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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni höfundar til meistaraprófs í nýsköpun og viðskiptaþróun við 

Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Vinnsla ritgerðarinnar hófst haustið 2017 og telst til 

30 (ECST) eininga. Leiðbeinanda mínum, Magnúsi Þór Torfasyni, kann ég sérstakar þakkir 

fyrir góða leiðsögn, þolinmæði og stuðning við vinnslu verkefnisins. Auk þess vil ég þakka 

Höllu Helgadóttur framkvæmdastjóra Hönnunarmiðstöðvar Íslands og Nordic Innovation 

fyrir samstarfið og stuðninginn. Einnig vil ég þakka þeim fjölmörgu viðmælendum sem 

tóku þátt í rannsókninni kærlega fyrir þátttökuna. Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni 

og vinum fyrir allan þann stuðning sem ég hef fengið frá þeim á meðan á náminu stóð, þá 

sérstaklega eiginmanni mínum, börnum, foreldrum, systur og mági. 
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Útdráttur 

Skapandi hugsun er megin drifkraftur nýsköpunar þar sem fag hönnunar spilar stóran þátt 

í að móta hugmyndir í átt að virðisaukandi lausnum. Góð hönnun er fyrst og fremst  betri 

virkni fyrir notandann sem getur meðal annars falið í sér þróun á nýjum vörum, þjónustu, 

ferlum eða samskiptaleiðum. Sú hugmyndafræði að hönnun spili mikilvægan þátt í ferli 

nýsköpunar hefur verið viðurkennd á meðal þekktra tækni- og hagfræðimenntaðra 

sérfræðinga um nokkurt skeið. Árið 1985 héldu Kline og Rosenberg því fram að til þess að 

tækni geti þróast í þá átt að hún hafi umtalsverð hagræn áhrif þurfi aðlaðandi og 

notendavæn hönnun að tilheyra ferli nýsköpunar.  

 Meginmarkmið rannsókarinnar er að gefa skýra mynd af því hvernig fag hönnunar ýtir 

undir ferli nýsköpunar í rekstrarumhverfi framtíðarinnar og skoða hvaða merkingu 

lykilaðilar úr hagkerfi hönnunar leggja í hugtakið „hönnunarauðlind“. Tekin voru viðtöl við 

ellefu stjórnendur úr hagkerfi hönnunar á Íslandi og niðurstöður þeirra bornar saman við 

niðurstöður úr samnorræna rannsóknarverkefninu, Nordic Design Resource sem 

höfundur hefur tekið þátt í að móta í samstarfi við Hönnunarmiðstöð Íslands og 

systurstofnanir á Norðurlöndunum. Niðurstöður rannsóknarinnar leiða í ljós að 

hönnunarauðlind er í grunninn samstarf hönnuða og annarra atvinnugreina í átt að nýjum 

og notendavænum lausnum. Á Íslandi mátti greina hnökra í samstarfi við hönnuði sem 

meðal annars mátti leiða til fordóma og skorts á þjálfun hönnuða í þverfaglegri 

teymisvinnu. Höfundur telur því mikilvægt fyrir fag hönnunar að menntakerfið skapi 

vettvang sem eykur þverfaglegt samstarf og sýnileika á því hvernig aðferðarfræði 

hönnunar skapar virði innan um aðrar greinar.    

Framlag ritgerðarinnar er þar að auki mikilvægur undirbúningur fyrir kortlagningu 

norrænna hönnunarauðlinda í samnorræna rannsóknarverkefninu Nordic Design 

Resource. Þannig mun höfundur veita innsýn í það hvernig við skilgreinum 

hönnunarauðlindir og varpa ljósi á þær upplýsingar sem gott væri að kortleggja. 

Rannsóknin markar því upphaf umfangsmikillar kortlagningar norrænna 

hönnunarauðlinda sem mun ekki aðeins færa okkur góða yfirsýn yfir fag hönnunar á 

Norðurlöndunum heldur gefa okkur mikilvægt tækifæri til þess að fylgjast með þróun á 

sviði hönnunar á komandi árum. 
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Abstract 

Creativity is known to be one of the driving forces behind innovation where design has 

played a major role in shaping ideas into value-creting solutions. Good design is first and 

foremost better function, which may include development of new products, services, 

processes or even strategies. For some time, it has been recognized among specialists 

that design plays an important role in the process of innovation. In 1985, Kline and 

Rosenberg argued that attractive and user-friendly design needs to be a part of the 

innovation process in order for technology to have a significant economic impact. 

The aim of this study is to examine the meaning of the term "Design Resource" and 

give a clear understanding of how design encourages innovation processes by 

interviewing eleven executives from the design economy in Iceland. The main results of 

the study reveal that the design resource is primarily a collaboration between designers 

and other industries towards new and user-friendly solutions. The results also showed 

evidence that design buyers often have problems working with designers and vice versa. 

Among other things, this is due to prejudices and a lack of interdisciplinary training on 

behalf of the design industry. To counter this problem, it is important to create a platform 

that increases interdisciplinary collaboration between designers and other disciplines and 

demonstrate how design creates value in different contexts. 

Furthermore, this thesis contributes to an important preparation for the mapping of 

the Nordic Design Resources by providing an insight into how we define the term design 

resources and highlight what information would be most appropriate for the mapping. 

Therefore, this study marks the beginning of a comprehensive mapping of the Nordic 

Design Resources that will not only give us a good overview of the professional design 

industry in the Nordic countries, but also an important opportunity to monitor the 

development of the design industry in the coming years.
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1  Inngangur  

Hönnun veltir gríðarlegum fjármunum og hefur á síðustu árum þróast hratt frá því að vera 

einungis bundin við stílfærslur á vörum yfir í að vera drifkraftur nýsköpunar og 

stefnumótandi afl fyrirtækja (Battistella, Biotto, og De Toni, 2012). Ef við lítum í kringum 

okkur sjáum við hluti, upplifum þjónustu og ferla sem hafa verið hannaðir með það að 

markmiði að leysa vandamál og bæta lífsgæði. Því hefur raunar verið haldið fram að allt 

sem ekki hefur orðið til af náttúrunnar hendi sé hannað af manninum (Cross, 2001). Ef 

leitað er að skilgreiningu hönnunar getur þó reynst erfitt að finna einu og sömu 

skilgreininguna yfir hugtakið hönnun (Landoni et al., 2016; D. M. Trueman og Jobber, 

1998; Roberto. Verganti, 2009). Hönnun hefur verið talin nátengd listum eða fagurfræði 

þar sem teikningar á útliti og virkni á vöru eru lykilatriði fyrir frekari framleiðslu. Það er 

þó algengur misskilningu að hönnun eigi einungis við um hlutbundnar vörur. Hönnun 

hefur verið lýst sem breiðu sviði skapandi aðferða í margbreytilegum tilgangi þar sem 

hönnunarlausnir geta leitt af sér margskonar afurðir. Sem dæmi ná nefna getur hönnun 

einnig falið í sér ferlaþróun sem stuðlar að bættri upplifun sjúklinga, starfsfólks eða 

aðstandenda á spítölum.  

Ástæða þess að aðferðarfræði hönnunar hefur notið síaukinna vinsælda er að því hefur 

verið haldið fram að hönnun geti átt stóran þátt í að bæta samkeppnisforskot  (Trueman, 

1998, Roy og Riedel, 1997) og ýta undir nýsköpunarhæfni fyrirtækja og stofnana 

(D’Ippolito, 2014).  Sköpunarferlið er bæði sjónrænt, tilraunakennt og kerfisbundið og er 

oftast unnið í nánu sambandi við endanlegan notanda þar sem upplifun hans er sett í 

forgrunn. Aðferðarfræði hönnunar getur ýmist leitt af sér stafrænar eða hlutbundnar 

vörur, nýja þjónustu, kerfi eða jafnvel heilu viðskiptalíkönin (Bason, 2017).  

