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Ég þakka viðmælendum mínum hjartanlega fyrir þátttökuna í rannsókninni. Það var 

ánægjulegt að upplifa hversu fús þau voru að deila reynslu sinni og sjá ástríðuna sem lögð 

hefur verið í verkefnin. Bestu þakkir fá sömuleiðis allir þeir sem veittu ráðleggingar og 
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ritgerðarinnar.  
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Útdráttur 

Vaxandi umræða hefur verið hér á landi um aðferðir hönnunarhugsunar, eða Design 

Thinking, sem taldar eru geta ýtt undir nýsköpun og hjálpað fyrirtækjum og stofnunum 

að bregðast við hröðum breytingum í starfsumhverfi sínu. Ýmsir þættir spila inn í auknar 

vinsældir aðferðanna og má þar meðal annars nefna góðan árangur Apple í nýtingu 

hönnunar í vörum og þjónustu ásamt því að önnur stórfyrirtæki hafa tileinkað sér 

hönnunarhugsun, þ.m.t. Google, IBM og PepsiCo svo nokkur dæmi séu nefnd. Þá hafa 

aðferðir hönnunarhugsunar markvisst verið kynntar fyrir atvinnulífinu sem mikilvægt tæki 

til aukinnar nýsköpunar frá árinu 2001 af aðilum á borð við hönnunarrisann IDEO. 

Fræðileg umfjöllun um hvernig atvinnulífið geti nýtt aðferðir hönnuða á breiðara sviði 

byrjaði hins vegar undir lok sjöunda áratugar síðustu aldar og hefur fræðigreinin því 

þróast í nokkurn tíma. 

Markmið ritgerðarinnar var að skoða hvernig aðferðir hönnunarhugsunar hafa verið 

nýttar innan fyrirtækja og stofnanna á Íslandi og hver reynslan hefur verið af notkun 

þeirra. Rannsóknin byggir á eigindlegri aðferðafræði og tekin voru þrettán viðtöl við ólíka 

aðila sem unnið hafa með hönnunarhugsun í verkefnum sínum innan íslenskra fyrirtækja 

og stofnana. Verkefni viðmælenda voru unnin á tímabilinu frá 1997 til 2017. 

Helstu niðurstöður sýna að upplifun viðmælenda af beitingu aðferða 

hönnunarhugsunar í verkefnum sé góð og ferlið almennt talið hafa staðið undir 

væntingum. Notendamiðuð nálgun í lausnaþróun hafi veitt nýtt sjónarhorn og aukið 

nýnæmi. Opið hugarfar í vinnslu verkefnanna ásamt virku notendasamtali, hraðri vinnslu 

frumgerða, ítrunum og notendaprófunum hafi leitt til betri niðurstöðu verkefna, aukinnar 

ánægju viðskiptavina og, í þeim tilvikum sem það átti við, fjárhagslegs ávinnings. Framlag 

ritgerðarinnar er jafnframt að skilgreina þrjár bylgjur hönnunarhugsunar eftir tímabilum 

og mismunandi áherslum í þróun aðferðanna. Bylgjurnar byggja þó hver á annarri og 

halda áfram eftir tilkomu þeirrar næstu. 
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Abstract 

Interest in the methods of Design Thinking as an innovation process has been growing in 

Iceland in recent years, as the methods are thought to assist businesses and organizations 

to keep up with their rapidly changing environments. There are several factors that 

support this growing popularity, including the success of Apple in using design in its 

products and services. Other large corporations have also incorporated Design Thinking 

into their ways of working, such as Google, IBM and PepsiCo to name a few. The methods 

of Design Thinking have strategically been introduced as an important tool to increase 

innovation since 2001 by influential entities like the design and consulting firm IDEO. 

However, academic discussion on how businesses could benefit from applying design 

methods within their operations has been evolving since the late 1960s.  

This thesis explores the ways in which Design Thinking has been used within Icelandic 

businesses and organisations and what has been the experience of using the methods 

within different projects. It is based on qualitative business research methods and 

interviews with thirteen individuals, who have developed projects utilizing on the 

methods of Design Thinking. The projects were carried out in Iceland during the period 

1997-2017. 

The main findings are that the participants in the research had a positive experience 

in using Design Thinking and they believe the methods delivered on their expectations. 

The human-centered approach of Design Thinking gave the research participants a new 

perspective and increased the originality of project outcomes. The open-minded 

approach to problem solving and fast learning, rapid prototyping, iterations and testing 

by users was considered to have delivered better solutions, increased customer 

satisfaction and more value. The thesis also identifies three waves of Design Thinking that 

are defined by different time periods and changed emphasis in the development of the 

methods applied within each wave. They are however interconnected as the former 

waves build the foundation for the next, and each wave continues after the rise of its 

successor.  
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1 Inngangur  

Sífellt ríkari áhersla er lögð á mikilvægi nýsköpunar og viðskiptaþróunar sem forsendu 

öflugs hagvaxtar og bættra lífskjara. Viðskiptaumhverfi dagsins í dag einkennist af miklum 

og hröðum breytingum, óvissu um framtíðarþróun, sérstaklega hvað varðar tæknilegar 

framfarir, sviptingar á mörkuðum, breytingar á lagaumgjörð og þróun samfélagsins. 

Aðferðum „hönnunarhugsunar“ eða Design Thinking hefur verið teflt fram sem mögulegri 

lausn fyrir fyrirtæki/stofnanir til að bregðast á uppbyggilegan máta við þeim breytingum 

sem eru að eiga sér stað í starfsumhverfi þeirra (Brown, 2009; Kelley, 2016). 

Á fyrsta áratug 21. aldarinnar fór áhugi atvinnulífsins á aðferðum hönnunarhugsunar 

vaxandi og í auknum mæli var byrjað að fjalla um hönnunarhugsun í tengslum við 

stefnumótun og stjórnun innan fyrirtækja og stofnana. Í því samhengi voru aðferðirnar 

skoðaðar í ríkara samhengi við vaxtastefnu, framtíðarsýn, vörumerkjaþróun og 

heildarskipulag í starfsemi fyrirtækja (Lockwood, 2010). Þá hefur á undanförnum árum 

verið lögð áhersla á beitingu hönnunarhugsunar þegar kemur að samfélagslegum 

áskorunum, meðal annars nýsköpun í opinberri þjónustu, bætingu ferla og einnig í 

umfjöllun um samfélagslega ábyrgð (Liedtka, Salzman og Azer, 2017). Meðal annars hafa 

verið settar fram hugmyndir um hringlaga hagkerfi sem byggir á endurhönnun allra ferla 

sem snúa að framleiðslu með því markmiði að takmarka sóun, draga úr mengun og nýta 

betur hráefni (Webster, 2016). 

Flestir tengja hugtakið „hönnun“ við útlit vöru eða stílfærslu, þjónustu eða 

markaðssetningu, en merking þess er mun víðtækari en virðist við fyrstu sýn. Því hefur 

jafnvel verið haldið fram að í raun allt sem ekki er hluti náttúrunnar eða afurð hennar hafi 

verið „hannað“ á einn eða annan máta (Cross, 2011). Fyrri rannsóknir hafa sýnt að hér á 

landi er nokkuð þröngur skilningur á hönnun og að áherslur hönnunar eru tengdar 

fagurfræði að miklu leyti. Ennfremur að takmarkaður skilningur sé innan íslensks 

atvinnulífs á því hvernig aðferðir hönnuða geta nýst fyrirtækjum og stofnunum í víðara 

samhengi (Sigrún Thorlacius, 2014). Fáar rannsóknir hafa verið unnar hér á landi um 

beitingu á aðferðum hönnunarhugsunar innan íslensks atvinnulífs út frá 

viðskiptafræðilegum sjónarhóli eða út frá nýsköpunarfræðum. Nokkrar BA-ritgerðir hafa 



 

11 

verið unnar við Listaháskóla Íslands um aðferðir hönnunar í samstarfi við atvinnulífið, 

meðal annars um samstarfsverkefni hönnuða og bænda (sjá t.d. Sigrún Thorlacius, 2014; 

Helga Lára Halldórsdóttir, 2014).  

Þá hafa rannsóknir sýnt að skortur er á skilvirkum ferlum innan fyrirtækja hér á landi 

til þess að fylgja eftir nýsköpunarstarfsemi. Meistararannsókn Melkorku Sigríðar (2017) á 

umhverfi fyrirtækjafrumkvöðla, þ.e. þeirra einstaklinga sem sinna frumkvöðlastarfi innan 

stórfyrirtækja, sýnir meðal annars þessar niðurstöður auk þess sem skortur sé á 

langtímasýn fyrir nýsköpun innan fyrirtækja. Nokkur vakning hefur átt sér stað á síðustu 

árum innan íslenskrar stjórnsýslu um mikilvægi þess að brúa bilið milli sköpunargáfu og 

nýsköpunar og í því samhengi hafa aðferðir hönnunar verið nefndar sem mikilvægur 

drifkraftur til aukinnar verðmætasköpunar (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti og 

Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2014). Einnig hefur Evrópusambandið lagt á 

síðustu árum ríka áherslu á að fyrirtæki kynni sér möguleika í nýtingu hönnunarhugsunar 

fyrir nýsköpun og viðskiptaþróun. Talið er að evrópskt atvinnulíf þurfi að styrkja ennfrekar 

nýsköpunarstarfsemi sína þar sem tæknilegt forskot Evrópulanda fer sífellt minnkandi í 

samkeppninni á heimsmarkaði (Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, 2013). Því má 

velta fyrir sér hvort aðferðir hönnunarhugsunar geti verið liður í að bæta ferla innan 

íslenskra fyrirtækja til þess að ýta undir og styðja við nýsköpun innan þeirra.  

Í rannsókn þessari leggur höfundur upp með skiptingu umfjöllunar um 

hönnunarhugsun í þrjú ólík tímabil eða „bylgjur“ eftir áherslum á hverjum tímapunkti. 

Fyrstu bylgjunni tilheyra heimildir um upphaf umfjöllunar um aðferðir hönnuða og 

hvernig þær geti nýst á breiðari vettvangi innan atvinnulífsins. Sú bylgja spannar tímabilið 

frá 1969-2001 (Lawson, 1983; Bucciarelli, 1994; Cross, 2011; Rieple, 2016). Önnur bylgjan, 

2001-2011 markast af upphafi þess að aðferðir hönnunarhugsunar eru settar fram sem 

ákveðið ferli sem fyrirtæki og einstaklingar geta tileinkað sér og áhersla er lögð á að 

aðferðirnar nýtist til þess að styðja við og auka nýsköpun innan atvinnulífsins (Kelley, 

2016; Kelley, 2005; Brown, 2009; Verganti, 2009; Verganti, 2016). Þriðja bylgjan 

einkennist af sívaxandi áherslu á aðferðir hönnunarhugsunar til nýsköpunar á mun 

breiðari máta en fyrri bylgjur byggðu á og áherslum hins opinbera á mikilvægi þess að 

atvinnulífið tileinki sér aðferðirnar til að tryggja samkeppnishæfni ríkja. Einnig einkennist 

bylgjan af hugmyndum um beitingu aðferða hönnunar til þess að takast á við 
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samfélagslegar áskoranir á borð við aukna sjálfbærni, takmörkun á sóun og 

umhverfissjónarmiðum. Á þessu síðastnefnda tímabili, sem nær frá 2012-2017, eru 

leiðandi aðilar á sviði fyrirtækjaráðgjafar að tileinka sér aðferðirnar. Þau hafa mótað 

sérsniðnar verkefnaáætlanir fyrir fyrirtæki til að innleiða aðferðir hönnunarhugsunar í 

starfsemi sinni út frá mismunandi forsendum, hvort sem það er með áherslu á 

vörumerkjaþróun, samfélagslegri ábyrgð, stafrænni þjónustu eða í heildarskipulagi 

fyrirtækja (Lockwood, 2010; Liedtka, King og Bennett, 2013; Martin, 2009; McKinsey, 

2016; Azis, 2016; Webster, 2016; Lacy og Rutqvist, 2015; Edson, Kouyoumjian og 

Sheppard, 2017; Jeruchimowitz og Bull, 2017). Bylgjurnar byggja hver á annarri þar sem 

aðferðirnar eru þróaðar áfram og endurspeglar næsta bylgja áherslur innan atvinnulífsins 

hverju sinni.  

Höfundur lagði upp með að kanna hvernig aðferðum hönnunarhugsunar hefur verið 

beitt innan íslensks atvinnulífs og ákveðin áskorun reyndist falin í því að leita uppi verkefni 

sem unnin hafa verið eftir þessum forsendum. Íslensk fyrirtæki hafa lítið gefið út af efni 

um reynslu sína af notkun aðferða hönnunarhugsunar. Rannsóknarspurningin sem 

skilgreind var í upphafi verkefnisins var eftirfarandi:  

Hvernig hafa íslensk fyrirtæki og stofnanir nýtt sér aðferðir hönnunarhugsunar og hver 

hefur reynsla þeirra og upplifun af beitingu aðferðarinnar verið?  

Rannsóknin byggist á viðtölum við þrettán einstaklinga sem unnið hafa hér á landi að 

verkefnum með aðferðum hönnunarhugsunar og tilheyra viðmælendur rannsóknarinnar 

þessum þremur ólíku bylgjum aðferðarinnar. Verkefnin sem rannsóknin byggir á voru 

unnin á tímabilinu 1997-2017. 

Ritgerðin skiptist í 6 kafla að meðtöldum inngangi. Næstu tveir kaflar veita fræðilegt 

yfirlit yfir þróun hönnunarhugsunar og áherslur eftir ólíkum bylgjum aðferðarinnar. 

Fjallað er um upphaf hönnunarhugsunar, þróun í nýtingu aðferðanna og hvernig 

hönnunarhugsun er talin nýtast fyrirtækjum og stofnunum. Í fjórða kafla er fjallað um 

aðferðafræði rannsóknarinnar, gagnaöflun, úrvinnslu og hvernig vali á viðmælendum var 

hagað. Fimmti kafli ritgerðarinnar fjallar um niðurstöður rannsóknarinnar þar sem leitast 

er við að greina hver reynsla viðmælenda af notkun á aðferðum hönnunarhugsunar hefur 

verið innan íslensks atvinnulífs, hver ávinningurinn hefur verið af beitingu aðferðanna og 

hvaða annmarka viðmælendur hafa upplifað innan verkefna. Umræður um niðurstöður 
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rannsóknarinnar og hvernig þær endurspegla fræðilega umfjöllun eru settar fram í sjötta 

kafla ritgerðarinnar ásamt lokaorðum. 
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2 Hvað er „hönnunarhugsun“ eða Design Thinking? 

Ekki liggur fyrir ein almenn skilgreining á hvað hugtakið Design Thinking felur í sér (Rieple, 

2016; van Reine, 2017). Í grófum dráttum má segja að Design Thinking sé aðferð eða 

aðferðafræði sem byggir á samvinnu og notendamiðaðri nálgun (e. human-centered 

approach) við lausnaþróun þar sem áhersla er lögð á virka skoðun og athuganir, samstarf, 

hraðan lærdóm og ítranir (e. iterations), skjóta vinnslu frumgerða og heildstæða greiningu 

á viðskiptaumhverfinu (Brown, 2009). Markmið aðferðarinnar getur verið að auka 

nýsköpun eða vinna stefnumótun fyrir fyrirtæki eða stofnanir þar sem megináhersla er 

lögð á virkt samtal við notendur, hönnuði og aðila í viðskiptalífinu og er hún talin nýtast í 

verkefnum á breiðum grunni, s.s. vöruþróun, þjónustuþróun, endurskoðun 

heildarskipulags fyrirtækja og allt þar á milli (Lockwood, 2010).  

Almennt vísar hugtakið hönnunarhugsun til aðferða hönnuða við úrlausn verkefna 

óháð því hvers eðlis verkefnið sjálft er. Notkun á aðferðunum kemur ekki í stað aðkomu 

faglærðs hönnuðar eða listarinnar og hönnunariðnarinnar sjálfrar, heldur er um að ræða 

ákveðna aðferðafræði eða ferli sem er ætlað að ýta undir nýsköpun og virkja 

sköpunarkraftinn í ólíkum verkefnum innan fyrirtækja og stofnana (Liedtka og Ogilvie, 

2011).  

Á íslensku hefur hugtakið verið meðal annars þýtt sem „hönnunarhugsun“, 

„aðferðafræði skapandi hugsunar“ og „aðferð skapandi hugsunar“ (Capacent, 2016). Hér 

eftir verður hugtakið „hönnunarhugsun“ notað yfir aðferðina í merkingu Design thinking.  

Til að gera aðferðum hönnunarhugsunar skil verður fjallað um þær kenningar sem 

þróaðar hafa verið af hönnunarfyrirtækinu IDEO. Fyrirtækið er leiðandi aðili sviði 

hönnunarhugsunar, þróunar á aðferðunum, markaðssetningu þeirra og sérhæfir sig í 

fyrirtækjaráðgjöf á þessu sviði. IDEO hóf starfsemi sína árið 1991 með áherslu á 

vöruþróun. Í kringum árið 2001 var fyrirtækið farið að sinna í auknum mæli verkefnum 

sem byggðu á hönnun á upplifun, þjónustu og aðferðum hönnunar innan samfélagslegra 

verkefna á borð við rekstur heilsugæslu og menntamál. Í kjölfarið þróaði fyrirtækið skýrt 

ferli fyrir notkun á aðferðum hönnunarhugsunar sem var eitt áhrifamesta skrefið í að 

vekja athygli atvinnulífsins á aðferðunum ásamt áherslunni á tengingu aðferðanna við 

nýsköpun. Markviss kynning IDEO á hönnunarhugsun myndaði grundvöll fyrir aukna 

umræðu um og áframhaldandi þróun aðferðanna, bæði sem áhrifamikið verkfæri til að 
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knýja áfram nýsköpun og viðskiptaþróun og sem fræðigreinar. Þá voru forsprakkar IDEO 

einnig í leiðandi hlutverki í stofnun Hasso Platner Institute of Design eða d.school við 

Stanford-háskóla í Kaliforníu sem er ein af fremstu rannsóknarstofnunum og 

menntastofnunum á sviði hönnunarhugsunar á heimsvísu og þar eru aðferðir IDEO lagðar 

til grundvallar í kennslu (Nussbaum, 2013).  

Tom Kelley, framkvæmdastjóri fyrirtækisins IDEO og leiðandi kennismiður á sviði 

hönnunarhugsunar, skilgreinir hönnunarhugsun í bók sinni The Art of Innovation (2001) 

sem aðferð sem byggir á skapandi hugarfari og þeirri verkfærakistu sem hönnuðir hafa 

nýtt sér í marga áratugi til þess að takast á við margbreytileg verkefni. Þrjár meginstoðir 

aðferðarinnar, samkvæmt Kelley, eru: a) samkennd (e. empathy), þar sem lögð er áhersla 

á að kanna sjónarhorn notenda og taka mið af þeirra væntingum, upplifun og notkun á 

lausninni; b) tilraunastarfsemi (e. experimentation) þar sem áhersla er lögð á að búa til 

grófar frumgerðir eins fljótt og mögulegt er í ferlinu til þess að takmarka óvissu og ýta 

ferlinu áfram þrátt fyrir að ekki allar breytur verkefnisins séu þekktar; og c) sögufrásögn 

(e. storytelling) þar sem lögð er áhersla á að tengja lausn við grunngildi (e. values) notenda 

og tilgang fyrirtækisins í stóra samhenginu. Þessar meginstoðir hvíla á ákveðinni 

vinnustaðamenningu þar sem hugarflæði (e. brainstorming) og virkt teymisstarf mynda 

grundvöllinn (Kelley, 2016).  

Hönnunarhugsun er talin nýtast vel sem grunnur að ferli þar sem leitað er nýrra lausna, 

bæði í nýsköpun og viðskiptaþróun, byggt á fyrrnefndum meginstoðum. En vandamálin 

sem aðferðin leitar lausna við geta verið tengd hönnun á vörum og þjónustu, upplifunum 

(e. experience) og ferlum sem oftar en ekki eru hluti af stærri heildarmynd. Með því að 

skoða áskoranir út frá upplifun og sjónarhorni notenda, t.d. gegnum vettvangsrannsóknir, 

notendakannanir og vinnslu frumgerða, er aðferðin talin nýtast vel til þess að veita skýrari 

innsýn inn í fjölþætt og síbreytilegt umhverfi vörunnar eða þjónustunnar sem um ræðir 

(Nixon, 2016).  

Í upphafi verkefna er lögð rík áhersla á að spyrja réttu spurninganna til þess að fá betri 

skilning á heildarsamhenginu. Þannig er talið að meiri líkur séu á að þær lausnir sem 

þróaðar eru svari eftirspurn notenda og uppfylli þarfir þeirra. Jafnframt er talið mikilvægt 

að spyrja spurninga og velta upp möguleikum á opinn máta í gegnum allt 

lausnaþróunarferlið, þ.e. þróun nýrrar vöru eða þjónustu, til þess að fá heildaryfirsýn fyrir 
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alla þá möguleika sem fyrir hendi eru og hámarka þannig árangur verkefnanna (Kelley, 

2016; Liedtka, King, Bennett, 2013). Sem dæmi má nefna að hótel sem vinnur að 

endurskoðun á hluta þjónustu sinnar gæti valið að skoða lausnaþróun út frá því hvernig 

hótelið skilgreinir grundvallarforsendur starfsemi sinnar út frá hugtakinu „gestrisni“ 

(Brown, 2009). 

Við ítarlega skoðun rannsakanda á fræðilegum heimildum kom í ljós að flest af því efni 

sem ritað hefur verið um aðferðir hönnunarhugsunar, bæði í ritrýndum heimildum sem 

og öðru útgefnu efni, er sett fram með hliðsjón af verkefnum sem hafa verið unnin eftir 

aðferðum hönnunarhugsunar og gefið góðan árangur. Lítið er að finna af heimildum eða 

kerfisbundnum rannsóknum sem fjalla um verkefni sem hafa verið unnin á forsendum 

hönnunarhugsunar en hafa sýnt takmarkaðan árangur eða misheppnast með einhverjum 

hætti. Ástæður þessa má meðal annars rekja til þess að um tiltölulega unga fræðigrein er 

að ræða og flest af stóru verkefnunum sem eru unnin með aðferðum hönnunarhugsunar 

eru ennþá í þróun (van Reine, 2017). Einnig taka höfundar rannsókna fram að í ljósi þess 

hversu ólíkar aðferðir hönnunarhugsunar eru frá hefðbundnum áherslum í viðskiptafræði 

og stjórnun fyrirtækja þá leggi þeir áherslu á að safna upplýsingum um verkefni sem hafa 

verið unnin eftir þessum forsendum og gera tilraun til þess að greina hvað ýtti undir góðan 

árangur þeirra. Markmið útgefins efnis er því oft að miðla upplýsingum um verkefni og 

aðferðirnar, fræða og sýna fordæmi svo stjórnendur fyrirtækja eigi auðveldara með að 

taka ákvörðun um að beita aðferðum hönnunarhugsunar í eigin starfsemi. (Kelley, 2016; 

Brown, 2009, Liedtka, King og Bennet, 2013; Lockwood, 2010).   

Jafnframt má flokka ritaðar heimildir um hönnunarhugsun gróflega í þrjá ólíka flokka 

sem tilheyra ólíkum tímabilum eftir því hversu mikill áhugi er á aðferðunum innan 

atvinnulífsins, eða það sem hér verður nefnt „bylgjur“. Fyrstu bylgjunni tilheyrir umfjöllun 

þar sem hönnuðir og tengdir aðilar eru í leiðandi hlutverki og áhersla lögð á að gera 

aðferðum hönnuða í rannsóknarvinnu og hugmyndaþróun skil. Þessi fyrsta bylgja hefst í 

kringum árið 1969 (Lawson, 1983; Bucciarelli, 1994; Cross, 2011; Rieple, 2016). 

Næsta bylgja hefst í kringum árið 2001 þegar markviss umfjöllun um aðferðir 

hönnunarhugsunar í tengslum við atvinnulífið hefst og byggir hún á framþróun í beitingu 

á aðferðum hönnunar innan fyrstu bylgjunnar. Í þessari annarri bylgju er farið að skoða 

hönnun innan óhefðbundnari verkefna en áður, t.d. hönnun á upplifun, ferlum og svo 
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framvegis. Sú bylgja er drifin áfram að stórum hluta af verkfræðingum og einkennist hún 

af því að aðferðir hönnunarhugsunar hafa verið mótaðar í tiltölulega skýrt ferli sem höfðar 

vel til atvinnulífsins í tengslum við nýsköpun. Á þessum tíma taka stórfyrirtæki að innleiða 

hönnunarhugsun í starfsemi sína með þróun sérstakra hönnunardeilda og byrja að aðlaga 

aðferðir og ferla hönnunarhugsunar að eigin starfsemi, þ.m.t. IBM, PepsiCo, Google og 

Intuit (Kelley, 2016; Kelley, 2005; Brown, 2009; Verganti, 2009; Verganti, 2016). 

Þriðja bylgjan hefst árið 2012 og einkennist af upphafi þess að stóru ráðgjafafyrirtækin 

sem sérhæfa sig í fyrirtækjaráðgjöf taka upp hönnunarhugsun sem hluta af sinni 

sérhæfingu. Þar má meðal annars nefna McKinsey, Accenture og fleiri og hér á landi býður 

meðal annars Capacent upp á ráðgjöf fyrir stefnumótun með aðferðum 

hönnunarhugsunar (Capacent, 2016; Edson, Kouyoumjian og Sheppard, 2017; 

Jeruchimowitz og Bull, 2017). Í umfjöllun um hönnunarhugsun er aukin áhersla lögð á að 

einfalda ferlana í notkun aðferðanna og gera aðgengilegri til að auðvelda stjórnendum 

fyrirtækja að tileinka sér aðferðirnar í starfi. Ráðgjöf fyrirtækjanna byggir á vaxandi 

áherslu á aðferðir hönnunar í vörumerkjaþróun, þjónustuþróun og framleiðsluferlum, 

m.a. með tilliti til aukinnar sjálfbærni og fullnýtingu hráefnis til að hámarka virði afurða 

(Lockwood, 2010; Liedtka, King og Bennett, 2013; Martin, 2009; McKinsey, 2016; Azis, 

2016; Webster, 2016; Lacy og Rutqvist, 2015; Edson, Kouyoumjian og Sheppard, 2017; 

Jeruchimowitz og Bull, 2017).  

2.1 Uppruni hönnunarhugsunar  

Hönnunarhugsun, eins og áður segir, byggir í grunninn á rannsóknaraðferðum sem 

hönnuðir og arkitektar hafa þróað í starfi og því er ekki um eiginlega nýja aðferðafræði að 

ræða. Nýnæmi hönnunarhugsunar felst í því að nýta þessar aðferðir á nýjum sviðum og 

víðtækari máta (Cooper, Junginger og Lockwood, 2010).  

Nóbelsverðlaunahafinn Herbert A. Simon setti fram hugmyndir sínar um hvaða 

aðferðir og skref gætu gagnast við úrlausn flókinna kerfisbundinna áskorana og í beitingu 

kerfishugsunar (e. Systems Thinking) árið 1969 í bókinni The Sciences of the Artificial. 

Kenningar sínar grundvallaði Herbert á þverfaglegum grunni, þ.e. hagfræði, sálfræði (e. 

psychology of cognition) og skipulags- og verkfræðihönnun (e. planning and engineering 

design) (Herbert Simon, 1969). Í bókinni setti hann fram hugmyndir að sjö þrepum sem 

greinast hvert og eitt í ákveðna þætti og aðgerðir, og því hefur verið haldið fram að 
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kenningar Herberts hafi sterklega mótað aðferðirnar að baki hönnunarhugsunar eins og 

hún er skilgreind í dag (Huppatz, 2015).  

Á árunum 1980-1994 voru nokkrar rannsóknir gerðar á rannsóknaraðferðum hönnuða 

og arkitekta (e. design research). Þar á meðal rannsakaði Robert Davies aðferðir virts hóps 

hönnuða í Bretlandi, Royal Designers for Industry, þar sem hann skoðaði m.a. ferli þeirra 

í lausnaþróun og leitaðist við að skilgreina hvaða þættir einkenndu skapandi einstaklinga. 

Í rannsókn Davies kom fram sterk áhersla á mikilvægi innsæis (e. intuition) og flókið 

samband á milli skilgreinds vandamáls (þ.e. hvaða þarfir notandinn er að reyna að 

uppfylla) og mögulegrar lausnar (þ.e. hvernig á að uppfylla þörfina). Að mati viðmælenda 

Davies væru niðurstöður verkefna og tillaga að lausn ekki alltaf hin augljósa afleiða 

upphaflegs viðfangsefnis (Nigel, 2011). Bryan Lawson vann einnig rannsókn á aðferðum 

arkitekta þar sem hann skoðaði sérstaklega hlutverk teikninga og skissugerðar í skapandi 

vinnsluferli þeirra. Sú rannsókn endurspeglaði sömuleiðis þetta flókna samband 

vandamáls og lausna. Lawson hélt því fram að vinnsluferlið væri í raun lærdómsferli þar 

sem í upphafi verkefna lægju ekki allar upplýsingar fyrir heldur kæmu ólíkar hliðar 

vandamálsins í ljós þegar lausnaþróun hæfist. Í þessu ferli sé því ávalt fólgin ákveðin óvissa 

um hver endanleg niðurstaða verkefna verði og taldi Lawson að styrkleikar færustu 

hönnuðanna fælust í hæfileikanum í að takast á við óvissuástand og að skoða samtímis 

tvo samsíða ferla (e. parallel processes), þ.e. að nálgast viðfangsefnið út frá óskyldum 

sjónarmiðum og sameina í einni lausn (Lawson, 1983).  

Louis Bucciarelli, sem sjálfur er verkfræðingur, tók nokkuð mannfræðilega nálgun (e. 

ethnographic approach) í rannsókn sinni á vinnuaðferðum verkfræðinga í hönnun þar sem 

hann fylgdist með þeim í daglegum störfum og gaf út niðurstöður sínar í bókinni Designing 

Engineers árið 1994. Niðurstöður hans sýndu að aðferðir verkfræðinga í hönnun eru ekki 

einvörðungu tæknilegs eðlis heldur sé einnig ríkur félagslegur þáttur í vinnsluaðferðunum 

sem byggjast á opnum vinnurýmum, sýnileika verkefna og hefð er fyrir virku samtali við 

samstarfsfólk um lausnaþróun í gegnum vinnsluferlið (Bucciarelli, 1994). 

Talið er að fyrstu tilvísanir til „hönnunarhugsunar“ (e. Design Thinking) sem slíkrar hafi 

komið fram árið 1987 í bók Peter Rowe, Design Thinking, prófessors við Hönnunarskóla 

Harvard (Harvard School of Design) (Rieple, 2016). Í bókinni leitaðist hann við að gera skil 

á aðferðum sem hönnuðir hafa nýtt sér í hugmyndaþróun í starfi sínu í langa tíð og lagði 
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jafnframt fram tillögur að því hvernig hönnuðir gætu unnið á skilvirkari máta. Þessar 

tillögur fólu í sér að nálgast verkefni sín á kerfisbundinn hátt með því að brjóta 

hugmyndaþróun upp í ólíka fasa og greina vandamálin sem eru til skoðunar niður í smærri 

einingar og sameina síðan í einni heildstæðri lausn. Þessar hugmyndir Rowe voru þó 

nokkuð umdeildar meðal hönnuða og voru taldar ganga gegn skapandi ferli þeirra og 

innsæi (Cross, 2011).  

Árið 1991 var haldið fyrsta akademíska málþingið um hönnunarhugsun og var þá fyrsta 

formlega umræðan um hvernig hönnunarhugsun gæti nýst sem áhrifaríkt tæki til 

nýsköpunar (Dorst, 2011). En almennur áhugi innan atvinnulífsins á aðferðunum var 

takmarkaður þar til hönnunarfyrirtækið IDEO byrjaði að kynna markvisst hvernig 

hönnunarhugsun nýtist til nýsköpunar og lausnaþróunar innan fyrirtækja. Í kjölfarið er að 

finna fjölda tilvísana til aðferðarinnar og umfjöllun um áherslur hennar hjá helstu erlendu 

miðlum, m.a. The Economist, Harvard Business Review, New York Times, Wall Street 

Journal, Business Week, sem og á vettvangi World Economic Forum, OECD, 

Framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins og svo mætti lengi telja (Rieple, 2016). 

Það fer þó tvennum sögum af upphafi hugtaksins en Tim Brown (2009) lýsir því í bók 

sinni hvernig það kom til að starfsmenn IDEO byrjuðu að nota hugtakið hönnunarhugsun. 

Þar lýsir hann þeim breytingum sem höfðu orðið á eðli verkefna IDEO og fyrirtækið fékk í 

auknum mæli það hlutverk að vinna verkefni sem voru ólík hefðbundnum 

hönnunarverkefnum á þeim tíma, m.a. í tengslum við endurskipulagningu ferla á sviði 

heilbrigðismála, að leita innsýnar fyrir viðskiptavini rótgróinna fyrirtækja og breytt verklag 

í kennslumálum innan virts háskóla: 

We started to talk about this expanded field as "design with a small d" in an 
attempt to move beyond the sculptural object displayed in lifestyle magazines 
or on pedestals in museums of modern art. But this phrase never seemed fully 
satisfactory. One day I was chatting with my friend David Kelley, a Stanford 
professor and the founder of IDEO, and he remarked that every time 
someone came to ask him about design, he found himself inserting the word 
"thinking" to explain what it was that designers do. The term "design 
thinking" stuck. (Tim Brown, 2009, bls. 4). 

Hönnunarhugsun hefur verið í sífelldri þróun á síðustu árum og hafa aðferðir hennar 

verið aðlagaðar að flestum geirum atvinnulífsins. Áður en farið var að tengja aðferðir 

hennar við nýsköpun innan fyrirtækja náði hún almennt lítilli athygli atvinnulífsins. Innan 
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hönnunarsamfélagsins var jafnframt lögð áhersla á að þróa aðferðir hönnunarhugsunar 

og kannað hvernig aðferðir hönnuða geta nýst á breiðari grunni (Lockwood, 2010; Liedtka, 

King og Bennett, 2013; Martin, 2009).  

2.2 Aðferðir hönnunarhugsunar – IDEO  

Ekki liggur fyrir ein almenn skilgreining á hönnunarhugsun en aðferðirnar grundvallast 

ávallt á þeim meginstoðum sem nefndar voru í upphafi kaflans, þ.e. samkennd, tilraunum 

og sögufrásögn (Rieple, 2016; van Reine, 2017).  

Til þess að gefa nokkra innsýn í um hvað hönnunarhugsun í lausnaþróun felur í sér 

verður hér á eftir fjallað um þær aðferðir og skref sem Tom Kelley skilgreinir í bók sinni 

The Art of Innovation sem fyrst var gefin út árið 2001. Í bókinni útlistar hann þær aðferðir 

sem IDEO hefur tileinkað sér, byggt á reynslu fyrirtækisins í hönnunartengdum 

verkefnum. Útgáfa bókarinnar markaði þáttaskil í umfjöllun um hönnunarhugsun og 

hvernig atvinnulífið horfir til aðferða hönnunar í tengslum við starfsemi sína. Flestar 

kenningar sem settar hafa verið fram fyrir aðferðir hönnunarhugsunar byggja á sömu 

forskrift. Eftirfarandi yfirliti er ekki ætlað að vera tæmandi lýsing á aðferðum 

hönnunarhugsunar heldur hugsað til þess að veita aukna innsýn hvaða áherslur felast í 

aðferðum hönnunarhugsunar og hugmyndaheiminum þar að baki (Kelley 2016).  

