegar á milli manna. Þá sakar ekki að vera góður hlustandi. 

 Námið á að hafa gert mér kleift að koma hugmyndum frá mér í því formi að 

aðrir geti skilið um hvað hugmyndin snýst. Með því að læra að hafa samskipti og  
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skilja þarfir framleiðandans, vinnuveitandans, smásalans, kaupandans, 

viðskiptavinarins, hönnuðarins og svo framvegis má auka gildi sitt og hæfileika að 

vinna á sínu áhugasviði 24 Mikilvægt er að hönnuður búi yfir góðri þekkingu ekki bara 

á tölvuforritum heldur almennri og jafnvel sérþekkingu á þeim hlutum sem hann er að 

hanna og þekki vel vinnsluferli frá hugmynd að fullunninni vöru. Hönnuður þarf ekki 

að vera völundur en það er ekki verra að hann kunni skil á góðu handbragði og geti 

smíðað. Það sem markar okkar sérstöðu á Íslandi er hve boðleiðir eru stuttar, 

tengslanetið þétt, fáir þröskuldar og tiltölulega lítið skrifræði. ,,Hér er hægt að prófa 

hluti og fá hugmyndir sem geta smitast út í heim og það er tækifæri sem ætti að vera 

hægt að nýta sér til hins ítrasta.”25 En eins og ég benti á fyrr er mikilvægt að menn 

kunni að vinna saman svo það myndist hefðir og samskiptareglur kringum verkferlana 

sem verða að eiga sér stað ef framleiða á hlut. Ef til vill getum við nýtt okkur þá 

staðreynd að það er viss tilhneiging til einsleitni í hönnun á hinum alþjóðlega markaði 

og dregið fram okkar hönnunarlegu sérkenni og með því fundið sillu eða örmarkaði á 

alþjóðavísu fyrir okkar vörur. Finna sillu sem sérþekking okkar getur nýst samanber 

útilífsfatnað og fiskveiði- og vinnslubúnað. Við eigum auðvitað miklu frekar að bera 

okkur saman við það sem er best út í hinum stóra heimi. Það þarf líka að horfa á allan 

geirann og það þarf að tengja hönnunina betur við atvinnulífið. Það þarf ekki mikla 

peninga til að nota hönnun til að hjálpa til dæmis litlum fyrirtækjum til að spjara sig 

betur í samkeppninni. Tökum sem dæmi ferðamál þar gæti hönnun hjálpað smærri 

fyrirtækjum við markaðssetningu miklu meira en gert er. 26 Að öllu ofangreindu sögðu 

er óskandi að sú framvinda sem átt hefur sér stað í hönnunargeiranum haldi áfram og 

vöruhönnun sem atvinnugrein þróist sem sú stoð sem hún getur orðið í okkar 

nútímaþjóðfélagi.

Heimildarskrá:

Prentaðar heimildir:
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Viðauki:

Spurningar til fyrirtækja í tengslum við BA ritgerð :

Stofnár fyrirtækis ? 

Starfsmannafjöldi? 

Starfmannaþróun milli ára ? 

Árlegar tekjur fyrirtækisins ? 

Vöxtur milli ára ?

Aðalvörur sem framleiddar eru hjá fyrirtækinu ?

Fer öll útlitshönnun fram innanhúss ?

Starfa iðnhönnuðir hjá fyrirtækinu ?

Ef svo er þá við hvað ?

Myndir af nokkrum lýsandi vörum fyrir starfsemina.

Hver er framtíðarsýn fyrirtækisins ?

Varðandi innalandsmarkað ? 
Varðandi utanlandsmarkað ?

Sjáið þið ykkur í náinni framtíð kaupa þjónustu af alhliða iðnhönnunarstofu við þróun 
á nýjum vörum ? 

Lítið þið á Ísland sem reynslumarkað ?

Horfið þið strax til útflutnings með ykkar vörur ?

Á Íslandsstimpillinn að vera á hverri vöru ? 

Er það alltaf til góðs ?

Kveðja Hjalti Axelsson, s: 6632981
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