Hönnunarhugsun (e. design thinking) hefur verið kynnt til sögunar sem lykill að 

nýsköpun (e. innovation) og miklilvægur eiginleiki fyrirtækja til þess að ná árangri til 

framtíðar (Martin, 2009; Ingibjörg Rafnar Pétursdóttir, 2018). Tim Brown, einn af 

þekktustu talsmönnum hönnunarhugsunar, lýsir aðferðinni þannig að með beinni 

athugun á þörfum fólks séu virðisaukandi lausnir hannaðar í nánu sambandi við 

endanlega notendur (Brown, 2008). Talið er að þau fyrirtæki sem muni ná lengst í 
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framtíðinni, búi yfir þeim eiginleikum að skapa gott jafnvægi á milli innsæis hugsunar (e. 

intuitive thinking) og greiningar-hæfni, byggða á hefðbundinni tölfræði hugsun (e. 

analytical thinking) (Leron og Hazzan, 2009). Þar sem aðferðafræði hönnunar hefur verið 

sögð ná hvað bestu jafnvægi á milli þessara aðferða (Martin, 2009) væri áhugavert að 

rannsaka velgengni fyrirtækja út frá þeim sjónarmiðum.  

 Frá upphafi 21. aldarinnar, er farið var að kynna hönnunarhugsun sem aðferðarfræði 

með markvissum hætti, hefur áhugi á hönnunardrifinni nýsköpun færst í aukana. Þetta 

endurspeglast einna helst í því að stór alþjóðleg fyrirtæki á borð við Mckinsey & Co, Wipro 

og Capital One hafa á síðustu árum keypt hönnunarfyrirtæki til þess að auka við 

samkeppnishæfni sína á sviði nýsköpunar (Bason, 2013). Það eru þó ekki einungis stór 

fyrirtæki líkt og þau sem greint var frá hér að ofan sem hafa nýtt sér aðferðarfræði 

hönnunar til þess að bregðast við sívaxandi samkeppni og tækniframförum. 

Alþjóðastofnanir, ríkisstjórnir og sveitarfélög víðsvegar um heim hafa einnig nýtt sér 

aðferðafræði hönnunar til þess að bregðast við þeim samfélagslegu áskorunum sem við 

búum við í heiminum í dag (Bason, 2017). Í augum margra er hönnun þó aðeins bundin 

við útlit og virkni á vörum og því getur reynst erfitt að tengja hönnun við lausnir á helstu 

samfélagslegu vandamálum heimsins, líkt og langvarandi heilsufarsvanda, fjölgun 

flóttamanna, atvinnuleysi, hungursneyð og fátækt. Í bókinni Leading Public Design lýsir 

Christian Bason því hvers vegna stjórnendur eru farnir að líta til aðferðarfræði hönnunar 

til þess að vinna að breytingum í stjórnsýslu ríkisins (2017). Þar skrifar hann að til þess að 

sporna gegn þeim miklu vandamálum sem heimurinn stendur frammi fyrir í dag sé 

mikilvægt að stjórnvöld nái að bregðast við á skilvirkari hátt með bættri þjónustu og 

sparnaði á opinberu fjármagni (Evans og Chisholm, 2016). Í því samhengi hefur verið bent 

á að hönnunarhugsun geti eytt óvissu í ferli nýsköpunar með því að byrja á að skoða þarfir 

fólks í upphafi ferlis sem þróast síðar í rétta átt að bættri vöru, þjónustu eða ferlum 

(Brown, 2008). 

Hönnunarhugsun svipar til „Lean startup“ aðferðafræðinnar sem á sama hátt 

lágmarkar áhættu með stöðugri endurgjöf notenda á hugmyndir og útfærslur (Blank, 

2014). En það sem í grunninn er ólíkt við þessar aðferðir er að Lean startup leggur áherslu 

á að koma vörum í hendurnar á réttum notanda (e. Customer development) á meðan 

hönnunarhugsun byrjar á að skoða þarfir notandans (e. Customer need) og þróar vörur, 
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þjónustu, ferla og stefnur í takt við þær (Blank, 2014). Hönnuðurinn spilar þar stóran þátt 

í útfærslu lausnar þar sem hann er þjálfaður í því að rannsaka notendur út frá 

mannfræðilegum sjónarmiðum og vinna að skapandi lausnum með því innsæi sem hlýst 

af rannsóknarvinnu á notendum og ytra umhverfi (Bason, 2013). Með þessum hætti sér 

hönnuðurinn hvar þörf er á breytingum og hvernig best sé að útfæra þær í samráði við 

notandann. Þannig búa hönnuðir yfir þeim síbreytilegu eiginleikum (e. dynamic 

capabilities) sem oft er talað um í samhengi við vöxt fyrirtækja. Þeir stjórnendur sem búa 

yfir síbreytilegum eiginleikum eru reiðubúnir að enduskoða grunnstefnur fyrirtækja til 

þess að þjóna þörfum og væntingum notandans betur (Arthurs og Busenitz, 2006). 

Hönnunarauðlind (e. design resource) er hugtak sem ekki hefur verið skilgreint í 

íslensku máli. Enska þýðingin, design resource, þekkist þó erlendis en hefur aðallega verið 

tengd við þau verkfæri sem hönnuðir nota til þess að skapa eða koma hönnun sinni á 

framfæri. Ef litið er á hugvit hönnunar sem mikilvægasta verkfæri 

hönnunarauðlindarinnar þá er áhugavert að sjá hversu lítið mannauðurinn á bakvið 

hönnunarlausnir hefur verið skoðaður hér á landi. Sjaldnast er ein manneskja á bakvið 

hverja skapandi lausn og því mikilvægt að skoða fag hönnunar í nánu samhengi við 

stoðgreinar hönnunar.   

Rannsókn þessi byggir á norrænu samstarfsverkefni, Nordic Design Resource sem 

Dansk Design Center setti af stað til þess að skilgreina og auka yfirsýn yfir þær 

hönnunarauðlindir sem norrænar þjóðir hafa upp á að bjóða. Höfundur er þátttakandi í 

rannsóknarhóp verkefnisins í samstarfi við Hönnunarmiðstöð Íslands og systurstofnanir á 

Norðurlöndunum, Dansk Design Centre, DOGA - Design og Arkitektur Norge, Design 

Forum Finland og SVID – Stiftelsen Svensk Industridesign. Samstarfsverkefnið er styrkt af 

Nordic Innovation og er því ætlað að skilgreina og kortleggja Norrænar 

hönnunarauðlindir. Sökum þess að vöntun er á fyrirliggjandi gögnum á umfangi 

hönnunarauðlinda á Íslandi og Norðurlöndunum í heild, er stór partur af verkefni Nordic 

Design Resource að finna út hvernig best sé að afla gagna sem þarf til að gefa rétta mynd 

af þeirri framþróun sem á sér stað í fagi hönnunar í dag.  

Í rannsókn þessari tók höfundur viðtöl við ellefu stjórnendur úr hagkerfi hönnunar á 

Íslandi og studdist við spurningaramma úr frumrannsókn Nordic Design Resource. Með 

þeim hætti var hægt að bera svör á Íslandi saman við svör frá hinum Norðurlöndunum. 
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Ásamt þeim niðurstöðum var gerður samanburður á fræðilegum heimildum hönnunar og 

nýsköpunar. Til þess að auka skilning á tengslum hönnunarauðlinda og nýsköpunar leggur 

höfundur upp með eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

 

Hver er skilningur lykilaðila úr hagkerfi hönnunar á hugtakinu „hönnunarauðlind“ og 

með hvaða hætti nýtast hönnunarauðlindir best til nýsköpunar? 

 

Með því að greina frá svari við þessari spurningu mun rannsakandi leitast eftir því að 

gefa skýra mynd af því hvort, hvenær og hvernig hönnunarauðlind ætti að vera partur af 

nýsköpunarferli fyrirtækja og stofnana. Til þess að gefa fyrirtækjum og stofnunum betri 

yfirsýn yfir hönnunarauðlindir og mismunandi eiginleika þeirra mun höfundur draga 

saman niðurtöður rannsóknarinnar og leggja fram drög að líkani fyrir frekari kortlagningu 

á norrænum hönnunarauðlindum. Markmið þess er að gefa aukinn skilning á því hvaða 

hönnunarauðlindir henta best í tiltekin verkefni.  