Samkvæmt kenningum Kelley má skipta verkefnum gróflega í ólíka fimm fasa sem eru 

eftirfarandi: setja sig í spor annarra (e. empathise), afmarka (e. define), hugmyndun (e. 

ideate), þróa frumgerðir (e. prototype), og prófa (e. test). Fasarnir eru númeraðir í 

umfjölluninni hér fyrir neðan til aðgreiningar á ólíkum fösum en númerin vísa ekki til 

eiginlegrar tímaraðar í framkvæmd verkefnanna þar sem mögulegt er að færast fram og 

til baka milli ólíkra fasa, sjá mynd 1.  
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Mynd 1: Ólínulegt þróunarferli hönnunarhugsunar, IDEO (Dam og Siang, 2017) 

Í fasanum setja sig í spor annarra er lögð áhersla á að fá dýpri innsýn í vandamálið eða 

viðfangsefnið sem er til skoðunar. Þetta getur falið í sér að ráðfæra sig við sérfræðinga á 

sviðinu; skoða hvernig notendur/viðskiptavinir upplifa núverandi lausnir og hverjar þarfir 

þeirra eru. Einnig að setja sig sjálfan inn í aðstæðurnar sem eru til skoðunar til þess að 

öðlast betri skilning á viðfangsefninu. Þessar aðferðir eru taldar hjálpa þeim sem vinna 

eftir aðferðum hönnunarhugsunar að gefa eigin fyrirframgefnu skoðanir upp á bátinn og 

veita betri innsýn í heim raunverulegra notenda.  

Í öðrum fasa er viðfangsefnið afmarkað í víðara samhengi með notendamiðaðri 

nálgun. Greining á upplýsingum sem safnað hefur verið á innlifunar-stigi 

lausnaþróunarinnar og skoðun á þeim kjarnaáskorunum sem þar komu fram. Á þessu stigi 

eru grundvallarspurningar oft skilgreindar sem hjálpa verkefninu áfram á 

hugmyndastiginu með leit að mögulegum lausnum. Á þessu stigi er m.a. skoðað hvernig 

lausnin kemur notendum fyrir sjónir og kemur inn í þeirra daglega líf. Skoðað er hvernig 

notendur umgangast lausnina, kanna hvort mögulegt sé að einfalda ferlið til þess að koma 

í veg fyrir óþarfa óreiðu eða rugling og ýta undir öryggi viðskiptavina í vali sínu. Kelley talar 

um að „búa til hetjur“ (e. making heroes) sem felur í sér ákveðna valdeflingu notenda 

með einföldum og skýrum lausnum. 
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Næsti fasi einkennist af hugmyndavinnslu og er viðfangsefnið skoðað út frá ólíkum 

áttum og leitast við að „hugsa út fyrir boxið“ til þess að kanna nýjar lausnir. Margar ólíkar 

aðferðir eru notaðar á þessu stigi, m.a. hugarflæði sem byggir á virku opnu samtali þar 

sem ákveðið skipulag er haft að leiðarljósi til þess að tryggja virkt flæði hugmynda. 

Hugarflæði segir Kelley vera hugmyndaframleiðsluvél (e. idea engine) fyrirtækisins og 

vinnustaðamenningarinnar. Áhersla er lögð á góða og heildræna skilgreiningu á því 

vandamáli sem er til úrlausnar hverju sinni, að viðhalda leik í samtalinu, mikilvægi 

myndrænnar nálgunar í umræðum og að styðja sig við æfingar til að „hita upp“ hópinn ef 

teymið hefur ekki unnið saman í sömu aðstæðum áður eða tekur ekki þátt í 

hugarflæðisfundum með reglubundnum hætti.  

Í frumgerðaþróun vinna teymin ódýrar og fljótlegar frumgerðir að mögulegum 

lausnum til prófunar fyrir lausnaþróun. Þetta er eiginlegt tilraunastig og markmið þess er 

að bera kennsl á bestu mögulegu lausnina fyrir þau vandamál sem skilgreind hafa verið í 

fyrstu þremur skrefum ferlisins. Áframhaldandi þróun á frumgerðum og innri prófanir, 

t.d. innan fyrirtækisins eða í rýnihópum til að fá betri innsýn í hvernig mögulegir 

notendur/viðskiptavinir gætu upplifað lausnina. Þessar frumgerðir geta verið í 

skissuformi, grófar eftirlíkingar þar sem jafnvel eru notaðir hlutir sem eru til á 

skrifstofunni (pennar, stimplar, heftarar límt saman eða hvað annað sem gæti hentað), 

söguspjöld (e. storyboards) eða hlutverkaleikir. Vinnsla frumgerðanna er talið ákveðið 

lærdómsferli út af fyrir sig og vísað er til vinnslu frumgerða sem framúrskarandi leiðar til 

þess að „mistakast hratt“ (e. fail fast) og geta þá fært sig yfir aðrar lausnir sem geta gefið 

betri árangur. 

Prófanir fela í sér ítarlegar notendaprófanir á lausn teymisins og áframhaldandi 

ítrunarferli á lausnaþróuninni. Um er að ræða virkt samtal við notendur sem fengnir eru 

til að prófa lausnina og segja frá upplifun sinni til þess að fá betri hugmynd um hvort 

lausnaþróunin sé á réttri leið. Enn eru gerðar breytingar á lausninni í samræmi við 

upplýsingar úr prófununum og þannig færist ferlið aftur í fyrri fasa þar til endanleg lausn 

er komin á markað. 

Samkvæmt Kelley byggist ferlið í heild upp á nánu og virku teymissamstarfi til þess að 

hámarka árangur í lausnaþróun. Þar telur Kelley að rétt samsetning starfsmanna innan 

teyma, ólíkur bakgrunnur og persónugerðir, skipti höfuðmáli til að ná fram slagkrafti, 
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eldmóði og hugmyndaauðgi. Þá hafi einnig starfsumhverfið og skipulag töluverð áhrif á 

afköst teymisins. Viðhorf til samstarfsfólks og vinnustaðarins er að mati Kelley einnig 

mikilvæg breyta í árangri verkefna og hann leggur áherslu á að starfsmenn upplifi sig sem 

eina heild þrátt fyrir skiptingu í teymi og ólíkar stöður sem starfsfólk gegnir innan 

fyrirtækisins (Kelley talar um „abolish they“ eða „að hætta að vísa til hinna“). 

Slagkrafturinn sem myndast innan öflugra teyma telur Kelley að smiti út frá sér til annarra 

starfsmanna og teyma innan fyrirtækisins sem getur stuðlað að bættum starfsanda og 

breytingum á vinnustaðamenningu (Kelley, 2016).  

Þessir ólíku fasar sem Kelley skilgreinir grundvallast jafnframt á þeim meginstoðum 

sem fjallað var um í upphafi kaflans, þ.e. samkennd, tilraunastarfsemi og sögufrásögn 

(Kelley, 2016). Hugmyndir sínar mótaði Kelley enn frekar í bók sinni The Ten Faces of 

Innovation sem gefin var út árið 2005 þar sem hann leggur fram hugmyndir sínar út frá 

þeim ólíku hlutverkum sem spila inn í farsæla lausnaþróun innan fyrirtækja og stofnana, 

þ.e. þróun á vöru eða þjónustu (Kelley, 2005). Árið 2013 gaf hann út ásamt bróður sínum 

bókina Sköpunarkjarkur þar sem áhersla er lögð á að skoða hvaða þættir ýta undir 

hugmyndaauðgi starfsmanna og einstaklinga til að stuðla að aukinni nýsköpun (Kelley og 

Kelley, 2014). Stöðug framþróun á sér stað í nýtingum aðferða hönnunarhugsunar innan 

IDEO og árið 2015 gaf fyrirtækið út bókina The Field Guide to Human-Centric Design þar 

sem ólíkum skrefum í lausnaþróun innan hvers fasa er lýst á aðgengilegan og ítarlegan 

máta og er hún hugsuð sem handbók fyrir verkefni sem unnin eru á forsendum 

hönnunarhugsunar (IDEO, 2015). 

Aðferðir hönnunarhugsunar eru hvorki taldar byggjast á línulegu (e. linear) ferli sem 

vinnst í ákveðinni tímaröð né að einni ákveðinni leið sé fylgt í beitingu á aðferðum hennar. 

Þar sem aðferðin beinist að lausnaleit (nýsköpun eða lausn á vandamálum) er gert ráð 

fyrir að verkefnin byggi á ítrunum og geti verkefni því tekið óvænta stefnu sem þarf að 

fylgja til enda til þess að sjá hvert leiðir í lausnaþróuninni. Teymin geta þannig ákveðið að 

skoða aftur hugmyndir sem komu fram í fyrri fösum verkefnisins, m.a. byggt á 

upplýsingum frá þróun á frumgerðum og notendaprófunum, sjá mynd 1 (Kelley, 2016).  

Eins og áður segir markaði framsetning Kelley og IDEO á hönnunarhugsun tímamót í 

þróun á aðferðunum og áhuga atvinnulífsins þar sem ekki hafði áður verið gerð jafn skýr 

tenging milli aðferða hönnunar og nýsköpunar. Framsetning IDEO á hönnunarhugsun í 
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nokkurskonar ferli höfðaði vel til atvinnulífsins og fyrirtæki hófu innleiðingu á aðferðunum 

í starfsemi sinni í mun ríkari mæli en áður hafði verið. Fyrirtæki fóru ýmist þá leið að nýta 

sér ráðgjöf hönnunarfyrirtækja við innleiðingu á aðferðum hönnunarhugsunar í 

starfseminni eða komu á fót sérstökum hönnunardeildum (e. design centers) sem 

aðlöguðu ferlana að fyrirtækinu, t.d. Google, Intuit, PepsiCo, Procter&Gamble, General 

Electric og IBM svo nokkur dæmi séu nefnd (van Reine, 2017).  

Samhliða auknum vinsældum hönnunarhugsunar komu fram vandamál á borð við það 

að ekki ríkti einhugur um það hvað aðferðirnar fela í sér. Menntaðir hönnuðir voru ósáttir 

við að aðferðir hönnunar væru settar fram sem staðlaðir ferlar og í raun væri 

hönnunarhugsun nú keyrð áfram innan atvinnulífsins af öðrum en hönnunarsamfélaginu 

(Walters 2011). Hönnuðir vildu leggja ríkari áherslu á frjálst flæði innan verkefna og vildu 

ekki festa í ferli líkt og IDEO lagði upp með. Jafnframt vildu hönnuðir síður einskorða 

aðferðir hönnunarhugsunar við lausn vandamála (e. problem-solving) sem þeim fannst 

full mikil einföldun og kusu heldur hafa opnari nálgun á viðfangsefnin (Dorst, 2011). Einnig 

kom upp núningur í samstarfi hönnuða og stjórnenda fyrirtækja um stjórnun innan 

hönnunarverkefna eftir því sem aðferðir hönnunar færðust inn á ný svið í starfsemi 

fyrirtækja og ekki var hefð fyrir virka aðkomu hönnuða innan (Dorst, 2011; Lockwood, 

2010; Liedtka, King og Bennett, 2013). Þennan núning má meðal annars greina í því að 

ekki ríkir eining um notkun hugtaka sem tengjast hönnunarhugsun og stjórnun hönnunar 

(e. Strategic Design, Design Management). Lockwood (2010) gerir tilraun til að skilgreina 

þessi þrjú hugtök á þann máta að hönnunarhugsun vísi sérstaklega til 

lausnaþróunarferlisins og hugmyndaþróunar en Design management, Strategic design og 

Design strategy telur Lockwood hinsvegar að vísi til notkunar hönnunarhugsunar í 

stjórnun og stefnumótun innan fyrirtækja, í grundvallarskipulagi, þróun ferla og í 

samskiptum. Hann tekur einnig framt fram að oft og tíðum séu skilin ekki svo skýr þarna 

á milli og ýmislegt sem getur fallið undir báða flokka (Lockwood, 2010). Eftir því sem 

fræðileg umræða hefur þróast á undanförnum árum virðist sem að skilin milli 

hönnunarhugsunar og stjórnun hönnunar verði sífellt óskýrari. Þá er talið að áherslur í 

notkun hönnunarhugsunar í stjórn og stefnumótun fyrirtækja hafi í dag mun víðtækari 

skírskotun en hugtakið Design Management sem er hefðbundið hugtak innan fyrirtækja 

um stjórnun hönnunar (Best, 2015).  
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Bruce Nussbaum var í upphafi einn helsti talsmaður þess að atvinnulífið skoðaði 

innleiðingu hönnunarhugsunar í starfsemi sinni til þess að ýta undir nýsköpun. Árið 2011 

birti Nussbaum hinsvegar grein þar sem hann velti fyrir sér hvort að hönnunarhugsun væri 

komin að endapunkti (Nussbaum, 2011). Á þeim tíma var nokkur umræða innan 

nýsköpunarsamfélagsins um að aðferðir hönnunarhugsunar nægðu ekki til að ýta undir 

hugmyndaauðgi innan fyrirtækja og að mikilvægt væri að virkja sköpunarkraft 

einstaklinga og fyrirtækja með öðrum leiðum til að auka enn frekar nýsköpun (Nussbaum, 

2013). Á sama tíma einkennist umfjöllun um aðferðir hönnunarhugsunar á tilraunum til 

að einfalda ferlið til þess að gera það aðgengilegra fyrir stjórnendur fyrirtækja og stofnana 

til að svara ákalli atvinnulífsins þar um. Þrátt fyrir að IDEO hafi sett aðferðir sínar fram 

sem nokkuð skýrt skilgreind skref áttu fyrirtæki og stofnanir erfitt með að taka upp 

aðferðir hönnunarhugsunar, m.a. að skilja ólínulegt ferlið og hönnunarhugarfarið í vinnslu 

verkefnanna (Liedtka og Ogilvie, 2011). Meðal annars hafi borið á því að fyrirtæki beiti 

aðferðunum rangt og á of takmörkuðu sviði þar sem ekki er næg áhersla lögð á úrvinnslu 

þeirra upplýsinga sem fram koma eða eftirfylgni. Í þessu samhengi má nefna að fyrirtæki 

hafa notað t.d. hugarflæðisfundi í þeim tilgangi að þjappa starfshópnum sínum saman. 

Þegar starfsmenn síðan upplifa að hugmyndirnar sem fram koma í slíkum æfingum eru 

ekki nýttar og enginn árangur sjáanlegur missir fólk trú á ferlið (Walters, 2011). 

Einnig var í auknum mæli lögð áhersla á útgáfu og aðgengilega miðlun dæmisaga (e. 

case-studies) um verkefni sem unnin eru með aðferðum hönnunarhugsunar þar sem 

þróun þeirra er lýst og leitast við að sýna ávinning af notkun á aðferðunum. Þessar 

dæmisögur eru gefnar út af fyrirtækjunum sjálfum þar sem þau segja af eigin reynslu, af 

ráðgjafafyrirtækjum auk þess sem opinberir aðilar skapa vettvang til að auka aðgengi að 

slíku efni samhliða aukinni meðvitund um möguleika á notkun hönnunar til að auka 

hagvöxt. Meðal annars gefur að líta áherslur Evrópusambandsins (ESB) í 

aðgerðaáætluninni (e. Action Plan) Design for Innovation frá árinu 2013 þar sem 

markmiðið er að ýta undir nýtingu á hönnun í iðnaði og nýsköpun í Evrópu 

(Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, 2013). Aðgerðaáætlunin byggir á niðurstöðum 

skýrslunnar Design for Growth and Prosperity sem var gefin út árið 2012 

(Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, 2012) og leggur áherslu á mikilvægi aukinnar, 

markvissrar notkunar á aðferðum hönnunar til að stuðla að notendamiðaðri og 

markaðsdrifinni nýsköpun innan allra atvinnugreina til að bæta samkeppnishæfni 
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Evrópuríkja á alþjóðamarkaði. Þar á meðal er vísað til hönnunarmiðaðrar nýsköpunar sem 

mótsvars við aðkallandi þörf fyrir efnahagslegan vöxt og fjölgun starfa í Evrópu. Þar er 

einnig fjallað um mikilvægi þess að aðferðir hönnunar séu nýttar innan opinberra 

stofnana og þjónustu. Jafnframt er skilgreint sem áskorun innan verkefnisins að almennur 

skilningur á möguleikum hönnunar í rekstri innan atvinnulífsins er takmarkaður 

(Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, 2013). Í kjölfar aðgerðaáætlunar ESB var sett á 

laggirnar þriggja ára átaksverkefni undir heitinu Design for Europe 2014-2016, til að styðja 

við nýsköpun með aðferðum hönnunar í Evrópu. Þróuð var vefsíða undir sama heiti þar 

sem áhersla var lögð á að skapa vettvang til að deila reynslusögum og stuðla að samtali 

um aðferðir hönnunar og nýsköpun. Þar er að finna fjölda dæmisaga, fræðsluefnis frá 

leiðandi sérfræðingum, ásamt leiðbeiningum og handbókum fyrir fyrirtæki og stofnanir 

(Design for Europe, 2014-2016).  

IDEO ruddi að vissu leyti brautina til að koma hönnunarhugsun á kortið innan fyrirtækja 

og stofnana og síðan þá hafa fjölmargir aðilar sett fram eigin skilgreiningar á aðferðum 

hönnunarhugsunar. Þar má til dæmis nefna Google Design Sprint Process, IBM Design 

Thinking Model, og Double Diamond Diagram sem þróað var af Design Council í Bretlandi. 

Þegar þessar ólíku forskriftir fyrir aðferðir hönnunarhugsunar eru skoðaðar má sjá að þær 

byggja allar á sama grunni og skilgreining IDEO þar sem leitast er við að setja upp 

nokkurskonar líkan sem byggir á virkri leit að upplýsingum í upphafi verkefna með 

notendamiðaðri nálgun og verkefnin skoðuð í víðu samhengi, virkt hugmyndaflæði og 

samtal, samkennd, frumgerðir, prófanir og ítranir (Google Ventures, 2017; IBM, 2017; 

Design Council, 2015).  

Í næsta kafla verður fjallað um það hvernig hönnunarhugsun hefur þróast á síðustu 

árum og hvernig áherslur í notkun á aðferðunum hefur færst yfir á breiðara svið í stjórnun 

og starfsemi fyrirtækja og stofnana. Þá verður jafnframt fjallað um hvað einkennir þriðju 

bylgju hönnunarhugsunar, hvaða áskoranir hafa komið upp í tengslum við víðtækari 

beitingu á aðferðunum og leitast við að skoða eiginlegan ávinning af notkun 

hönnunarhugsunar. 



 

27 

3 Hönnunarhugsun í stjórnun og rekstri fyrirtækja og stofnana 

Hönnunarhugsun grundvallaðist upphaflega á rannsóknaraðferðum hönnunar, þ.e. 

hvernig hönnuðir nálgast viðfangsefni sitt, taka ákvarðanir um næstu skref og leita lausna 

fyrir viðfangsefni sitt (Wilcox, 2016). Lengst af takmarkaðist aðkoma hönnuða innan 

atvinnulífsins við mjög afmörkuð verkefni tengd vöruþróun en á síðustu áratugum hefur 

aðferðum hönnunarhugsunar verið beitt á breiðari grundvelli innan fyrirtækja og 

stofnana þar sem hönnuðir hafa aðkomu strax frá upphafi verkefna og aðferðinni er beitt 

allt frá hugmyndaflæði um mögulegar lausnir, vinnslu frumgerða, framleiðslu á lausnum, 

skipulag starfsheilda, samskipti við viðskiptavini, markaðssetningu og vörumerkjaþróun 

með fyrrnefndar meginstoðir aðferðarinnar að leiðarljósi (Kelley, 2005; Brown, 2009; 

Martin, 2009).  

Rannsóknir sýna að innleiðing hönnunarhugsunar í heildarskipulagi fyrirtækja og 

stofnana felur í sér víðtækari breytingar en að setja upp grunnferla og veita starfsfólki þau 

áhöld sem til þarf (van Reine, 2017; Martin, 2009; Lockwood, 2010; Kelley, 2005). 

Samkvæmt rannsóknum þarf skipulagsheildin að bjóða upp á og styðja við að ákvarðanir 

séu teknar út frá breyttum forsendum. Fyrirtæki og stofnanir byggja flestar á skipulagi þar 

sem ákvarðanataka tekur mið af öðrum hefðbundnari þáttum og stjórnendur byggja á 

reynslu og menntun sem endurspegla þær áherslur, hvort tveggja getur reynst áskorun í 

innleiðingu hönnunarhugsunar. Mikilvægt sé að skilningur sé á því að í gegnum öll ferli sé 

lögð áhersla á virka leit að aukinni innsýn og áhersla lögð á notendamiðaða nálgun í öllum 

verkefnum, að þrátt fyrir að góð lausn sé fundin þá sé áfram skoðað á opinn máta hvaða 

aðrir möguleikar standa til boða, taka áhættu á því að fyrsta lausnin í ferlinu mögulega 

misheppnist og að gefast ekki upp þrátt fyrir að á móti blási. Því þurfi ígrundaða ákvörðun 

stjórnenda og skuldbindingu til að ferlið skili árangri (van Reine, 2017; Liedtka, King og 

Bennet, 2013).    

Hér verður fjallað um hvernig hönnunarhugsun er talin nýtast innan fyrirtækja, m.a. 

við að takast á við flókið ytra umhverfi sem einkennist af hröðum breytingum (Martin, 

2009; Lockwood, 2010), aðstoðað við að skilja betur þarfir og upplifun viðskiptavina og 

notenda (Cross, 2011; Kelley, 2005; Brown, 2009; Stickdorn og Schneider, 2010), bæta 

teymissamstarf og starfsanda á vinnustöðum (Liedtka, King og Bennet, 2013; Kelley, 2005) 

og að byggja upp sterk vörumerki sem tengjast grunngildum viðskiptavina og skapa 
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þannig lausnum ákveðna sérstöðu á markaði þar sem samkeppnin fer sífellt vaxandi 

(Lockwood, 2010; Stickdorn og Schneider, 2010; Stengel, 2011; Pine og Gilmore, 2011).  

3.1 Innleiðing á aðferðum hönnunar á nýjum sviðum innan fyrirtækja 

Nálgun hönnunarhugsunar á viðfangsefni og verkefni er ólík hefðbundnum áherslum í 

viðskiptafræði og stjórnun, meðal annars byggt á opnara hugarfari varðandi lokaútkomu 

verkefna og áherslunnar á að horft sé til fleiri þátta en almennt er lögð áhersla á í 

hefðbundnari verkefnum. Hugarfar og ákvarðanataka getur verið ólíkt því sem gengur og 

gerist í almennum rekstri (Dorst, 2011).  

Í umfjöllun um aðferðir hönnunarhugsunar er rík áhersla lögð á skilgreiningu 

verkefnanna og talið að opnari nálgun á viðfangsefnið undir réttum formerkjum geti leitt 

til aukinnar nýsköpunar og nýnæmis í lausnaþróun. Þá er oft horft á viðfangsefnið út frá 

stærra samhengi þar sem flóknar samverkandi áskoranir geta haft áhrif og tengst breytum 

sem erfitt er að hafa áhrif á, s.s. efnahagsástandi, viðskiptalífi, stjórnmálum og menningu 

(Brown, 2009; Kelley, 2005; Martin, 2011; Neumeier, 2008). Hér hafa áherslur 

hönnunarhugsunar á samkennd meðal annars stóru hlutverki að gegna sem hvetur til þess 

að horfa á stóra samhengið, þ.e. hvaða aðrir þættir í ytra umhverfi eru að hafa áhrif á 

notendur og notkun á vörunni á markaði. Til skýringar má nefna skilgreiningu Thich Nhat 

Hanh á samkennd sem byggir á því að ef salatplanta er gróðursett og hún dafnar ekki, þá 

er plöntunni sjálfri ekki kennt um heldur eru aðstæður plöntunnar í stærra samhengi 

skoðað, t.d. hvort hún þurfi áburð, meiri vökva eða meiri skugga fyrir sólarljósi (Herring, 

2007).  

Horst Rittel setti fram kenningar um kosti þess að nýta aðferðir hönnuða til þess að 

takast á við illviðráðanleg vandamál (e. wicked problems), þ.e. flókin vandamál af 

illviðráðanlegum toga sem erfitt er að skilgreina og henda reiður á. Þessi illviðráðanlegu 

vandamál einkennast af því að vera langvarandi, útbreidd, kerfisbundin og óáþreifanleg. 

Vandamálin eru þess eðlis að þau eru innbyrðis ólík, uppruni þeirra á rætur sínar að rekja 

til annarra kerfisbundinna áskorana. Illviðráðanleg vandamál breytast þegar tilraun er 

gerð til þess að leysa þau og samkvæmt kenningum Rittel er í raun ekki hægt að finna eina 

einstaka lausn en hægt er að grípa til aðgerða til að gera aðstæður betri eða verri. 

Styrkleikinn í aðferðum hönnuða sé getan til þess að nálgast viðfangsefnið á mjög opinn 

og fjölþættan máta (Rittel og Webber, 1973). Buchanan (1992) fjallaði um hvernig nýta 
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megi aðferðir hönnunarhugsunar fyrir kerfisbundnar áskoranir eða „illviðráðanleg 

vandamál“ í anda skilgreiningar Rittel. Þar segir Buchanan lausnaþróun tengjast stærra 

samhengi og krefjast aðkomu fleiri en eins aðila, til dæmis samfélagsleg verkefni, verkefni 

tengd opinberri þjónustu og svo framvegis sem mikilvægt er að byggja upp á 

notendamiðaðri nálgun (Buchanan, 1992).  

Í nútímaumhverfi eru áskoranir af þessum illviðráðanlega toga fjölmargar og ólíkar. Þar 

má nefna mengun og loftslagsbreytingar, offjölgun mannkyns, minnkandi 

náttúruauðlindir, notkun á stafrænni tækni í hernaðaraðgerðum (e. technological 

warfare), heimsfátækt og svo mætti lengi telja. Fyrirtæki takast á við afleiðingar þessara 

vandamála í viðskiptaumhverfi sínu sem einkennist af hröðum breytingum, vaxandi 

samkeppni um markaðshlutdeild og starfsfólk, breytingar á regluverki og verðsamkeppni 

á heimsmarkaði (Neumaier 2009). Í könnun sem framkvæmd var af Neutron og Stanford 

háskóla árið 2008 voru eftirfarandi atriði tilgreind sem erfiðustu áskoranir fyrirtækja í 

Bandaríkjunum, sjá töflu 1:  

Tafla 1: Listi yfir illviðráðanleg vandamál (e. wicked problems) fyrirtækja í Bandaríkjunum 2008  

1.  Finna jafnvægi milli langtímamarkmiða og skammtímakrafa (e. short term demand) 

2.  Segja fyrir um hagnað nýsköpunarverkefna 

3.  Vinna að nýsköpun í umhverfi sem einkennist af sífellt hraðari breytingum 

4.  Samkeppnin um hæfileikaríkasta starfsfólkið 

5.  Samþætta hagnað og samfélagslega ábyrgð 

6.  Viðhalda markaðshlutdeild á vörumarkaði 

7.  Margfalda árangur með breiðara samstarfi (e. collaboration across silos) 

8.  Finna nýja og arðbæra markaði 

9.  Takast á við áskoranir tengdar umhverfissjónarmiðum og sjálfbærni 

10.  Samstilla stefnu fyrirtækisins og upplifun viðskiptavina 

 

Á töflu 1 er að finna atriði sem ekki höfðu áður komið fram í fyrri könnunum, þ.e. að 

samstilla stefnu fyrirtækisins og upplifun viðskiptavina, umhverfissjónarmið og sjálfbærni, 

breiðu þverfaglegu samstarfi og áherslan á samfélagslega ábyrgð (Neumeier, 2009).   

Dorst (2011) telur að hugsanaferli hönnuða einkennist af hugsanaferli sem sé í eðli sínu 

ólíkt því sem tíðkast innan annarra starfsgreina en önnur svið atvinnulífsins gætu tileinkað 
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sér. Það sé þessi ólíka nálgun hönnuða í hugmyndaþróun og ákvarðanatöku sem skapar 

áskoranir í samskiptum við aðila innan fyrirtækja sem vanir eru að vinna samkvæmt 

öðrum forsendum. Þetta hefur einnig áhrif á innleiðingu hönnunarhugsunar í fyrirtækjum 

á breiðara sviði þar sem ferlar innan fyrirtækja eru byggðir á hefðbundnari 

starfsaðferðum sem byggja meira á línulegri nálgun og ekki er hefð fyrir jafn opinni nálgun 

á viðfangsefnið (van Reine, 2017).  

Ýmsir fræðimenn hafa velt fyrir sér hvernig rökleiðsla (e. reasoning) í hönnun sé ólík 

röksemdafærslu innan annarra geira sem byggist á aðleiðslu (e. inductive) og afleiðslu (e. 

deductive) út frá fyrirliggjandi gögnum. Lionel March setti meðal annars fram kenningar 

um hvað aðgreinir hönnun, vísindi og rökfræði (e. logic), þ.e. að rökfræði skoði 

óhlutstæða lögun (e. abstract form) , vísindin skoði fyrirliggjandi lögun (e. extant form) en 

hönnunin nýja lögun (e. novel form). Ekki sé hægt að beita sömu röksemdafærslu í 

tengslum við hönnun eins og innan vísinda eða rökfræði þar sem þar er fengist við áður 

óþekktar breytur og ekki fyrirfram gefna hugmynd um úrlausn (Cross, 2011). Þessar 

hugmyndir byggði March á skrifum heimspekingsins C. S. Peirce sem taldi að í raun 

vantaði hugtak fyrir röksemdafærslu sem byggir á því sem „gæti orðið“ eða innsæis-

ályktun (e. abductive reasoning). Peirce taldi að ekki væri hægt að færa sannanleg rök 

fyrir nýrri hugsun, hugtaki eða hugmynd fyrirfram, þ.e. að allar nýjar hugmyndir gætu 

aðeins sannað gildi sitt með tíð og tíma. Til þess að knýja fram nýja þekkingu væri 

mikilvægt að færa almennan hugsunarhátt frá því að reyna að sanna gildið fyrirfram út 

frá fortíðinni og horfast í augu við óvissuna sem fylgir því að spyrja hvað gæti orðið. Svarið 

kæmi út frá áframhaldandi skoðun á hugmyndunum og þróun og aðeins tíminn sem leiddi 

raunverulegt gildi hugmyndarinnar í ljós (Peirce, 1992).  

Tim Brown (2009) leggur út frá þessum hugmyndum í skrifum sínum og lýsir þróun 

lausna sem byggja á innsæis-ályktun í aðferðum hönnunar. Hér er ekki gengið út frá 

fyrirframgefnum forsendum heldur byggir ferlið á virkri leit að nýjum upplýsingum með 

spurningarnar að baki verkefninu að leiðarljósi. Hugmynd Brown byggir á að ferlið gefi 

aukna innsýn fyrir viðfangsefnið og þannig séu skapaðar nýjar forsendur í lausnaþróun. 

Þannig miðar fyrri fasi hugsanaferlisins, að víkka út (e. diverge), að því að horfa til stærra 

samhengis og skoða nýja valmöguleika. Seinni fasinn, að draga saman (e. converge), 

einkennist af því að greina þær upplýsingar sem komu fram á fyrra stigi og taka þarf 
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ákvarðanir um hvaða leið fara skal innan verkefnisins á grundvelli mats á því hvað sé 

raunhæft og falli best að markmiðum og rekstrarfyrirkomulagi fyrirtækisins. Brown telur 

að þetta opna leitarferli sé flókið og erfitt, sérstaklega þegar horft er á það út frá 

sjónarhóli þess sem ábyrgur er fyrir fjármunum fyrirtækja og að staðið sé við tímafresti. 

Því sé skiljanlegt að fyrirtæki velji að takmarka möguleika í lausnaþróun við það sem er 

augljóst og byggi á viðbótum við vöru eða þjónustu (e. incremental). Brown telur þessa 

nálgun þó vera „leiðina til nýsköpunar“ og sleppi fyrirtæki fyrri fasanum í lausnaþróun sé 

hætt við að það staðni og verði fyrir vikið viðkvæmara fyrir samkeppni (Brown, 2009). 

IDEO leggur sömuleiðis upp með þessa nálgun í lausnaþróun þar sem þetta hugsunarferli 

er endurtekið á ólíkum stigum innan verkefna sem byggja á hönnunarhugsun (IDEO, 

2015), sjá mynd 2: 

 

 Mynd 2: IDEO módelið fyrir hugsunarnálgun í lausnaþróun (IDEO 2015) 

Í skrifum sínum hefur Roger Martin fjallað um þau virðisaukandi áhrif sem það hafi í 

för með sér fyrir fyrirtæki að tileinka sér þetta hugarfar í starfsemi sinni og breyti þannig 

hefðbundnum áherslum sínum í rekstri til að skapa sér samkeppnisforskot. Í bókinni The 

Design of Business (2009) fjallar hann um ákvarðanatöku í tengslum við verðmætasköpun 

innan fyrirtækja og þar veltir hann því m.a. fyrir sér hvers vegna fyrirtæki takmarki sig 

annars vegar við rannsóknir (e. exploration) og hinsvegar hagnýtingu (e. exploitation). Í 

mjög einfaldaðri mynd telur Martin að það vanti ákveðið jafnvægi í rekstri fyrirtækja og 

þau staðni og tapi samkeppnisforskoti sínu á markaði þar sem annað hvort leggi fyrirtækin 

of mikið upp úr rannsóknum og þróun sem þau ná ekki að hagnýta eða áherslan sé á að 
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hámarka arðsemi en fyrirtækin vanræki þá nýsköpunarþáttinn (Martin, 2009). Martin 

leggur fram módel að þekkingartrekt (e. knowledge funnel) sem byggir á því að sameina 

greiningarhugsun (e. analytical thinking) sem undirbyggir hugsunarhátt 

hagnýtingarfyrirtækjanna annars vegar og hins vegar innsæishugsun (e. intutition 

thinking) sem einkennir ákvarðanatöku innan nýsköpunarfyrirtækjanna (Martin, 2009).  

Í efsta hluta þekkingartrektarinnar er óvissa (e. mystery), flókið samspil ólíkra þátta 

sem eftir er að finna leiðir til að hagnýta á einhvern hátt. Á því stigi er beitt opinni nálgun 

í anda innsæis-ályktana beitt þar sem áhersla er lögð á að spyrja spurninga út frá nýjum 

forsendum líkt og í fyrri fasa Brown hér að ofan. Næsti fasi kallast leit (e. heuristic) þar 

sem lögð er áhersla á að einfalda efnistök viðfangsefnisins í viðráðanlega breytu, sem gæti 

endurspeglað seinni fasann í myndskýringu Brown. Þá eru valdir út þeir möguleikar sem 

raunhæft er að þróa frekar og endurspegla áherslur fyrirtækisins. Í þriðja og síðasta stigi 

trektarinnar hefur fyrirtækið fundið leið til þess að setja verkefnið í framkvæmd með 

stöðluðum hætti sem býður upp á aukna hagkvæmni og hámörkun á arðsemi. Sem dæmi 

um lausn sem byggir á slíku algrími (e. algorithm), eins og Martin kallar það, nefnir hann 

m.a. McDonalds og hvernig fyrirtækið þróaði forskrift að sölu á skyndibita með gríðarlega 

vaxtarmöguleika því það var einfalt að fjölfalda skipulagið og fjölga veitingastöðunum 

vegna þess hversu staðlaður reksturinn er. Þegar fyrirtæki hefur þróað lausnir yfir í algrím 

færir það sig aftur upp á óvissu stigið og hefur nýtt verkefni (Martin, 2009). Á mynd 3 fyrir 

neðan má sjá myndskýringu Martin á þekkingartrektinni: 

 

Mynd 3: Þekkingartrektin (e. The Knowledge Funnel), ákvarðanataka og verðmætasköpun (Martin, 
2009) 
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Með þessari aðferð telur Martin að jafnvægi komist á milli innsæishugsunar og 

greiningarhugsunar sem hámarki skapandi lausnaþróun innan fyrirtækja sem og arðsemi 

nýrra verkefna. Þessi opna nálgun í upphafi verkefna sé róttæk breyting frá þeim 

hugsunarhætti sem viðgengst í rekstri fyrirtæka í dag, enda felur hún í sér mikinn 

óvissuþátt um hvað niðurstöður verkefnisins fela í sér í raun. Með því að nálgast á 

stefnumiðaðan hátt hvernig mögulegt er að hámarka arðsemi verkefna ætti að vera nægt 

fjármagn til að tryggja fjárhagslega afkomu fyrirtækisins. Með reynslunni telur Martin að 

fyrirtækin geti lært að vinna betur innan óvissunnar sem ríkir í lausnaþróuninni en til þess 

þurfi góðan skilning stjórnenda á ferlinu (Martin, 2009).  

3.2 Hönnunarhugsun og vörumerkjaþróun (e. Branding) 

Aðferðir hönnunar og hönnunarhugsun hafa þróast inn á ný svið á síðustu árum, þar á 

meðal samhliða breyttum áherslum í vörumerkjastjórnun og vörumerkjaþróun. Þetta 

hefur leitt til þess að breytingar hafa orðið í stjórnun og ákvarðanatöku innan fyrirtækja 

þar sem hönnuðir eða einstaklingar sem hafa tileinkað sér aðferðir hönnunarhugsunar 

eiga aðkomu á fleiri sviðum. Komið hafa upp áskoranir í samskiptum milli stjórnendanna 

innan fyrirtækja sem áður hafa borið einir ábyrgð á þessum sviðum innan fyrirtækjanna 

við hönnuði og þá aðila sem starfa með aðferðum hönnunarhugsunar á þessum nýju 

forsendum og (Dorst, 2011; van Reine, 2017; Liedtka, King og Bennett, 2013). Þessi nálgun 

á vörumerkjaþróun er talin leiða til aukinnar nýsköpunar innan fyrirtækja (Abbing og 

Gessel, 2008). 

Á síðustu árum hefur átt sér stað mikil breyting á því hvernig fyrirtæki standa að 

vörumerkjaþróun og einnig hvernig viðskiptavinir sjá og upplifa vörumerki. Upphaflega 

voru vörumerki einskonar stöðutákn sem síðan þróast í tjáningarform. Nú standa 

vörumerki gjarnan fyrir ákveðnum lífsgildum með breiðri skírskotun til menningar, 

þekkingar og framtíðarsýnar sem veitir viðskiptavinum innblástur og nýtur sömuleiðis 

andagiftar í gegnum virkt samtal við viðskiptavini. Þessi breyting á hlutverki og þróun 

vörumerkja er talin hafa haft gríðarleg áhrif á það hvernig vörumerkjastjórnun er háttað 

innan fyrirtækja og í nýtingu á aðferðum hönnunar í vöruþróun (Abbing og Gessel, 2008). 

Jim Stengel (2011) hefur fjallað um hvernig tenging fyrirtækja við grunngildi 

viðskiptavina sinna geti leitt til aukins vaxtar og hagnaðar fyrirtækja. Þar telur Stengel að 

hugsjón vörumerkis (e. brand ideal) sem miði að því að bæta líf fólks, bæði viðskiptavina 
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og starfsmanna skipti sköpum. Hugsjón vörumerkisins takmarkast þó ekki einvörðungu 

við þá aðila sem tengjast beint tiltekinni vöru eða þjónustu heldur er það sett í stærra 

samhengi, þ.e. hver ávinningur heimsbyggðarinnar er af tilveru þess. Grundvöllinn segir 

Stengel vera að tengja hugsjónir þeirra sem starfa innan tiltekins fyrirtækis við lífsgildi 

viðskiptavina þess og án þeirrar tengingar sé ómögulegt fyrir fyrirtæki að skara fram úr, 

samkvæmt rannsóknum Stengel á yfir 50.0000 vörumerkjum á árunum 2000-2011. Í 

rannsókn hans kemur fram að 50 tekjuhæstu fyrirtækin byggja vörumerki sín á slíkum 

hugsjónum og fyrirtæki sem tengja við grunngildi viðskiptavina sinna vaxa að jafnaði 

þrisvar sinnum hraðar en önnur fyrirtæki (Stengel, 2011).  

Til þess að ná slíkri tengingu við viðskiptavini er talið að hönnun spili lykilhlutverk og 

þá sérstaklega aðferðir hönnunarhugsunar sem nýtast í að draga fram sameiginleg 

grunngildi og lífssýn. M.a. hefur Jerome Kathman (2010) fjallað um hlutverk og aðferðir 

hönnunar í uppbyggingu vörumerkja á grundvelli reynslu sinnar af samstarfi við fyrirtæki 

á borð við IBM, Procter & Gamble og Hershey‘s. Að hans mati eru fjórar meginreglur í 

farsælli notkun hönnunar í vörumerkjaþróun: 1) skýr sýn á hugsjón vörumerkis og 

skilningur á lífsgildum viðskiptavina; 2) hvernig hönnun endurspeglar þessi grunngildi í 

öllum snertipunktum við viðskiptavini, þ.e. markaðs- og kynningarefni, vörum og tengdri 

þjónustu; 3) sífelld þróun og nýsköpun út frá nýjum markhópum með skýrri tengingu við 

lífsgildi að leiðarljósi; 4) tilfinningaleg tenging við viðskiptavini sem byggist á samhygð og 

endurspeglar sjálfsmynd þeirra. Kathman telur að hönnun og aðferðir hönnunarhugsunar 

hafi lykilhlutverki að gegna til þess að ná fram farsælli ímynd sem byggi á og endurspegli 

raunverulega tengingu við notendur (Kathman, 2010). Marc Gobé telur sömuleiðis að 

aðferðir hönnunar geti skapað öfluga tengingu við viðskiptavini og tilfinningar þeirra og 

færir rök fyrir því að viðskiptavinir leggi sífellt meiri áherslu á einhvers konar samskipti við 

vörumerki og að mögulegt sé í því samhengi að tala um „tilfinningahagkerfi“ (e. emotional 

economy) (Gobé, 2007). Þá má nefna að aðferðir hönnunar hafa verið taldar öflugt 

verkfæri þegar kemur að því að leggja línurnar fyrir framtíðarþróun vörumerkja þar sem 

skýr tenging og virkt samtal við viðskiptavini myndar grundvöll til að sjá breytingar á 

neyslumynstri og greina rísandi tískusveiflur (Kim, 2006). 

Áherslur í vörumerkjaþróun eru sífellt að færast frá einhliða loforðum fyrirtækja um 

ávinning af notkun vöru þeirra eða þjónustu yfir í virkt samtal og tilfinningalega tengingu 
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við viðskiptavini. Stærstu breytingarnar í innra skipulagi fyrirtækja varðandi 

vörumerkjastjórnun er að eignarhaldið á þeim hluta starfseminnar er að færast frá 

markaðsdeildum yfir á heildarstarfsemi fyrirtækja og ábyrgðinni jafnvel deilt með 

hagsmunaaðilum (e. stakeholders) utan þeirra. Einnig eru áherslur á hlutaðeigandi 

vörumerki að færast í auknum mæli inn í þróunarferlið hjá fyrirtækjum þar sem nýjar 

vörur og þjónusta eru þróaðar frá grunni út frá grunngildunum sem endurspeglast í 

vörumerkjunum (Abbing og Gessel, 2008). 

Abbing og Gessel (2008) hafa fjallað um nýtingu vörumerkja og hönnunar til 

nýsköpunar og vöruþróunar innan fyrirtækja. Þar er lögð áhersla á nýtingarmöguleika 

vörumerkisins, hversu vel það endurspeglar grunngildi og lífssýn viðskiptavina og hvort 

nota megi þau gildi til að byggja nýjar vörur á. Samkvæmt þeirra niðurstöðum er 

mikilvægt að hafa skýra stefnu í nýsköpun og vöruþróun/þjónustuþróun og hvernig nýjar 

vörur tengjast grunngildum vörumerkisins. Einnig þurfi að tryggja að upplifun 

viðskiptavina í samskiptum við fyrirtækið á öllum sviðum endurspegli gildi vörumerkisins 

og skýr stefna sé sett um hvernig þeirri upplifun skuli náð fram. Þar spili aðferðir 

hönnunarhugsunar lykilhlutverk og að þeirra mati myndi samþætting ofangreindra 

áhersla við hönnunarhugsun góðan grundvöll fyrir þróun á nýjum vörum og þjónustu 

(Abbing og Gessel, 2008).  

Mynd 4: Nýsköpun og vöruþróun út frá vörumerki og hönnunarhugsun (Abbing og Gessel, 2008) 

Á mynd 4 er vörumerkið í miðjunni og örvarnar sýna hvernig ólíkir þættir í rekstri 

fyrirtækisins og samskiptum hafa áhrif á þróun þess; hvernig markaðsdeildin tengist 
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vöruþróuninni og endanotandinn tengist innra skipulagi fyrirtækisins í gegnum 

vörumerkið (Abbing og Gessel, 2008). 

3.3 Þjónustuhönnun (e. Service Design) 

Annað svið þar sem aðferðir hönnunar og hönnunarhugsun hafa haft gríðarleg áhrif innan 

fyrirtækja og stofnana á síðustu árum er þjónustuhönnun, þar sem breyting hefur orðið á 

áherslum og mikil framþróun átt sér stað. Þjónustuhönnun tekur á flest öllum þáttum í 

starfsemi fyrirtækja og stofnana og er talin geta haft mikil áhrif á skipulag þeirra og rekstur 

(Junginger, 2015).  

Um allan heim hefur hlutdeild þjónustu í landsframleiðslu farið vaxandi, innan 

vestrænna ríkja nær hún allt að 70-80% vergrar þjóðarframleiðslu. Samhliða þessum vexti 

hefur aukin áhersla verið lögð á rannsóknir á skipulagi, þróun og nýsköpun á sviði 

þjónustu (Saco og Goncalves, 2008). Þjónustuhönnun er einn angi hönnunarhugsunar í 

rekstri fyrirtækja og stofnana og getur tekið á ólíkum þáttum. Þar má nefna meðal annars 

innra skipulag rekstrareininga, starfsferla og upplifun viðskiptavina á þjónustu. Þótt ekki 

sé til almenn skilgreining á því hvað þjónustuhönnun felur í sér má segja að hún byggist í 

grunninn á hönnun ferla sem auðveldi viðskiptavinum að upplifa ákveðna heild í 

þjónustunni. Þar fara saman áherslur í hönnun, stjórnun og uppbyggingu ferla (Stickdorn 

og Schneider, 2010).  

Þjónustuhönnun er beitt til að einfalda ferla og fá heildaryfirsýn á samskipti fyrirtækja 

við viðskiptavini sína og notendur. Í viðskiptaumhverfi nútímans eiga viðskiptavinir 

fjölþætt samskipti og marga ólíka snertipunkta við vörur og fyrirtæki. Sem dæmi má nefna 

bankastarfsemi þar sem viðskiptavinir geta nálgast upplýsingar um bankareikning sinn á 

ólíka vegu, m.a. í gegnum hraðbanka, símtal, netbanka, smáforrit í snjallsíma og í 

bankaútibúum. Í hönnun á þjónustu er lögð áhersla á að upplifun viðskiptavina sé sú sama 

í sérhverju tilviki en ekki horft á hvern snertipunkt sem einangrað tilvik (Løvlie, Downs og 

Reason, 2008).    
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Mynd 5: Þjónustuhönnun, ólíkir snertipunktar við notendur (aðlöguð mynd að fyrirmynd Løvlie, Downs 
og Reason 2008) 

 Eins og sjá má á mynd 5 er þjónustuhönnun þverfaglegt viðfangsefni (e. interdisciplinary) 

sem tekur á ólíkum þáttum í rekstri. Einföldun ferla, nothæfni lausna, eftirspurn, 

hagkvæmni og skilvirkni lausna leika þar lykilhlutverk (Saco og Goncalves, 2008).  

Bókin This is Service Design Thinking: Basics – Tools – Cases er sett fram sem handbók 

fyrir stjórnendur og í henni eru skilgreind fimm grundvallaratriði í þjónustuhönnun 

(Stickdorn og Schneider, 2010), sjá töflu 2: 

Tafla 2: Fimm grundvallaratriði þjónustuhönnunar 

Grundvallaratriði 

þjónustuhönnunar: 

Nánari skýring: 

1. Notendamiðuð (e. User-centered) Horft á upplifun á þjónustunni frá sjónarhorni viðskiptavina 

2. Þróuð í samstarfi (e. Co-creative) Allir hagsmunaaðilar taka þátt í lausnaþróunarferlinu 

3. Raðgreining (e. Sequencing) Þjónustan séð sem röð af skyldum/nátengdum aðgerðum 

4. Sýnir sig (e. Evidencing) Óáþreifanleg þjónusta séð sem áþreifanlegur hlutur 

5. Heildræn (e. Holistic) Allt umhverfi þjónustunnar skal tekið inn í heildarmyndina 
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Í bókinni fjalla ólíkir höfundar um hvernig þessi grundvallaratriði endurspeglast á þeim 

sviðum þar sem þjónustuhönnun hefur haft víðtæk áhrif. Þar má nefna vöruþróun þar 

sem tengd þjónusta er viðbót við vöruna sjálfa (e. products with service application) og 

helst að stórum hluta í hendur við tæknilegar framfarir. Það hefur leitt til þess að vörur 

geta virkað sem einskonar vettvangur (e. platform) fyrir margbreytilega þjónustu og 

upplifanir. Sem dæmi má nefna snjallsíma þar sem varan sjálf, þ.e. símtækið, veitir 

aðgengi að ýmiskonar ótengdri þjónustu, m.a. í gegnum ólík smáforrit (Miettinen, 2010). 

Schneider fjallar um vaxandi mikilvægi grafískrar hönnunar í þjónustu þar sem nánast er 

ómögulegt fyrir vöru eða þjónustu að þrífast á markaði nú til dags án myndrænnar 

framsetningar. Leiðbeiningar, notendaviðmót, myndtákn, pakkningar og bæklingar er allt 

efni sem er byggt er á grafískri hönnun og þarf að hugsa sem eina heild svo notendur 

upplifi ólíka þætti þjónustunnar sem eina einingu (Schneider, 2010).   

Þar sem þjónusta getur verið veitt í gegnum marga ólíka snertifleti fer mikilvægi 

hönnunar í samskiptum (e. interaction design) vaxandi. Kortlagning á ferðalagi 

viðskiptavina (e. journey-mapping) er eitt af þeim verkfærum hönnunarhugsunar sem á 

rætur sínar að rekja til þjónustuhönnunar. Þar er lögð áhersla á að skoða hvernig 

„ferðalagi“ viðskiptavina í gegnum þjónustuna er háttað, ferlið kortlagt og út frá því er 

leitað nýrra leiða um hvernig bæta megi þjónustuna. Í kortlagningarferlinu er mögulegt 

að mæla ánægju viðskiptavina á hverjum snerti- eða tímapunkti og fá nánari innsýn inn í 

upplifun notenda á mismunandi stöðum í ferlinu (Clatworthy, 2010). 

Þjónustuhönnun hefur haft víðtæk áhrif í samfélagslegum verkefum og opinberri 

þjónustu. Með nálgun hönnunarhugsunar á illviðráðanleg vandamál og endurhönnun á 

ferlum með notendamiðaða nálgun að leiðarljósi hafa ýmis samtök og opinberar stofnanir 

endurskipulagt starfsemi sína. Liedtka, Salzman og Azner (2017) gáfu út niðurstöður 

rannsóknar sinnar á notkun á aðferðum hönnunarhugsunar í samfélagslegum verkefnum 

í bókinni Design Thinking for the Greater Good. Innovation in the Social Sector. Þar er 

fjallað um 10 verkefni sem unnin hafa verið á vettvangi opinberra stofnana og 

grasrótarsamtaka í Bandaríkjunum, Bretlandi, Ástralíu, Írlandi, Kanada og Mexíkó. 

Verkefnin sem fjallað er um í rannsókninni eru jafn ólík og þau eru mörg. Meðal annars er 

sagt frá því hvernig tekist var á við atvinnuleysi ungs fólks á Írlandi, ferlabreytingar hjá 

matvæla- og lyfjaeftirliti Bandaríkjanna og umbreytingu á þjónustu í heilsuvernd barna í 
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Texas. Niðurstöðurnar sýndu meðal annars mikilvægi þess að breyta og uppfæra gamla 

og úrelta stjórnsýsluferla sem endurspegla ekki tæknilega þróun eða breyttar 

samfélagslegar áherslur nútímans (Liedtka, Salzman og Azner, 2017).  

Verkefnin í rannsókninni voru unnin á ólíkum forsendum. Sum voru unnin í samstarfi 

við ráðgjafafyrirtæki eða háskóla, í öðrum var komið á laggirnar sérstökum einingum eða 

einskonar tilraunastofum. Þá voru áherslurnar í verkefnunum fjölbreyttar og aðferðir 

hönnunarhugsunar nýttar á ólíkan máta eftir því. Til dæmis var í sumum verkefnanna lögð 

ríkari áhersla á aðferðir á borð við kortlagningu á ferðalagi viðskiptavina (e. journey-

mapping) og erkitýpur eða sögupersónur (e. personas), sem eru til þess fallnar að laða 

fram nýjar upplýsingar út frá notendum. Í öðrum verkefnum var hins vegar lögð ríkari 

áhersla á fræðslu og að kanna fyrirliggjandi viðhorf innan rekstrareininganna. Í nánast 

öllum verkefnunum var notast við hugarflæði, notendaviðtöl og rannsóknir og vinnslu 

frumgerða (Liedtka, Salzman og Azner, 2017).  

3.4 Hönnunarhugsun og sjálfbærni 

Áherslur í þróun á aðferðum hönnunar hefur í sífellt auknum mæli færst yfir á 

samfélagsleg viðfangsefni, svið þar sem aðkoma hönnuða var nokkuð takmörkuð áður. 

Þar hefur IDEO meðal annars verið í leiðandi hlutverki þar sem fyrirtækið hefur tekið að 

sér fjölmörg verkefni sem snúa að heilbrigðismálum, opinberri þjónustu, matarsóun og 

svo framvegis (openIDEO, 2017). Meðal annars hafa rannsóknir á notkun aðferðanna 

innan samfélagslegra verkefna sýnt mikilvægi þess að breyta og uppfæra gamla og úrelta 

stjórnsýsluferla sem endurspegla ekki þá tæknilegu þróun eða breyttar samfélagslegar 

áherslur nútímans (Liedtka, Salzman og Azer, 2017). 

Á síðustu árum hefur verið mikil umræða um hvernig nýta megi aðferðir 

hönnunarhugsunar til að auka sjálfbærni og takmarka sóun og úrgang í hagkerfinu 

(Urbinati, Chiaroni og Chiesa, 2017). Í stað hins línulega hagkerfis (e. linear economy) 

nútímans, sem byggir á að hráefni er nýtt til þess að framleiða fullunnar vörur sem á 

endanum verða úrgangur að líftíma þeirra loknum, kæmi „hringlaga hagkerfi“ (e. circular 

economy), þar sem allt efni er fullnýtt. Hugmyndin sem sækir fyrirmynd sína til 

náttúrunnar og byggir á vistkerfum (e. eco-systems) hennar þar sem allt er hluti 

hringrásar. Þannig er allt hráefni hluti af lokuðu kerfi þar sem auðlindir og aðföng eru 

endurnýtt og haldið inni í hringiðu framleiðslu og notkunar sem er talið leiða til þess að 
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skapa aukið virði fyrir fyrirtæki yfir lengri tíma (McDonough og Brungaurt, 2002; Urbinati, 

Chiaroni og Chiesa, 2017; Lacy og Rutquist, 2015).  

Hugmyndin byggir meðal annars á þeim möguleikum sem hafa skapast í kjölfar 

tækniþróunar og upplýsingamiðlunar, þar á meðal Internet hlutanna (e. Internet of 

Things). Auðveldari samskipti einfalda t.a.m nýtingu á öllu hráefni sem fellur til í 

framleiðslu, sem m.a. leiðir til takmörkunar úrgangs og mögulega eflingu á 

endurnýjanlegum orkugjöfum (Webster, 2016). Þar er byggt á fyrri kenningum um „frá 

vöggu til vöggu“ hagkerfið (e. Cradle-to-cradle) (McDonough og Brungaurt, 2002) og „bláa 

hagkerfið“ (e. Blue economy) (Pauli, 2010) en talið er að ör tækniþróun á síðustu árum, 

sérstaklega á sviði samskipta (Internet hlutanna, samfélagsmiðlar) hafi gert það að 

verkum að atvinnulífið er að kveikja á hugmyndinni sem raunhæfum valkosti í starfsemi 

fyrirtækja og stofnana (Chesire, 2015). Þessi nálgun á hönnun í framleiðslu felur m.a. í sér 

að framleiðslutæki og ferlar eru hannaðir og byggðir upp á annan máta bæði til að 

hámarka nýtingu hráefnis og takmörkun úrgangs. Þá felur þetta í sér endurhönnun á 

framleiðslutækjum og vélbúnaði þannig að byggingarefni framleiðslutækjanna sjálfra sé 

endurnýtanlegt (Webster, 2016). 

Töluvert hefur verið birt af dæmisögum um fyrirtæki sem hafa innleitt áherslur 

hringlaga hagkerfis í starfsemi sína sem finna má inni á heimasíðum ýmissa 

ráðgjafafyrirtækja sem og fyrirtækjanna sjálfra (sjá til dæmis McKinsey, 2011; Accenture, 

2014; Ellen MacArthur Foundation, 2017; Renault, 2017). Urbinati, Chiaroni og Chiesa 

(2017) benda þó á í rannsókn sinni að skortur sé á skilgreiningu fyrir fyrirtæki til að taka 

áherslur hringlaga hagkerfis inn í stefnumótun og óljóst sé hvort þau fyrirtæki og stofnanir 

sem tiltekin eru í dæmisögum styðjist við sambærilegar skilgreiningar á hugmyndinni í 

starfsemi sinni. Í grein þeirra, Towards a taxonomy of circular economy business models 

er lagt til hvernig mæla megi að hve miklu leyti fyrirtæki eru að innleiða hringlaga hagkerfa 

í starfsemi sinni í þeirri von að niðurstöðurnar geti einfaldað fyrirtækjum í framtíðinni að 

taka inn áherslur þess í framleiðslu og stefnumótun (Urbinati, Chiaroni og Chiesa, 2017).  

3.5 Er hönnunarhugsun að skila ávinningi? 

Liedtka, King og Bennet (2013) í samstarfi við Design Management Institute (DMI) unnu 

rannsókn á því hvernig fyrirtæki og stofnanir á heimsvísu hafa notað aðferðirnar. Í fyrri 

fasa rannsóknarinnar var rætt við aðila sem störfuðu við að mynda brú milli 
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viðskiptalífsins og hönnunar og veita stjórnendum ráðgjöf og stuðning til að skilja og nýta 

möguleika í beitingu hönnunar í starfsemi sinni. Þar kom í ljós að töluverðir hnökrar voru 

í samstarfi aðilanna sem komu frá fyrirtækjunum og hönnuðanna, meðal annars varðandi 

hver stýrir og hefur eignarhald á hönnun. Meira að segja hugtakið sjálft, þ.e. hönnun, var 

umdeilt. Það var óljóst hvar ábyrgðin lá þegar kom að nýsköpun þar sem ólíkir hópar innan 

fyrirtækjanna unnu að rannsóknum og þróun og takmarkað samtal átti sér stað milli 

hópanna. Þessi skortur á samtali leiddi af sér núning og átök í samstarfinu. Þá lögðu ólíkir 

aðilar mismunandi skilning í hugtakið „hönnunarhugsun“. Einn hópur viðmælenda taldi 

hugtakið eiga við „það sem hönnuðir gera“ og sáu engan mun á hönnun og 

hönnunarhugsun. Annar hópur var mótfallinn hugtakinu og taldi að hönnun miðaði meira 

að því að gera en að hugsa (sbr. design thinking). Enn aðrir sáu hönnunarhugsun sem 

aðferðir í lausnaþróun sem væri hægt að beita á alla þætti í starfsemi fyrirtækisins. Að 

lokum var umdeilt hvernig og hverjum átti að kynna aðferðir hönnunarhugsunar í upphafi 

verkefna. Viðmælendur höfðu mjög mismunandi viðhorf gagnvart því hvort farsælt hafi 

verið að kenna stjórnendum aðferðir hönnunarhugsunar. Ákveðinn hópur taldi að 

menntaðir hönnuðir ættu að stýra verkefnum byggðum á aðferðum hönnunarhugsunar 

og því hefði þjálfun stjórnenda dregið úr gæðum verkefnanna (Liedtka, King og Bennet, 

2013).  

Í öðrum fasa rannsóknarinnar Liedtka, King og Bennet var skoðað hvaða skref ýttu 

undir farsæla úrlausn verkefna að mati viðmælenda byggt á upplýsingum m.a. frá 

fyrirtækjunum IBM, 3M, Suncorp, Toyota, Intuit, góðgerðarsamtökunum The Good 

Kitchen í Danmörku og borgaryfirvöldum í Dublin á Írlandi. Þegar þessi verkefni voru 

skoðuð kom í ljós að einn af þeim þáttum sem einkenndi farsæla lausnaþróun var gott 

samstarf stjórnenda og hönnuða þar sem í stað átaka um eignarhald á ákveðnum 

verkefnum voru hönnuðirnir viljugir til að deila þekkingu sinni og stjórnendurnir opnir 

fyrir nýjum aðferðum og nýrri hugsun (Liedtka, King og Bennet, 2013). Rannsóknin sýndi 

að fyrirtæki og stofnanir eru að nýta hönnunarhugsun í ólíkum tilgangi. Einn hópur 

viðmælenda var að leita eftir að breyta innri ferlum; aðrir til þess að bæta samskipti sín 

við viðskiptavini (e. customer engagement); þriðji hópur fyrirtækja leitaðist við að taka 

upp hönnunarhugsun í stjórnun og stefnumótun og byggja upp reynslu og þekkingu innan 

fyrirtækisins á aðferðunum; og að lokum fjórði hópurinn sem notaði hönnunarhugsun til 

að takast á við samfélagsleg verkefni (Liedtka, King og Bennet, 2013).   
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Í niðurstöðum sínum greina Liedtka, King og Bennet þau meginatriði sem stuðluðu að 

góðum árangri í verkefnunum sem voru til skoðunar í rannsókninni. Fyrsta atriðið er 

endurskilgreiningin (e. reframing) á viðfangsefninu þar sem aðferðir hönnunarhugsunar 

hjálpuðu til við að finna réttu spurningarnar og skilgreina þannig verkefnið á nýjan leik. 

Að mati viðmælenda borgaði það sig að eyða meiri tíma í upphafi verkefnisins til að kanna 

viðfangsefnið á opinn máta og tryggja þannig að lausnin endurspeglaði raunverulega þörf. 

Annað atriði var hönnun sem tæki til að bæta samstarf. Aðferðir hönnunarhugsunar voru 

taldar auka skilning ólíkra aðila og jafnvel hjálpa til við að nýta styrkleika einstaklinga með 

mismunandi bakgrunn. Þá voru aðferðirnar taldar hjálpa við að skilja betur 

viðskiptavinahópinn og veita innsýn til að tryggja að lausnir hentuðu raunverulegum 

notendahópi. Í þriðja lagi töldu viðmælendur aðferðir hönnunar taka vel á 

óvissuþættinum í verkefnaþróun og viðmælendur vísuðu til þess að þessi opna nálgun 

væri innan þægindaramma hönnunar sem stjórnendur fyrirtækja eru ekki vanir að vinna 

með í sínu verkefnaskipulagi. Að lokum var aukinn hraði í lausnaþróun talinn einn af 

meginatriðum þar sem samstarf ólíkra aðila innan verkefna skilaði betri innsýn á öllum 

stigum og dró þannig úr skrifræði innan starfseininganna sem oft getur haft hamlandi 

áhrif í lausnaþróun og dregið úr hraða (Liedtka, King og Bennet, 2013). Þessi síðasti þáttur 

getur einnig rímað við kenningar um að snögg vinnsla frumgerða og prófanir geti 

einfaldað ákvarðanatöku og hjálpað stjórnendum að minnka óvissu í vöruþróun og þannig 

aukið skuldbindingu fyrirtækja í nýsköpun þar sem þeir hafi eitthvað haldbært til að 

byggja ákvörðun sína á (Martin, 2017). Þannig (rímar reynsla viðmælenda 

rannsóknarinnar að stórum hluta við þau atriði sem Kelley, Martin, Cross og fleiri nefna 

sem mögulegan ávinning af aðferðum hönnunarhugsunar og þau fimm skref sem Kelley 

skilgreinir í aðferðum IDEO (Kelley, 2016; Martin, 2009; Cross, 2011; Lockwood, 2010). 

Rannsókn Liedtka, King og Bennet sýndi ávinning af notkun hönnunarhugsunar í 

breyttum hugsunarhætti hjá starfsfólki innan verkefna og fyrirtækja, breytingum á 

samtali þvert á deildir og breytta upplifun viðskiptavina á vörum og þjónustu. Hinsvegar 

áttu rannsakendur erfitt með að meta beinan fjárhagslegan ávinning verkefnanna sjálfra 

enda rannsóknin ekki sett upp til að mæla þær breytur sérstaklega (Liedtka, King og 

Bennet, 2013).  
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Danska hönnunarmiðstöðin (e. Danish Design Centre) hefur þróað svokallaðan 

Hönnunarstiga til að mæla upp að hvaða marki fyrirtæki eru að nýta sér hönnun og 

hönnunarhugsun í rekstri. Hönnunarstiginn var þróaður árið 2001 til að sýna með hversu 

ólíkum hætti fyrirtæki væru að nýta sér aðferðir hönnunar og áhersla lögð á að sýna fram 

á að virðisaukning fyrirtækja héldist í hendur við aukna notkun á hönnun. Fyrirtæki raðast 

hærra á stigann eftir því hversu stórt hlutverk hönnun spilar í heildarstefnu þeirra (Danish 

Design Centre, 2015).  

 

Mynd 6: Hönnunarstiginn (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti og Mennta- og 
menningarmálaráðuneyti, 2014) 

Á mynd 6 má sjá fjögur þrep hönnunarstigans eins og hann er settur fram í 

hönnunarstefnunni fyrir Ísland árin 2014-2017 (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti og 

Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2014) ásamt skilgreiningum á ólíkum stigum hans. 

Á myndinni koma jafnframt fram niðurstöður rannsókna sem danska hönnunarmiðstöðin 

ásamt þarlendri húsnæðisstofnun (e. National Agency for Enterprise and Housing) unnu 

árin 2003 og 2007 og þar sem könnuð voru efnahagsleg áhrif hönnunar innan viðskipta 

og stjórnsýslu í Danmörku. Þar er hlutfalli danskra fyrirtækja raðað á viðeigandi þrep 

hönnunarstigans eftir árum, en yfir eitt þúsund fyrirtæki voru skoðuð í rannsókninni. 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru að 22% tekjuaukning varð hjá þeim fyrirtækjum sem 

fjárfestu í hönnun auk þess sem þau sköpuðu fleiri störf og fluttu meira út en önnur 

fyrirtæki. Niðurstöðurnar sýndu að enn er svigrúm hjá fyrirtækjum að nýta betur aðferðir 
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hönnunar í starfsemi sinni. Hönnun sé ennþá beitt á afmörkuðum sviðum hjá fyrirtækjum 

og að stærstum hluta takmarkist hún við stílfærslu á vörum, umbúðum og þjónustu 

(Danish Design Centre, 2015).  

Árið 2016 birti danska hönnunarmiðstöðin nýjar tölur um hlutfall fyrirtækja á 

hönnunarstiganum sem byggði á samtali við 805 stjórnendur danskra fyrirtækja. 

Niðurstöðurnar sýna að 40% fyrirtækja tilheyra fyrsta þrepinu og telja að hönnun sé ekki 

notuð meðvitað í starfsemi þeirra, 15% fyrirtækja tilheyra öðru þrepi hönnunarstigans og 

nýta hönnun í stílfærslu, 30% fyrirtækja nota hönnun sem hluta af þróunarferli vöru eða 

þjónustu og einungis 13% nota hönnun í stefnumótun og sem óaðskiljanlegan hluta í 

nýsköpunarferli. Í skýrslunni kemur jafnframt fram að 74% fyrirtækja telja að hönnun skili 

sér í auknum hagnaði og af þeim töldu 40% að notkun á aðferðum hönnunar skipti miklu 

eða mjög miklu máli þegar kæmi að hagnaði, þar af 90% fyrirtækja sem tilheyra fjórða 

þrepi hönnunarstigans og hafa víðtækasta reynslu af notkun á aðferðum hönnunar í 

rekstri (Danish Design Centre, 2016).  

Þá töldu 80% svarenda að notkun á aðferðum hönnunar styrkti vörumerki þeirra 

töluvert, 68% að aðferðir hönnunar auki ánægju viðskiptavina og 69% að aðferðirnar 

skapi þeim forskot á markaði og skapi sérstöðu (e. differentiation). Af þeim 40% fyrirtækja 

sem ekki nota hönnun í starfsemi sinni svaraði 86% að ástæða þess væri að þau sæju ekki 

hönnun sem eitthvað sem skipti máli fyrir þeirra rekstur. Rannsóknin sýndi einnig að 

munur var milli stórra fyrirtækja með yfir 100 starfsmenn og minni fyrirtækja í notkun á 

aðferðum hönnunar þar sem stóru fyrirtækin nýttu hönnun í mun ríkari mæli í starfsemi 

sinni (Danish Design Centre, 2016). Sambærilegar rannsóknir hafa ekki verið gerðar hér á 

landi og því liggja ekki fyrir samanburðarhæfar upplýsingar um nýtingu íslenskra 

fyrirtækja og stofnana á hönnun í rekstri. 

Breska Hönnunarráðið (The Design Council) gaf árið 2015 út skýrsluna 

Hönnunarhagkerfið (e. The Design Economy) þar sem leitast er við að gera skil á virði 

hönnunar í bresku efnahagslífi en í skýrslunni er meðal annars stuðst við staðla frá bresku 

hagstofunni. Þar er lögð áhersla á að kanna notkun á aðferðum hönnunar í breiðum 

skilningi innan breskra fyrirtækja og stofnana og byggir á rannsóknum ráðsins frá árunum 

2005-2010. Með hugtakinu „hönnunarhagkerfi“ er átt við virði sem skapast af notkun á 

aðferðum hönnunar þvert á atvinnulífið, allt frá hefðbundnari skilgreiningu á hönnun á 
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borð við vefhönnuði og grafíska hönnuði til greina þar sem hönnun er ekki í fararbroddi 

en stuðlar að farsælli útkomu, til dæmis verkfræðihönnun í bíla- og flugvélaframleiðslu, 

sjá mynd 7.   

 

Mynd 7: Skilgreining breska hönnunarráðsins á hönnun innan „hönnunarhagkerfisins“ (Design Council, 
2015) 

Mælikvarðarnir sem hönnunarráðið styður sig við taka mið af vergum virðisauka (e. 

gross value added), framleiðni, veltu fyrirtækja, atvinnusköpun og útflutningi á vörum og 

þjónustu. Þar á meðal er að finna samantekt á virðisaukningu hönnunar í starfsemi 

fyrirtækja. Niðurstöður skýrslunnar sýna meðal annars að hönnun skilaði 71,7 milljarða 

punda til breska hagkerfisins árið 2013 sem samsvarar 7,32 % af heildar virðisauka breska 

hagkerfisins, að 5 % vinnuafls í Bretlandi vinnur hönnunartengd störf og hönnunargeirinn 

skapaði þrisvar sinnum fleiri störf en annar iðnaður að meðaltali (Design Council, 2015).  