Eins og áður sagði byggir rannsókn þessi á viðtalsramma frumrannsóknar Nordic 

Design Resource verkefnisins. Höfundur tók viðtöl við stjórnendur úr hagkerfi hönnunar 

á Íslandi og bar saman við niðurstöður sem fengurst á Norðurlöndunum í heild. Samtals 

voru tekin viðtöl við 42 stjórnendur úr hagkerfi hönnunar á Norðurlöndunum á tímabilinu, 

desember 2017 til febrúar 2018. Ritgerðinni er skipt upp í átta meginkafla að meðtöldum 

inngangi. Í öðrum kafla er farið yfir fræðilegt yfirlit nýsköpunar þar sem tengsl mannauðs 

og nýsköpunar eru skoðuð. Í framhaldi af því verða gerð skil á þekktum stefnum og ferlum 

nýsköpunar ásamt því umhverfi sem hvetur til skapandi hugsunar. Í þriðja kafla verður 

farið yfir hönnunardrifna nýsköpun og þróun á hlutverki hönnuða. Sá kafli endar síðan á 

því að skoða hönnun í samhengi við auðlindir. Að því loknu er farið yfir helstu rannsóknir 

á Íslandi sem tengjast efninu með beinum eða óbeinum hætti. Eftir að fræðilegu yfirliti er 

lokið mun höfundur fara yfir rannsóknaraðferð og loks greina frá niðurstöðum 

ransóknarinnar. Í umræðukafla fer höfundur nánar yfir niðurstöður í samhengi við fyrri 

rannsóknir. Í lokin eru helstu niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og drög mótuð 

að líkani sem sýnir uppbyggingu hönnunarauðlinda og er ætlað að auka skilning og yfirsýn 

yfir mismunandi eiginleika þeirra. 
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2 Nýsköpun og viðskiptaþróun 

Á undanförnum árum hefur gífurleg áhersla verið lögð á nýsköpun (e. Innovation) og því 

jafnframt verið haldið fram að þau fyrirtæki sem leggja ekki áherslu á nýsköpun í starfsemi 

sinni geti tapað samkeppnisforskoti og eigi þar með erfiðara með rekstur (Porter, 1985). 

Það sem helst veldur hraðri framþróun nýsköpunar er aukin vísindaþekking, flóknari 

tækni, sérhæfing í framleiðslu og dreifingu á vörum og þjónustu (Freeman og Soete, 

1997). Breytingarnar hafa þó ekki einungis verið bundnar við framleiðendur heldur einnig 

hinum almenna neytanda. Með tilkomu Internetsins og almennri færni notenda til þess 

að nýta sér tölvutækni hafa átt sér stað miklar breytingar (von Hippel, 2005). Aukinn hraði 

og upplýsingaflæði gerir það að verkum að notendur geta komið skilaboðum sýnum á 

framfæri við umheiminn á ljóshraða og skiptir því ánægja neytandans höfuðmáli. Líkt og 

kom fram hér í kaflanum á undan leggur aðferðarfræði hönnunar megin áherslu á 

upplifun fólks sem ýmist getur leitt af sér nýjar vörur, þjónustu, ferla eða jafnvel heilu 

viðskiptalíkönin (Bason,2017). Að sama skapi hefur því verið haldið fram að hönnun skapi 

fyrirtækjum aukið samkeppnisforskot. Það gefur því auga leið að sterk tengsl eru á milli 

hönnunar og nýsköpunar.  

Nú til dags byggjast mörg af helstu nýsköpunarfyrirtækjum heims upp á því að 

einfalda leiðir í samskiptum og samnýtingu. Sem dæmi má nefna Uber, stærstu 

leigubílaþjónustu heims, sem á enga leigubíla og AirBnB, stærstu gistiþjónustu heims, sem 

á engar fasteignir. Þessi fyrirtæki eiga það sameiginlegt að sjá tækifæri í því að tengja 

saman eigendur og neytendur á notendavænan, skilvirkan og traustvekjandi hátt. Í kjölfar 

vinsælda þessara stóru fyrirtækja sem gera fólki kleift að skapa aukin verðmæti úr eignum 

sínum hefur orðið til nýtt hagkerfi sem kallast deilihagkerfið (e. sharing economy) og 

búast má við því að mörg ný fyrirtæki muni líta dagsins ljós á næstu árum byggð upp á 

sama viðskiptagrundvelli (World Economic Forum, 2016).  

 Annað gott dæmi um áhrifamikið fyrirtæki sem leggur áherslu á að einfalda líf 

notandans með tækni og notenda-drifinni hönnun er stórfyrirtækið Amazon. Fyrirtækið 

er brautriðjandi á sviði netverslunar og samkvæmt helstu viðskiptatímaritum heims var 

stofnandinn, Jeff Bezos talinn efnaðasti maður í heimi árið 2018. Á síðustu árum hefur 

Amazon unnið hörðum höndum að því að þróa nýjar leiðir til þess að gera kaupferli 

viðskiptavinarins einfaldara. Sem dæmi má nefna, þróun á verslunum þar sem þú þarft 
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ekki að taka upp greiðslukort eða bíða í biðröð heldur getur þú labbað inn, sótt vöruna og 

labbað beint út aftur án þess að þurfa að fara í gegnum hefðbundið greiðsluferli. Fyrr á 

þessu ári kynnti Amazon einnig til leiks Amazon Key þar sem þú getur veitt Amazon 

aðgang að bílnum þínum. Á einfaldan hátt pantar þú vörur og færð þær sendar í skottið á 

bílnum þínum meðan þú ert í vinnunni. Í ársskýrslu fyrirtækisins segir Jeff Bezos að rekstur 

þeirra sé beinlínis knúinn áfram að þráhyggju fyrir því að mæta þörfum notandans betur, 

jafnvel áður en notandinn uppgötvar að þörfin sé til staðar (2017). 

Í öllum dæmunum hér að framan er um rótttækar breytingar að ræða þar sem 

mikilvægu skrefi milligönguaðila er hagrætt. Þessi fyrirtæki eiga það sameiginlegt að vera 

knúin áfram á því að bæta og einfalda upplifun notandans í kaupferli með góðri þjónustu- 

og kerfishönnun (e. service and system design). Menntun á þeim sviðum hefur því notið 

aukinna vinsælda á síðustu árum.  

Árið 1911 skrifaði einn þekktasti talsmaður nýsköpunar, Joseph Schumpeter að 

grundvöllur samfélagslegs hagvaxtar væri fólginn í nýsköpun. Í bók sinni, Capitalism, 

socialism and democracy (1942) kemur hann fram með hugtakið skapandi eyðilegging (e. 

creative desturction) sem byggir á því að ný vara eða þjónusta nái festu og gerir það sem 

fyrir var úrelt. Þau fyrirtæki sem ná að skapa sér þá sérstöðu að koma á skapandi 

eyðileggingu mynda samkeppnisforskot um nokkurn tíma eða þar til önnur fyrirtæki fylgja 

í kjölfarið með sömu aðferðum. Schumpeter sagði þessa samkeppni mikilvæga til þess að 

hvetja fyrirtæki og frumkvöðla áfram í að þróa nýjar leiðir til verðmætasköpunar. 

Schumpeter lagði upp með að nýsköpun væri hægt að flokka niður í fimm eftirfarandi 

flokka: 

 Ný vara og þjónusta  

 Ný aðferð við að framleiða vörur eða veita þjónustu  

 Ný tegund aðfanga  

 Opnun nýrra markaða 

 Nýtt skipulag í viðskiptum og atvinnugreinum  
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Samkvæmt þessari flokkun mætti ætla að allar nýjungar eða uppfinningar væri hægt að 

skilgreina sem nýsköpun. Svo telja fræðimenn hinsvegar ekki vera. Til þess að hægt sé að 

skilgreina eitthvað sem nýsköpun er mikilvægt að nýjung eða uppfinning skapi verðmæti 

og sé komið í almenna notkun (Tidd og Bessant,2013). Tidd og Bessant skipta áherslum 

nýsköpunar upp í fjögur P og hafa þeir búið til líkan sem gerir grein fyrir fjórum 

mismunandi tegundum nýsköpunar (e. innovation). Á mynd eitt má sjá hvernig þeir skipta 

nýsköpun upp í fjóra flokka sem svipa til skiptingar Schumpeters frá árinu 1942.  

 

Mynd 1: Fjögur P nýsköpunar (e. 4 p´s of innovation) (Tidd og Bessant, 2013) 

 

Áherslurnar fjórar sem Tidd og Bessant leggja upp með í flokkun nýsköpunar eru 

eftirfarandi: 

 Vöruþróun (e. product innovation): Breytingar á framboði vöru eða þjónustu.  

 Ferlaþróun (e. process innovation): Breytingar á því hvernig vörur eru búnar 
til eða komið til skila. 

 Þróun markaðar (e. position innovation): Breytingar á því hvernig vörur eða 
þjónusta eru kynnt á markaði.  

 Hugmyndafræðileg nýsköpun (e. paradigm innovation) Breytingar á 
grunnstefnu og viðskiptalíkönum fyrirtækja. 
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Hægt er að líta á þetta líkan og kortleggja hvar fyrirtæki leggja áherslu á nýsköpun og hver 

næsti áherslupunktur þeirra ætti að vera. Þau fyrirtæki sem leggja áherslu á nýsköpun 

heilt yfir eru líklegri til þess að geta brugðist hratt og örugglega við breyttu starfsumhverfi 

með góðri aðlögunarhæfni (Chen og Huang, 2007).   

Nýsköpun hefur að sama skapi  verið skipt upp í tvo meginflokka sem einkennast 

annars vegar af því hvort um er að ræða stigvaxandi nýsköpun ( e. incremental 

innovation) sem snýr að því að gera það sem áður hefur verið gert en gera það betur og 

hins vegar róttæka nýsköpun (e. radical innovation) sem felur í sér svo mikla nýsköpun að 

hún getur stuðlað að miklum samfélagslegum breytingum (Verganti, 2008). Á mynd eitt 

hér að framan má sjá hvernig þeir Tidd og Bessant staðsetja róttæka nýsköpun við jaðar 

hringsins sem boðar miklar breytingar á meðan stigvaxandi nýsköpun er staðsett innst í 

kjarna hringsins og boðar litlar breytingar.  

Stigvaxandi og róttækri nýsköpun hefur einnig verið skipt í tvö hafsvæði, annars vegar 

rauða hafið (e. red ocean strategy) og hins vegar bláa hafið (e. blue ocean strategy). Þau 

fyrirtæki sem tilheyra rauða hafinu eru í harðri samkeppni við önnur fyrirtæki þar sem 

áhersla er lögð á að halda sér á floti með því að gera aðeins betur en samkeppnin (Kim, 

1984). Rauða hafinu hefur verið líkt við blóðugan vígvöll þar sem harðnandi samkeppni 

gerir fyrirtækjum erfitt fyrir og aðeins þau sem tileinka sér nýsköpun ná að lifa af. 

Langflest fyrirtæki stunda stigvaxandi nýsköpun þar sem vörur eða þjónusta er bætt í 

litlum skrefum. Þessi fyrirtæki eiga oft erfitt með að sigla yfir í bláa hafið því að helsta 

markmið þeirra er halda sér á floti og lifa af daginn. Til þess að komast yfir í bláa hafið 

þurfa fyrirtæki að skapa sér samkeppnisforskot með langtímamarkmiði og róttækri 

nýsköpun. Þó getur reynst erfitt að ná settum markmiðum með róttækri nýsköpun þar 

sem viðskipta- og lagaumhverfið er oft ekki í stakk búið til þess að taka á móti svo miklum 

breytingum (Von Hippel og Sonnack, 1999). Í því samhengi hefur því verið haldið fram að 

aðferðarfræði hönnunar nýtist vel sem mikilvægt breytingarafl og auki samkeppnishæfni 

fyrirtækja með skapandi og ófyrirséðum lausnum (Martin, 2009). 

Það eitt og sér að vera skapandi og fá nýjar hugmyndir er þó oftast ekki nóg til þess að 

ná árangri. Til þess að hægt sé að hrinda nýjum hugmyndum í framkvæmd er mikilvægt 

að fyrirtæki hafi skýra stefnu og ferla, skapi gott umhverfi til nýsköpunar og byggi upp 

öflugan og skapandi mannauð (Stamm, 2008). Í undirköflum hér á eftir mun höfundur 
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fara nánar yfir nokkur atriði sem skipta máli þegar kemur að stjórnun nýsköpunar innan 

fyrirtækja og stofnana. 

2.1 Stefna og ferli nýsköpunar 
Ferli nýsköpunar er ólínulegt og því getur reynst erfitt að mæla ávinning þess. En þrátt 

fyrir það er mikilvægt að hafa skýra sýn og stjórnun á ferlinu sem oft getur reynst flókið 

og óljóst. Mikilvægt er að horfa á ferli nýsköpunar sem röð breytinga í flóknu kerfi sem 

samanstendur af óvissuþáttum í tækni, nýjum framleiðsluaðferðum, markaðsumhverfi og 

samfélaginu í heild (Kline & Rosenberg, 1986). Til þess að stýra ferli nýsköpunar er 

mikilvægt að breyta óvissuþáttum í þekkingu hratt og örugglega (Tidd & Bessant, 2013). 

Því róttækari sem breyting nýsköpunar hefur í för með sér þeim mun meiri óvissu þarf að 

eyða í ferlinu (Kline & Rosenberg, 1986).  

Ef við berum hefðbundið línulegt ferli vöruþróunar saman við ólínulegt ferli 

nýsköpunar sjáum við strax að munurinn liggur í endurgjöf notenda á vöruþróunarferlið. 

Um og eftir seinni heimsstyrjöld var línulegt ferli vöruþróunar tekið í almenna notkun. Það  

samnstendur af fjórum fösum: Rannsóknir, þróun, framleiðsla og markaðssetning. Á 

mynd tvö má sjá að ferlið er einungis byggt upp á einni braut þar sem svigrúm til breytinga 

er lítið á milli fasa. 

 

 

Mynd 1: Línulegt ferli vöruþróunar 
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Það var svo ekki fyrr en árið 1985 að vélaverkfræðingurinn Stephen J. Kline kynnti til 

sögunnar mun ítarlegra líkan að ferli nýsköpunar sem kallaðis Chain-linked model, betur 

þekkt sem Kline líkanið. Þar lýsir hann ferli nýsköpunar í fimm mismunandi þáttum sem 

hafa keðjuverkandi áhrif hvor á annan. Eins og sjá má á mynd þrjú skiptist líkanið upp í 

fimm meginþætti sem kallast miðkeðja nýsköpunar (e. central chain of innovation) merkt 

með (C). Miðkeðja nýsköpunar hefst með því að skoða þarfir notandans betur og þar með 

mögulegan markhóp. Því næst hefst hönnunarferli, vöruþróun, framleiðsla og 

markaðssetning. Mikilvægt er að taka það fram að skrefin á milli þessara þátta eru 

ólínuleg og því möguleiki á að fara til baka ef endurgjöf notenda leiðir viðkomandi í þá átt, 

 

Mynd 3: Kline líkan nýsköpunar (Kline,1985) 
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merkt sem (f). Kline leggur höfuðáherslu á að endurgjöf notandans gefi til kynna þær 

þarfir sem krafist er af notandanum til þess að leysa vandamálið. Þannig er hægt að fá 

mikilvæga innsýn frá notandanum inn í hönnunarferlið frá upphafi. Ef núverandi tækni 

uppfyllir ekki þarfir notandans er mikilvægt að gera nánari athugun á þeirri þekkingu sem 

nú þegar er til staðar (K). Ef sú þekking sem þarf til þess að leysa vandamálið er ekki til 

staðar þá er mikilvægt að leggjast í frekari rannsóknarvinnu sem gæti leitt til róttækrar 

nýsköpunar (R). Á mynd þrjú má sjá hvernig (D) sýnir ör frá rannsóknum og beint í 

uppfinningu. Þetta gerist örsjaldan og leiðir yfirleitt til róttækrar nýsköpunar sem oft 

hefur í för með sér nýjan iðnað (Kline & Rosenberg, 1986). Síðast en ekki síst bendir hann 

á að nýjar uppfinningar og tækni geti leitt af sér mikilvæg tól til þess að framkvæma frekari 

rannsóknir. Þessi ör er merkt sem (I) á mynd þrjú þar sem nýsköpun gefur endurgjöf til 

vísindanna. Til þess að setja þetta í samhengi þá værum við líklega ekki með nútímalyf og 

lyfjafyrirtæki án smásjár og allrar þeirrar þekkingar sem hún hefur fært okkur (1986). 