Upplýsingar um vergan virðisauka hönnunar í Bretlandi byggir á rannsóknum bresku 

hagstofunnar sem framkvæmd var á árunum 2008-2013 (Design Council, 2015). 

Niðurstöðurnar sýna að virðisauki hönnunar er 52,6 milljarðar punda innan atvinnugreina 

þar sem hönnun er ekki þungamiðja verkefna, til dæmis hjá fjármálafyrirtækjum og í 

bankastarfsemi. 19,1 milljarður punda er samanlögð tala virðisauka hönnunargreina og 

skiptist nokkuð jafn milli hönnuðastarfa og þeirra sem vinna tengd störf. Þá sýndu 

niðurstöður skýrslunnar að framleiðni starfsmanna sem vinna hönnunartengd störf er 

41% hærri en meðaltal annarra starfsmanna þar sem hver starfsmaður skilar að meðaltali 
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47,400 pundum í afköstum (virðisauki á hvern starfsmann) meðan meðaltalið er 33,600 

pund á starfsmann í öðrum störfum (Design Council, 2015).  

Í ársskýrslu hönnunarráðsins fyrir starfsárið 2005-2006 sýndu niðurstöður rannsókna 

að fyrir hver 100 pund sem nýtt voru til fjárfestingar tengt hönnun skilaði það sér í tekjum 

upp á 225 pund (Design Council, 2006). Þessar niðurstöður gefa áhugaverða innsýn þó 

svo að ljóst sé að hönnunarráðið vinnur að hagsmunum aðildarfélaga sinna með því að 

taka saman upplýsingarnar og varpa ljósi á mikilvægi hönnunar í bresku samfélagi. 

Niðurstöður nýrrar könnunar sænsku samtakanna Teknikföretagen árið 2017 styðja að 

við niðurstöður bresku rannsóknirnar og sýna að fyrirtæki sem nýta hönnun til 

stefnumótunar eða nýsköpunar njóta um það bil 67% betri fjarhagslegrar afkomu en 

önnur fyrirtæki. Könnunin byggir á 2 samanburðarrannsóknum á slembiúrtaki 1000 

sænskra fyrirtækja, þar af í kringum 300 tæknifyrirtæki, yfir 8-12 ára tímabil. Í 

rannsókninni var meðal annar stuðst við mæliaðferðir danska hönnunarstigans 

(Teknikföretagen, 2017).   

Enn er unnið í því að þróa mælitæki til að kanna betur efnahagsleg áhrif hönnunar og 

útbreiðslu á aðferðum hönnunar í starfsemi fyrirtækja (Design Council, 2017). Einnig 

hefur verið bent á mikilvægi þess að þróa mælitæki fyrir notkun á aðferðum hönnunar 

innan samfélagslegra verkefna sem byggir á öðrum breytum en áherslur atvinnulífsins 

kveða á um. Það er ekki síst til þess fallið að auðvelda stofnunum að taka upp aðferðir 

hönnunarhugsunar og nota hönnun til þess að bæta ferla og efla þannig starfsemi sína 

(Hoo Na, Choi, Walters, Lam og Green, 2017).  

3.6 Þriðja bylgja hönnunarhugsunar, og hvað svo? 

Líkt og fjallað hefur verið um hér að ofan einkennist þriðja bylgja hönnunarhugsunar af 

áherslunni á að hönnunarhugsun nýtist best ef aðferðir hennar eru innleiddar í 

stefnumótun fyrirtækja og stofnana sem og í heildarstarfsemi þeirra. Í raun hafi þessi 

innleiðing áhrif á það hvernig starfsmenn fyrirtækisins hugsa, taka ákvarðanir og sinna 

verkefnum sínum. Framþróun á aðferðum hönnunar og áhuga atvinnulífsins á 

hönnunarhugsun er talin tengjast tæknilegri þróun og aukinni óvissu á fyrirtækjamarkaði 

órjúfanlegum böndum. Þá er ákall eftir lausnum sem bjóða upp á einfaldleika í notkun 

þegar tæknin verður sífellt flóknari og notendur vilja upplifa að þeir hafi forsendur til að 

skilja breytingarnar á umhverfi sínu sem eru að eiga sér stað. Áherslan á sjálfbærni, 
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takmörkun á sóun hráefna og umhverfissjónarmið fer vaxandi. Síðast en ekki síst fer 

samkeppni á heimsmarkaði harðnandi eftir því sem tæknilegt forskot Vesturlanda 

minnkar og áhersla er lögð á nýsköpun út frá nýjum forsendum. 

Í dag býður fjöldi fyrirtækja sem sérhæfa sig í fyrirtækjaráðgjöf upp á þjónustu við 

fyrirtæki á sviði hönnunarhugsunar. Þau sérhæfa sig ýmist í innleiðingu 

hönnunarhugsunar á sviði stefnumótunar, heildarskipulagi fyrirtækja og stofnana, 

þjónustuhönnun, vörumerkjaþróun, hringlaga hagkerfis, starfsmannamálum og svo 

framvegis. Þá hefur á undanförnum árum átt sér stað áhugaverð þróun þar sem stór 

ráðgjafafyrirtæki eru að kaupa hönnunarfyrirtæki til að bæta þjónustu sína á þessu sviði. 

Þar má nefna til dæmis kaup ráðgjafafyrirtækisins Accenture á hönnunarstofunni Fjord 

árið 2013, McKinsey keypti Lunar árið 2015, Deloitte keypti Heat árið 2016 og svo mætti 

lengi telja (Hurst, 2013; Vanhemert, 201; Gianatasio, 2017). Þróunin virðist ætla að halda 

áfram í þessa átt en núna í nóvember 2017 keypti Accenture annað 250 manna 

hönnunarfyrirtæki, Karmarama (Gianatasio, 2017). Sífellt aukin áhersla á notkun á 

aðferðum hönnunarhugsunar í starfsemi fyrirtækja og stofnana, tæknilegar framfarir, 

aukin áhersla á stafræna markaðssetningu og samþætting á notendaviðmóti og 

markaðssetningu eru allt þættir sem eru taldir styðja við þessa þróun.  

Ekki eru allir sammála hvernig megi túlka þessi kaup á hönnunarfyrirtækjum, hvort um 

sé að ræða jákvæða þróun og sýni uppgang hönnunar eða hvort sjálfstæð 

hönnunarfyrirtæki eigi sífellt erfiðara með að lifa af á markaðnum eins og hann er í dag. 

Því til stuðnings hefur verið vísað til lokunar nokkurra farsælla hönnunarfyrirtækja á 

síðustu árum, þar á meðal Berg í London og Smart Design í San Francisco (Vanhemert, 

2015). 

Aðferðir hönnunarhugsunar eru ekki hafnar yfir gagnrýni og á undanförnum árum hafa 

m.a. menntaðir hönnuðir gagnrýnt hvernig aðferðir hönnunarhugsunar eru settar fram 

sem einfaldað, formfast ferli (Dorst, 2011; van Reine, 2017). Auk þess hefur verið bent á 

að beiting aðferðanna sé ekki að skila sér í sundrandi nýsköpun (Nussbaum, 2013; 

Verganti, 2016). Hér er vísað til skilgreiningar Clayton Christensen um sundrandi 

nýsköpun (e. disruptive innovation) sem einkennist af því að ný vara eða þjónusta nær 

tangarhaldi á jaðri markaðarins sem sífellt vinnur til sín markaðshlutdeild og nær á 

endanum markaðsráðandi stöðu. Þar með er rótgrónum fyrirtækjum ýtt út af 
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markaðnum, oft með því að endurskilgreina markaðinn eða lausnina þannig að fyrri 

útgáfur verða úreltar (Christensen 1997).  

Í bók sinni, Creative Intelligence, fjallar Nussbaum um mikilvægi sköpunarkraftsins í 

tengslum við sundrandi nýsköpun (e. disruptive innovation) (2013). Í því samhengi telur 

hann nauðsynlegt að skoða hvernig stofnanir og fyrirtæki byggja upp teymissamstarf og 

vinnustaðamenningu sem ýtir undir sköpunarkraft heildarinnar en ekki að einblína á 

einstaklingana innan starfseiningarinnar. Nussbaum bendir jafnframt á það að reynsla 

þeirra sem hafa unnið með hönnunarhugsun út frá forsendum atvinnulífsins hefur verið 

sú að sköpunarferlið hefur verið sett í formfastara mót, m.a. línulegt ferli, sem hefur gefið 

af sér stigvaxandi þróun (e. incremental change) en hafi ekki leitt til sundrandi nýsköpunar 

(Nussbaum, 2013). Skortur er á rannsóknum hvað varðar tengingu hönnunarhugsunar við 

sundrandi nýsköpun auk þess sem erfitt er að skilgreina hvað er sundrandi nýsköpun í 

raun (King og Baatartogtokh, 2015). Stofnendur Airbnb hafa til dæmis fjallað um að þeir 

hafi nýtt sér aðferðir hönnunarhugsunar í stofnun fyrirtækisins en deilt er um hvort 

þjónusta þeirra geti fallið undir skilgreininguna á sundrandi nýsköpun (Guttentag og 

Smith, 2017).  

Verganti fjallar um takmarkanir hönnunarhugsunar og þeirra aðferða sem IDEO hefur 

þróað í bókinni Overcrowded. Designing Meaningful Products in a World Awash with 

Ideas (2016). Þar á meðal telur hann nálgun aðferða hönnunarhugsunar takmarkast of 

mikið með nálgun á viðfangsefni út frá skilgreindum vandamálum sem hann telur að leiði 

til lausna sem byggja á stigvaxandi þróun. Þar tekur hann í sama streng og Nussbaum, þ.e. 

að þessi nálgun á aðferðir hönnunarhugsunar leiði ekki til sundrandi nýsköpunar. Einnig 

séu annmarkar á aðferðum hönnunarhugsunar að hún taki ekki nægilega vel á hvernig 

teymissamstarf er skipulagt til að skila hámarks árangri og styðja við gagnrýna hugsun í 

vinnsluferlinu (Verganti, 2016). 

Á grundvelli reynslu sinnar og rannsókna á aðferðum hönnunarhugsunar og nýsköpun, 

leggur Verganti til nýja aðferð fyrir notkun hönnunar í lausnaþróun, þ.e. hönnunardrifna 

nýsköpun eða Design Powered Innovation. Í einfölduðu máli telur Verganti að lykillinn að 

nýsköpun sé ekki að framleiða mikinn fjölda hugmynda í formi frjáls hugarflæðis heldur 

sé þörf á gagnrýnu samtali þar sem innsæi ráði för í leit að merkingarbærri (e. meaningful) 

lausn. Að hans mati koma byltingarkenndar hugmyndir um nýjar lausnir ekki í gegnum 
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samtal við notendur þar sem markmiðið sé ekki að bæta lausnir eins og þær eru eða að 

breyta forsendum þess af hverju þörf sé á viðkomandi lausn. Markmiðið telur Verganti 

vera að gera vandamál núverandi lausna úrelt með því að endurskilgreina aðstæðurnar í 

heild sinni. Í því samhengi vísar hann til dæmis til Apple og þróun fyrirtækisins á Ipod og 

síðar Iphone sem endurskilgreindi notkun á farsímum sem einskonar vettvang (e. 

platform) fyrir afþreyingu. Fyrirtækið hafi reitt sig á framtíðarsýn og innsæi Steve Jobs en 

ekki þróað vöruna í gegnum notendasamtal (Verganti, 2016). 

Enn er talin þörf á bættum skilningi og greinarbetri skilgreiningu á því hvað 

hönnunarhugsun er og felur í sér. Þó svo að samhljómur ríki um að aðferðin byggist á 

samkennd og notendamiðaðri lausnaþróun þá er ekki almennur skilningur á því hver getur 

og hvað þarf til að geta starfað sem hönnunarhugsuður (e. design thinker). Þá gætir 

mismunandi skilnings á því hvað hönnunarhugsun felur í sér meðal menntaðra hönnuða 

og þeirra sem hafa tileinkað sér aðferðir hönnunarhugsunar á öðrum forsendum (van 

Reine, 2017). Ljóst er að notkun hönnunarhugsunar er að verða vinsælli á sífellt breiðara 

sviði innan atvinnulífsins og mikil þróun hefur orðið á aðferðum hennar á síðustu árum.    

3.7 Samantekt  

Í fræðilegu yfirliti hefur verið fjallað um aðferðir hönnunarhugsunar, hlutverk hönnunar 

og hvernig beiting á aðferðum hennar hefur breyst á síðustu árum. Hönnun er talin eiga 

sífellt stærri þátt í stefnumótun innan fyrirtækja og í nýsköpun, vöruþróun, uppbyggingu 

innri ferla og straumlínulögun samskipta við viðskiptavini, stýringu og þróun vörumerkja. 

Aðferðir hönnunar eru taldar auka þekkingu og innsýn í gegnum virka upplýsingaleit og 

prófanir til að staðreyna hvort eftirspurn sé eftir tiltekinni lausn og lausnaþróun sé á réttri 

leið.  

Að ofan hefur heimildum og umfjöllun um aðferðir hönnunarhugsunar gróflega verið 

skipt niður á þrjú tímabil eftir þeim drifkröftum sem standa að baki kynningu og þróun á 

aðferðunum. Þegar fjöldi birtra greina um aðferðir hönnunarhugsunar er skoðaður má sjá 

hraða aukningu í umfjöllun um hönnunarhugsun og aðferðir hönnunar eftir árið 2001 

samkvæmt greiningu PubMed (PubMed, 2017). PubMed býður upp á leit að fjölda birtra 

greina eftir árum og þrátt fyrir að aðferðin skili ekki heildarmynd af birtingu greina ár 

hvert gefur niðurstaða leitarinnar ákveðna vísbendingu um vaxandi áhuga og umfjöllun 

um aðferðir hönnunarhugsunar.  
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Á mynd 8 hefur heimildum fyrstu bylgjunnar, sem er blálituð, verið skipt samkvæmt 

iðnaðar (e. Industrial) tengingu við hönnunarhugsun. Önnur bylgjan er appelsínugul og 

einkennist af tengingu heimilda um hönnunarhugsun við nýsköpun (e. Innovation) og að 

lokum er þriðja bylgjan, svartlituð, sem einkennist af tengingu heimilda um aðferðirnar 

við sjálfbærni. 

Mynd 8: Þrjár bylgjur hönnunarhugsunar og tenging við leitarorð í heimildum 

Fyrstu bylgjunni, sem nær aftur til ársins 1969, tilheyrir umfjöllun þar sem hönnuðir og 

tengdir aðilar eru í leiðandi hlutverki og áhersla lögð á að gera aðferðum hönnuða í 

rannsóknarvinnu og hugmyndaþróun skil. Innan þessarar fyrstu bylgju starfa hönnuðir 

áfram að þróun á nýtingu á aðferðum hönnunar á ólíkum sviðum sem styður síðan við 

seinni tvær bylgjur hönnunarhugsunar (Lawson, 1983; Bucciarelli, 1994; Cross, 2011; 

Rieple 2016). 

Tenging annarrar bylgju hönnunarhugsunar við nýsköpun nær aftur til ársins 1978. Það 

er þó ekki fyrr í kringum árið 2001 sem farið er að kynna aðferðir hönnunarhugsunar 

markvisst fyrir fyrirtækjum sem mótað ferli fyrir fyrirtæki og stofnanir til að ýta undir 

nýsköpun. Á tímabilinu 2001-2011 er farið að skoða hönnun innan óhefðbundnari 

verkefna en áður, t.d. hönnun á upplifun, ferlum og svo framvegis. Þessi bylgja er drifin 

áfram að stórum hluta af verkfræðingum (Kelley, 2016; Kelley, 2005; Verganti, 2009). Í 

fræðilegri umfjöllun er skilgreining á hugtakinu hönnunarhugsun í auknum mæli farin að 

taka mið af aðferðinni sem drifkrafti nýsköpunar frekar en tilvísun til rannsóknaraðferða 

hönnuða (Tonkinwise, 2011). Á þessum tíma taka stórfyrirtæki að innleiða 
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hönnunarhugsun í starfsemi sína með þróun sérstakra hönnunardeilda og byrja að aðlaga 

aðferðir og ferla hönnunarhugsunar að eigin starfsemi, þ.m.t. IBM, PepsiCo, Google og 

Intuit. Áhugi atvinnulífsins fer síðan aftur dvínandi og markast hjöðnun á vinsældum 

hennar meðal annars af útgáfu greinar Nussbaum árið 2011; sem áður hafði verið einn 

helsti talsmaður hönnunarhugsunar í tengslum við nýsköpun í bandarískum fjölmiðlum, 

þar sem hann lýsti því yfir að hönnunarhugsun væri misheppnuð tilraun (Nussbaum, 

2011; Nussbaum, 2015). 

Þriðja bylgjan einkennist af tengingunni við sjálfbærni sem nær aftur til ársins 1997. 

Það er þó ekki fyrr en í kringum árið 2012 sem áherslur hennar ná athygli atvinnulífsins 

og markast að stórum hluta af upphafi þess að stóru ráðgjafafyrirtækin sem sérhæfa sig í 

fyrirtækjaráðgjöf taka upp hönnunarhugsun sem hluta af sinni sérhæfingu. Þar má meðal 

annars nefna McKinsey, Accenture og fleiri og hér á landi býður meðal annars Capacent 

upp á ráðgjöf fyrir stefnumótun með aðferðum hönnunarhugsunar (Capacent, 2016; 

Edson, Kouyoumjian og Sheppard, 2017; Jeruchimowitz og Bull, 2017). Í umfjöllun um 

hönnunarhugsun er aukin áhersla lögð á að einfalda ferlana um notkun aðferðanna og 

gera þá aðgengilegri til að auðvelda stjórnendum fyrirtækja að tileinka sér aðferðirnar í 

starfi. Á sama tíma er vakning innan stjórnsýslunnar á Vesturlöndum um mikilvægi þess 

að nota aðferðir hönnunar til nýsköpunar og sjálfbærni. Aðrar heimsálfur nálgast sama 

tæknistig og bjóða lausnir sem eru vel samkeppnishæfar og því þurfi að taka inn fleiri 

þætti í lausnaþróun. Á mynd 8 sést einnig skýrt að bylgjurnar ganga ekki niður heldur er 

áframhaldandi töluverð þróun í fræðilegri umfjöllun innan hverrar og einnar þeirra. 

Fyrri rannsóknir hér á landi sýna að vöntun er á ferlum fyrir fyrirtæki til að stunda virka 

nýsköpun og vöruþróun, þar á meðal sundrandi nýsköpun, sbr. niðurstöður rannsóknar 

Melkorku S. Magnúsdóttur (2017). Jafnframt er áhugavert að skoða niðurstöður 

rannsóknar Aðalheiðar Ó. Guðmundsdóttur (2016) sem kannaði hvernig þátttöku 

starfsmanna í nýsköpun innan fyrirtækja er háttað hér á landi. Rannsóknin byggir á 

svörum 391 einstaklinga innan 75 fyrirtækja hér á landi og sýnir að 80% starfsfólks telji að 

yfirmenn hlusti á hugmyndir sínar og taki tillit til þeirra. Um 85% svarenda töldu að sig 

taka virkan þátt í að móta vinnu innan sinnar deildar. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndi 

einnig að um 44% töldu að skortur væri á ferlum til þess að deila þekkingu innan 
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fyrirtækisins og 59% töldu skorta svigrúm fyrir starfsmenn að vinna að umbótum 

(Aðalheiður Ó. Guðmundsdóttir, 2016).  

Þá sýnir umfjöllun Sigrúnar Thorlacius (2014) að samstarf hönnuða og fyrirtækja hefur 

reynst torvelt hér á landi. Bæði hefur það reynst erfitt fyrir fyrirtæki að skilja viðhorf og 

nálgun hönnuða á verkefni og fyrir hönnuðina sjálfa að skilja áherslur og þekkingu 

fyrirtækjanna. 

Í næstu köflum verður fjallað um rannsókn höfundar sem byggir á viðtölum við 13 

einstaklinga sem komið hafa að verkefnum sem byggja á aðferðum hönnunarhugsunar 

innan íslenskra fyrirtækja og stofnana. Markmið rannsóknarinnar er að skoða með hvaða 

hætti aðferðir hönnunarhugsunar hafa verið nýttar í íslensku atvinnulífi og hvernig 

reynsla innan verkefnanna endurspeglar kenningar fræðimanna um aðferðirnar.   
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4 Rannsóknaraðferð 

Rannsóknin beinist að því að fá innsýn í verkefni sem unnin hafa verið hér á landi eftir 

aðferðum hönnunarhugsunar, markmiðum verkefnanna og af hverju sú aðferð var valin 

við þróun þeirra. Einnig var leitast við að kanna reynslu viðmælenda af notkun aðferða 

hönnunarhugsunar í verkefnum; hvað að þeirra mati einkennir nýtingu aðferðanna í 

lausnaþróun; hvaða áskoranir komu upp í þróun verkefna og framkvæmd; og hvaða 

þættir ýttu undir árangur eða reyndust hamlandi. 

Gagnaöflun rannsóknarinnar byggist á þrettán einstaklingsviðtölum á hálfstöðluðum 

viðtalsgrunni (e. open semi-structured interviews). Viðmælendurnir hafa stjórnað eða 

komið að verkefnum hér á landi sem unnin hafa verið eftir aðferðum hönnunarhugsunar. 

Þar af voru tvö viðtöl tekin við aðila sem hafa einnig reynslu af notkun aðferðarinnar 

erlendis og endurspegla gögn þeirra viðtala reynslu viðmælendanna á breiðari grunni en 

einvörðungu á Íslandi.   

Í þessum kafla verður fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar og rakin sú leið sem 

rannsakandi fór í frá upphafi gagnasöfnunar fram að frágangi gagnaúrvinnslu.  

4.1 Aðferðir 

Markmið þessarar rannsóknar var að leita upplýsinga um reynslu og upplifun þátttakenda 

af notkun hönnunarhugsunar innan fyrirtækja og stofnana. Því voru aðferðir eigindlegs 

rannsóknarsniðs (e. qualitative research) valdar fyrir rannsóknina þar sem greiningin er 

byggð á túlkun á viðhorfi og upplifun viðmælenda á umhverfi og aðstæðum (Merriam, 

2009).   

Verklagið byggir á aðferðum grundaðrar kenningar (e. grounded theory) sem miða að 

því að leyfa gögnunum sjálfum að leiða rannsóknina og álykta niðurstöður út frá 

upplýsingum viðmælenda (e. discovery of theory from data) (Glaser og Strauss, 1967). 

Greining gagnanna byggir á þeim forsendum að þekking viðmælenda mótist af eigin 

túlkun á aðstæðum sem rannsakandi les úr og byggir á niðurstöður sínar (Kvale og Svend, 

2009). Í ljósi þess að viðmælendur og rannsakendur eru virkir túlkendur á viðfangsefninu 

er ekki mögulegt að alhæfa niðurstöður eigindlegra rannsókna á þýðið, líkt og aðferðir 

megindlegra rannsókna, en niðurstöður þeirra má nýta til að fá aukna innsýn og dýpri 

skilning á umfjöllunarefninu (Glaser og Strauss, 1967).  
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Hálfstöðluð viðtöl byggjast á spurningaramma, þ.e. lista yfir spurningar sem tengjast 

rannsóknarefninu, og ætlað er að veita ákveðinn grundvöll fyrir umræður um 

viðfangsefnið. Aðferðin býður hinsvegar upp á að rannsakendur hafa tækifæri til þess að 

fylgja eftir upplýsingum frá viðmælanda sem eru utan viðtalsrammans en geta gagnast 

rannsóknarmarkmiðunum (Flick, 2006). Í ljósi þess að rannsakendur sjálfir hafa mikil áhrif 

á hvernig aðferðum eigindlegra rannsókna er beitt, m.a. í framsetningu spurninga og 

eftirfylgni við efnisatriði viðtalsins sem og í túlkun á niðurstöðum, er skýrt og gagnsætt 

vinnsluferli fyrir framkvæmd rannsóknarinnar talið vera grundvallaratriði fyrir 

áreiðanleika rannsókna (Reay, Bouchal og Rankin, 2016). Í rannsókn þessari studdi 

rannsakandi sig við fræðilegar heimildir til að öðlast skýra og greinargóða innsýn í 

viðfangsefnið áður en rannsóknin var framkvæmd. Markvisst var unnið með skráningu á 

hugleiðingum rannsakanda í tengslum við rannsóknina frá upphafsstigum verkefnisins.  

Rannsakandi tengist ekki efninu á persónulegan máta utan þess að hafa áhuga á 

hvernig nýta má skapandi lausnir í rekstri fyrirtækja og stofnana; tækifærum og 

áskorunum sem felast í þverfaglegu samstarfi; hvernig leita megi upplýsinga í lausnaþróun 

á nýjum forsendum og bæta ferla.  

4.2 Framkvæmd rannsóknar og val á viðmælendum 

Gagnaöflun fór fram sumarið 2017, á tímabilinu 3. júlí fram til 1. september. Í upphafi 

rannsóknarvinnunnar var settur upp viðtalsrammi sem byggðist á skoðun rannsakanda á 

fræðilegum heimildum um viðfangsefnið. Lítillegar breytingar voru gerðar á upphaflega 

viðtalsrammanum eftir fyrstu tvö viðtöl rannsóknarinnar, byggt á þeirri innsýn sem 

viðmælendur veittu fyrir efnistökin, með það að markmiði að styrkja forsendur 

rannsóknarinnar.  

Viðmælendur rannsóknarinnar voru valdir út frá ákveðnum forsendum og fól það í sér 

nokkra rannsóknarvinnu að finna verkefni sem unnin hafa verið út frá aðferðum 

hönnunarhugsunar hér á landi. Forsendur fyrir vali á viðmælendum voru að verkefni 

þeirra væru unnin á Íslandi með notendamiðaða lausnaþróun að markmiði og nýttu sér 

að minnsta kosti fjögur skref hönnunarhugsunar í þróun og framkvæmd verkefna, sjá 

töflur yfir viðmælendur. Upplýsingar um mögulega viðmælendur fann rannsakandi með 

eftirfarandi aðferðum: a) í umfjöllun um verkefnin í birtu efni (Destination Austurland, 

Kvennadeildin, Menntamiðja, Grænmetisráðuneytið; b) í umfjöllun um eða í birtu efni 



 

55 

eftir viðmælendur (Guðrún Lilja Gunnlaugsdóttir, Karl Guðmundsson), c) fyrirlestrum 

Hönnunarmars (Stafræn framtíð, Arion banki); d) skv. ábendingum frá Capacent í 

tengslum við fyrirtækjaráðgjöf um Design Thinking (Gray Line, Verzlunarskóli Íslands, 

Sigurður Þorsteinsson); og e) í gegnum kynningu á starfsemi fyrirtækja í námskeiðinu 

„Forysta og leiðtoginn“ við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands haustið 2016 (Kolibri). Haft 

var samband við viðmælendur í gegnum síma, tölvupóst og skilaboðum á 

samfélagsmiðlum (Facebook). 

Leitað var til nokkurra aðila (fyrirtækja og stofnana) sem við fyrstu sýn virtust vinna 

eftir aðferðum hönnunarhugsunar en við nánari skoðun féllu þau verkefni ekki að 

forsendunum sem gefnar voru fyrir vali á viðmælendum. Einnig fékk rannsakandi 

ábendingu um verkefni innan opinberrar stofnunar sem unnið var með aðferðum 

hönnunarhugsunar sem ekki var klárað en ekki fékkst viðmælandi frá stofnuninni til 

þátttöku í rannsókninni. Einnig var leitað fleiri aðila sem gætu þekkt til verkefna eftir 

ábendingum, m.a. til Hönnunarmiðstöðvar Íslands. Upplýsingarnar frá 

Hönnunarmiðstöðinni voru þær að þrátt fyrir að hönnunarstiginn sé hluti af 

hönnunarstefnu Íslands á utanumhald fyrir áherslur hans ekki fastan samanstað innan 

miðstöðvarinnar sökum fjárskorts og bentu þau á að leita upplýsinga um verkefni hjá 

ráðgjafarþjónustunni Capacent. 

Viðtölin voru í flestum tilfellum tekin á vinnustað viðmælenda, rætt var við þrjá 

viðmælendur í gegnum Skype og í einu tilfelli fór viðtalið fram á kaffihúsi þar sem 

viðmælandinn rekur fyrirtæki erlendis en var staddur hér á landi í sumarfríi. Viðtölin voru 

flest á bilinu 50-70 mínútur að lengd en tvö þeirra voru nokkuð lengri, eða í kringum 120 

mínútur. Viðmælendur gáfu leyfi fyrir hljóðritun viðtalanna sem voru í kjölfarið afrituð 

innan við viku frá upptöku. Unnin voru greiningarblöð fyrir og eftir viðtölin þar sem leitast 

var við að leggja fram þær upplýsingar sem gætu aðstoðað við úrvinnslu efnisins. Enginn 

viðmælenda óskaði eftir nafnleynd.  

Í töflunum yfir viðmælendur er þeim flokkað eftir þeim þremur bylgjum 

hönnunarhugsunar sem fjallað var um hér að ofan. Í fyrstu töflunni er yfirlit yfir þá aðila 

sem hafa menntað sig á sviði hönnunar og tekið þátt í verkefnum byggt á þeim aðferðum 

sem þau hafa tileinkað sér í námi: 

 



 

56 

Tafla 3: Viðmælendur með rætur í fyrstu bylgju hönnunarhugsunar – menntaðir hönnuðir 

 

Næsta flokki tilheyra viðmælendur sem hafa tileinkað sér aðferðir hönnunarhugsunar 

byggt á aðferðum IDEO í gegnum verkefni og fyrri störf. Þessir viðmælendur vinna 

sjálfstætt með aðferðir hönnunar í sínum verkefnum. 
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Tafla 4: Viðmælendur með rætur í annarri bylgju hönnunarhugsunar – vinna eftir aðferðum IDEO 

 

Þriðji hópur viðmælenda vinnur verkefnin samkvæmt ráðgjöf fyrirtækja á þessu sviði 

eða vinna sem ráðgjafar og teymisstjórar með samstarfsfyrirtækjum eftir aðferðum 

hönnunarhugsunar.  

Tafla 5: Viðmælendur með rætur í þriðju bylgju hönnunarhugsunar - vinnsla verkefna í samstarfi við 
ráðgjafafyrirtæki eða veita ráðgjöf í gegnum fyrirtæki 
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Eins og sjá má í töflum 3-5 er viðmælendahópur rannsóknarinnar mjög fjölbreyttur, bæði 

hvað varðar menntun og bakgrunn. Yngsti viðmælandinn er 26 ára gamall og sá elsti um 

fimmtugt, sex konur tóku þátt í rannsókninni og sjö karlmenn þannig að kynjahlutföllin 

voru nánast jöfn. Það sem viðmælendurnir eiga sameiginlegt er hátt menntunarstig, 

þverfaglegur bakgrunnur og/eða reynsla af þátttöku í þverfaglegum verkefnum. Fimm 

viðmælenda eru fagmenntaðir hönnuðir sem starfað hafa á breiðu sviði hönnunar og 

jafnvel bætt við sig menntun á öðrum sviðum. Aðrir eru með háskólamenntun á sviði 

frumkvöðlafræði, viðskiptafræði, sjúkraþjálfunar, fjölmiðlafræði, menntavísindum og 

framtíðarfræði, tölvunarfræði og hagfræði til að nokkur dæmi séu nefnd. 

4.3 Viðtalsrammi rannsóknar 

Viðtalsramma rannsóknarinnar má í grófum dráttum skipta í fjóra hluta. Fyrsti hluti snýr 

að bakgrunni viðmælenda og hlutverki þeirra í verkefninu sem um ræðir í rannsókninni. 

Þeim var ætlað að veita betri innsýn í það sjónarhorn sem viðmælandinn nálgast 

verkefnið, hvort um sé að ræða fagmenntaðan hönnuð eða aðila með annan bakgrunn 

sem hefur tileinkað sér aðferðir hönnunarhugsunar í starfi. Annar hluti 
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spurningarammans snýr að bakgrunni verkefnisins; m.a. hver voru markmið verkefnisins, 

á hvaða forsendum var tekin ákvörðun um beitingu hönnunarhugsunar í verkefninu, hvort 

að utanaðkomandi ráðgjöf hafi verið fengin inn í verkefnið og hvort önnur verkefni hafi 

verið unnin innan stofnunarinnar eða fyrirtækisins eftir sömu forsendum. Þessir tveir 

hlutar endurspegla hversu fjölbreytt nálgun er á aðferðir hönnunarhugsunar og á hversu 

breiðu sviði verkefni sem unnin eru eftir aðferðunum geta verið. 

Þriðji hluti viðtalsrammans miðar að því að fá upplýsingar um hvernig verkefnin voru 

unnin og hvaða skref hönnunarhugsunar voru nýtt í þróun þeirra og framkvæmd. Leitast 

var við að skoða skipulag verkefnanna, hvort unnið væri eftir fastri verkáætlun og föstum 

tímasetningnum eða hvort verkefnin fái að þróast á nokkuð „lífrænan“ máta eftir því sem 

niðurstöður hvers skrefs sýndu í vinnslunni. Þessi hluti endurspeglar ólíkar nálganir á 

verkefni sem byggð eru á hönnunarhugsun, en eins og kemur fram í fræðilega kaflanum 

eru ólíkir skólar í hönnunarhugsun um skipulag og utanumhald verkefna.  

Í síðasta hluta viðtalsrammans er leitast við að skoða hver reynsla viðmælenda er af 

beitingu hönnunarhugsunar í verkefnum sínum, hvaða þættir gáfu góða reynslu og hvaða 

þættir gáfust ekki nægilega vel; hvað hafi komið á óvart ásamt öðrum spurningum sem 

miðuðu að upplifun og mati viðmælenda á notkun aðferðarinnar.  

4.4 Úrvinnsla gagna 

Við úrvinnslu gagna var aðferðum grundaðrar kenningar beitt og skiptist í þrjú skref. Í 

fyrsta skrefi leitaðist rannsakandi við að greina lýsingar og frásagnir viðmælenda, því næst 

að draga fram gegnumgangandi þemu úr gögnunum og að lokum að álykta um 

niðurstöður rannsóknarinnar (Flick, 2006).  

Samhliða afritun viðtalanna skráði rannsakandi hjá sér hugleiðingar og athugasemdir 

um rannsóknarefnið og hófst því úrvinnsla gagnanna samhliða gagnaöfluninni. Eftir að öll 

viðtöl rannsóknarinnar lágu fyrir í afriti voru þau kóðuð eftir aðferðum grundaðrar 

kenningar við úrvinnslu og unnið eftir opnum aðferðum þar sem áhersla er lögð á leyfa 

gögnunum að ráða för (Reay, Bouchal og Rankin, 2016). Drög að þemum rannsóknarinnar 

voru ákveðin út frá lýsandi flokkun á þessum kóðum eftir eiginleikum þeirra. Þá var farið 

markvisst í gegnum gögnin, setningar viðtalanna litaðar í samræmi við þann kóða sem 

best átti við og þemun og undirkóðarnir fullmótaðir (Flick 2006). Niðurstaða 
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greiningarinnar eru þrjú þemu: Annað sjónarhorn, Verðmætin í samtalinu og Ávinningur 

og annmarkar og skiptist hvert þeirra í 1-4 undirflokka:  

Tafla 6: Þemu og undirkóðar greiningar 

Þemu I: Annað sjónarhorn II: Verðmæti samtalsins III: Ávinningur og annmarkar 

Undirkóði 1 Óvissan „Enginn einn með lausn“ Valdefling og bættur starfsandi 
Undirkóði 2  Teymissamstarfið Arðsemi og verðmætasköpun 
Undirkóði 3  Traust Flókið og tímafrekt ferli 
Undirkóði 4  Smitáhrif  

 

Fyrsta þemað, Annað sjónarhorn, snýr að breyttri sýn viðmælenda á verkefnin þegar horft 

var á viðfangsefnið út frá notendamiðaðri lausnaþróun. Fjallað er um þau atriði sem 

einkenna verkefnin og þar má nefna óvissuna sem tengist ferlinu og hvernig viðmælendur 

og starfsfólk upplifði hana. Þessi óvissa var samkvæmt upplifun viðmælenda af tvennum 

toga, annars vegar óvissan í ytra umhverfi verkefnanna og hins vegar innan verkefnanna 

sjálfra þar sem endanleg niðurstaða í lausnaþróun var óljós í vinnsluferlinu.  

Annað þemað, Verðmæti samtalsins, snýr að áherslu hönnunarhugsunar á að opna 

samtölin, að fá sem flesta að borðinu við lausnaþróun og sem fjölbreyttastan hóp til að 

ná fram nýjum lausnum og þróun nýrra hugmynda í gegnum þverfaglegt samtal. Þar er 

fjallað um ýmsa þætti sem snerta teymissamstarfið, m.a. hvað reyndist vel og hvað 

reyndist hamlandi í því samhengi. Þá kemur mikilvægi trausts í ferlinu sterkt fram í máli 

þátttakenda og hvernig þeir hafa upplifað móttökur umhverfisins á þeim aðferðum sem 

þeir hafa tileinkað sér. 

Þriðja og síðasta þemað snýr að því hvað viðmælendur upplifðu sem ávinning og 

annmarka af notkun hönnunarhugsunar í verkefnum sínum og eru hugmyndirnar um 

ávinning af verkefnunum jafn fjölbreyttar og verkefnin eru mörg. Þar kemur mjög sterkt 

fram upplifunin á valdeflingu notenda og starfsmanna og er það í takt við áherslur og 

markmið verkefnanna sjálfra um notendamiðaða lausnaþróun. Einnig er fjallað um 

breytingar á starfsanda og vinnustaðamenningu og hvort viðmælendur tengi fjárhagsleg 

arðsemi við notkun hönnunarhugsunar. Þar er einnig fjallað um ólík viðhorf viðmælenda 

gagnvart aðferðum hönnunarhugsunar sem flokkast eftir því hvernig þeir raðast eftir 

ólíkum bylgjum hönnunarhugsunar. Þá er fjallað um að viðmælendur upplifa að ferlið sér 

flókið og tímafrekt. Þar spila inn í ólíkir þættir á borð við þrönga sýn á hönnun hér á landi 

og takmörkuðum skilningi á hlutverki hennar innan íslensks atvinnulífs. Þá er 
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hönnunarhugsunarferlið ólíkt hefðbundnum starfsháttum fyrirtækja og stofnana og nýir 

aðilar innan þeirra að ryðja sér til rúms í ákvarðanatöku í málum sem almennt er talin 

tilheyra rótgrónum ábyrgðarsviðum.  

4.5 Annmarkar rannsóknarinnar 

Einn helsti annmarki rannsóknarinnar er að hún byggist á reynslu og upplifun aðeins 

þrettán viðmælenda. Fleiri verkefni hafa verið unnin eftir aðferðunum hér á landi og því 

er ekki um tæmandi umfjöllun á notkun aðferðanna að ræða. Aðeins ein ábending barst 

um verkefni sem ekki var klárað en því miður fengust ekki viðmælendur frá því verkefni 

til þátttöku í rannsókninni. Að mati rannsakanda væri það áhugavert viðfangsefni að 

skoða í megindlegri rannsókn með hvaða hætti fyrirtæki telja sig nýta sér hönnun og 

aðferðir hönnunar eða hönnunarhugsunar í starfsemi sinni, viðhorf til mikilvægis 

hönnunar og hvort virk notkun á aðferðum hönnunar skili sér í fjárhagslegum ávinningi 

fyrir fyrirtæki og aukinni verðmætasköpun. Þá væri áhugavert að gera rannsókn á því 

hvernig stórfyrirtæki starfa að nýsköpun í dag og að hve miklu leyti þeirra aðferðir eru í 

samræmi við eða frábrugðnar aðferðum hönnunarhugsunar. Að lokum væri fróðlegt að 

skoða möguleika þess að auka samstarf á milli ólíkra mennta- og háskólastofnana til þess 

að ýta undir samstarf hönnunardeilda, arkitekta-, verk- og viðskiptafræðideilda að 

fyrirmynd finnska Alvar Aalto háskólans. 



 

62 

5 Niðurstöður 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvernig íslensk fyrirtæki og stofnanir hafa á 

síðustu árum nýtt sér aðferðir hönnunarhugsunar; á hvaða forsendum ákveðið var að 

nýta þær aðferðir; hver reynslan hefur verið af notkun hönnunarhugsunar í þróun og 

framkvæmd verkefna; hver ávinningur af beitingu aðferðarinnar hafi verið að mati 

viðmælenda og hverjir annmarkarnir kunni að vera. Gagnaöflun var byggð á eigindlegri 

aðferðafræði og grundvallaðist á skoðun fræðilegra heimilda um hönnunarhugsun. 

Greining á gögnunum leiddi af sér þrjú þemu sem hvert skiptist í 3-4 undirkóða og verður 

nánar fjallað um niðurstöður greiningarinnar í þessum kafla. 

Verkefnunum hefur verið skipt eftir þremur mismunandi bylgjum hönnunarhugsunar 

líkt og sjá má í töflum 3-5. Verkefnið Destination Austurland verður sett í hóp verkefna 

sem falla undir þriðju bylgjuna á þeim forsendum að það er unnið með 

ráðgjafafyrirtækinu Design Nation.  

Fyrstu bylgjunni tilheyra verkefni sem unnin eru af menntuðum hönnuðum sem byggja 

á þeim aðferðum sem þeir hafa tileinkað sér í gegnum hönnunarnámið og hafa þróað 

sjálfir nálgun verkefnanna. Verkefnin fá að þróast á nokkuð „lífrænan“ máta, þ.e. ekki 

með fasta verkefnaáætlun og tímafresti. Þá bera verkefnin ákveðinn frumkvöðlabrag á 

sviði hönnunarhugsunar þar sem viðmælendurnir eru að vinna á virkan máta í því að þróa 

aðferðirnar sem beitt er í verkefnunum. 

• Kvennadeild Landspítalans: Verkefnið fyrir kvennadeild Landspítala Íslands var leitt af 

Hlín Helgu Guðlaugsdóttur sem kom inn verkefnið í gegnum Líf styrktarfélag. 

Verkefnið fól í sér endurbætur á húsnæðinu, meðal annars nýrri móttöku, bættum 

merkingum og betri aðstöðu. Markmið Líf styrktarfélags er að bæta aðbúnað og 

þjónustu við konur og fjölskyldur þeirra á meðgöngu, í fæðingu og sængurlegu sem 

og kvenna sem þurfa umönnun vegna kvensjúkdóma. Hlín Helga kom inn í verkefnið 

með sterkan fókus á notendamiðaða lausnanálgun. Á þeim tíma, árið 2012, var hún 

að kenna við Listaháskóla Íslands námskeið í upplifunarhönnun og úr varð samstarf 

við Líf og Landspítalann.  

• Bláa lónið og 66°Norður: Sigurður Þorsteinsson er einn af eigendum 

hönnunarfyrirtækisins Design Group Italia þar sem hann starfar sem yfirmaður 

skapandi starfs (e. Chief Creative Officer), en fyrirtækið er með starfsstöðvar í Milano 
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á Ítalíu og New York. Hann útskrifaðist sem iðnaðarhönnuður árið 1992 og hefur 

lengst af starfað erlendis við ýmis verkefni. Hann hefur unnið með stórfyrirtækjum á 

borð við Unilever, 3M, ABB og PepsiCo þar sem hann hefur m.a. unnið að 

nýsköpunarverkefnum og aðstoðað við að setja upp hönnunardeildir (e. design 

centers). Sigurður hefur víðtæka reynslu af því að vinna með hönnun í viðskiptalegu 

samhengi og hefur unnið mikið með vörumerkjaþróun (e. branding) og vöruþróun. 

Sigurður hóf samstarf við 66°Norður árið 1997 ásamt eiginkonu sinni þar sem þau 

unnu að vörumerkjaþróun fyrir fyrirtækið, staðsetningu vörunnar á markaði og útlit 

vörulína. Samstarfinu lauk árið 2005 þegar fyrirtækið var selt fyrir margfalt hærri 

upphæð en verðmat nam árið 1997. Á svipuðum tíma hóf Sigurður samstarf við Bláa 

lónið og hefur þar meðal annars komið að vörumerkjaþróun, ímynd fyrirtækisins og 

„brand staðsetningunni“. Sigurður starfar ennþá náið með Bláa lóninu sem 

lykilstjórnandi mörkunar (Bláa lónið, 2015).  

• Grænmetisráðuneytið: Verkefnið var sett á laggirnar af Búa Aðalsteinssyni í samstarfi 

við hóp hönnuða, Connective Collective, og hafði verkefnið tvíþætt markmið. Annars 

vegar að vinna að nýsköpun með íslenskt landbúnaðarhráefni til að auka 

verðmætasköpun og takmarka sóun á hráefni, og hins vegar að sýna fram á mikilvægi 

hönnunar í lausnaþróun innan íslensks atvinnulífs. Björn Steinar Jóhannesson er einn 

af hönnuðunum sem unnu að verkefninu og er hann vöruhönnuður að mennt. 

Upphaflega var lagt upp með samstarf við Ölgerðina og Sölufélag Garðyrkjumanna um 

þróun á gosdrykk úr íslensku hráefni. Eftir fjölda heimsókna til ýmissa 

landbúnaðarframleiðenda var það niðurstaða hópsins að mest aðkallandi væri að 

minnka sóun í framleiðslu á gulrófum. Eftir töluverða tilraunastarfsemi með hráefnið 

þróaði hópurinn gulrófusýróp sem nýta mátti við matargerð auk þess sem þau 

uppgötvuðu að nýta má hátt sykurhlutfall rófunnar til vodkaframleiðslu. Sýrópið 

verður jafnframt undirstaðan fyrir þrjá gosdrykki sem hópurinn þróaði fyrir Ölgerðina 

(Björn Steinar Jóhannesson, 2016).  

• Borgarbókasafnið: Guðrún Lilja Gunnlaugsdóttir er deildarstjóri þjónustu og þróunar 

hjá Borgarbókasafninu og hefur notað aðferðir hönnunarhugsunar í stefnumótun fyrir 

bókasöfn borgarinnar síðustu tvö ár. Hún segir miklar breytingar vera að eiga sér stað 

á þjónustu bókasafna: „Það er miklu meira að þetta verði samkomustaður fyrir fólk 
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þó bækurnar verði alltaf ... en þá er svona verið að búa til pláss fyrir fólk til þess að 

svara ákveðinni samfélagslegri þörf“. Borgarbókasafnið hefur lokið 

stefnumótunarvinnunni og hefur nú hafið innleiðingarfasann, en þar sem um mörg 

bókasöfn er að ræða og takmarkað fjármagn fyrir verkefnið þá var tekin ákvörðun um 

að byrja á nokkrum stöðum. Verkefnið er komið lengst í Menningarmiðstöðinni í 

Gerðubergi (menningarmiðstöðin og bókasafnið hafa sameinast undir einu heiti). Þar 

hefur rýmið verið skipulagt upp á nýtt, barnahorn safnsins verið uppfært og fært 

framar innan safnsins, rýmið gert opnara með nýjum lægri bókahillum og bókakosti 

endurraðað til þess að endurspegla betur raunnotkun bókasafnsnotenda og hvernig 

þeir „ferðast“ um safnið. Guðrún Lilja hefur í verkefninu notað til grundvallar 

handbókina (e. tool-kit) Design Thinking for Libraries sem IDEO tók saman í samstarfi 

við starfsmenn bókasafna í 10 löndum á árunum 2013-2014.  

Annarri bylgjunni tilheyra verkefni og viðmælendur sem kynntust aðferðum IDEO í 

gegnum nám og störf en eru ekki menntaðir hönnuðir. Þeir starfa með aðferðum 

hönnunarhugsunar sjálfstætt innan þeirra verkefna sem þeir koma að og verkefnin eru 

fæst unnin samkvæmt fastri verkáætlun og viðmælendur eiga auðvelt með að vinna innan 

ferlisins án þess að hafa fyrirfram ákveðnar hugmyndir um endanlega niðurstöðu 

verkefnanna. Undir þessa bylgju falla: 

• Karl Guðmundsson: Frumkvöðull sem hefur unnið við fjölbreytt verkefni, flest tengd 

heilbrigðistækni, bæði hér heima og erlendis. Hann kynntist aðferðum 

hönnunarhugsunar þegar fyrirtækið sem hann starfaði fyrir átti í samstarfi við IDEO í 

Bandaríkjunum. Karl útskrifaðist sem sjúkraþjálfari frá Háskóla Íslands árið 1999 og 

stofnaði í kjölfarið sprotafyrirtæki í heilbrigðistækni. Árið 2011 hóf hann störf hjá Ekso 

Bionics þar sem hann vann að þróun og markaðssetningu gönguþjarka fyrir lamaða. 

Fyrirtækið hóf á þeim tíma samstarf við ráðgjafa IDEO sem varð til þess að Karl 

tileinkaði sér aðferðir hönnunarhugsunar í verkefnastjórnun, m.a. í þróun á 

skyndihjálparpökkum fyrir bandaríska hermenn, innan verkefna fyrir markaðsstofu 

Hafnarfjarðar, í þróun vörumerkis fyrirtækisins Florealis og nú síðast í hugmyndavinnu 

fyrir Hafnarfjarðarbæ um nýtingu húsnæðis St. Jósefsspítala.  

• Menntamiðja: Samráðsvettvangur sem ætlað er að byggja brýr á milli aðila innan 

skólasamfélagsins með áherslu á framþróun starfsgreinarinnar. Tryggvi Thayer er 
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verkefnastjóri Menntamiðju og hóf störf árið 2013 að loknu doktorsnámi í 

Bandaríkjunum í menntavísindum með áherslu á stjórnun, stefnumótun og framtíð 

menntunar. Tryggvi kynntist aðferðum hönnunarhugsunar í námi sínu úti og átti 

frumkvæðið að því að koma með þann vinkil inn í verkefnið. Tryggvi stóð fyrir 

hönnunarsmiðju árið 2013 sem hafði mótandi áhrif á starfsemi Menntamiðjunnar 

sem stóð meðal annars staðið fyrir netnámskeiðinu Samspil 2015. Netnámskeiðið var 

opið öllum og kennurum á öllum skólastigum (leik-, grunn- og framhaldsskóla) boðið 

að taka þátt og áhersla lögð á fræðslu um upplýsingatækni. Tryggvi hefur haldið 

nokkrar vinnustofur til kynningar á aðferðum hönnunarhugsunar innan skólageirans 

og dæmi eru um að skólastjórnendur og kennarar séu að tileinka sér aðferðirnar í 

starfi. 

• Inspirally: Sprotafyrirtæki sem vinnur að þróun hugbúnaðarlausnar sem aðstoðar 

skapandi fólk við að deila hugmyndum, eiga í samstarfi með því að safna hugmyndum 

í mynda- og myndbandsformi og býður upp á samskiptamöguleika fyrir 

teymissamstarf og áframhaldandi vinnslu með efnið sem safnað er. Einn af 

stofnendum Inspirally er Pétur Orri Sæmundsen (hann var einnig einn af stofnendum 

Kolibri) en hann tileinkaði sér aðferðir hönnunarhugsunar í starfi árið 2012.  

Þriðju bylgjunni tilheyra þau verkefni sem eru unnin í samstarfi við ráðgjafa og 

ráðgjafafyrirtæki og einkennast af því að þau eru unnin eftir fastri og tímasettri 

verkáætlun sem unnin er í samstarfi við ráðgjafarfyrirtækin.  

• Destination Austurland: María Hjálmarsdóttir, verkefnastjóri hjá Austurbrú á 

Reyðarfirði, stýrir verkefninu Destination Austurland í samstarfi við Daniel Byström, 

sænskan ráðgjafa og menntaðan hönnuð, sem rekur fyrirtækið Design Nation. 

Verkefnið kom inn á borð hjá Austurbrú árið 2014 þegar Ferðamálasamtök 

Austurlands sáu tækifæri í því að leggja vinnu í að byggja upp ímynd Austurlands sem 

áfangastaðar í tengslum við ferðaþjónustu. Fulltrúar samtakanna höfðu kynnst 

aðferðum áfangastaðahönnunar (e. destination design) í gegnum fyrirlestur Daniels á 

ráðstefnunni Make it happen árið 2012 þar sem hann fjallaði um aðferðir sínar í 

hönnun áfangastaða og hönnunarhugsun. Ferðamálasamtök Austurlands sáu þessar 

aðferðir sem „öðruvísi nálgun en er svona venjuleg stefnumótunarvinna“ og í kjölfarið 

var sótt um styrki fyrir verkefninu. Markmið verkefnisins var að skapa ákveðna ímynd 
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og ákveðið vörumerki fyrir Austurland sem og „gera Austurland að betri áfangastað“ 

(María).  

• Gray Line: Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, þáverandi forstjóri Gray Line, vann í samstarfi við 

Capacent stefnumótun og innleiðingu nýrrar stefnu á tímabilinu 2016-2017. 

Fyrirtækið var stofnað sem fjölskyldufyrirtæki og var í upphafi rútuleiga og veitti auk 

þess ýmsa þjónustu fyrir m.a. Strætó. Mikill vöxtur hafði átt sér stað innan Gray Line 

á síðustu 15 árum og er nú dagsferðafyrirtæki með skipulagðar ferðir um land allt, 

sem og starfar sem ferðaþjónustuaðili.  

• Stafræn framtíð, Arion banki: Eitt af útgefnum markmiðum Arion banka er að vera 

fremsti stafræni bankinn á Íslandi og árið 2016 var sett á laggirnar deild innan 

upplýsinga- og tæknisviðs bankans sem ber heitið Stafræn framtíð. Deildin vinnur að 

stafrænum þróunarverkefnum í nánu samstarfi við aðrar einingar bankans með 

áherslu á þarfir viðskiptavina með sveigjanleika, hraða og skilvirkni. Bankinn er í 

samstarfi við McKinsey ráðgjafafyrirtækið, sem setti upp fyrirmynd að vinnsluferli fyrir 

deildina sem byggir á að skoða heildarferli viðskiptavina (e. end-to-end process) og 

endurhanna lykilferla innan bankans með aðstoð stafrænnar tækni á 16 vikum. 

Starfsfólk hvers verkefnis kemur úr öðrum störfum innan bankans og sinnir eingöngu 

lausnaþróun innan Stafrænnar framtíðar þessar 16 vikur. Arndís Thorarensen er ein 

af þremur verkefnastjórum Stafrænnar framtíðar og sér um utanumhald með 

heildarframkvæmd verkefna. Hún hóf störf hjá deildinni fyrir tæpu ári síðan og hefur 

m.a. stýrt verkefnum sem snúa að sjálfvirknivæðingu á umsóknarferli lána og 

útgreiðslu lána.  

• Verzlunarskóli Íslands: Guðrún Inga Sívertsen er verkefnastjóri stefnumótunar hjá 

Verzlunarskóla Íslands. Síðastliðið ár hefur skólinn unnið að stefnumótun í samstarfi 

við Capacent með það að markmiði að viðhalda stöðu sinni sem einn af eftirsóttustu 

framhaldsskólum landsins og skerpa enn betur á starfsemi sinni. Miklar breytingar 

hafa átt sér stað innan framhaldsskólanna hér á landi á undanförnum árum. Í því 

samhengi má t.d. nefna að árið 2015 tók gildi ný námsskrá sem byggir á þriggja ára 

framhaldsskólanámi í stað fjögurra eins og áður hafði tíðkast. Hugmyndin að 

verkefninu kom að sögn Guðrúnar Ingu frá fulltrúaráði skólans og skólanefndinni. 
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Unnið var með öllu starfsfólki skólans að stefnumótuninni sem nú er lokið og 

innleiðing hafin.  

• Kolibri: Kolibri sinnir ráðgjöf og hugbúnaðarþróun á fyrirtækjamarkaði með það að 

markmiði að umbreyta vörum og þjónustu yfir á stafrænt form. Kristinn Lár hefur 

starfað hjá fyrirtækinu í tæpt ár sem teymisþjálfari. Áhersla Kolibri er á 

notendaupplifun í lausnaþróun fyrir viðskiptavini og virkt samtal við endanotendur. 

Kristinn hefur í starfi sínu hjá Kolibri unnið með fyrirtækinu IcelandTravel við 

hugbúnaðarþróun en skipulagið er þannig að teymin sem vinna með fyrirtækjunum 

eru einnig með starfsstöð innan þeirra 2-3 daga í viku en 2-3 daga á skrifstofu Kolibri. 

Kolibri var stofnað árið 2014 við sameiningu hugbúnaðarfyrirtækisins Kolibri og 

hönnunarstúdíósins Form5. Kristinn segir að við sameininguna „var komið capacity í 

að vera bara með fullblown mini hugbúnaðarvöruþróunar-sellur sem er hægt að 

planta inn í fyrirtæki“ (Kristinn Lár). Hér er því eitt dæmi hér á landi um að 

ráðgjafafyrirtæki kaupir hönnunarstofu til að bæta þjónustu sína við samstarfs-

fyrirtæki með áherslum hönnunar líkt og þróunin hefur verið erlendis. 

Hér að ofan hefur verið fjallað um bakgrunn verkefnanna sem viðmælendur byggja 

reynslu sína og innsýn varðandi notkun á hönnunarhugsun í stefnumótun og framkvæmd 

verkefna. Verkefnin eru jafn ólík og þau eru mörg og forsendurnar fyrir vinnslu þeirra að 

sama skapi mismunandi. Ákveðnir þættir einkenna öll verkefnin og verður fjallað um 

þessa þætti hér í seinni hluta niðurstöðukaflans. 

5.1 Annað sjónarhorn 

Fyrsta þemað, annað sjónarhorn, snýr að upplifun á notkun viðmælenda á aðferðum 

hönnunarhugsunar og kannað hvað að þeirra mati einkennir verkefnin og beitingu 

aðferðarinnar. Heiti þemans leiðir af því að viðmælendur upplifa nýtt sjónarhorn á 

verkefni sín og starfsemi þegar þau eru skoðuð út frá sjónarhóli notenda. Auk þess sem 

ólíkt hugarfar og nýjar forsendur í ákvarðanatöku, sbr. umfjöllun Peirce (1992) um 

hlutverk innsæis-ályktunar hönnuða og hugsunarnálgun Brown (2009) sem byggir á að 

víkka út spurningarnar að baki verkefnum og draga aftur saman. Þar eru einnig skoðaðir 

helstu þættir sem samhljómur var um hjá viðmælendum að einkenndi verkefnin og 

umhverfið sem þau eru unnin innan, áhrif á þróun þeirra og upplifun starfsfólks af 

aðferðinni.  
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5.1.1 Óvissan 

Óvissan innan verkefnanna er í raun af tvennum toga. Annars vegar ríkir óvissa í umhverfi 

verkefnanna sjálfra og viðmælendur horfa til mögulegrar framtíðarþróunar í tengslum við 

þetta umhverfi sem erfitt er þó að henda reiður á. Þá sé einnig óvissa í kringum verkefnin 

í nærumhverfi þeirra tengt vinnustaðnum þar sem verkefnin eru unnin, m.a. 

vinnustaðamenning. Hins vegar er það óvissan sem ríkir innan hönnunarhugsunarferlisins 

sjálfs þar sem ekki er ljóst hvaða niðurstöður hvert skref gefur af sér fyrir lausnaþróun.  

Einn af samnefnurum viðmælenda var skírskotun þeirra til breytinga og tæknilegra 

framfara í ytra umhverfi verkefnanna. Í tengslum við Menntamiðju vísaði Tryggvi til 

hraðrar þróunar í tölvubúnaði, frá spjaldtölvum yfir í snjallsímavæðingu, aukinnar 

notkunar á smáforritum sem hefur leitt til þess að áherslur í kennslu hafa færst í auknum 

mæli á búnað nemendanna sjálfra. Þá séu kennarar að verða meðvitaðri um þennan 

breytingahraða en áður, en viti ekki hvernig eigi að bregðast við. „Þannig að þetta getur 

breyst á nokkurra mánaða fresti þess vegna, bara eftir því hvaða app nemendur í 

skólanum þínum fara að nota og þess háttar“. Þess vegna sé það ekki lengur nóg að bjóða 

reglubundið upp á námskeið á nokkurra ára fresti um nýjustu tækni og vísindi, heldur sé 

það mikilvægt að tryggja kennurum gott aðgengi að þeim upplýsingum sem þarf fyrir 

kennsluna. Því hefur Tryggvi lagt ríka áherslu á virka miðlun upplýsinga í gegnum 

samfélagsmiðla sem „eru í rauninni á þessum tímapunkti sennilega eini möguleikinn sem 

að virkar eða getur virkað til að mæta þessari þörf“. 

Kristinn fjallaði um hvernig Kolibri telur það hjálpa til við að takast á við óvissuna sem 

ríkir í hugbúnaðarþróun að flytja starfsstöð verkefnateymisins tímabundið inn á starfsstöð 

samstarfsaðila sinna til að eiga hraðari samskipti og aukið samtal: 

Það er svo mikil óvissa í hugbúnaðargerð af því að oft erum við að tækla 
einhver vandamál sem að við höfum aldrei tæklað áður, það er ekki verið að 
reproduce-a eitthvað mjög mikið og það er verið að vinna á móti fullt af 
mismunandi kerfum, mismunandi kúltúr inni í fyrirtækjum og mismunandi 
prósess sem er inni í fyrirtækjum - þannig að við þurfum að vita hratt hvort að 
við séum að gera eitthvað vitlaust og þá er langbest að vera hjá þeim og sýna 
þeim bara á skjánum þegar maður er búinn að gera eitthvað... áður en er búið 
að investa í fullt af tíma í að gera eitthvað allt annað en það sem að beðið var 
um. Þannig að vera með fólkinu þá, með reglulega fundi, regluleg demó, sýna 
hvað við erum að gera, vera á gólfinu þannig að ef það er eitthvað, ef við vitum 
ekki hvernig eitthvað kerfi virkar þá getum við bara labbað til einhvers og 
spurt hann hvernig eitthvað kerfi virkar - að þá einhvern veginn eru auðveldari 
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samskipti, þægilegri og fáum að búa til betri vöru. Eða það er allaveganna 
vonin. (Kristinn Lár) 

Þá fjölluðu viðmælendur einnig um áhrif verkefnanna á aðra starfsmenn 

starfseininganna sem ekki voru hluti af verkefnunum sjálfum. Spurningar á borð við hvort 

lausnin komi til með að leysa störf þeirra af hólmi vakna upp, sem vekja vissan ótta hjá 

starfsfólki við nýjar lausnir. En starfsmenn voru jafnframt meðvitaðir um að fyrirtæki og 

þjónusta sé að breytast og breytingar séu nauðsynlegar þar sem ný kynslóð kalli eftir 

nýjum lausnum. Meðal annars sagði Arndís: „Við vitum það bara að það eru kynslóðir sem 

eru að koma, þær vilja bara gera hlutina á netinu, vilja bara gera þetta í símanum sínum.. 

Þannig að annað hvort verður þú að breytast eða þú ert bara out. Það vita þetta allir“. 

Jafnframt tekur Arndís fram að eftir því sem kemur meiri reynsla á verkefnin séu 

starfsmenn bankans meðvitaðri en áður um hvaða áhrif nýjar lausnir hafa í skipulagi innan 

bankans og á vinnulag. „Og við breytum bara hugsunarhættinum, þetta hefur mjög mikil 

áhrif á kúltúrinn“.  

Tilvísun til ytra umhverfis er í takt við þær áherslur hönnuða að horfa til þátta á borð 

við kerfisbundnar áskoranir og umfjöllun um hvernig aðferðir þeirra eru taldar hjálpa til 

þegar flókin vandamál koma upp (Huppatz, 2015; Cross, 2011; Lawson 1983).  

Hinsvegar kom einnig fram rík áhersla á þá miklu óvissu sem viðmælendur upplifðu 

innan verkefnanna sjálfra. Innan meirihluta verkefna viðmælenda gerðist það að 

grundvallarskilgreining á verkefninu sjálfu tók stórum breytingum. Oft má rekja þessar 

breytingar á viðfangsefninu til þess að það er tekið til skoðunar út frá öðrum forsendum, 

aðrar spurningar lagðar til grundvallar fyrir verkefnið. Pétur lýsti því hvernig umsnúningur 

varð innan Inspirally verkefnisins þegar notendasamtöl- og prófanir sýndu að 

hugbúnaðurinn sem þeir höfðu þróað undir heitinu Vizido og upphaflega snéri að söfnun 

myndræns efnis hentaði ekki lausninni sjálfri sem sneri í raun að söfnun hugmynda. Þarna 

hafði gríðarleg áhrif að fá sjónarhorn notenda inn í þróun lausnarinnar sem leiddi til þess 

að breytingar voru gerðar á öllum hugmyndaheimi hugbúnaðarins, myndmáli og 

áframhaldandi þróun auk þess sem fjármögnun verkefnisins gekk betur þar sem betri 

skilningur var á tilgangi lausnarinnar. 

María lýsir einnig þróuninni innan verkefnisins Destination Austurland þegar ákveðið 

var að víkka út skilgreininguna á notendum innan þess: 
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Það sem kannski breyttist svolítið er að við sáum að það var, það yrði að vera 
fókus líka á íbúa og ekki bara ferðamenn, þannig að það var svona ýmislegt í 
verkefninu sem snerist svo meira jafnvel að íbúum en ferðamönnum. Það er 
kannski það sem að gerðist svolítið fljótt, að við fundum það að heimamenn 
og íbúarnir skipta í rauninni meira máli, að þeir séu í sátt og samlyndi við gesti 
og aðra sem koma hingað. Þannig að við einhvernveginn snerum þessu 
svolítið ... Við erum auðvitað að byggja upp áfangastað sem er spennandi að 
búa á og að heimsækja. (María) 

Þarna átti sér stað ákveðinn viðsnúningur þar sem verkefnið í upphafi átti að snúast 

um Austurland sem áfangastað fyrir ferðamenn með fókus á ferðaþjónustuna. Tryggvi 

sagði einnig frá því varðandi Menntamiðju hvernig fókus verkefnisins breyttist þegar 

ákveðið var að leggja áherslu á virka miðlun upplýsinganna til kennara, þ.e. notendurna 

innan verkefnisins. Helga Hlín ræddi jafnframt hvernig hópurinn víkkaði út 

grundvallarspurningar kvennadeildar-verkefnisins til að kjarna verkefnið: 

Við tókum upp þessar spurningar og reyndum að hugsa hvernig við viljum hafa 
hérna.. s.s. eins og við orðuðum það, the human centered hospital of the 
future. Þá vorum við að velta upp spurningum um hvert erum við að fara, þú 
veist, með tækninni og öðru og hvar viljum við staðsetja kvennadeildina í því 
... Við byrjum með „hvernig getum við lagað, bætt upplifunina“ en eftir 
þennan undanfara að þá sjáum við það að við þurfum auðvitað að stækka 
spurninguna, við þurfum að horfa til framtíðar og við þurfum að reyna að 
hugsa allt sem við erum að gera með framtíðina í sterkum fókus. Því annars 
lendum við í því að vera bara að sparsla. (Hlín Helga) 

Sýnin á verkefnin og næstu skref innan þeirra tók breytingum eftir að byrjað var að 

spyrja spurninga frá nýjum vinklum, t.d. hver væri upplifun notanda í ákveðnu ferli og 

hvernig væri ferðalagi hans háttað í gegnum þjónustuna, þegar viðmælendur voru beðnir 

um að setja sig í spor viðskiptavinanna í vissum aðstæðum eða út frá ákveðnu samhengi. 

Guðrún Lilja nefndi í þessu samhengi heimsókn barnafjölskyldu á bókasafnið í Grófinni 

þar sem yngra barnið vildi leika sér í barnahorninu á annarri hæð hússins en það eldra 

hafði áhuga á að heimsækja tónlistardeildina á fimmtu hæð. Þá væri eldra barnið fjarri 

foreldrunum og langt að fara á salerni sem væri staðsett á 2. hæð hússins. Þannig gæti 

það verið betri lausn ef bókasafnið hefði þriðju og fjórðu hæðina í Grófarhúsinu til að slíta 

ekki safnið í sundur og fjölskyldur gætu átt samverustund þar sem allir meðlimir hennar 

fengju að njóta sín á eigin forsendum á safninu. Þessi notendamiðaða nálgun í 

lausnaþróun er grundvallarforsenda í hönnunarhugsun og áhugavert að viðmælendur 
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endurspegla það hversu dýrmætt það reyndist starfseiningunum að horfa á verkefni sín 

út frá þessu sjónarhorni (Kelley 2005, Brown 2009).  

Í þessu samhengi nefndi Sigurður sem dæmi ákvörðun Bláa lónsins um stækkun lónsins 

árið 2016 með það að markmiði meðal annars að koma í veg fyrir að upplifun gesta verði 

neikvæðari vegna aukins fjölda gesta sem heimsækir Bláa lónið. Svipaðar forsendur voru 

að baki ákvörðunar stjórnar um stærð nýja hótelsins sem nú er í þróun, þ.e. að byggja 

hótel sem væri frekar smátt í sniðum, miðað við hvað gestafjöldinn í Bláa lónið gefur til 

kynna, til þess að varðveita þá einstöku upplifun sem því fylgir að heimsækja staðinn: 

Sú ákvörðun byggist á því að yfirstjórn og aðrir stjórnendur fyrirtækisins finnst 
Bláa lónið eiga það skilið sem staður að vera með svona exclusive og svona 
þessa einstöku upplifun af því að hinn staðurinn er orðinn of vinsæll. ...Ég 
meina við getum ekki hækkað verðið á lóninu til að hægja á fólki, það er heldur 
ekki rétt leið, það er alltaf fullt. Þannig að viðbótin er hugsuð sem upplifun og 
er miklu meira upplifunartengt. Þess vegna tóku þeir okkar fyrirtæki af því við 
vinnum með upplifun og innanhússhönnun í teymi með arkitektunum. 
(Sigurður) 

Eigendur Bláa lónsins hefðu allt eins getað horft til mögulegs hagnaðar af því að byggja 

enn stærra hótel sem gerði þeim kleift að taka á móti töluvert fleiri gestum og þannig náð 

inn meiri tekjum, en horft var til fjölbreyttari þátta en einvörðungu hvernig hámarka 

mætti tekjurnar út frá hreinum rekstrartekjum. Upplifun notenda og gesta Bláa lónsins 

var breyta sem taldi. 

 Hlín Helga telur að rætur hönnunarhugsunar í áratugalangri þróun á aðferðum 

faglærðra hönnuða styðji við framþróun verkefna þegar ferlið er svona „lífrænt“, þ.e. 

þegar nýjum upplýsingum er leyft að hafa áhrif á næstu skref verkefna: 

Þetta er ekkert alveg ein lína - en engu að síður þá förum við í gegnum ólíka 
fasa og þú veist í einhverjum fasa þá bara uppgötvum við að það vantar 
eitthvað og þess vegna er ég að segja „til baka“... En við vitum alltaf í hvaða 
fasa við erum, allir sem að eru að vinna að verkefninu, það er mjög mikilvægt 
og það er þar sem að ferlið hjálpar alveg rosalega mikið. (Hlín Helga) 

Viðmælendur voru sammála um að þó svo að nokkur óvissa ríki í ferlinu sjálfu varðandi 

útkomu verkefna þá veittu þær aðferðir sem hönnunarhugsun leggur upp með góðan 

ramma fyrir framkvæmd þeirra. Þá skipti máli að vera opinn fyrir breytingum á 

viðfangsefninu og hafa sveigjanleika til þess að bregðast við nýjum upplýsingum sem 

niðurstöður fyrri skrefa kunna að fela í sér. Jafnframt væri það mikilvægt í framþróun 
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þeirra að setja alltaf eitthvað efni fram til þess að fá endurgjöf frá mögulegum notendum 

eða aðila sem þekkir til þannig að hægt sé að taka upplýstar ákvarðanir um framhaldið. 