Þrátt fyrir að langt sé síðan að þessar kenningar komu fram hjá Kline og seinna 

Rosenberg virðast þær ennþá eiga vel við í dag og því má segja að þeir hafi verið langt á 

undan sinni samtíð með hugmyndir sínar. Þó svo að bakgrunnur Kline og Rosenberg hafi 

verið byggður upp á tækni og hagfræði virtust þeir hafa mikinn skilning á því að til þess 

að tækni geti þróast í þá átt að hún hafi umtalsverð hagræn áhrif þurfi aðlaðandi og 

notendavæna hönnun að tilheyra ferli nýsköpunar. Þó sögðu þeir að mikilvægt væri að 

taka tillit til þess að kostnaður þyrfti að vera í samræmi við virkni vörunnar eða þess virðis 

sem varan skapaði fyrir notandann (1986). 

Eftir aldamótin fórum við að sjá fleiri líkön sem lögðu áherslu á aðferðarfræði 

hönnunar og endurgjöf notandans sem svipuðu til Kline líkansins frá árinu 1985. 

Hönnunarhugsun (e. design thinking) var fyrst kynnt til sögunar árið 2001 af Tom Kelly, 

stofnanda hönnunarfyrirtækisins IDEO. Í bók sinni The Art of Innovation lýsir hann því 

hvernig hönnunarhugsun hefur hjálpað IDEO við að leysa fjölbreytt vandamál fyrirtækja. 

Samkvæmt IDEO er hönnunarhugsun skipt upp í fimm meginþætti líkt og gert er í Kline 

líkaninu og áhersla er lögð á að ferlið sé ólínulegt þar sem endurgjöf notandans leiðir 

þróun lausnarinnar áfram. Líkt og sjá má á mynd fjögur er fyrsta skrefið í ferli  

hönnunarhugsunar að setja sig í spor annarra (e. empathise) og sjá til þess að spurt sé 

réttu spurninganna í upphafi. Næsta skref er að afmarka viðfangsefnið (e. define) út frá 



 

20 

þeim upplýsingum sem hefur verið aflað. Eftir að verkefnið hefur verið afmarkað fer 

hugarflug (e. ideate) í gang og áhersla lögð á að hraðar frumgerðir (e. prototype) séu 

prófaðar (e. test) og þróaðar áfram í samstarfi við notandann. Einnig er mikilvægt að 

benda á að þessi aðferðarfræði á ekki einungis við um vöruþróun líkt og margir halda. 

Hönnunarhugsun er einnig hægt að nýta í öðrum tilgangi eins og til dæmis við að bæta 

starfsferla, upplifun, þjónustu og síðast en ekki síst heildarstefnumótun fyrirtækja, óháð 

því hvort um er að ræða hönnunarfyrirtæki eða ekki. 

 

Mynd 4: Hönnunarhugsun í ferli nýsköpunar ( Tom Kelly, 2001) 

 

Hönnunarhugsun hefur þó verið gagnrýnd fyrir að vera einungis notendadrifin og leiði 

því sjaldnast til róttækrar nýsköpunar. Roberto Verganti kemur fram með hugmyndina að 

hönnunardrifinni nýsköpun árið 2009 í bók sinni Design Driven Innovation. Þar leggur 

hann áherslu á að til þess að ná árangri í nýsköpun sé mikilvægt að skapa eitthvað sem 

hefur aukna merkingu fyrir fólk í stað þess að spyrja aðeins um þarfir notandans. Þegar 

um er að ræða róttæka nýsköpun veit notandinn yfirleitt ekki að þörfin sé fyrir hendi. Sem 

dæmi má nefna hvernig Apple breytti farsímanum í gagnvirkan miðpunkt samfélagsmiðla 

með tilkomu snjallsímans. Með þessum róttæku breytingum skapaði Apple sér gífurlegt 

samkeppnisforskot ásamt því að opna risastóran markað smáforrita sem áttu eftir að hafa 

í för með sér miklar samfélagslegar breytingar og nýjar áskoranir (Tidd og Bessant, 2013). 
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Verganti leggur áherslu á að ef fyritæki vilja auka samkeppnisforskot sitt sé mikilvægt að 

þau tileinki sér róttæka nýsköpun byggða á dýpri rannsóknum í stað hraðrar þróunar 

frumgerða í samvinnu við notandann. Verganti kom fram með tillögu að kortlagningu sem 

sýnir hvernig hægt er að skilgreina nýsköpun á mismunandi vegu sem leiðir annars vegar 

til róttækrar nýsköpunar og hins vegar til stigvaxandi nýsköpunar. 

 

Mynd 5: Hönnunardrifin nýsköpun  (Verganti, 2009) 

 

Á mynd fimm má sjá hvernig hann skiptir ásunum í tvennt, annars vegar tækniþróun 

og hins vegar breyting á merkingu fyrir viðskiptavininn. Á myndinni skiptir hann nýsköpun 

upp í þrjá hópa og staðsetur þá á kortinu. Fyrsti og minnsti hópurinn er notendadrifinn (e. 

user-centred) og tilheyrir stigvaxandi nýsköpun á báðum ásum. Þessi flokkur nýsköpunar 

tilheyrir að hans mati aðferðarfræði hönnunarhugsunar. Það sem hann leggur hinsvegar 

megináherslu á með þessu korti er að sýna fram á að hönnunardrifin nýsköpun nýtir 

hönnunarferla til þess að hugsa út fyrir hefðbundið lausnarmengi. Þannig er farið í ítarlega 

rannsóknarvinnu á því viðfangsefni sem við á hverju sinni. Með þeim hætti er áhersla lögð 

á róttækar breytingar í takt við þá hröðu tækniþróun (e. technology push) sem á sér stað 
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í heiminum í dag. Þegar tækniþróun og hönnunardrifin nýsköpun mætast eru mestu 

líkurnar á því að róttæk nýsköpun eigi sér stað (Verganti, 2009). 

Í þessum kafla hefur verið farið yfir nokkur dæmi um þróun á stefnu og ferlum 

nýsköpunar allt frá seinni heimstyrjöld og fram til dagsins í dag. Allt eru þetta dæmi um 

mismunandi ferla og stefnur sem hafa ólík markmið en eru þó byggðar upp á svipuðum 

grunni. Hvort sem líkönin eru notenda-, tækni- eða hönnunardrifin eiga allir  

fræðimennirnir á bakvið þau það sameiginlegt að leggja mikla áherslu á aðferðarfræði 

hönnunar í ferli nýsköpunar (Verganti, 2009).   

2.2 Umhverfi til nýsköpunar 
Nýsköpun fylgir oft mikil áhætta sem getur reynst fjárhagslega erfið fyrirtækjum að 

standa undir til lengri tíma. Í flestum tilfellum ná nýjar hugmyndir aldrei að verða að 

árangursríkri eða róttækri nýsköpun. Þrátt fyrir það er mikilvægt að vanmeta ekki það ferli 

sem einstaklingar og fyrirtæki ganga í gegnum til þess að þróa nýjar hugmyndir. Ferlið 

skapar dýrmæta þekkingu sem nauðsynlegt er að læra af og byggja upp sterkari mannauð 

fyrir vikið (Tidd og Bessant, 2013). Það er því mikilvægt að stjórnendur styðji við nýsköpun 

og skapi viðeigandi starfsumhverfi, stefnur og vinnuferla sem ýta undir þróun nýrra 

hugmynda. Vinnustaðamenning og skapandi umhverfi skiptir þar höfuðmáli. Mikilvægt er 

að tryggja gott upplýsingaflæði, traust milli starfsmanna og að samræmd gildi fyritækisins 

séu í hávegum höfð til þess að ná fram settum langtímamarkmiðum (Martins og 

Terblanche, 1999). Með því að hvetja starfsmenn til að deila þekkingu, auka samstarf og 

vera opnari fyrir því að gera mistök byggist upp sú vinnustaðamenning sem ýtir undir 

skapandi hugsun og eykur þannig líkur á velgengni í ferli nýsköpunar (Ryan, 1996; 

Tushman and O'Reilly, 1997; Martins og Terblanche, 1999; Tidd og Bessant, 2013).  

Það eru þó ekki einungis hugarfarsbreytingar sem þurfa að eiga sér stað innan 

fyrirtækja til þess að ýta undir skapandi hugsun. Hönnun vinnurýmis getur einnig haft 

mikið að segja þegar kemur að skapandi frumkvöðlastarfsemi innan fyrirtækja. Í bókinni 

Managing Innovation, Design & Creativity listar Bettina Von Stamm upp einkenni 

vinnurýma sem hafa góð áhrif á skapandi hugsun og nýsköpun innan fyritækja (2008). 

Eftirfarandi eru fimm þættir sem mikilvægt er að hafa í huga við hönnun á vinnurýmum 

sem ýta undir nýssköpunarhæfni fyrirtækja og stofnana: 
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 Fjölbreytt vinnurými 

 Blöndun deilda 

 Rými sem leggur áherslu á hópavinnu 

 Rými sem leggur áherslu á nýsköpun 

 Samkomu- og afþreyingarrými  

 

Tilgangur skapandi vinnurýma er að auka samskipti og svigrúm starfsmanna til þess að 

vinna að skapandi verkefnum. Meiri áhersla er lögð á að hanna rými þannig að fólk hefji 

daginn á að fara í gegnum rými sem hvetur til óformlegra samskipta. Í stað þess að ganga 

beint framhjá ritara og inn á lokaða skrifstofu er mælt með því að starfsfólk gangi fyrst í 

gegnum sameiginlegt rými sem gefur tækifæri á því að stoppa og eiga í óformlegum 

samskiptum við annað fólk og kasta hugmyndum á milli. Auk þess er mikilvægt að geta 

bæði boðið upp á opin og lokuð vinnurými til þess að hægt sé að mæta mismunandi 

kröfum starfsfólks á mismunandi tímapunktum. Einnig er lögð áhersla á að blanda saman 

deildum til þess að mismunandi mannauður geti unnið náið saman að tilteknu verkefni 

frá upphafi til enda. Að lokum er mælst til þess að sér vinnurými sé tileinkað skapandi 

hugsun, þar sem teymi geta unnið saman að nýjum hugmyndum í björtu og gagnvirku 

vinnuumhverfi (Stamm, 2008).   

Í meginþáttum felst umhverfi nýsköpunar í auknu frelsi starfsmanna til þess að leysa 

vandamál með skapandi hætti. Með auknu frelsi er þó mikilvægt að starfsmenn séu drifnir 

áfram af sömu framtíðarsýn og stefnu fyrirtækisins sem síðan endurspeglast í ímynd 

fyrirtækisins út á við. Góð ímynd og starfsmannaumhverfi spila lykilhlutverk í því að gera 

fyrirtæki að aðlaðandi vinnustað fyrir tryggan og hæfileikaríkan mannauð (Martins og 

Terblanche, 1999). Mikilvægt er að líta á vinnurými sem værkfæri til stuðnings 

nýsköpunar þar sem hönnun á verkferlum sem og vinnurýmum innan fyrirtækja eða 

stofnana skiptir höfuðmáli í uppbyggingu á skapandi vinnustað (Doorley og Witthoft, 

2012).  
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2.3 Mannauður sem lykilauðlind nýsköpunar 
Mannauður (e. human capital resource) er sú þekking og hæfni sem starfsmenn fyrirtækja 

búa yfir eða hafa byggt upp með tímanum. Mannauður er talin ein af þremur helstu 

auðlindum fyrirtækja sem stuðla að aukinni samkeppnishæfni ásamt eignum þeirra (e. 

physical capital resources) og skipulagshæfni (e. organizational capital resource) (J.B. 

Barney og Wright, 1998). Mikilvægt er að stjórnvöld átti sig á því að uppbygging 

mannauðs geti haft gríðarleg áhrif á langtímaárangur þjóða á heimsmarkaði (World 

Economic Forum, 2017). Til þess að greina virði mannauðs kom Barney fram 

hugmyndafræði VRIO (e. The VRIO framework) árið 1995. Henni var ætlað að auðvelda 

stjórnendum að greina hvernig innri auðlindir fyrirtækja byggja upp samkeppnisforskot.  

Hugmyndafræði VRIO byggir á fjórum lykileiginleikum sem þurfa að vera til staðar innan 

fyrirtækja til þess að viðhalda samkeppnisforskoti.  

 

Fjórir eiginleikar sem viðhalda samkeppnisforskoti fyrirtækja:  

 Virði (e. valuable)  

 Fágæti (e. rare) 

 Erfitt að líkja eftir (e. imitates)  

 Fullnýting á virði innri auðlinda (e. organised to capture value) 

 

Ef auðlindir fyrirtækja hafa þessa fjóru eiginleika eru þau vís til þess að viðhalda 

samkeppnisforskoti á markaði (1995). Til þess að byggja upp sterkan mannauð innan 

fyrirtækja þurfa stjórnendur að leggja áherslu á samskipti starfsmanna og skapa umhverfi 

sem ýtir undir vilja þeirra til að deila reynslu og þekkingu sín á milli (Barney, 1991). Ef 

fyrirtæki vilja ná góðum árangri í nýsköpun er mikilvægt að leggja áherslu á að ráða inn 

skapandi starfsfólk sem er svegjanlegt, ræður vel við óvissu og er tilbúið að taka áhættur 

(Madsen og Ulhøi, 2005). Þar  sem það er erfitt að líkja eftir skapandi hugsun getur hún  

því fært fyrirtækjum aukin tækifæri til verðmætasköpunar og samkeppnisforskots. Með 

öflugri mannauðsstjórn í ráðningum sem leggur áherslu á ofangreind atriði byggist upp 

mikilvæg þekkingarauðlind sem er uppspretta nýrra hugmynda í nýsköpunarferli 

fyrirtækja (Chen og Huang, 2007). Af þessum upplýsingum má draga þá ályktun að 
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sjórnvöld og stjórnendur þurfi að leggja mikla áherslu á framtíðarsýn í uppbyggingu 

mannauðs til þess að stuðla að samkeppnishæfni til framtíðar.  

Í skýrslu World Economic Forum um framtíðar atvinnutækifæri (e. future of Jobs) er 

því spáð að árið 2020 muni skapandi hugsun vera í þriðja sæti á lista yfir tíu eftirsóttustu 

færniþætti atvinnulífsins. Á mynd sex er áhugavert að sjá hvernig skapandi hugsun (e. 

creativity) færist úr tíunda sæti yfir í það þriðja á aðeins fimm árum. Skapandi hugsun er 

skilgreind sem þekkingardrifinn hæfileiki sem erfitt að líkja eftir eða endurtaka (McKinsey 

& Company, 2018). Á toppi listans er sá eiginleiki að geta leyst flókin vandamál (e. 

complex problem solving) og á eftir því er gagnrýnin hugsun (e. critical thinking). Út frá 

þessum niðurstöðum má draga þá ályktun að ríka áherslu ætti að leggja á að byggja upp 

mannauð til þess að leysa raunveruleg og flókin vandamál með gagnrýnni og skapandi 

hugsun að leiðarljósi. Að sama skapi er eftirtektarvert að sjá að gæðastjórnun (e. quality 

conrtol), sem tilheyrir tækniþekkingu, dettur út og í stað hennar kemur tilfinningagreind 

(e. emotional intelligence) í sjötta sæti listans. Höfundar skýrslunnar telja meginmun 

þessara færniþátta vera fólginn í sjálfvirknivæðingu. Gæðastjórnun, svo sem prófanir og 

eftirlit með vörum, þjónustu og ferlum, er auðveldara að sjálfvirknivæða heldur en 

tilfinningagreind sem felst í því að skilja hvernig og hvers vegna einstaklingar bregðast við 

mismunandi aðstæðum á ákveðinn hátt. 

 

Mynd 6: Störf framtíðarinnar (World Economic Forum, 2016). 
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Þó er hægt að setja spurningamerki við þá ályktun þar sem aukin og útbreiddari 

sjálfvirknivæðing hefur líklega í för með sér meiri þörf á gæðastjórnun og eftirliti með 

nýrri tækni. Augljóst þykir þó að með aukinni sjálfvirknivæðingu mun eftirspurn eftir 

færniþáttum breytast og mikilvægt að stjórnendur undirbúi sig undir það.  