Daniel lýsti mikilvægi þess að bíða ekki of lengi með hvert skref: 

The key here, I think, is that we don‘t wait too much to have everything 
perfect from the beginning but we have tried and prototyped and then see 
what happens and then we just need to, just ... adjust it or change something 
and then we just do that. And I think that you can think too much - you can 
do much too much strategies and never you know. I think the project here is 
quite action based. (Daniel) 

Samhljómur var um að þessi hraða vinnsla á frumgerðum eða prótótýpum væri 

mikilvæg fyrir framþróun verkefnanna, í ljósi þess að ferlið gæti verið flókið og tímafrekt 

og oftar en ekki töluverðir fjármunir í húfi þar sem aðstandendur verkefna eru að fjárfesta 

í nýjum lausnum, í samræmi við kenningar IDEO um frumgerðavinnslu (Kelley 2005, 

Brown 2009, Martin 2017). Kristinn Lár segir t.d. frá reynslu sinni í samstarfi við fyrirtæki 

í sambandi við gerð og prófanir frumgerða þar sem hann kemur einnig inn á mikilvægi 

þess að „misheppnast snemma“ eða fail fast. Kristinn segir meðal annars að stjórnendur 

óttist að fjárfestingin í nýjum lausnum skili sér ekki: 

Maður vinnur hratt, vinnur í litlum bútum og gerir prótótýpur. Þá getur maður 
eytt út óvissunni um að þetta sé eitthvað sem enginn notar. Það er svo mikið 
af hryllingssögum um einhver IT verkefni sem að keypt voru á 100 milljónir og 
það notaði það enginn - að með því að nota prótótýpur þá er hægt að sýna 
fram á „hérna, við erum búin að prufa þetta og fólk notar þetta, við vitum 
það“ og þá er hægt að segja: það kostaði þig 5 milljónir að prufa það en þú 
varst allaveganna ekki að henda 100 milljónir á eitthvað sem virkaði ekki því 
eitt af þessu sem við prufuðum, það vildi enginn fá - við hefðum alveg eins 
getað endað á því að nota það en út af því að við gerðum prótótýpur þá erum 
við að eyða óvissu og gera líklegra að það verði virði í því sem við gerum. 
(Kristinn) 

Mikilvægt er að nýta þær niðurstöður úr prófunum á frumgerðum til þess að taka 

réttar ákvarðanir um áframhaldandi verkefni. Hlín Helga fjallaði um ítranir sem 

órjúfanlegan hluta af lausnaþróuninni, þ.e. að fara í prófanir með notendum og starfsfólki 

spítalans til þess að sjá hvort lausnin eins og lagt er upp með sé í rétta átt. „Ítrun er fínt 

orð - þannig að við erum ekki að endurtaka það sem er búið að gera í fyrri fösum heldur 

erum við að þú veist að byggja ofan á“ (Hlín Helga). Þarna getur viðhorf starfsfólksins í 

verkefninu haft mikil áhrif, þ.e. hvernig viðhorf þess er til þeirra niðurstaðna sem prófanir 

leiða af sér: 
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...skiptir bara miklu máli að fólkið sem er að taka þátt í þessu leggi sig fram við 
að læra það sem þarf að læra til þess að sé hægt að taka réttar ákvarðanir á 
góðum, réttum stöðum. (Kristinn Lár) 

Einn af samnefnurum viðtalanna var ótti starfsfólks og fyrirtækja við mistök og sáu því 

viðmælendur kláran ávinning af því að geta sýnt viðbrögð væntanlegra notenda við 

lausninni sem væri í þróun. En það kom einnig fram að þátttakendur innan verkefnanna 

og annað starfsfólk þurfti að tileinka sér aðferðir sem það kannski var ekki vant að vinna 

með, sem einnig vakti nokkra óvissu hjá þeim. Guðrún Inga segir t.d. frá viðbrögðum 

sínum og annarra þátttakenda á vinnustofu sem haldin var í Verzlunarskólanum þar sem 

unnið var með myndasögu um upplifun nemenda í náminu. Þar hafi hún verið í hóp ásamt 

stærðfræðikennara og eðlisfræðikennara sem í upphafi vinnustofunnar hafi verið bæði 

hissa og hikandi um verkefnið og aðferðirnar. Hópurinn hafi hinsvegar sannfærst um 

mikilvægi upplýsinganna sem þau fengu út úr verkefninu, þetta notendamiðaða 

sjónarhorn og vinnsla myndasögunnar hafi gefið hópnum góða innsýn. 

Karl hefur svipaða sögu að segja um viðbrögð fólks þegar hann biður það um að teikna 

eitthvað upp eða búa til frumgerð þá sé svarið oftar en ekki „ég kann ekkert að teikna“ 

eða „ég kann ekkert að klippa og líma“ eða „ég kann ekkert að búa til prótótýpur - ég er 

ekki verkfræðingur“ en að hans mati er það eitthvað sem fólk þarf að komast yfir, „já, 

bara - að leyfa sér að prófa!“. Þórdís Lóa sagði að starfshópur Gray Line hafi dottið strax 

inn í verkefnin sem það var beðið um að leysa en í stefnumótunarvinnunni hafi þau prófað 

sig áfram með hlutverkaleiki. „Bara fólkið datt inn í það um leið og það er svolítið 

menningin, það er bara svona lífleg og aktív menning og það var ekki mikil feimni“. 

Tryggvi sagði að ein aðferð sem hefur reynst honum vel til að koma hópum af stað í 

verkefnum þar sem þátttakendur eru ekki vanir að vinna eftir þessum aðferðum er að 

benda á að aðstæðurnar eru þannig að allir þátttakendur eru jafn óöruggir og að verkefni 

þeirra sé að búa til sameiginlegan grundvöll fyrir sig sem hóp að vinna á: 

Það sem að ég reyni oft að gera ... er að láta fólk byrja svolítið á svona 
svipuðum grunni. Þó að þú sért með fjölbreytta hópa þá er fólk með ólíka 
reynslu og ólíkan bakgrunn að búa til aðstæður þar sem að allir eru svona jafn 
óöruggir, aðeins að trufla fólk ... þar er þá verið að taka s.s. þennan hóp sem 
að þú ert nýbúinn að varpa eitthvert út í eitthvað svona tómarúm og segja, 
„jæja, nú skapið þið ykkar sameiginlega rými“ sem að er bara fyrir ykkur sem 
hóp. (Tryggvi) 
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Þá hafi fólk oft rangar hugmyndir um það hvað það þýðir að vinna verkefni með 

aðferðum hönnunarhugsunar, þ.e. að verkefni séu takmörkuð við stílfærslu. Guðrún Lilja 

lýsir að starfsfólk bókasafnsins hafi ekki átt auðvelt með að skilja um hvað 

þróunarverkefnið og aðferðir við stefnumótunina snérust í upphafi, „halda bara svona að 

þetta sé bara svona skreytingaþjónusta svona“ en eftir því sem verkefninu vatt áfram hafi 

þau komist í raun um að verkefnið snérist um annað og meira „svona kannski eitthvað 

meira bara að búa til eitthvað fallegt“. Karl sagði einnig frá því að hann væri nokkuð 

brenndur af því að kynna aðferðir hönnunarhugsunar í upphafi verkefna þar sem hann 

hafi búist við jákvæðum viðbrögðum en fólk hafi farið í vörn og ekki verið tilbúið til þess 

að taka þátt.  

Þessi viðbrögð eða ályktanir starfsfólks haldast í hendur við að það er takmörkuð 

þekking á aðferðum hönnunarhugsunar sem og það er ekki vant að vinna að verkefnum 

á þennan máta. Ferlið getur sýnst flókið og það getur tekið tíma að skilja út á hvað 

aðferðirnar ganga. Viðmælendur lýsa því hvernig aðferðin er kynnt fyrir starfsfólki í 

upphafi verkefna en eins og Guðrún Lilja heldur fram sé það í raun aðeins í gegnum 

framkvæmd sem það raunverulega skilur til hvers leikurinn er gerður.  

Stjórnendur verkefnanna lýstu því sömuleiðis að þeir upplifðu ferlið sem töluvert 

flókið, bæði í tengslum við það að ferlið er ekki línulegt og þannig væru þau stöðugt að 

færast milli ólíkra fasa innan verkefnisins, sem og þetta hafi verið mikið lærdómsferli fyrir 

þá stjórnendur sem ekki voru vanir að vinna verkefni með þessum hætti. Þetta er í takt 

við niðurstöður rannsóknar Liedtka, King og Bennett (2013) sem sýndi að stjórnendur 

fyrirtækja eiga erfitt með að samræma hefðbundna viðskiptaferla og forskrift 

hönnunarhugsunar sem ólínulegs ferlis, þ.e. að við þróun verkefna megi fara aftur í fyrri 

skref í ítranir. Þetta er ólíkt mörgum af þeim ferlum sem fyrirtæki vinna með í dag sem 

flestir eru settir upp á línulegan máta sem vinnast í settri tímaröð. Stjórnendur fyrirtækja 

og starfsfólk áttu erfitt með að takast á við óvissu, t.d. hvenær verkefni klárast og án þess 

að hafa um það fyrirframgefnar hugmyndir um hvað lausnin felur í sér (Liedtka, King og 

Bennett 2013, Martin 2009, Lockwood 2010).  

María lýsti því meðal annars að verkefnið hafi verið mjög krefjandi og þegar að Daniel 

var staddur erlendis missti hún aðeins dampinn í vinnslu verkefnisins, meðal annars vegna 

þess að hún var á sama tíma að sinna öðrum verkefnum. Arndís ræddi hversu mikill skóli 
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það hafi verið að hafa lokið við að fara í gegnum eitt 16 vikna ferli innan Stafrænnar 

framtíðar, „þetta er rosa lærdómsferli, það munar rosa miklu núna þegar ég er að starta 

þessu verkefni að vera búin að fara í gegnum eitt verkefni. Þetta er alveg svakalegur skóli!“ 

Hlín Helga fjallaði jafnframt um það hversu krefjandi svona verkefni geta verið:  

...við erum að skoða svo marga þætti og við erum að fá svo marga að borðinu 
svo þetta er alveg ógeðslega erfitt - fólk nennir náttúrulega yfirleitt ekki að 
gera þetta því þetta er miklu erfiðari leið en hún er líka miklu skemmtilegri og 
hún er meira gefandi. (Hlín Helga) 

Af svörum viðmælenda að dæma virðast þau nokkuð sammála um að aðferðir 

hönnunarhugsunar hafi veitt þeim góðan ramma til þess að reka verkefnin, takast á við 

og vinna með þessa miklu óvissu innan verkefnanna og í umhverfi þeirra. Það er þó að 

marka nokkurn mun á hversu formfastur þessi rammi var í verkefnunum, hvort um væri 

að ræða handbók eða verkáætlun með föstum tímasetningum fyrir verkefnin eða hvort 

þau hafi fengið að þróast nokkuð frjálst. Þar ber á milli verkefna sem leidd voru af 

menntuðum hönnuðum og þeim sem unnu sjálfstætt annars vegar, þ.e. þeim 

verkefnahópum sem tilheyra fyrstu og annarri bylgju hönnunarhugsunar, og hinsvegar 

þeirra sem hafa annan bakgrunn og unnu með ráðgjöfum að þróun verkefnanna en sá 

hópur hafði í öllum tilfellum mjög skýran verkefnaramma og fastar 

viðmiðunardagsetningar.  

5.2 Verðmætin í samtalinu 

Næsta þema, verðmætin í samtalinu, snýr að þeim þáttum sem viðmælendur upplifðu 

sem stóran hluta af ferlinu að baki hönnunarhugsunar í verkefnum sínum, þ.e. opið samtal 

og þverfaglegt samstarf. Viðmælendur fjölluðu um mikilvægi þverfaglegs samtals á tímum 

þegar flækjustigið í lausnaþróun fer sífellt hækkandi í ljósi mikilla tæknilegra framfara og 

sífellt flóknara regluverks og að nauðsynlegt sé að aðilar innan ólíkra starfsgreina geti rætt 

saman. Í því samhengi voru ræddar áskoranir í teymissamstarfi, hvað reyndist þeim vel og 

hvaða áhrif notkun hönnunarhugsunar hefur haft á starfshópinn innan verkefnanna og 

fyrirtækin. Samhljómur var meðal viðmælenda að traust og virkt samtal væri 

grundvallarforsenda þess að verkefnin hlutu brautargengi sem rímar við 

grundvallaráherslur í umfjöllun um hönnunarhugsun (Kelley, 2016; Kelley, 2005; Brown, 

2009; Cross, 2011; van Reine, 2017; Rieple, 2016; Nixon, 2016). 
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5.2.1 „Enginn einn með lausn“ 

Í viðtölunum kom mjög sterkt fram að viðmælendur sáu sem einn af helstu kostum 

hönnunarhugsunar hversu mikið aðferðin byggir á opnu samtali og þverfaglegu samstarfi. 

Umhverfið og hraðar breytingar kölluðu á að fleiri ættu aðkomu að samtalinu, eins og Hlín 

Helga sagði „fyrir mér er þetta eina leiðin, af því að það er ekkert hægt í dag að búa til, 

það er enginn einn með lausn, það er bara ekki þannig“. Björn Steinar telur að áherslan á 

opið samtal og virka leit að aðilum sem geta búið yfir mikilvægri innsýn fyrir verkefni byggi 

á aðferðum hönnuða: 

Ég held að styrkur hönnuða liggi kannski að einhverju leyti í því að viðurkenna 
að við vitum ekki allt og að hika ekki við að leita aðstoðar, þannig að þá bara 
hendum við út öllum netum sem við höfum til að leita að fólki sem veit meira 
um þessi mál. (Björn) 

Tryggvi fjallaði um mikilvægi þess að hafa fjölbreytni í hópum til að láta ólíkan 

hugtakaheim og reynslu tala saman. Að hans mati býr fjölbreytileikinn til ákveðna 

dýnamík sem leiði til þess að nýjar hugmyndir koma fram. Í því samhengi nefnir Tryggvi 

dæmi úr verkefnum innan Menntamiðju sem snýr að upplýsingatækni og starfsþróun 

kennara. Þar vinnur hann mikið með kennurum sem oft hafa takmarkaða þekkingu á 

tækniþróun, framtíðartæknilausnum og takmarkaða kunnáttu á tengdum hugtökum. En 

með aukinni fjölbreytni innan hópanna fáist mismunandi sýn á viðfangsefnið, aðilar sem 

hafa annan reynslugrunn geti lesið eitthvað út úr lausnunum sem hóparnir setja fram sem 

aðrir hafa ekki séð: „Og það er svona, að mínu mati, að thats where the magic happens, - 

í rauninni“. Þarna er samhljómur við kenningar um hönnunarhugsun og það mikilvægi 

sem aðferðirnar leggja á opið og virkt samstarf (Kelley, 2016; Brown, 2009; Cross, 2011; 

Rieple, 2016) 

Björn talaði á svipuðum nótum þegar hann fjallaði um ólík viðhorf gulrófubænda og 

hönnuðateymisins þegar hópurinn var að skoða mögulegt samstarfsverkefni. Aðspurður 

hvort hann hafi velt því fyrir sér hvort einhverjar ástæður kunni að hafa legið baki því að 

bændur hafa ekki vakið máls á þeirri sóun sem á sér stað á landbúnaðarafurðum, svaraði 

hann: 

Ég held að það sé bara mismunandi hugsunarháttur. Ef þú ert alinn upp við að 
rækta rófur þá ræktar þú rófur en síðan þá, einmitt þetta, að bjóða 
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einhverjum sem að finnst rófur ekki einu sinni góðar að koma í heimsókn þá 
væntanlega er ég með einhvern nýjan vinkil á það. (Björn) 

Daniel lagði ríka áherslu á víðfeðmt samráð við íbúa Austurlands í tengslum við 

verkefnið Destination Austurland og vildi ná sem flestum sjónarhornum inn í samtalið sem 

að hans mati átti stóran þátt í góðum árangri verkefnisins:  

...we need to try to think about everyone, not only the ones that used to be 
in this kind of projects - but try to think from the local perspective, to the 
regional, to the national perspective. We have everyone from Ferðamálastofa 
down to the local gas-station on the list of people. (Daniel) 

Þórdís Lóa taldi að eitt af því sem helst situr eftir í stefnumótunarvinnunni hjá Gray 

Line væri að fá alla að borðinu og að hópurinn sameiginlega skildi heildina innan 

fyrirtækisins. Hún nefndi þetta atriði sem lið í því að brjóta niður múrana innan 

heildarinnar: „Af því að það er svo auðvelt að festast í sínu boxi og skilja bara sitt box rosa 

vel en ekki skilja næsta box og jafnvel bara, hvað er hann að gera eða hún að gera og skila 

og sýna því engan skilning og mér fannst það koma mjög sterkt í ljós“. 

Reynslan innan annarra fyrirtækja sýndi sömuleiðis að breytt verklag hjálpaði til við að 

virkja samtalið milli ólíkra deilda innan þeirra. Arndís lýsti því hvernig verkefnateymin eru 

sett saman innan Stafrænnar framtíðar af starfsfólki frá viðskiptahlið bankans og 

upplýsingatæknisviði (IT) sem eins og áður hefur komið fram starfa tímabundið aðeins að 

einu tilteknu þróunarverkefni. 

Þetta breytir alveg rosalega vinnunni, við erum ekki bara að hittast á fundum 
tvisvar sinnum í viku og vinnum svo öll í sitthvoru lagi - það er bara í rýminu 
gerist alveg rosalega mikið af vinnunni. Fundum og brainstormi og allskonar 
hlutum. Og, náttúrulega IT og business vinna saman, að það er, það svona, 
finnst öllum svona svolítið skemmtilegt, það er mjög gaman. Það er mikill 
metnaður og myndast mikið svona teymisandi, svona liðsandi og þetta verður 
svona eins og lítil fjölskylda. Og IT einmitt er oft svo einangrað inni í stórum 
fyrirtækjum þannig að það breytist dálítið mikið við þetta. Ég myndi segja að 
þetta væri alveg rosa stór þáttur í svona verkefna set-up-inu. (Arndís) 

Það kom þó fram hjá viðmælendum að viss áskorun væri í því falin að auðvelda 

þverfaglegt samtal milli ólíkra aðila. Hver deild á starfsstöðum viðmælenda þekkti til eigin 

verkefna og markmiða en hafði hvorki menntun eða nægan skilning á verkefnum annarra 

deilda eða aðila til þess að geta átt auðvelt samstarf strax í upphafi. Viðmælendur röktu 

þennan skort á innsýn meðal annars til hefðbundinnar verkefnaskiptingar inni á 
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vinnustöðum þar sem skortur væri á virku samtali milli deilda og bentu jafnframt á að ekki 

væri næg áhersla lögð á hæfni í þverfaglegu samstarfi í menntakerfinu, m.a. með því að 

veita nemendum kost á að læra grundvallaratriði annarra greina.  

Kristinn taldi að ein stærsta áskorunin í þeim verkefnum sem hann hefur komið að er 

að skapa sameiginlegan skilning í verkefnum: 

Það tekur mikinn tíma sko! Það er það lang erfiðasta í þessum verkefnum, það 
er sameiginlegur skilningur af því að bæði þurfum við að læra inn á þeirra 
bransa og hvernig þau virka og hvað tikkar hjá þeim - og þau þurfa að læra inn 
á hugbúnaðarþróun. Þess vegna trúum við á teymi, að þegar þú ert með teymi 
sem byggir á að skilja hvort annað þá vinnur það miklu miklu miklu betur 
heldur en einhver verktaki úti í bæ... Þannig að við erum on-site og við skiljum 
hvernig kerfin virka, hvernig þeirra innri ferlar virka og það hefur líka áhrif á 
hvernig þróunin verður. Og hvernig kúltúrinn, ef þú skilur hvernig kúltúrinn í 
fyrirtækinu er og eitthvað svoleiðis þá hefur það áhrif á það hvernig þú túlkar 
það sem er sagt við þig . Að það er rosa mikilvægt, og ein helsta ástæðan fyrir 
mínu starfi er að reyna að auka sameiginlegan skilning og minnka óvissu, 
minnka svona lost in translation moment. (Kristinn) 

Þá kom Guðrún Lilja inn á mikilvægi þess fyrir skapandi geirann að þekkja til 

grundvallaratriða annarra greina á borð við viðskiptafræði og verkfræði til þess að styrkja 

bæði þekkingu sína á framleiðslu, fjármögnun verkefna og gerð viðskiptaáætlana. Það sé 

mikilvægt ekki síst til þess að auðvelda samskipti við mikilvæga samstarfsmenn í 

verkefnum.  

...læra svolítið á tækin og tólin sem fylgja þeim verkefnum kannski. Og 
samtalið, bara tungumálið, af því að þetta snýst um tungumál í raun, að læra 
að tala tungumál s.s. í raun viðskipta og verkfræðihlutans, það má kalla það 
„kassa-tungumálið“ svolítið. Þú þarft á því að halda, sérstaklega ef þú ert að 
halda utanum þessi stærri verkefni, þá þarftu að kunna á þetta - eða að 
minnsta kosti ef þú kannt það ekki, að geta leitað til fólks og farið í samvinnu. 
(Guðrún Lilja) 

Jafnframt töldu viðmælendur að í gegnum þetta virka samtal í ferlinu og áherslan á að 

draga sem flesta inn í umræðurnar hafi leitt til þess að stjórnendur hafi fengið betri innsýn 

í hversu mikil verðmæti eru falin í mannauði fyrirtækjanna og stofnanna. Þórdís Lóa 

fjallaði um að í stefnumótunarvinnunni hjá Gray Line hafi hún séð hversu sterkar skoðanir 

starfsmenn fyrirtækisins hefðu á þjónustunni sem fyrirtækið veitir og gaman væri að sjá 

„ástríðuna blossa upp“. Þar hafi m.a. verið gríðarleg ástríða fyrir því hvernig ferðir væri 

boðið upp á og varðandi framtíðarsýn fyrirtækisins í tækni og umhverfismálum. Þórdís 
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Lóa sagði að sér hafi komið skemmtilega á óvart þessi ríka áhersla á umhverfismálin, stolt 

starfsmanna af landinu og frásagnargleðin, þ.e. ánægja starfsmanna að sýna 

ferðamönnum fallega staði og að segja sögur af landi og þjóð. Þessi ástríða fyrir landi og 

umhverfi hafi meðal annars skilað sér inn í þá vinnu sem tengdist endurhönnun á 

söluskrifstofum fyrirtækisins. Þetta er í anda þeirra hugmynda um að hönnunarhugsun ýti 

undir nýsköpunarhugsun meðal starfsmanna, sem og áhrif af nýtingu aðferðanna innan 

vörumerkjaþróunar (Abbing og Gessel, 2008; Kelley, 2016; Brown 2009).  

Guðrún Lilja lagði jafnframt áherslu á verðmætin í mannauðinum og sagði að sér hafi 

komið á óvart hversu mikill auður getur verið í einni manneskju. Áherslan á það að draga 

inn starfsmenn í samtalið felur í sér „að geta svona fundið þessa einstaklinga af því að þeir 

eru ekkert endilega að trana sér fram. Þú veist, að nýta sér þá!“ Hún sagði marga sinna 

miklu hugsjónastarfi innan bókasafnsins og að mikilvægt væri að halda vel utanum um 

mannauðinn til þess að tapa ekki þekkingunni sem býr í sérhverjum starfsmanni. María 

tók í sama streng um mikilvægi þess að nýta kraftinn sem býr í mannauðinum og íbúum 

Austurlands inn í verkefnið. 

Viðmælendur sögðu að þátttakendur í verkefnunum hafi verið mismóttækilegir fyrir 

þeim aðferðum sem lagt var upp með en flestir hafi gengið í gegnum viðhorfsbreytingu 

og verið tiltölulega fljótir til að „hoppa á vagninn“ eins og Guðrún Inga orðaði það. Svo 

virðist sem meirihluti starfsmanna innan allra verkefnanna hafi haft skilning á því að þörf 

væri á því að fara í stefnumótunarvinnu og nokkuð opnir fyrir því að beita nýjum 

aðferðum. Þórdís Lóa lýsti því að ákveðinn hópur innan fyrirtækisins hafi beðið lengi eftir 

því að farið væri í stefnumótun fyrir fyrirtækið og grundvallargildi þess skilgreind ásamt 

framtíðarsýn. Það hafi sérstaklega átt við starfsfólk í sértækum verkefnum á borð við sölu- 

og markaðsmál og þá sem væru í samskiptum við samstarfsaðila erlendis. Í þeim störfum 

„er svo gott að hafa ákveðna skýra sýn og ákveðna stefnu og þú veist á hvaða grunni þú 

stendur. Og það, það var mikil þörf fyrir það.“ Aðrir starfsmannahópar innan fyrirtækisins 

hafi ekki séð jafn mikla þörf á að þessi vinna væri unnin en þeir aðilar hafi þó verið boðnir 

og búnir til þess að taka virkan þátt í ferlinu. Að lokum setti Þórdís Lóa jafnframt þann 

fyrirvara að hún byggist við því að innleiðingarferlið, sem var rétt að hefjast þegar viðtalið 

var tekið, yrði erfiðara en undanfarinn í stefnumótunarvinnunni.  
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Daniel fjallaði um það hversu mikilvægt það væri að fá fólk til þess að trúa á 

hlutaðeigandi verkefni. Hann lagði einnig áherslu á að hafa þá aðila sem væru andsnúnir 

verkefninu inni í ferlinu til þess að þeirra viðhorf endurspegluðust í þróun þess og bætti 

verkefnið: 

There is a lot of challenges all the time and I think from beginning it has been 
to just get people in and believe in it... But in the end I also think it is good 
because you need to get all sides and get all the challenges also on the table 
and talk about them. So I only think it is good and sometimes it is 
strengthening the project in the end.. to accept that you have different 
opinions, I think that the best thing is to bring it up on the table and talk about 
it... (Daniel) 

Að mati viðmælenda var traust ein mikilvægasta forsendan fyrir því að teymissamstarf 

gengi vel. Annars vegar væri það spurning um að fá starfsfólk og aðra þátttakendur til 

þess að treysta ferlinu sem væri svo frábrugðið þeim aðferðum sem áður hafi verið beitt 

innan verkefna fyrirtækjanna og stofnanna. Hinsvegar væri traust til stjórnenda 

verkefnanna lykilþáttur og þessir tvær þættir héldust þétt í hendur. 

Í þessu samhengi er vert að koma inn á í flestum tilvikum er verið að vinna verkefni í 

rótgrónu umhverfi þar sem verið er að innleiða nýja hugsun sem byggir á ólíkum 

grundvelli en áður hefur tíðkast innan fyrirtækjanna og stofnananna. Buchanan (1992) 

fjallaði meðal annars um hvernig aðferðir hönnunarhugsunar hentuðu vel til að leita nýrra 

lausna innan opinberrar þjónustu í ljósi þeirra illviðráðanlegu áskorana sem þar felast, 

m.a. í rótgrónu umhverfi sem mikilvægt væri að takast á við út frá notendamiðaðri nálgun. 

Í tilfelli verkefnisins Destination Austurland er lagt upp með að breyta viðhorfi íbúa 

Austurlands, fyrirtækja og stofnana, frá því að skilgreina sig út frá eigin bæjarfélagi yfir í 

að hugsa sig sem hluta af landsfjórðungnum Austurlandi. Þá hafi það verið viss áskorun 

að fá ólíkar sveitarstjórnir til samstarfs innan verkefnisins þar sem áður hafi jafnvel verið 

ákveðin samkeppni á milli: 

Þetta var oft og tíðum bara rosalega strembið. Það að hvert og eitt svæði 
hugsar svolítið mikið um sig og sína, það að breyta því að hugsa í heildinni, að 
hugsa ef við ætlum að kynna Austurland að það þurfi ekki að vera myndir frá 
öllum svæðum, að það eru kannski bara einhverjar 3 til 4 myndir, eða að það 
er í lagi að eitt svæði sé í meiri fókus en annað á einhverju tímabili, það 
reyndist mjög erfitt ... en mér finnst með tímanum, af því að við höfum alltaf 
talað um okkur sem heild að þá er það að lagast - að það er að verða meiri 
skilningur. ... Við erum búin að gera ákveðið svona ljósmyndatungumál og 
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færum eftir því og að myndirnar þurfa ekki að vera frá einhverjum sér stað 
sem allir geta sagt „heyrðu þetta er Seyðisfjörður eða Hengifoss eða 
eitthvað", heldur frekar jafnvel að fanga einhverja stemningu eða upplifun 
eða einhvern stað sem þú getur ekki endilega sagt að „þetta er þarna“. Þannig 
að fólk er svolítið farið að hugsa meira svona sem er alveg klárlega mjög mikill 
plús en þetta er, þetta er mjög erfitt að fólk upplifi sitt svæði sem sérstakt og 
að það sé einhver sérstaða á ákveðnum svæðum - það var að reynast svolítið 
erfitt að ná því í gegn. En ég held að við séum samt komin á svolítið góðan 
stað með það núna. (María) 

 Innan Landspítalans og Borgarbókasafnsins er einnig unnið innan rótgróinna stofnana 

þar sem ferlar eru þungir og sterkt regluverk sem myndar ákveðinn ramma um starfsemi 

og áherslur. Innan verkefnanna hafi það verið úrslitaatriði að hafa góðan stuðning 

stjórnenda um framkvæmd verkefnanna og að þeir hafi talað á opinn máta fyrir 

breytingunum og nýjum áherslum við aðra starfsmenn.   

Virkt samtal við starfsfólk og aðila innan verkefna og góð upplýsingagjöf hafi einnig 

hjálpað til við að fá fólk til þess að treysta stjórnendum verkefna og þeim aðferðum 

hönnunarhugsunar sem notaðar voru. Mikilvægt væri að þátttakendur upplifðu einlægan 

áhuga stjórnenda á verkefnunum og að unnið væri með hagsmuni heildarinnar í huga. 

María segir t.d. frá því að Daniel hafi lagt sig fram við rækta samband sitt við íbúa á 

Austurlandi með persónulegri nálgun.  

Til að auka trú á verkefnin og sýna að aðferðirnar væru að bera árangur lögðu 

viðmælendur áherslu á virka miðlun upplýsinga í hverjum fasa þeirra. Upplýsingum var 

miðlað í undirbúningi fyrir vinnustofur og gerðar aðgengilegar þátttakendum í gegnum 

Internetið, t.d. í skýrsluformi sem deilt var á lokuðum vef. Þessar upplýsingar voru 

jafnframt nýttar fyrir virka framþróun verkefnisins og óskað eftir viðbrögðum við þeim og 

virkuðu þannig sem einskonar prótótýpur. Í máli viðmælenda kom fram að þessi áhersla 

hafði mikil áhrif á framgang verkefnanna sem helst í hendur við áherslur m.a. Kelley 

(2016) um mikilvægi hraðrar vinnslu á prótótýpum. Upplifun viðmælenda var sú að 

þátttakendur og aðrir sem verkefnunum tengdust fengu aukna trú á mikilvægi þeirra sem 

endurspeglar niðurstöðu Martin um að prótótýpur hjálpi til við að auka skuldbindingu við 

verkefni sem unnin eru eftir aðferðum hönnunarhugsunar (Martin 2016). Þessi þörf á að 

auka tiltrú á verkefni sem slík helst einnig í hendur við að skortur er á þekkingu innan 

atvinnulífsins á aðferðum hönnunarhugsunar samanber niðurstöður kannana dönsku 

hönnunarmiðstöðvarinnar (Danish Design Center 2016).  
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Arndís taldi að þessi áhersla á virka miðlun til að sýna framgang í verkefnum hefði mjög 

jákvæð áhrif á framþróun innan verkefnanna. Í verkefnum Stafrænnar framtíðar er unnið 

eftir fastri verkáætlun sem samþykkt er í upphafi ferlisins og er skipulagið þannig að í 

hverri viku eru stýrihópsfundir fyrir hvert verkefni þar sem framkvæmdastjórar ásamt 

öðrum lykilaðilum innan bankans eiga sæti. Arndís upplifði þessa reglubundnu fundi sem 

þátt í að „keyra verkefnið rosalega áfram, að þurfa alltaf að sýna þeim progress í hverri 

viku“.   

Ein af forsendum þess að það byggðist upp traust innan verkefnanna var að hlúa vel 

að teymissamstarfinu til að tryggja að það gengi vel. Að vinna vel í því að allir í teyminu 

hefðu sameiginlega sýn á verkefnið og næstu skref, að tryggja að rétt fólk væri valið inn í 

hvert teymi til að hámarka árangur, hafa skýra verkefnaskiptingu innan teymanna og að 

útnefna ábyrgan aðila innan þeirra til að tryggja framgang innan þeirra. Hlín talaði um að 

„hanna“ teymin: 

Í þessu ákveðna verkefni þá gafst vel að byggja það vel upp, hafa gott teymi, 
og ... þegar þú byggir upp traust þá einhvern veginn geturðu farið allt. Þá er 
svona core-teymið tilbúið að bregðast við allskonar og þá getur eitthvað gerst. 
Það myndi ég segja að væri svona bara algjör lykill og er mjög stór þáttur í að 
setja upp svona verkefni, það er að huga að þessu og hugsa þetta út. Hanna 
þetta. (Hlín Helga) 

Viðmælendur voru sammála um að góð samsetning á teymum væri að hafa þau 

þverfagleg. Til þess að samstarfið gengi vel væri mikilvægt að starfsmenn væru opnir og 

móttækilegir fyrir nýjum hugmyndum, sveigjanlegir, metnaðargjarnir og byggju yfir 

liðsanda. Þessir þættir hjálpuðu til við að efla hópstarfið en lykilforsenda væri að hópurinn 

næði vel saman. Björn ræddi um að ákveðnar áskoranir hafi komið upp í samstarfi hópsins 

sem vann að Grænmetisráðuneytinu og taldi hann að það hafi leitt af því að forsendur 

verkefnisins hafi ekki verið nægilega skýrar og of lítið samtal hafi verið við samstarfsaðila 

hópsins. Þá hafi hópurinn ekki náð nægilega vel saman: „Síðan í raun og veru blómstaði 

enginn betur en veikasti hlekkurinn þannig að kemestrían skiptir öllu máli“. Verganti hefur 

gagnrýnt aðferðir hönnunarhugsunar líkt og þær hafa verið skilgreindar af IDEO, meðal 

annars að aðferðirnar styðja ekki nægilega vel við virkt samstarf, þ.e. aðferðirnar tiltaka 

ekki sérstaklega hvernig best er að byggja upp skipulegt samstarf teymanna (Verganti, 

2016). Í máli viðmælenda sem tilheyra þriðju bylgju hönnunarhugsunar kom meðal 

annars fram að í þeim verkefnum er stuðst við sérstakar aðferðir til þess að styðja við 
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teymissamstarf. Arndís sagði frá því hvernig McKinsey hefur lagt upp með reglubundið 

samtal verkefnisstjóra við þátttakendur í verkefnum ásamt reglubundnu 

frammistöðumati sem hún taldi hafa gefið góða raun.  

Kristinn fjallaði um hvernig fyrirtækið hefur þróað eigin áherslur í uppbyggingu teyma. 