Það er áríðandi að líta á þessar breytningar sem tækifæri og vera vel undirbúin fyrir 

auknu mikilvægi nýrra starfsgreina. Sem dæmi má nefna aukna eftirspurn eftir hönnun á 

því ferli sem kemur sjálfvirkri sjúkdómsgreiningu, gögnum og upplýsingum til sjúklinga á 

einfaldan og öruggan hátt (World Economic Forum, 2016). Ef við hugsum okkur að hægt 

væri að sjálfvirknivæða stóran hluta sjúkdómsgreininga og meðferða fengju læknar 

aukinn tíma til að sinna flóknari og alvarlegri veikindum. Eins gæti sjálfvirknivæðing í 

heilbrigðiskerfinu haft þau áhrif að fólk dragi það síður að láta sjúkdómsgreina sig þar sem 

ferlið væri orðið aðgengilegra og ýtti þannig undir fyrirbyggjandi lausnir.  

Til þess að svona róttæk hugmynd geti orðið að veruleika þarf að þjálfa mannauð með 

þverfaglega þekkingu til þess að vinna náið saman við úrlausn flókinna vandamála. 

Mikilvægt er að leggja áherslu á að rannsaka nánar hvernig mannauður væri líklegastur 

til þess að leysa ákveðin vandamál í sameiningu. Höfundur telur því mikilvægt að  

tengingar séu skoðaðar nánar á milli mismunandi auðlinda. Með þeirri tækni sem við 

búum við í heiminum dag er auðvelt að segja til um hvaða eiginleika eða þekkingu þarf í 

ákveðin störf. Sem dæmi er hægt að skoða gögn á LinkedIn eða sambærilegum vettvangi 

(e.platforms) þar sem fólk fyllir inn upplýsingar um menntun og störf (World Economic 

Forum, 2016). Það er þó erfiðara að átta sig á því hvernig mismunandi mannauður vinnur 

best saman við úrlausn ákveðinna vandamála útfrá fyrirliggjandi gögnum. Því telur 

höfundur brýna þörf á því að skoða nánar samstarf mannauðs betur útfrá mismunandi 

eiginleikum þess.  

2.4 Samantekt 
Aldrei hefur verið lögð jafn mikil áhersla á að fyrirtæki og samfélög í heild tileinki sér 

nýsköpun til þess að viðhalda samkeppnishæfni. Ástæða þess er sú að tækniframfarir og 

upplýsingaflæði hefur aldrei verið jafn ört og nú sem gerir það að verkum að framþróun 

hefur orðið hraðari en nokkru sinni fyrr. Líkt og áður hefur komið fram er hönnun talin 

meginhlekkur í því að móta hugmyndir í átt að nýjum og notendavænum lausnum. Þrátt 

fyrir það virðist stjórnendum vanta betri yfirsýn yfir það hvað hönnunarauðlindir eru og 
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hvernig best sé að nýta þær til nýsköpunar og viðskiptaþróunar. Fag hönnunar er þó 

gífurlega breytt og því mikilvægt að átta sig á því hverjir mismunandi eiginleikar hönnunar 

eru og hvernig þeir hjálpa okkur að auka nýsköpun innan fyrirtækja. Í næsta kafla verður 

farið yfir þróun á hlutverki hönnuða í sögulegu samhengi þar sem aðferðarfræði 

hönnunar verður skoðuð nánar í samhengi við nýsköpun. 
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3 Hönnunardrifin nýsköpun 

 

„Thinking like a designer can transform the way you develop products, 

services, processes – and even strategy. “ 

 

Tim Brown, 2008 

 

Með tímanum hefur hlutverk hönnuða þróast úr því að vera einungis bundið við 

sköpunarverk eins manns yfir í að vera drifkraftur og leiðandi afl nýsköpunar innan 

fyrirtækja (Yee, Tan, og Meredith, 2009). Allt frá árinu 1984 hefur verið fjallað um hönnun 

sem lykil fyrirtækja að samkeppnisforskoti. Að sama skapi hefur því jafnframt verið haldið 

fram að hönnun sé vannýtt tól til stefnumótunar innan fyrirtækja (Kotler og Rath, 1984). 

Þó svo að almennt sé orðin meiri vitund á mikilvægi hönnunar í ferli nýsköpunar virðist 

þó töluvert langt í land með að hönnuðir fái að taka þátt í stefnumótandi 

ákvörðunartökum sem hafa áhrif á endanlega útkomu hönnunarlausnarinnar. Mikilvægar 

ákvörðunartökur í upphafi ferlis eru yfirleitt teknar af fólki með bakgrunn á öðrum sviðum 

(Stamm, 2003). Þessir einstaklingar sem hafa mikil áhrif á grundvöll 

hönnunarlausnarinnar hafa því verið skilgreindir sem skuggahönnuðir (e. silent designer) 

(Gorb og Dumas, 1987). Frá því að þetta var skrifað árið 1987 hefur fag hönnunar þó 

þróast með ógnahraða og margar breytingar orðið á faginu sem höfundur mun fara betur 

yfir í næsta kafla.  

3.1 Þróun á hlutverki hönnuða 
Anna Valtonen er ein á meðal þeirra fáu höfunda sem fjallað hafa um þróun á hlutverki 

hönnuða í sögulegu samhengi. Í greininni, Six decades - and six different roles for the 

industrial designer, skoðar Valtonen breytingar á hlutverk iðnhönnuða í Finnlandi á 

árunum 1950-2005 (2005). Í fyrstu var hlutverk hönnuðarins ekki svo frábrugðið hlutverki 

listamannsins þar sem handverk og hönnun var unnið af hönnuðinum sjálfum. Á sjötta 

áratug síðustu aldar fóru hönnuðir síðan að vinna nánar með iðnaði þar sem hönnuðir 

urðu stærri partur af þverfaglegri teymisvinnu. Í kjölfarið varð aukin krafa á sérhæfingu 
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þar sem hönnun var skipt í tvo meginflokka, hönnun sem list og hönnun sem vísindi 

(Stamm, 2003). Í kjölfar þess að hönnun var skipt í tvo flokka varð annarsvegar til fag 

iðnhönnunar og hinsvegar fag verkfræðinnar eins og við þekkjum í dag. Þessi skipting þótti 

þó umdeild þar sem flestar vörur í hvernig formi sem þær eru þurfa viðeigandi jafnvægi á 

milli beggja greina (Owen, 1993). Ivor Owen, fyrrverandi framkvæmdarstjóri Design 

Council í London hélt því jafnframt fram að skipting iðnhönnunar og verkfræði myndi hafa 

mikil skaðleg áhrif á framleiðsluiðnaðinn (1993).  

Á áttunda og níunda áratug síðustu aldar varð fræðisviðið hönnunarstjórnun (e. design 

management) sífellt vinsælla þar sem áhersla var lögð á að byggja upp sterk vörumerki út 

frá stefnumiðaðri hönnun (e. stratigic design). Um aldamótin var loks farið að tengja 

hlutverk hönnuða við leiðandi afl nýsköpunar innan fyrirtækja og stofnana. Eftir aldamót 

var mun meiri áhersla lögð á aðferðarfræði hönnunar utan hefðbundinna 

hönnunarverkefna eins og til dæmis í stefnumótun og ferlaþróun fyrirtækja (Valtonen, 

2005). Sú aðferðarfræði kallast hönnunarhugsun (e. design thinking) og líkt og áður hefur 

komið fram var það Tom Kelly, framkvæmdarstjóri hönnunarfyrirtækisins IDEO sem hóf 

markvissa kynningu á hönnunarhugsun í bók sinni The Art of Innovation sem kom út árið 

2001.  

Árið 2005 var hin virta Hasso Plattner Institute of Design, betur þekkt sem  „d.school“ 

í Standord, stofnuð og markaði það fyrstu skref í átt að þeirri þróun á hönnunarfaginu 

sem við sjáum ummerki um í menntakerfi nágrannaþjóða okkar í dag. Skólinn er byggður 

upp á grundvelli hönnunarhugsunar þar sem tekist er á um stór og raunveruleg vandamál 

í þverfaglegri teymisvinnu sem stuðlar að róttækri samvinnu milli nemenda, kennara og 

atvinnulífsins (d.school.Stanford, 2018). Í kjölfarið hafa fleiri háskólar boðið upp á  kennslu 

með áherslu á hönnunarhugsun sem hefur með tímanum ýtt undir aukna þekkingu á 

hugtakinu meðal almennings og innan fyrirtækja.  