Höfuðáhersla er lögð á samstillingu teymisins í upphafi verkefna og opið samtal meðlima 

teymisins í gegnum allt ferlið. Í upphafi verkefna eru teknir 2 til 3 dagar þar sem farið er 

sameiginlega yfir markmið verkefnisins og rík áhersla lögð á uppbyggingu teymisins (e. 

team building) og persónukynningar. Aðra hverja viku heldur teymið sérstakan fund þar 

sem fjallað er um teymissamstarfið, hvernig það gengur, hvernig hópmeðlimir upplifa 

samstarfið og tilfinningar þeirra. Hugmyndin að baki þessum fundum er sú að það sé vitað 

mál að það koma upp áskoranir í teymissamstarfi og því sé betra að vera með ferli þar 

sem tekið er á þessum þáttum með reglubundnum hætti. Fyrir utan þessa 

hálfsmánaðarlegu fundi þar sem teymissamstarfið er rætt er einnig áhersla lögð á opin 

samskipti innan teymisins í daglegu starfi. Kristinn segir að meginhlutverk hans sem 

teymisþjálfa sé að hjálpa teyminu að búa til traust og sameiginlegan skilning. Mikilvægt 

sé að teymisfélagar treysti hver öðrum og skilji að allar ákvarðanir innan verkefnanna séu 

teknar með hagsmuni heildarinnar í huga. Einnig sé mikilvægt að vantraust fái ekki að 

dafna vegna þess að samstarfsmenn upplifi einhvern af hópnum vinna að stöðuhækkun 

á kostnað hinna eða að samstarfsfólk velti fyrir sér duldum skilaboðum og hver sé 

„raunveruleg“ merking þeirra. Slíkt geti haft eitruð áhrif í hópsamstarfi.  

Eins og sjá má í yfirlitinu fyrir verkefnin sem rannsóknin byggir á eru flest þeirra á 

stefnumótunarstigi og/eða eru að hefja innleiðingarfasann. Því er erfitt fyrir viðmælendur 

að skilgreina þá þætti sem mest hjálpuðu til við breytingastjórnun innan verkefnanna og 

innleiðingu á stefnubreytingu. Eitt atriði kemur þó ítrekað fram að hjálpi við kynningu á 

niðurstöðum og í fyrstu skrefum á innleiðingu breytinga en það er sameiginlegt 

eignarhald starfsfólks og stjórnenda á ákvörðunum. Guðrún Inga fjallar um það, í 

tengslum við verkefnið innan Verzlunarskólans, hvernig við kynningu á nýjum verkferlum 

vísi hún til þess að allir starfsmenn hafi haft tækifæri til að koma að þróun verkefnisins og 

talar hún því um „niðurstöðurnar okkar“:  

Það er svo gott að við fórum í stefnumótun og það fengu allir að taka þátt sem 
vildu. Þannig að niðurstöðurnar eru niðurstöður okkar og út úr þessu kom að 
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við ætlum að gera þetta svona. ... Þú veist, þetta eru ekki niðurstöður 
Capacent eða stjórnenda eða neitt svoleiðis. (Guðrún Inga) 

Þá má einnig taka dæmi frá verkefni Daniels og Maríu þar sem Daniel lýsir því hvernig 

íbúar Austurlands upplifa sig eiga ríkan þátt í þróun verkefnisins: 

And then we were developing brand strategy for Austurland together, 
ofcourse the logo of our destination, so that is maybe what you can see but 
the logo is the easiest part! The hardest part is what you build the brand on, 
with like the mindsets of the people and so on. There is still a lot to do but I 
think we are on a very good path here. We have lots of people feeling now 
that they are part of it, they feel like they own the project, like the outcome, 
and when we published our website austurland.is this spring in March ... you 
could feel that everyone that was there felt like „I did this“ you know. (Daniel) 

Þessi tilvísun í að allir hafi fengið tækifæri til að koma sínum skoðunum og hugmyndum á 

framfæri hefur í raun tvíþætt áhrif. Annars vegar gerir það starfsfólki erfiðara fyrir að vera 

á móti breytingunum þar sem að það gat komið efasemdum sínum á framfæri fyrr í ferlinu 

eða þá að tekið hefur verið á gagnrýninni á stefnumótunarskeiðinu og breytingar gerðar 

til samræmis. Hinsvegar er það upplifun starfsfólksins að reynsla þeirra og viðhorf hafi 

verið tekin inn í þróun verkefnisins sem veitir þeim ákveðið eignarhald og þessi upplifun 

getur í raun verið nokkuð valdeflandi.  

5.3 Ávinningur og annmarkar innan verkefna 

Þriðja og síðasta þemað snýr að öðrum ávinningi, stundum óbeinum, sem viðmælendur 

töldu sig upplifa af beitingu aðferða hönnunarhugsunar í verkefnum sínum og sömuleiðis 

hvaða annmarkar sýndu sig á aðferðunum í ferlinu. Þá eru skoðuð viðhorf ólíkra aðila 

gagnvart aðferðum hönnunarhugsunar sem mótast af bakgrunni viðmælenda og hver 

ríkjandi viðhorf eru í íslensku samfélagi gagnvart hönnun og hlutverki hönnunar. 

5.3.1 Valdefling og bættur starfsandi  

Upplifun viðmælenda á valdeflingu starfsmanna í ferlinu annars vegar og notenda 

hinsvegar var áberandi í viðtölunum. Þessar niðurstöður eru í takt við þær kenningar 

hönnunarhugsunar um áhrif þess að beita notendamiðaðri lausnaþróun (Rieple 2016, 

Lockwood 2010).  

Áhersla hönnunarhugsunar á að horfa á lausnaþróun út frá sjónarhóli notenda og að 

auðvelda þeim að nýta sér þá þjónustu eða vörur sem í boði eru leiddi til þess að betri 
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skilningur varð til innan verkefnanna á þörfum viðskiptavinanna. María lýsir því hvernig 

djúpgreining innan verkefnisins leiddi í ljós að þörf væri á að þróa einskonar verkfærakistu 

fyrir fyrirtæki á svæðinu til að nýta sér í markaðssetningu sem ekki hafði verið gert ráð 

fyrir að þörf væri á í upphafi verkefnisins. Gerðir hafi verið ýmiskonar leiðarvísar fyrir 

fyrirtæki í ferðaþjónustu, þróað hafi verið sérstakt ljósmyndatungumál fyrir svæðið til 

nýtingar í markaðssetningu og sett var upp heimasíða fyrir íbúa á svæðinu með 

aðgengilegu efni um áherslur verkefnisins ásamt netnámskeiði fyrir starfsmenn þar sem 

farið var yfir sameiginlega sýn á það hvað gestrisni á Austurlandi felur í sér (efni 

námskeiðsins byggðist á sameiginlegri sýn íbúa á svæðinu). Allt efni verkfærakistunnar 

miði að því að gera íbúum á svæðinu kleift að tileinka sér áherslur verkefnisins á 

sjálfstæðan máta og skapa sameiginlega ásýnd fyrir svæðið sem áfangastað. 

Guðrún Lilja og Hlín ræddu mikilvægi þess að hafa góðar merkingar fyrir notendur til 

að hjálpa sér sjálfir og rata um byggingar þannig að ekki þurfi aðstoð annars starfsfólks til 

þess að vísa þeim á réttan stað. Með skýrum merkingum hafi minnkað 

bjargarleysistilfinning notenda í heimsóknum á nýja staði og upplifun þeirra orðið 

jákvæðari. Tryggvi fjallaði einnig um mikilvægi sameiginlegs vettvangs til þess að skiptast 

á skoðunum og gefa notendum tækifæri til þess að læra hver af öðrum og miðla reynslu 

sinni. Gera þannig kennurum kleift að styrkja sig enn frekar í starfi.  

Kristinn fjallaði um mikilvægi þess að skoða hvernig notendur nýta hugbúnað 

fyrirtækja og greina vel ferlið eins og það horfir við viðskiptavinum. Fyrir fyrirtæki geti 

verið verulegur fjárhagslegur ávinningur af því að skilja hvar í ferlinu viðskiptavinurinn 

ákveður að hætta við viðskipti. Þetta getur verið af því að ferlið sé of flókið eða óskýrt, 

t.d. of margar ferðir í boði, og þar af leiðandi snýr notandinn sér til samkeppnisaðila. Því 

væri mikilvægt að hafa ferlið eins einfalt og mögulegt er til þess að skapa jákvæða 

upplifun fyrir notendur á hugbúnaðarlausninni og stuðla þannig að því að viðskiptavinir 

treysti sér til þess að ganga frá viðskiptum sínum í gegnum netið. En Kristinn fjallaði einnig 

um þá áherslu Kolibri að valdefla samstarfsaðila sína þannig að fyrirtækin séu fær um að 

reka og þróa áfram hugbúnaðarlausnirnar sem Kolibri vinnur fyrir þau eftir að samstarfinu 

lýkur: 

Þannig að við reynum yfirleitt að, og það er ein ástæðan fyrir því að við erum 
hjá þeim, að við reynum yfirleitt að vera með einn eða tvo forritara frá þeim 
inni í okkar teymum þannig að þau læri af okkur bæði vinnuaðferðir og líka á 
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vöruna, því við viljum ekki læsa þá inni. Við erum ekki lock-in fyrirtæki, við 
erum vöruþróunarfyrirtæki þannig að við komum inn, hönnum, tökum viðtöl, 
pælum, komum með hugmyndir, gerum strategíur, executum eitthvað af því, 
svo viljum við bara „OK, nú erum við búin að koma ykkur á flug, nú getið þið 
tekið þetta áfram“. (Kristinn Lár) 

Aukin valdefling notenda á þjónustu skilaði sér í betri upplifun á lausninni sem og í 

breytingum á notkun. Guðrún Lilja sagði meðal annars frá breyttri notendahegðun þar 

sem að fjölskylda hafði heimsótt safnið í Gerðubergi og hafði upphaflega áætlað að rétt 

kíkja inn og skipta á bókum en endað á að eiga saman 2 tíma á bókasafninu. Þarna hafi 

allir meðlimir fjölskyldunnar fundið sér eitthvað við sitt hæfi, uppbyggilegt umhverfi og 

ókeypis samveru þar sem öllum leið vel. 

Guðrún Lilja segir einnig frá hvernig hún notar tilvísun til sameiginlegrar ákvarðanatöku 

og aðkomu allra starfsmanna í stefnumótunarferlinu til þess að halda dampi í verkefnum 

og passa upp á samræmi verkefna við framtíðarsýn bókasafnanna. Hún segir jafnframt að 

hún hafi séð miklar jákvæðar breytingar á viðhorfi starfsmanna til verkefna þar sem þeim 

finnist þeir eiga hlutdeild í ákvörðunum. Guðrún Lilja telur að samtalið í stefnumótuninni 

hafi verið mikilvægt og að leitað hafi verið sérstaklega til starfsmanna til að koma með 

eigin hugmyndir inn í ferlið. Það hafi haft áhrif á hvernig starfsfólk sér og upplifir vinnuna 

sína og þau áhrif sem það getur haft á þróun vinnustaðarins. 

Eins og áður hefur komið fram töldu viðmælendur að aðferðir hönnunarhugsunar hafi 

skilað sér í aukinni valdeflingu starfsfólksins. Almennt var það upplifun viðmælenda að 

starfsfólk yrði meira meðvitað um hvað sé hægt að gera til þess að efla starfsemi 

starfseininganna, hafi öðlast meiri yfirsýn yfir heildina og skilning á starfsemi annarra 

deilda. Starfsfólk upplifði almennt að það ætti hlutdeild í ákvarðanatöku og að það hafi 

haft tækifæri til þess að miðla reynslu sinni og sérþekkingu til þess að hafa áhrif á 

niðurstöður verkefnanna.   

Arndís taldi að starfsfólk gengi í gegnum mikið lærdómsferli við þátttöku í verkefnum 

Stafrænnar framtíðar: „Við eigum að hugsa öðruvísi og við eigum að hugsa gagnrýnið og 

við eigum að vera með sköpunarhugsun þannig að ... ég tek mjög mikið eftir því að fólk 

breytist yfir verkefnatímann, á þessum 16 vikum“. Arndís taldi jafnframt að verkefnin hafi 

leitt til þess að væri miklu meiri „innovation kúltúr“ innan bankans. Guðrún Lilja tekur í 

sama streng þar sem hún lýsir breytingum á viðhorfi starfsmanna og mikilvægi þess að 

„opna“ fyrir breytta hugsun og gefa þessu tíma.  



 

87 

Þórdís taldi að miklar breytingar hafi átt sér stað á starfsanda fyrirtækisins og að hann 

hafi eflst meðan á verkefninu stóð. Sameiginleg framtíðarsýn, bættur skilningur á 

hlutverki ólíkra deilda og þátttaka allra starfsamanna í verkefninu spili þar stóran þátt. 

Fólk sjái störf sín í nýju ljósi og skilji betur tilgang verkefnanna.  

Guðrún Inga taldi jafnframt að verkefnið hafi þjappað starfshópnum betur saman. Með 

sameiginlegri skoðun á vinnustaðnum hafi starfsfólkið einnig fengið betri yfirsýn um þá 

góðu þætti sem einkenna vinnustaðinn, s.s. gott mötuneyti og góða starfsaðstöðu, 

tækjabúnað og fleira sem á það til að falla í skugga annarra þátta í daglegu amstri. Guðrún 

taldi að innri skoðun hafi sýnt að tækifæri væru til staðar fyrir skólann að bæta sig en 

jafnframt að „við megum líka alveg bara klappa okkur á bakið að við erum að gera bara 

mjög flotta hluti en við þurfum kannski bara að skerpa okkur, við getum valið að skerpa 

okkur bara og gera þá enn betur“. 

Kristinn telur jafnframt að það séu þau fyrirtæki sem treysti starfsfólki sínu og fjárfesti 

í þjálfun þess í starfi sem eigi eftir að vera farsælust þegar kemur að hugbúnaðarþróun. 

Þetta sé vegna þess að það sé orðin svo mikil sérþekking á sviði hugbúnaðarþróunar að 

það sé ómögulegt fyrir stjórnendur fyrirtækja að þekkja nægilega vel til þannig að þeir 

geti sagt forriturum fyrirtækisins hvaða breytingar þurfi að gera á hugbúnaði þess. „...Þá 

er miklu betra að þjálfa upp fólkið og búa til umhverfi þar sem að fólkið er með buy-in og 

sameiginlega ástæðu fyrir því að mæta í vinnuna, treysta því bara til þess að taka bestu 

ákvarðanirnar“. María nefndi einnig sérstaklega ávinninginn af því að efla sjálfstraust 

Austfirðinga í tengslum við ferðaþjónustu, að þeir upplifi sig stolta af svæðinu og eigi 

auðveldara með að segja gestum frá landshlutanum þannig að heildarásýnd skapist fyrir 

Austurland sem áfangastað. 

Hlín ræddi hvernig valdefling starfsmanna náði út fyrir verkefnið og varð til þess að 

starfsmenn spítalans byrjuðu að hugsa hlutina á nýjum forsendum. Hún tók dæmi um hóp 

ljósmæðra á meðgöngudeildinni sem áttu frumkvæði að því að leita til Apple umboðsins 

til að fá spjaldtölvur inn á allar stofurnar fyrir notendur og gesti meðgöngudeildarinnar. 

Hlín taldi að þátttaka í verkefnum á borð við það sem hefur verið í framkvæmd inni á 

kvennadeildinni efli starfsfólk „í skapandi gagnrýnni hugsun“.   

Arndís hafði sömu sögu að segja og jafnframt að verið væri að skoða það innan bankans 

að vinna önnur verkefni eftir sömu forsendum og beitt hefur við innan Stafrænnar 
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framtíðar. Arndís taldi að fólk hefði mikinn áhuga á verklaginu innan deildarinnar, 

sérstaklega þegar það sér uppskeruna. Þá taldi hún að starfsfólkið taki með sér nýjar 

áherslur þegar það snýr aftur til annarra starfa að þessum 16 vikum loknum. Guðrún Lilja 

var sömu skoðunar að starfsfólkið væri duglegt við að miðla af eigin reynslu og segja hvert 

öðru frá góðum árangri í verkefnum. Þegar starfsfólk heyri af ánægju viðskiptavina hefur 

það haft þau áhrif innan bókasafnsins að aðrar deildir verða opnari fyrir breytingum og 

þannig „smitast út“ áhugi á aðferðum verkefnisins.  

5.3.2  Arðsemi og verðmætaaukning 

Viðmælendur fjölluðu um það hvernig virk fjárfesting í notendaupplifun skili sér á 

jákvæðan máta inn í rekstur starfseininganna sem endurspeglar kenningar Stengel og 

hugmynda um tilfinningahagkerfið (Stengel, 2011; Gobé, 2007) . Meðal annars fjallaði 

Sigurður um stefnu Bláa lónsins um að fjárfesta í upplifun gesta sinna og hvernig stjórnin 

hefur markvisst tekið ákvarðanir sem byggjast á þeirri forsendu að hámarka jákvæða 

upplifun gesta sinna, en ekki að einblína eingöngu á mögulegar rekstrartekjur, t.d. með 

byggingu stærra hótels en nú er í undirbúningi. Einnig tók Bláa lónið ákvörðun um að 

tvöfalda lónið fyrir 2 árum síðan til þess að gestir gætu notið aukinnar friðsældar í lóninu, 

sem einnig var nokkuð mikil fjárfesting. Sigurður telur að það hafi verið lykilatriði að hafa 

menntaðan hönnuð með í hópi lykilstjórnenda til þess að halda vel utan um 

vörumerkjaþróun Bláa lónsins og koma þessari áherslu á upplifun gesta snemma inn í 

vaxtarstefnu fyrirtækisins.  

Annað dæmi sem Sigurður nefnir er vörumerkið 66°Norður. Líkt og fjallað var um í 

upphafi kaflans komu Sigurður og eiginkona hans að þróun vörumerkisins og unnu ásamt 

framkvæmdastjórn fyrirtækisins að stefnumótun, hönnun vörulínu og framtíðarsýn 66°N 

sem skilaði sér í margföldun á virði fyrirtækisins þegar fyrirtækið var selt árið 2005. Að 

mati Sigurðar var þessi ríka áhersla á hönnun vörumerkisins, þróun þess og staðsetning á 

markaði grundvallarforsenda fyrir þessum gríðarmikla vexti fyrirtækisins sem ólíklegt er 

að hefði átt sér stað nema fyrir náið samstarf hönnuðanna við framkvæmdastjórn og 

eigendur 66°N. Þessar niðurstöður styðja við kenningarnar um að notkun á hönnun auki 

virði fyrirtækja og lausnanna sem koma á markað (Martin, 2009; Martin, 2017; Danish 

Design Center, 2016).  
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Arndís fjallaði um að það hafi komið henni nokkuð á óvart hversu mikil áhrif 

verkefnanna sem unnin voru innan Stafrænnar framtíðar hafi verið. Bankinn hafi séð 

„ótrúlega aukningu á notkun“ á þeim vörum sem deildin hefur unnið, m.a. að því er 

framkvæmd greiðslumats varðar, en bankinn framkvæmir „Mér finnst það eiginlega hafa 

komið á óvart hvað þetta er ótrúlega virðisaukandi fyrir bankann“ (Arndís). 

Þrátt fyrir að innleiðing á niðurstöðum stefnumótunarinnar hafi ekki verið komin nema 

lítillega af stað hafði Þórdís Lóa væntingar um að sjá aukna arðsemi á nýju ári í kjölfar 

verkefnisins. Hún taldi að nýjar áherslur í sölu- og markaðsmálum sem og í framboði á 

þjónustu og ferðum myndu hafa jákvæð áhrif. Þá vísaði Þórdís Lóa einnig til nýrra áherslna 

í samskiptum fyrirtækisins við söluaðila erlendis sem byggjast á því sem hún kallaði 

„agenta-umhyggju“. Þá er lagt upp með að það sé einnig sérstök upplifun fyrir söluaðila 

að vera í samskiptum við Gray Line til að aðgreina sig frá samkeppnisaðilum og öðlast 

forskot gagnvart fyrirtækjum sem bjóða upp á svipaða þjónustu. 

Samkvæmt útreikningum Grænmetisráðuneytisins hefði vodkaframleiðslan úr hráefni 

gulrófunnar getað verið eitthvað í kringum 140 milljónir á ári. Þá var verið að miða við að 

nýta gulrófur til framleiðslu sem annars væri fargað. Hópurinn fann út að hjá einum 

framleiðsluaðila væri u.þ.b. 800 tonnum fargað á ári vegna þess að rófurnar væru of 

stórar, litlar eða ljótar til sölu á markaði. Á verkefninu væru þó nokkrir annmarkar þar sem 

miklar sveiflur væru í framboði á hráefninu og ekkert framleiðsluferli í raun til staðar hér 

á landi til þess að vinna úr hráefninu í því magni sem þyrfti.  

5.3.3 Flókið og tímafrekt ferli 

Viðmælendur töldu að nokkurra annmarka gætti þegar kæmi að notkun aðferða 

hönnunarhugsunar innan verkefna. Þar spila inn í ólíkir þættir á borð við þrönga sýn á 

hönnun hér á landi; takmarkaðan skilning á hlutverki hennar í íslensku atvinnulífi. Þá er 

hönnunarhugsunarferlið ólíkt hefðbundnum starfsháttum fyrirtækja og stofnana og nýir 

aðilar innan þeirra að ryðja sér til rúms í ákvarðanatöku í málum sem almennt eru talin 

tilheyra rótgrónum ábyrgðarsviðum.  

Viðmælendur töldu að lausnaþróun byggð á hönnunarhugsun væri tímafrek og mikil 

vinna fari í úrvinnslu á þeim upplýsingum sem koma fram í gegnum ólík skref. Þannig taldi 

m.a. Tryggvi að aðferðir hönnunarhugsunar hentuðu vel þegar leitað væri eftir skapandi 

hugmyndum, frumlegum, nýjum og jafnvel svolítið „geggjuðum“ en frumlegu 
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hugmyndirnar væru ekkert endilega „bestu“ lausnirnar. Fólk þyrfti að vera meðvitað um 

að kannski fengist ekki lausnin sem það vildi eða hefði fyrirfram gefið sér og ef að 

markmiðið væri að fá einhverja „konkret lausn“ á einhverju tilteknu vandamáli „þá er 

þetta sennilega ekki rétta aðferðin“. Það væri mikilvægt að vera meðvitaður um að það 

taki töluverða vinnu og úrvinnslu að fá eitthvað út úr beitingu á aðferðunum.  

Þá gætu einnig hugmyndirnar í ferlinu verið óhagsýnar og byggst á forsendum sem ekki 

væru fyrir hendi. Því tengt kom Björn inn á þau vandamál sem komu upp þegar 

rófusýrópið var komið í umferð á veitingastöðum. Mikil eftirspurn var eftir sýrópinu þar 

sem um var að ræða bragð sem ekki hafði verið til í íslenskri flóru og pantanir byrjuðu að 

hrúgast upp en hópurinn hafði ekkert framleiðsluferli til þess að anna eftirspurninni og að 

lokum var varan ófáanleg. Þannig gæti skapast eftirspurn á markaði eftir vörum sem í raun 

eru frumgerðir og nauðsynlegar forsendur ekki fyrir hendi að gætu komið strax á markað.  

Meðal þeirra viðmælenda sem tilheyra fyrstu tveimur bylgjum hönnunarhugsunar kom 

fram að þeir teldu það vera ákveðinn galla á hversu breiðum grunni hægt væri að beita 

aðferðunum. Það töldu þeir að hafi orðið til þess að aðferðir hönnunarhugsunar eru 

notaðar á rangan máta, t.d. í hugarflæði á vinnustöðum þar sem meiri áhersla er lögð á 

að þjappa saman starfshópnum en ekki lagt í þá miklu vinnu sem þarf til að nýta 

hugmyndirnar til raunhæfrar lausnaþróunar. Þá kom fram að viðmælendur upplifðu 

ólíkan skilning á aðferðunum, bæði af hálfu menntaðra hönnuða, þeirra sem hafa 

tileinkað sér aðferðirnar með annan bakgrunn og fyrirtækjanna, líkt og Dorst (2011) hefur 

skoðað. Sigurður sagði það reynslu sína að fyrirtækin telji að hönnunarhugsun sé ferli eða 

aðferð til þess að ýta undir nýsköpun en hönnuðir telji hugtakið ná til þess hvernig þeir 

nálgist hugsun og hvernig hugsað er hönnunarlega séð. Þessi ólíku viðhorf 

endurspegluðust að nokkru leyti hjá öðrum viðmælendum rannsóknarinnar. Hlín sér 

hönnunarhugsun sem „applied“ aðferðafræði hönnuða sem hefur verið yfirfærð á 

viðskiptalífið til notkunar innan fyrirtækja og stofnana. „Þetta er svona hagnýt sköpun“.  

Þeir viðmælendur rannsóknarinnar sem tilheyra fyrstu bylgjunni, Sigurður, Hlín Helga 

og Björn Steinar, vísuðu öll til mikilvægis þess að treysta á innsæi sitt sem hönnuða í 

lausnaþróun. Í því samhengi ræddu þau hvernig innsæið segði þeim hvenær væri 

tímabært að framkvæma ákveðin skref í lausnaþróun, hvenær þau teldu að nægar 
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upplýsingar lægju fyrir til þess að færast á milli skrefa, hvenær þörf væri á að draga fram 

nýjan lærdóm í lausnaþróunarferlinu eða hvort að ferlið væri á réttri leið.  

Sigurður telur aftur á móti að hönnun sé í raun visst hugarfar (e. mindset) og viðhorf 

(e. attitude), þ.e. „hvernig þú sérð vandamálið“ og þessa hugsun sé mjög erfitt að setja í 

ákveðið ferli (e. process) eins og aðilar sem staðið hafa að kynningu á hönnunarhugsun 

hafa lagt áherslu á. 

Þegar ég er að vinna með fyrirtækjunum, þyngstu erfiðleikarnir mínir eru að 
láta fólkið sem svo framkvæmir hlutina skilja mig, þegar ég er á svæðinu að 
handstýra þá fer allt rétt, ef ég ekki á svæðinu, þá ferð það af track. Það þýðir 
að fólkið skilur ekki hver er hugsunin, þau eru ekki með rétt attitude á 
vandamálið. (Sigurður) 

Sigurður segir ákveðinn hóp hönnuða vera ósátta við hvernig hönnunarhugsun er 

markaðssett af sumum verkfræðistofum og aðilum í fyrirtækjaráðgjöf sem fastmótað ferli 

gagnvart fyrirtækjum og stofnunum: 

...hafa tekið yfir hönnunina gegnum ákveðna aðferðafræði. Sem að þeir hafa 
strúktúrerað - því að hönnun strúktúrerar aldrei neitt, hún bara frekar flýtur. 
Hönnun er ferli sem er svona og svo fer hún til baka og fram og til baka og 
raunverulega, fyrir þá sem þekkja ekki aðferðina þeir týna sér og verða mjög 
hræddir. Það sem gerist þá á þessum árum ´96 - 2001 þá er hönnun er að sýna 
árangur, hönnun er að auka sölu en fyrirtæki eru hrædd við hönnun af því að 
þau skilja ekki ferlið. Og ef þú rekur fyrirtæki, þá er A, B, C, D, E. Það er allt 
svona linear. Hönnun er ekki linear hugsun - og þarna er eitt af stóru 
vandamálunum! Það er verið að reyna að setja hönnun, með því að búa til 
aðferðafræði, í linear hugsun þegar hún er það ekki. (Sigurður) 

Þannig telur Sigurður að samkvæmt reynslu sinni af samstarfi með fjölmörgum 

fyrirtækjum erlendis og hér heima að fyrirtæki hafi ekki beitt aðferðum 

hönnunarhugsunar á réttan máta. Fyrirtæki og stofnanir hafi notað hönnunaraðferðina 

sem tæki (e. tool) til þess að hafa yfirsýn á þróunarferlið með það að markmiði að minnka 

líkurnar á því að verkefnið fari af leið, frekar en að leyfa ferlinu að þróast náttúrulega og 

þannig að hámarka „excellence“.  

Karl sagði það einnig vera sína reynslu þegar hann var með námskeið um 

hönnunarhugsun og sköpunarkjark hjá fyrirtækjum að lagt var upp með takmarkaða 

notkun á aðferðunum sem dregur úr trú á nothæfni aðferðanna í viðskiptalífinu: 

Þegar við vorum með sköpunarkjark, þá voru rosalega margir sem voru 
áhugasamir, mörg fyrirtæki sem höfðu samband og svona, en mér fannst 
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svona það var meira bara að starfsmannahaldið vantaði eitthvað svona 
námskeið sem að tikkaði í einhver box og hvort að þetta gæti verið eitthvað 
svona „sneddý“ - eitthvað svona sniðugt, en ekki þannig að þú ætlaðir 
einhvernveginn að taka það alveg og vinna með það markvisst. (Karl) 

Tryggvi tók í sama streng og ræddi hversu auðvelt væri að „afskræma“ aðferðir ef þeim 

er ekki rétt beitt sem leiðir til þess að það dregur úr nytsemi aðferðanna og fólk trúir því 

að um ákveðna „tískubólu“ sé að ræða sem gangi yfir. 

Viðmælendur rannsóknarinnar voru sammála um að hér á landi væri hönnun skilgreind 

á mjög afmarkaðan máta og almennt talið að hönnuðir starfi á þröngu sviði tengt 

fagurfræði og stílfærslu. Þá væri lítill skilningur á hæfni þeirra sem hafa annan bakgrunn 

eða menntun en á sviði lista til þess að nýta skapandi aðferðir í starfi og koma að 

hönnunarverkefnum. Þetta reyndist nokkuð hamlandi bæði þegar kæmi að kynningum á 

verkefnunum í upphafi, hafði sterk áhrif á viðbrögð starfsfólks við þeim aðferðum sem 

það var beðið um að nýta sér og í framþróun verkefna í samhengi við ytra umhverfi þeirra, 

m.a. við stjórnsýsluna. 

Tryggvi velti því fyrir sér hvort skilgreining á hönnun væri þrengri hér á landi en í 

nágrannalöndunum. Byggt á reynslu sleppir hann jafnvel að vísa til hönnunar þegar hann 

kynnir aðferðir sínar fyrir þátttakendum. „Þetta er svolítið fast í hugum okkar Íslendinga 

að það eru þarna einhverjir meðfæddir eiginleikar sem að þurfa að vera til staðar til þess 

að þú getir framkvæmt list eða verið að hanna, þetta er ekki fyrir hvern sem er!“ Tryggvi 

segir að hann útskýri sérstaklega fyrir þátttakendum t.d. á hönnunarsmiðjum 

Menntamiðju að tilvísunin til hönnunar í aðferðum hans sé í stærra samhengi og ekki 

beintengt almennum skilningi á hugtakinu hönnun. „Um leið og maður segir hönnun fólk 

sér bara fyrir sér sko hillurnar í IKEA, þetta er hönnun!“. Karl var sammála þessari upplifun 

og sagði að almennt teldi fólk að það þyrfti menntun í listaháskóla til þess að „mega hugsa 

eins og hönnuður“. Hann sagði umræðuna hér á landi um það hvað væri „að hanna“ vera 

of nátengt „yfirborðstrendum“ og nefndi í því samhengi vasa og stóla. Hér væri lenska að 

fá inn hönnuði á lokametrunum í vöruþróun til þess að stílfæra útlitið í stað þess að hafa 

þá með í vinnsluferlinu frá upphafi.  

María og Guðrún Lilja sögðu frá hvaða hindrunum þær hafi mætt innan stjórnsýslunnar 

þegar kom að fjármögnun verkefna og þróun þeirra. Guðrún Lilja skýrði frá því að innan 

opinberrar fjársýslu væru ekki til sérstakir fjárliðir sem ættu við atriði sem tengdust bættri 
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upplifun notenda bókasafnanna. Það hefur hægt töluvert á verkefninu þar sem allt 

fjármagn þess þarf að skrá á sérstaka fjárliði. Líkt og rannsóknir Liedtka, Salzman og Azer 

(2017) sýna er mikilvægt að taka slíka rótgróna ferla innan opinberrar þjónustu til 

endurskoðunar til uppfærslu og einföldunar, meðal annars í takt við tæknilegar framfarir. 

Ef ekki er skilningur á eðli verkefnanna hjá hinu opinbera er erfitt að halda dampi í þróun 

þeirra. Einnig fjallaði Buchanan (1992) um mikilvægi þess að nota notendamiðaðar 

aðferðir við endurskoðun ferla innan opinberrar þjónustu.  

María sagði að mikill tími hafi farið í það útskýra aðferðir hönnunarhugsunar fyrir 

starfsfólki stjórnsýslunnar og áherslur verkefnisins í framkvæmd. Þar hafi þau mætt 

takmörkuðum skilningi á eðli verkefnisins: 

En ég meina, líka að útskýra það, við þurftum að útskýra þetta oft fyrir miklum 
bjúrókrötum með að fólkið sem náttúrulega bara skildi þetta ekki og skildi ekki 
afhverju hönnun skipti máli og afhverju þarf að gera þetta svona og hinsvegin 
og afhverju má ekki bara setja upp svona skilti eins og ég vil og annað, þannig 
að við höfum átt mörg svoleiðis samtöl þar sem við höfum þurft að útskýra 
s.s. fagurfræði eða hvaða ásýnd það er sem við viljum sýna þannig að það 
hefur verið auðvitað líka mikið challenge! (María) 

Viðmælendur voru flestir sammála um það að of lítil áhersla væri lögð á skapandi 

aðferðir í hefðbundnu framhaldsskóla- og háskólanámi hér á landi. Þetta ýtti meðal 

annars undir þröngan skilning á hugtakinu hönnun. Annað atriði væri almenn umræða um 

hönnun og í því samhengi vísuðu flestir til tímaritsins Hús og hýbýli sem tengingu við 

hönnun. Viðmælendur veltu fyrir sér hvar í stjórnsýslunni þessi breiðari nálgun á hönnun 

ætti heima. Þar á meðal velti Sigurður, sem kom á sínum tíma að þróun Hönnunarstefnu 

Íslands sem gildir til ársins 2018 hvers vegna svo takmörkuð áhersla væri lögð á víðara 

gildi hönnunar hér á landi, bæði innan Hönnunarmiðstöðvar Íslands og Samtaka 

iðnaðarins. Þá töldu viðmælendur að ekki væri nægileg áhersla lögð á skapandi aðferðir í 

núverandi skólakerfi, hvorki á grunnskólastigi né háskólastigi og að skortur væri á 

samstarfi þvert á skóla og skólastig. Í því samhengi var meðal annars vísað til fyrirmyndar 

samruna í skólakerfinu í Finnlandi við stofnun Alvar Aalto skólans sem sameinaði 

háskólana til að auka samstarf arkitektadeildarinnar, verkfræðinnar og 

viðskiptafræðinnar.  

Viðmælendur töldu að almennt væri of lítil þekking innan íslensks atvinnulífs á 

möguleikum í nýtingu á aðferðum hönnunar og hönnunarhugsunar. Þar á meðal vísaði 
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Björn til þess að í upphafi verkefnisins Grænmetisráðuneytið hafi tekið mikinn tíma að 

sannfæra samstarfsaðilana um hæfni þeirra til þess að vinna verkefnið og vekja áhuga 

þeirra á samstarfinu. Þegar verkefnið síðan vatt upp á sig og samstarfsaðilarnir byrjuðu 

að sjá tækifæri í afurðinni, sem hópurinn var að þróa, að þá hafi opnast fleiri dyr og 

hópurinn fengið tækifæri til þess að framleiða frumgerðir innandyra hjá 

samstarfsaðilunum. Áður hafi hópurinn þurft að notast við aðstöðu annarsstaðar til 

prófunar á hráefninu. Að mati Björns hefði mátt vera meira traust strax í upphafi 

verkefnisins sem hefði getað hraðað verkefninu nokkuð, „en það er náttúrulega mjög 

erfitt að krefjast þess þegar maður hefur ekki upp á neitt að sanna eða þegar það er ekki 

kúltúr fyrir svona löguðu...“. Guðrún Inga taldi að áherslur í aðferðum hönnunarhugsunar 

væru í takt við þá þróun sem hefur verið innan viðskiptalífsins á síðustu árum, m.a. 

hugmyndir um opin vinnurými, samsetningu hópa og teymisvinnu. 

Þar sem verkefnin leggja upp með breiða nálgun á viðfangsefni sitt þá töldu 

viðmælendur að áhrifa þeirra gætti á víðari máta en verksvið þeirra hafi verið skilgreint í 

upphafi. Þetta hafi leitt til þess að ákveðinn núningur hafi komið upp í samstarfi við ólíkar 

deildir og aðilar utan verkefnanna teldu að verið væri að seilast of langt í ákvarðanatöku 

innan verkefna. Þessi upplifun viðmælenda er í samræmi við umfjöllun um að áherslur 

hönnunar og vörumerkjaþróunar eru að færast inn á sífellt breiðara svið innan starfsemi 

fyrirtækja (Abbing og Gessel, 2008; Junginger, 2015; Løvlie, Downs og Reason, 2008) 

Annarsvegar fjölluðu viðmælendur um að áskoranir hafi komið upp í tengslum við 

víðtæk áhrif verkefnanna á aðrar starfseiningar. Guðrún Lilja lýsti því hvernig niðurstöður 

stefnumótunarferlisins hjá Borgarbókasafninu hefði áhrif á alla kjarnastarfsemi 

bókasafnanna og tekið væri mið af þeim á öllum sviðum, m.a. í nýráðningum starfsmanna. 

Arndís fjallaði um áhrif verkefna Stafrænnar framtíðar á aðrar deildir bankans, þar með 

talið starfsmannamál og tók þar dæmi um endurskipulagningu innan bankans í kjölfar 

þess að lánavinnslan færðist í netbankann sem áður hafði verið í höndum starfsmanna í 

tilteknu útibúi bankans í Borgartúni. Þessi víðtæku áhrif væru viss áskorun í 

breytingastjórnun innan bankans og starfsmenn upplifðu visst óöryggi með verkefni sín í 

tengslum við breytingar. 

Hinsvegar fjölluðu viðmælendur um núning í samstarfi sem varð vegna þess að 

verkefnin þróuðust inn á svið þar sem ekki var hefð fyrir aðkomu annarra aðila en störfuðu 
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á tiltekinni deild. Kristinn fjallaði um hvernig hugbúnaðarþróun Kolibri og viðmótshönnun 

hugbúnaðarins skaraðist stundum við starf markaðsdeilda eða auglýsingastofa. Hann taldi 

jafnframt að fyrirtækið hefði sérþekkingu á stafrænni markaðssetningu umfram sumar 

auglýsingastofur og það væri mikilvægt að hafa skýra stefnu varðandi stafræna 

markaðssetningu þar sem ólíkar reglur giltu en fyrir prentmiðla. Kristinn ræddi þó ekki 

sérstaklega áskoranir í samstarfi þessara ólíku aðila en þetta er dæmi um að verkefnið nái 

lengra en einvörðungu til skilgreinds markmiðs í upphafi.  

Sigurður nefndi þær áskoranir sem hafa komið upp í samstarfi hönnuða og 

markaðsdeilda fyrirtækja í tengslum við vörumerkjaþróun. Hann lýsti samstarfi ólíkra 

deilda innan fyrirtækja þegar kemur að vörumerkinu og þróun þess, áskorunum í 

samskiptum hönnuða við framleiðslu- og tæknideildir annars vegar og hins vegar 

markaðsdeildina sem er ábyrgt fyrir sölumálum. Innan þeirra fyrirtækja sem Sigurður 

hefur unnið að þróun sérstakrar hönnunardeildar (e. design center) hafi samstarfið verið 

meiri áskorun þegar kæmi að markaðsdeildunum sem eru vanar að sjá um hönnun á öllu 

kynningarefni, umbúðum og auglýsingum. Með ríkari áherslu á vörumerkjaþróun kallar 

það á aukið samtal milli þróunardeildarinnar og markaðsdeildarinnar til að tryggja 

samræmi í útliti vörunnar, eiginleikum, útliti umbúðanna og kynningarefnis. Breytingin 

fyrir markaðsdeildina, þ.e. að þurfa að taka ákvarðanir um útlit markaðsefnis í samstarfi 

við aðrar deildir gangi ekki alltaf auðveldlega fyrir sig.  

Viðmælendur áttu almennt erfitt með að íslenska hugtakið Design Thinking og skiptar 

skoðanir voru á því hversu vel þeim fannst þýðingin „hönnunarhugsun“ henta aðferðinni. 

Flestir notuðust við enska heitið í daglegri tilvísun til aðferðarinnar en einnig voru uppi 

efasemdir um gildi þess að vísa til sérstakrar aðferðafræði og vildi hluti viðmælenda 

einfaldlega vísa til „stefnumótunarvinnunnar“. Heitið með skýrri tilvísun til hönnunar gæti 

valdið ruglingi og takmarkað áhuga starfsfólks á þátttöku í verkefnum. Nokkrir 

viðmælenda töldu jafnvel að það gæti reynst vel að nýta aðferðir hönnunarhugsunar til 

þess að finna heiti á aðferðina sem hentaði betur og höfðaði meira til atvinnulífsins. 

Þessar niðurstöður eru í takt við niðurstöður rannsókna Liedtka, King og Bennett (2013) 

sem sýndu einnig að mjög ólík viðhorf voru um hvernig staðið væri að kynningu á beitingu 

aðferðanna og kennslu fyrir starfsfólk og stjórnendur. 
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Þá veltu viðmælendur fyrir sér framtíð hönnunarhugsunar og meðal annars var vísað 

til þeirrar þróunar að stórir aðilar í fyrirtækjaráðgjöf væru farnir að bjóða upp á þjónustu 

byggt á hönnunarhugsun sem og kaup stórra ráðgjafafyrirtækja á hönnunarstofum til að 

bæta þjónustu sína. Viðmælendur sem tilheyra fyrstu og þriðju bylgjunni auk Kristins Lár 

höfðu betri skilning á þeim nýju sviðum sem verið er að beita aðferðum 

hönnunarhugsunar, til dæmis í þjónustuhönnun og vörumerkjaþróun, en viðmælendur 

sem tilheyra annarri bylgjunni. Það skýrist að miklu leyti út frá því að viðmælendur 

annarrar bylgjunnar tileinkuðu sér aðferðir hönnunarhugsunar byggt á aðferðum IDEO á 

árunum áður en aðferðir þjónustuhönnunar og stafrænar áherslur hönnunarhugsunar 

voru útfærðar. Sigurður er sá viðmælandi sem líklegast hefur víðtækasta reynslu af 

notkun á aðferðum hönnunar á þessum nýju sviðum í þróun hönnunarhugsunar. Hann 

telur að þessi þróun sýndi sterkari áherslu á aðferðir hönnuða og að framtíðarþróun 

aðferðanna verði áfram á þá leið. Í því samhengi telur hann að hugtakið „design powered 

innovation“ eigi betur við og að áfram megi byggja ofan á aðferðir hönnunar, styrkja þær 

og bæta. Sigurður telur mikið af hönnuðum meðvitaða um annmarka hönnunarhugsunar 

og að mikill vilji sé til að bæta aðferðina. Viðmælendur voru sammála um að beita mætti 

aðferðum hönnunar á mun breiðari sviði innan atvinnulífsins en nú þegar er gert í vöru- 

og þjónustuþróun. Af máli viðmælenda má leiða líkur að því að hlutfall þeirra fyrirtækja 

hér á landi sem nýta sér aðferðir hönnunar í starfsemi sinni og lausnaþróun séu 

sambærilegt eða lægra en í Danmörku, með vísan til kannana dönsku 

hönnunarmiðstöðvarinnar út frá þarlendum hönnunarstiga.   
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6 Umræður 

Megintilgangur rannsóknarinnar var að varpa ljósi á hvernig aðferðir hönnunarhugsunar 

hafa verið nýttar af hálfu íslenskra fyrirtækja og stofnana og kanna ávinning í notkun 

aðferðanna í íslensku atvinnulífi og mögulega annmarka. Rannsóknarspurningin sem lögð 

var til grundvallar rannsókninni var eftirfarandi: 

Hvernig hafa íslensk fyrirtæki og stofnanir nýtt sér aðferðir hönnunarhugsunar og hver 

hefur reynsla þeirra og upplifun af beitingu aðferðarinnar verið?  

Viðmælendur rannsóknarinnar voru þrettán talsins og skiptust þeir á þrjár skilgreindar 

bylgjur hönnunarhugsunar sem einkennast af ólíkum áherslum og tímabilum. Fyrsta 

bylgjan einkennist af greiningu á aðferðum hönnuða og fyrstu tengingum nýtingar þeirra 

á breiðari grunni innan atvinnulífsins. Þessi bylgja er leidd af menntuðum hönnuðum sem 

þróa sjálfir beitingu aðferða sinna sem þeir tileinka sér í náminu á nýjum grunni innan 

fyrirtækja og stofnana (Cross, 2011; Lawson, 1983; Bucciarelli, 1994; Rieple, 2016).  

Áherslur annarrar bylgju hönnunarhugsunar byggjast á mótun hönnunarhugsunar í 

sérstakt nýsköpunarferli sem aftur grundvallast á fyrrnefndum aðferðum hönnuða. Þar er 

lögð rík áhersla á að hönnunarhugsun nýtist atvinnulífinu til að ýta undir nýsköpun innan 

fyrirtækja og sköpunarkraft starfsmanna til að bæta verðmætasköpun. Þessi bylgja er að 

stórum hluta drifin áfram af mótun verkfræðinga á aðferðunum hönnunarhugsunar í 

skilgreind ferli til að auðvelda fyrirtækjum að innleiða aðferðirnar í starfsemi sinni. 

Innleiðingin byggir á að bæði einstaklingar innan fyrirtækjanna geti tileinkað sér 

aðferðirnar og ýtt undir að móta starfsemi þeirra að hönnunarhugsun sem og að 

hönnunarfyrirtæki sem hafa sérhæft sig í aðferðunum veiti ráðgjöf til fyrirtækja og 

stofnana um innleiðinguna (Kelley, 2016; Kelley, 2005; Brown, 2009; Verganti, 2009; 

Verganti, 2016).  

Þriðja bylgjan einkennist af sífellt breiðari notkun á aðferðum hönnunar í atvinnulífinu 

og áherslunni á sjálfbærni og byggir hún á fyrri tveimur bylgjunum. Þessi bylgja 

endurspeglar nýjar áherslur innan fyrirtækja og stofnana, m.a. tæknilegar framfarir og 

mótun á stafrænu efni, þjónustuþróun, samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja og 

vörumerkjaþróun. Áhersla opinberra aðila á mikilvægi nýtingar aðferða hönnunar til 

nýsköpunar og verðmætaaukningar hefur jákvæð áhrif á vöxt hennar. Einnig hafa leiðandi 

aðilar á sviði fyrirtækjaráðgjafar tekið upp ráðgjöf fyrir fyrirtæki og stofnanir á ólíkum 
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sviðum hönnunarhugsunar (Lockwood, 2010; Liedtka, King og Bennett, 2013; Martin, 

2009; McKinsey, 2016; Azis, 2016; Webster, 2016; Lacy og Rutqvist, 2015; Edson, 

Kouyoumjian og Sheppard, 2017; Jeruchimowitz og Bull, 2017).  

Eins og áður segir byggir hver bylgja ofan á áherslur og þróun innan fyrri bylgju og eins 

og mynd 8 sýnir deyja ekki bylgjurnar út heldur bætast nýjar bylgjur við. Einnig skarast 

bylgjurnar þannig að upphaf einnar bylgju á sér stað í miðri þróun þeirrar sem á undan 

fer. Þetta endurspeglast í því að viðmælendur rannsóknarinnar flokkast á ólíkar bylgjur 

hönnunarhugsunar.  

Ekki er til ein almenn skilgreining á því hvað aðferðir hönnunarhugsunar fela í sér en í 

fræðilegri umfjöllun um aðferðir hönnunarhugsunar eru ákveðnir samnefnarar. 

Grunnstefið er að aðferðin byggir á notendamiðaðri nálgun í lausnaþróun, samvinnu og 

sögufrásögn þar sem áhersla er lögð á virka hugmyndaþróun og athuganir, samstarf, 

hraða vinnslu frumgerða, ítranir og að byggja áframhaldandi vinnu á þeim lærdómi sem 

hlýst af fyrri skrefum verkefnanna. Það er svo í gegnum ólíkar bylgjur hönnunarhugsunar 

sem þessi skref eru yfirfærð á sífellt fleiri og breiðari svið í starfsemi fyrirtækja og stofnana 

(Kelley, 2016; Brown, 2009; Cross, 2011; Neumeier, 2008; Nixon, 2016; Wilcox, 2016; van 

Reine, 2017).  

Þegar skoðað er yfirlit fyrir viðmælendur rannsóknarinnar má sjá að mjög 

sambærilegar aðferðir eru notaðar við vinnslu þessara ólíku verkefna. Það sem aðgreinir 

þá viðmælendur sem tilheyra fyrstu bylgjunni er að þau eru öll menntaðir hönnuðir sem 

hafa sjálf þróað og aðlagað þær aðferðir sem þau tileinkuðu sér í náminu til að beita á 

nýjum sviðum. Þannig var Hlín Helga í broddi fylkingar hér á landi þegar hún rannsakaði 

hvernig beita mætti aðferðum hönnunar til þess að skapa ákveðna upplifun notenda í 

verkefnum og var verkefnið á kvennadeild Landspítalans eitt af fyrstu stóru verkefnunum 

sem hún stýrði með þessum áherslum. Sigurður var sömuleiðis frumkvöðull í beitingu á 

aðferðum hönnunar í vörumerkjaþróun innan verkefna hans hjá 66°Norður og Bláa 

lóninu. Þessir viðmælendur lögðu áherslu á að leyfa verkefnum að flæða á lífrænan máta 

í þeim verkefnum sem viðtölin byggðu á og höfðu ekki fasta tímafresti í þróun verkefna 

sinna. Þau lögðu áherslu á opinn huga í lausnaþróun og áttu auðvelt með að færast á milli 

ólíkra skrefa byggt á þeim lærdómi sem þau drógu af fyrri stigum lausnaþróunarinnar og 

vísuðu einnig til innsæis síns sem hönnuða. Þessi áhersla endurspeglar fræðilega 
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umfjöllun um ólíkar áherslur menntaðra hönnuða og þeirra sem tileinka sér aðferðir 

hönnunarhugsunar með annan bakgrunn (Dorst, 2011; van Reine, 2017). Þessi hópur 

viðmælenda hafði jafnframt fylgst náið með þróun á aðferðum hönnunarhugsunar innan 

þriðju bylgjunnar og hafði tileinkað sér ný skref í úrvinnslu verkefna á borð við 

kortlagningu á ferðalagi notenda (e. customer journey-mapping) sem þróað var í 

tengslum við þjónustuhönnun í þriðju bylgjunni (Stickdorn og Schneider, 2010). 

Það sem einkennir viðmælendur bylgju tvö er að þeir hafa tileinkað sér aðferðir 

hönnunarhugsunar upp á eigin spýtur, þ.e. eru ekki menntaðir hönnuðir, annað hvort eftir 

að hafa tekið þátt í samstarfi við hönnunarfyrirtæki hjá fyrri vinnuveitendum eða í 

gegnum nám. Þessir aðilar vísa allir til aðferða IDEO sem grundvöll sinnar aðferðafræði 

og sjá beitingu aðferðarinnar sem leiðbeinandi ferli sem ekki er línulegt en vinnst yfirleitt 

í ákveðinni tímaröð. Viðmælendurnir telja að ferlið sé tímafrekt og mikilvægt sé að vinna 

vel úr þeim upplýsingum sem hvert skref gefur þeim í lausnaþróuninni. Þessi hópur fjallaði 

sérstaklega um mikilvægi þess að aðferðir hönnunarhugsunar væru notaðar á „réttan“ 

máta innan verkefna með þessa úrvinnslu upplýsinganna að leiðarljósi. Þeir telja að ýmsir 

aðilar sem hafi prófað aðferðir hönnunarhugsunar hafi ekki notað hana þannig að bæri 

fullan ávöxt sem hafi orðið til þess að draga úr trú á að aðferðirnar gætu skilað 

raunverulegum ávinningi fyrir atvinnulífið. Munur er á milli viðmælenda annarrar 

bylgjunnar að hve miklu leyti þeir hafa tileinkað sér aðferðir þriðju bylgju 

hönnunarhugsunar. Þessi hópur ræddi einnig um að þeir upplýstu ekki alltaf að 

aðferðafræðin sem þeir byggðu verkefni sín á væri í raun hönnunarhugsun þar sem fyrri 

reynsla þeirra hafði sýnt að sú yfirlýsing væri oft til þess fallin að draga úr samstarfsvilja 

og þátttöku starfsmanna í verkefnum sem endurspeglar niðurstöður Liedtka, King og 

Bennett (2013).  

Viðmælendur rannsóknarinnar sem tilheyra þriðju bylgjunni vinna sín verkefni á 

grundvelli ráðgjafar frá leiðandi aðilum í fyrirtækjaráðgjöf. Verkefnin eru sett upp sem 

línulegt ferli sem unnið er samkvæmt föstum tímasetningum og byggja á nýjustu 

aðferðum hönnunarhugsunar á þeim sviðum sem unnið er með hverju sinni. Flest 

verkefnin tilheyra þessari bylgju sem endurspeglar vaxandi vinsældir hönnunarhugsunar 

í atvinnulífinu og þá þróun sem er að eiga sér stað erlendis með aukinni vakningu um 

mikilvægi hönnunar til að auka verðmætasköpun og bæta samkeppnishæfni fyrirtækja á 
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heimsvísu. Rannsakanda þótti jafnframt áhugavert að með sama hætti og stóru 

ráðgjafafyrirtækin erlendis væru að kaupa hönnunarfyrirtæki til að styrkja 

ráðgjafarþjónustu sína á þessu sviði væru hér á landi dæmi um fyrirtæki sem hafa 

sameinast hönnunarstofu (Kolibri). Ennfremur að Capacent hafi fengið Hlín Helgu, 

menntaðan hönnuð og frumkvöðul hér á landi á sviði upplifunarhönnunar, í lið með sér 

til að byggja upp ráðgjöf fyrirtækisins á þessu sviði. Flest verkefnin sem féllu undir þessa 

bylgju eru unnin með heildarskipulag starfseininganna og stefnumótun að leiðarljósi og 

ræddu þessir viðmælendur um jákvæð áhrif aðferðarinnar á vinnustaðamenningu og 

starfsanda. Þeim kom á óvart hin víðtæku áhrif sem hönnunarhugsun hafði á vinnustaðinn 

og hvernig hugarfar starfsmanna gagnvart starfi sínu og ábyrgð breyttist. Í þessu 

samhengi spratt meðal annars fram umfjöllun um valdeflingu þar sem annars vegar var 

rætt um valdeflingu starfsfólks og hinsvegar valdeflingu notenda. Þessar miklu breytingar 

á starfsanda eru í takt við grunnhugmyndir hönnunarhugsunar þar sem rík áhersla er lögð 

á virkt samstarf og samtal þvert á fyrirtæki (Kelley, 2016; Brown, 2009; van Reine, 2017; 

Liedtka, King og Bennett, 2013). 

Viðmælendur töldu allir að beiting aðferðarinnar hafi gert þeim kleift að þróa nýjar 

lausnir sem almennt var talið að hefðu ekki komið til nema með notkun 

hönnunarhugsunar og áherslum aðferðanna á notendur. Þetta hafi gefið þeim nýtt 

sjónarhorn á þjónustu sína og verkefnin, ríkari hugmyndaauðgi og nýsköpun í 

lausnaþróun. Þau voru sammála um að aðferðirnar veittu þeim góðan ramma til að takast 

á við þær fjölþættu áskoranir sem bjuggu í þessum ólíku verkefnum og hafi hjálpað þeim 

að endurskilgreina viðfangsefni sitt á þann máta að lausnin hentaði hinu raunverulega 

vandamáli, sem gjarnan sýndi sig ekki fyrr en að lokinni nánari djúpskoðun í upphafi 

verkefnisins. Hröð vinnsla frumgerða hafði hjálpað viðmælendum við að vinna verkefnum 

sínum stuðning og trú þeirra sem bæði unnu innan verkefnanna og mikilvægra 

hagsmunaaðila sem ekki komu að beinni vinnslu þeirra. Þá hafi frumgerðir verið 

lykilbreyta í að leiða verkefnið áfram í rétta átt og notendaprófanir á frumgerðum hafi 

sýnt þeim strax hvort lausnir væru á réttri leið eða ekki. Í því samhengi nefndu 

viðmælendur mikilvægi þess að mistakast fljótt eða fail fast, þ.e. að eyða ekki óþarfa tíma 

eða fjármunum í að fínpússa lausnir sem ekki hentuðu notendum. Þetta er í anda helstu 

kenninga um aðferðir hönnunarhugsunar, meðal annars skrif Kelley (2005; 2016) og 

Martin (2009; 2017). 
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Almennt töldu viðmælendur að aðferðirnar hefðu í för með sér töluverðan ávinning. 

Verkefnin voru þó mörg hver það stutt á veg komin að erfitt var að mæla fjárhagslegan 

ávinning þess að nota aðferðir hönnunarhugsunar innan þeirra, á vinnslutíma 

rannsóknarinnar. Í fræðilegri umfjöllun um aðferðirnar er mikil áhersla lögð á að þær skili 

aukinni nýsköpun, bættum sköpunarkrafti starfsmanna og verðmætaaukningu (Kelley, 

2016; Martin, 2009). Eins og sjá má í umfjöllun um mælingar á virði hönnunar erlendis er 

erfitt að segja til um raunverulegan fjárhagslegan ávinning þess að nota aðferðir 

hönnunarhugsunar innan verkefna. Ýmsar leiðir hafa verið þróaðar til að sýna þau 

verðmæti sem aðferðir hönnunar skapa, þar á meðal hönnunarstiga dönsku 

hönnunarmiðstöðvarinnar og mælingar breska hönnunarráðsins. Ekki reyndist mögulegt 

í rannsókn þessari að gera sambærilegar mælingar, bæði þar sem stuðst var við eigindlega 

rannsókn og verkefnin voru ekki nógu langt á veg komin. Viðmælendur í þeim verkefnum 

sem það átti við töldu sig hafa upplifað töluverðan fjárhagslegan ávinning af notkun á 

aðferðum hönnunarhugsunar. Það átti sérstaklega við um þann hóp viðmælenda sem 

tilheyrir þriðju og síðustu bylgjunni.  

Annmarkar rannsóknarinnar eru þeir að ofangreindar mælingar skortir en í gagnaöflun 

var leitast við að fá upplýsingar frá viðmælendum um vísbendingar um mælanlegan 

ávinning af beitingu aðferðanna. Hönnunarhugsun verið m.a. verið gagnrýnd fyrir á 

hversu breiðu sviði er mögulegt að nýta aðferðirnar sem geri þær óskiljanlegri. 

Rannsakandi taldi mikilvægt að fá til þátttöku í rannsókninni sem fjölbreyttastan hóp 

viðmælenda til að endurspegla þessa breiðu nálgun. Einnig liggur ekki fyrir fjöldi 

fyrirtækja sem vinna markvisst með aðferðir hönnunarhugsunar í starfsemi sinni og því 

leitaðist rannsakandi við að ná sem flestum verkefnum inn í rannsóknina. Áhugavert væri 

að framkvæmda megindlega rannsókn sem að hluta væri byggð á danska 

hönnunarstiganum til að fá áþreifanlegar upplýsingar um fjárhagslegan ávinning af 

beitingu aðferða hönnunar hér á landi og upplýsingar um fjölda fyrirtækja sem telja sig 

vinna markvisst með aðferðir hönnunar í starfsemi sinni. Einnig telur rannsakandi það 

gefa mikilvæga innsýn um viðhorf gagnvart hönnun og þekkingu á aðferðum 

hönnunarhugsunar að kanna slíkt með kerfisbundinni megindlegri rannsókn innan 

íslenskra fyrirtækja sem því miður náðist ekki innan þessa verkefnis. 
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Fram kom í viðtölunum að viðmælendur höfðu nokkuð ólíkan skilning á því hvað 

aðferðir hönnunarhugsunar fela í sér, sem endurspeglast í skiptingu þeirra niður á 

bylgjurnar þrjár. Einnig kom fram að viðmælendur töldu skilning á hönnun innan íslensks 

samfélags vera of þröngan og að mikilvægt væri að auka þekkingu á aðferðum hönnunar 

og hönnunarhugsunar. Viðmælendurnir töldu að þennan þrönga skilning á hönnun mætti 

rekja til takmarkaðrar áherslu á skapandi greinar í almennri kennslu og takmörkuðu 

samstarfi milli háskólastofnana. Rannsakanda þótti jafnframt áhugavert að viðmælendur 

höfðu upplifað takmarkaðan skilning af hálfu hins opinbera á aðferðum hönnunar og ekki 

virðist sem íslensk stjórnsýsla leggi virka áherslu á nýtingu á aðferðum hönnunar til að 

auka verðmætasköpun líkt og t.d. Evrópusambandið, þrátt fyrir að Hönnunarstefna 

Íslands 2014-2017 kveði skýrt á um mikilvægi þess.  

Þá voru viðmælendur sammála um að vinnsla verkefna með þessum hætti væri 

tímafrek og mögulega væri það helsti annmarki aðferðarinnar sjálfrar. Það krefðist 

hugarfarsbreytingar á vinnustöðum að vinna verkefni eftir þessari forskrift, að vera opinn 

í lausnanálgun og draga virkan lærdóm af þeim skrefum sem unnið væri með í verkefnum. 

Það væri almennt ekki skilningur á ólínulegri vinnslu verkefna innan íslenskra fyrirtækja 

og stofnana sem væru vön að vinna með fastar tímasetningar og verkefnaáætlanir. Þetta 

er í takt við umfjöllun um ólíkar áherslur og hugarfar hönnuða þegar kemur að 

lausnaþróun (Lawson, 1983; Dorst, 2011; Cross, 2011). Þannig virðist sem aðferðir 

ráðgjafafyrirtækjanna á þessu sviði henti íslenskum fyrirtækjum ágætlega, með nokkuð 

fastmótaðri framsetningu verkefna þegar dregin er ályktun af niðurstöðum viðtalanna. 

Undirliggjandi er þó að ekki er til ein almenn skilgreining á aðferðum hönnunarhugsunar. 

Með tilkomu fastmótaðra ferla fyrirtækjaráðgjafar ber enn lengra á milli áherslna 

menntaðra hönnuða á sviði hönnunarhugsunar og áherslna í ráðgjöf til stjórnenda 

fyrirtækja og stofnana um aðferðirnar. 
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7 Lokaorð 

Þegar verkefnin sem rannsóknin byggist á eru borin saman við þá fimm fasa sem Kelley 

skilgreindi í bók sinni The Art of Innovation og hvaða niðurstöður hann taldi að hver fasi 

myndi leiða af sér í lausnaþróun byggt á hönnunarhugsun má sjá að mikil samlegð er þar 

á milli. Öll verkefnin voru tekin til skoðunar út frá notendamiðaðri nálgun með áherslu á 

samkennd og sögufrásögn sem varð til þess að stjórnendur þeirra fengu nýtt sjónarhorn 

á viðfangsefni sitt. Eftir nánari skoðun þar sem nýrra upplýsinga var leitað á þessum 

fyrrnefndu forsendum um viðfangsefnið og opin nálgun tekin á mögulega þróun innan 

verkefnanna tóku þau mörg hver miklum breytingum varðandi helstu áherslur. Verkefnin 

byggðu á virku notendasamtali, vinnslu frumgerða, notendaprófunum og ítrunum sem 

viðmælendur töldu tvímælalaust hafa knúið vinnuna áfram, aukið traust á ferlinu og orðið 

til þess að lausnin þróaðist í rétta átt. Verkefnin byggðust á opnu samstarfi og mikilli 

áherslu á virkt samtal við notendur og breiðan hóp hagsmunaaðila. Starfsmenn innan 

verkefnanna upplifðu valdeflingu og fengu nýja sýn á ábyrgð sína í starfi til að koma með 

ábendingar um úrbætur og nýjar hugmyndir í starfseminni. Í flestum tilvikum upplifðu 

viðmælendur að aðferðirnar hefðu merkjanleg jákvæð áhrif á starfsánægju og 

vinnustaðamenningu. Opnara hugarfar í lausnaþróun og áherslur aðferðanna á að draga 

lærdóm af ferlinu töldu viðmælendur að leiddi til breytts viðhorfs hjá starfsmönnum og 

jákvæðra breytinga á vinnustöðunum.  

Öll byggðu verkefnin á flóknum áskorunum í innra og ytra umhverfi en viðmælendur 

töldu aðferðir hönnunarhugsunar hafa veitt sér góðan ramma til að leiða vinnuna áfram 

og takast á við ólíka þætti. Þessar áskoranir voru meðal annars hraðar tæknilegar 

framfarir og snjallsímavæðing, breytingar á aðalnámsskrá framhaldsskóla og samstarf 

þvert á sveitarfélög svo dæmi séu nefnd. Nokkur verkefnanna sýndu fram á beinan 

fjárhagslegan ávinning meðan önnur voru annaðhvort of stutt á veg komin til að meta á 

þann máta eða voru annars eðlis, t.d. opinber þjónusta en í þeim verkefnum upplifðu 

viðmælendur aukna ánægju notenda.  

Aðferðirnar upplifðu viðmælendur ekki sem gallalausar, töldu ferlið geta verið mjög 

tímafrekt og nokkuð flókið sem þeir tengdu meðal annars þröngum skilningi hér á landi á 

hönnun og lítilli þekkingu á aðferðum hönnunar í íslensku atvinnulífi. Þó virðist sem að 

aukin vakning sé að verða á möguleikum þess að nýta aðferðir hönnunarhugsunar á 
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breiðari máta innan íslenskra fyrirtækja og stofnana. Sífellt fleiri verkefni eru unnin hér á 

landi á þessum forsendum og þar spilar meðal annars inn í að leiðandi aðilar á sviði 

fyrirtækjaráðgjafar eru að veita þjónustu til fyrirtækja og stofnana á þessu sviði. Einnig 

hafa opinberir aðilar á borð við Evrópusambandið unnið átaksverkefni til þess að gera 

upplýsingar um hönnunarhugsun aðgengilegar fyrir stjórnendur fyrirtækja og miðla 

dæmisögum um hvernig aðferðirnar hafa verið nýttar með góðum árangri af hálfu 

evrópskra fyrirtækja og stofnana.  

Aðferðir hönnunarhugsunar eru í stöðugri þróun og unnið að aðlögun þeirra á nýjum 

sviðum. Því verður áhugavert að fylgjast með áframhaldandi notkun aðferðanna í íslensku 

atvinnulífi og hvort notkun þeirra veiti fyrirtækjunum samkeppnisforskot í anda þess sem 

Stengel (2011) hefur fjallað um. Vísbendingar eru um að aðferðirnar stuðli að því að 

fyrirtæki og stofnanir, sem þeim beita, haldi frekar í við tæknilega þróun og breytingar í 

viðskiptaumhverfinu. Notendamiðuð nálgun sé í raun nauðsynleg til að lifa af á markaði. 

Ólíklegt er að draga muni úr hraða breytinga viðskiptalífsins, tæknilegum framförum, 

áherslunni á umhverfissjónarmið og mikilvægi nýsköpunar til aukinnar 

verðmætasköpunar á næstunni.  
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Viðauki: Viðtalsrammi 

Kynning: Kynna sig og lýsa verkefninu. Lengd viðtals, fá samþykki fyrir hljóðritun á samtali. 
Spyrja hvort óskað sé eftir nafnleynd. 

 

1. Viltu byrja á að segja mér aðeins frá þér? (menntun, fyrri störf, tekið þátt í verknum 

svipuðum þessu áður?) 

2. Getur þú sagt mér stuttlega frá verkefninu og markmiðum þess og hvert var hlutverk 

þitt í framkvæmdinni? 

3. Á hvaða forsendum farið út í verkefnið og hvað varð til þess að aðferðin var valin? 

Hafa önnur verkefni verið unnin eftir sömu aðferðum hjá fyrirtækinu/stofnuninni? 

4. Var fengin utanaðkomandi ráðgjöf eða býr þekkingin innan 

fyrirtækisins/stofnunarinnar?  

5. Nú verður spurt um nokkur atriði varðandi undirbúning og framkvæmd verkefnisins. 

Nánar verður spurt á eftir um hvað ykkur fannst gefast vel og aðra upplifun af ferlinu. 

a. Hvaða skref voru tekin í þróun og undirbúningi verkefnisins 

(hugarflæði/hugarflæðiskort/ vettvangsrannsóknir/notendaviðtöl og 

kannanir/journey mapping/frumgerðir/ leikur, etc.) 

b. Hvernig var framkvæmd þess (notendaprófanir/notendasamtal/endurgerð á 

frumgerðum/leikir/hugarflæði, etc.) 

c. Hvernig var „vandamálið“/viðfangsefnið skilgreint og breyttist skilgreiningin 

eftir að byrjað var að horfa á það út frá aðferðinni/DT?  

d. Þegar lögðuð upp með verkefnið, tölduð þið að vita vel hvernig ferlið yrði eða 

var það mjög opið í upphafi og réðst að mestu af því hvernig því vatt áfram í 

raun?  

i. Ef vitað: Studduð þið ykkur við einhverskonar leiðbeiningar eða 

handbók? Hvernig leit það út? EF handbók, Voru gerðar einhverjar 

ákveðnar breytingar á ferlinu til að aðlaga það vinnustaðnum og til 

hvaða þátta var sérstaklega tekið tillit til í því samhengi? 

ii. Var gerð verkáætlun fyrir verkefnið? Var verkefnið unnið í samræmi við 

verkáætlun eða var henni formlega breytt eða hún uppfærð?   
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e. Var horft til einhverra sérstakra þátta eða eiginleika þegar starfsmenn voru 

valdir inn í verkefnið/teymið? 

f. Hvernig er haldið utan um afrakstur verkefnsins (skjalað) og lærdóm af 

verkefninu? 

6. Hvað að þínu mati gafst vel í þróun verkefnisins og framkvæmd? 

7. Hvað að þínu mati gafst ekki nógu vel í þróun verkefnisins og framkvæmd? 

8. Voru einhver ákveðin skref aðferðafræðinnar sem þér fannst henta þessu verkefni 

sérstaklega vel? 

9. Einhver skref sem ekki gáfu innsýn eða árangur sem þið höfðuð vonast til? 

10. Var eitthvað sem kom á óvart í ferlinu eða útkomu verkefnisins? 

11. Hver var ávinningur verkefnisins að þínu mati? (hagnaður/meiri hugmyndaauðgi og 

kraftur í nýsköpun/bætt vinnustaðamenning/aukin framleiðni starfsmanna/aukin 

ánægja viðskiptavina og notenda, etc.)  

12. Hvaða þættir að þínu mati ýttu undir góðan árangur?  

13. Hvaða þættir að þínu mati reyndust hamlandi? 

14. Voru ákveðnir starfsmenn sem blómstruðu meira en aðrir í þróun þess og 

framkvæmd? Telur þú að ákveðnir eiginleikar einkenni þessa starfsmenn?  

15. Voru starfsmenn sem fundu sig síður í þróun þess og framkvæmd? Telur þú að þar séu 

ákveðnar ástæður að baki? 

16. Hvaða hugtak notið þið yfir aðferðina í daglegu starfi? 

17. Hefur fyritækið / stofnunin skoðað áframhaldandi notkun á DT í sinni starfsemi, til 

dæmis fleiri verkefni sem verða unnin eftir sama verklagi? 