Árið 2010 setti Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (e. European Council) fram 

stefnuyfirlýsingu til tíu ára þar sem lögð var áhersla á að auka nýsköpun byggða á 

rannsóknum til þess að geta tekist á við ýmis samfélagsleg vandamál framtíðarinnar. Til 

þess að ná fram því markmiði var lögð áhersla á að háskólar tileinkuðu sér 

þekkingarþríhyrninginn (e. knowlegde triangle) sem er byggður upp á því að auka 

þverfaglegt samstarf milli rannsókna og tækni annars vegar og háskóla og viðskiptalífs 
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hins vegar (Lappalainen og Markkula, 2013). Ári áður hafði framkvæmdarstjórn 

Evrópusambandsins lagt áherslu á að til þess að Evrópulönd gætu tekist á við vaxandi 

samfélagsleg vandamál þyrfti að þróa menntakerfið í þá átt að þrír þættir 

þekkingarþríhyrningsins gætu unnið náið saman að lausn raunverulegra vandamála 

(Maassen og Stensaker, 2010). Líkt og sjá má á mynd sjö er þekkingarþríhyrningurinn 

byggður upp á þremur meginstoðum sem draga lærdóm og þekkingu hvor af annarri.     

Fyrsta stoðin er byggð upp á tækni og rannsóknum sem leiða af sér nýja þekkingu. 

Næsta stoð þekkingarþríhyrningsins er menntun og er þá sérstaklega átt við 

háskólamenntun. Þessar tvær stoðir eru mjög háðar hvor annarri en þó er mikilvægt að 

taka það fram að hér er ekki um línulegt samband að ræða. Þriðja stoðin er byggð upp á 

viðskiptalífi sem bæði getur öðlast þekkingu frá háskólum, rannsóknum og nýrri tækni. 

Að sama skapi geta fyrirtæki viðskiptalífsins gefið rannsakendum og háskólanemum mikla 

þekkingu á þróun markaðar. 

  

Mynd 7: Þekkingarþríhyrningurinn (Lappalainen & Markkula, 2013). 
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Eitt þekktasta dæmið í Evrópu um fullnýtingu þekkingarþríhyrningsins er Aalto 

háskólinn í Finnlandi sem stofnaður var árið 2010 við sameiningu þriggja lykilháskóla í 

Helsinki. Þar sameininuðust Helsinki University of Technology, Helsinki School of 

Economics og University of Art and Design Helsinki. Aalto háskólinn leggur áherslu á 

þverfaglegt samstarf vísinda, viðskipta, hönnunar og lista með það að markmiði að ýta 

undir nýsköpun og færa hágæðarannsóknir upp á framkvæmdastig {Formatting Citation}. 

Markmið skólans er að styðja við samkeppnishæfni og alþjóðavæðingu finnsks samfélags 

ásamt því að útskrifa frumkvöðla sem þora að fara út fyrir hefðbundin fræðisvið með 

opnu hugarfari um breytingar. Í því samhengi er mikilvægt að taka það fram að fag 

hönnunar er ekki aðeins partur af skapandi greinum heldur nær hönnun þvert yfir allar 

greinar samfélagsins, allt frá ferla- og vöruþróun í heilbrigðisþjónustu til 

upplifunarhönnunar í bankakerfinu svo eitthvað sé nefnt.  

Á Íslandi tengjum við þó flest fag hönnunar við hefðbundnar hönnunargreinar líkt og 

vöruhönnun, fatahönnun og grafíska hönnun sem vissulega eru einu hönnunarfögin sem 

hafa verið kennd á háskólastigi hérlendis frá því að hönnunardeild Listaháskóla Íslands var 

stofnuð árið 2001. Þegar litið er til nágrannalandanna hefur fag hönnunar hins vegar 

þróast með miklum hraða, bæði innan og utan hefðbundinna hönnunarskóla, í takt við 

stafræna þróun. Námsframboð hönnunargreina er nú í auknum mæli að finna utan 

skilgreindra hönnunarskóla og á hverju ári bætist við fjöldi nýrra hönnunartengdra greina. 

Þessi hraða framþróun hönnunar gerir okkur erfitt um vik að skilja hverjar 

framtíðarauðlindir hönnunar eru og á hvaða hátt þær nýtast best innan fyrirtækja og 

stofnana.  

3.2 Hönnunarauðlindir 
Ef við skoðum fræðisvið hönnunar hefur mikið verið fjallað um hönnun í samhengi við 

greinar á borð við listir, fagurfræði, vísindi, stjórnun, stefnumótun, verkfræði, upplifun og 

þjónustu svo eitthvað sé nefnt. Það sem tengir hönnun við öll þessi mismunandi fræðisvið 

er aukin verðmætasköpun (D’Ippolito, 2014; Wrigley, og Matthews, 2014; Knobel og 

Bowker, 2011). Það er því eftirtektarvert að sjá hversu lítið hefur verið skrifað um hönnun 

í tengslum við auðlindir þar sem bæði hönnun og auðlindir hafa verið tengd við aukna 

verðmætassköpun (Þorsteinn Vilhjálmsson, 2013). Ef við skoðum skilgreiningu auðlinda úr 

orðalagi viðskipta er skilgreining á nýtanlegri auðlind, fyrirbæri sem færir mönnum meiri 

„auð“ en sem svarar kostnaði við nýtinguna (Þorsteinn Vilhjálmsson, 2013). Samkvæmt 
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þingsályktunartillögu um skilgreiningu auðlinda á Íslandi hafa þó einungis 

náttúruauðlindir verið skilgreindar, sem gefur okkur vísbendingu um að hingað til hafi 

minni áhersla hefur verið lögð á að byggja upp aðrar auðlindir eins og til dæmis fjölbreytt 

hugvit mannauðs (Löggjafarþing 2018–2019). 

Árið 2011 kom út skýrsla um hagræn áhrif skapandi greina á Íslandi þar sem meðal 

annars var skrifað um að skapandi greinar væru einn stærsti atvinnuvegur á Íslandi og 

velti að minnsta kosti 189 milljörðum króna á ári hverju og skapaði um það bil 10.000 störf 

(Margrét Sigrún Sigurðardóttir og Tómas Young, 2011). Þó svo að fag hönnunar sé 

einungis lítið brot af skapandi greinum í skýrslunni hafði hún umtalsverð áhrif á 

stjórnendur og stefnumótandi aðila í garð hönnunar á þeim tíma. Vorið 2012 kynnti 

þáverandi ríkisstjórn nýja fjárfestingaráætlun þar sem lögð var áhersla á að byggja upp 

nýja sýn í atvinnumálum sem væri óháð takmörkuðum auðlindum náttúrunar. Í ræðustól 

Alþingis árið 2014 lýsti Katrín Jakobsdóttir þingmaður Vinstri Grænna því yfir að 

samkvæmt skýrslu skapandi greina væri áhugavert að sjá að sú atvinnugrein sem hefði 

hvað mesta sóknarfærið fengi hvað minnst af opinberum fjárstyrkjum og vísaði þar til fags 

hönnunar (2014).  

Eftir því sem höfundur best veit hafa aldrei verið gerðar ítarlegar rannsóknir á 

hönnunarauðlindum á Íslandi og Norðurlöndunum í heild fyrr en nú. Líkt og áður hefur 

komið fram var fagi hönnunar þó gert skil í skýrslu skapandi greina á Íslandi sem kom út 

árið 2011. Höfundar skýrslunnar bentu þó á þann vankant að skýrslan var að mestu byggð 

á virðisaukaskattskyldri veltu sem sýnir ekki rétta mynd af umfangi hönnunarfagsins þar 

sem hönnuðir vinna oft innan fyrirtækja í blönduðum rekstri og ekki gefið að fyrirtæki séu 

skráð í atvinnugreinaflokk hönnunar. Núverandi mælingar á umfangi hönnunar gefa því 

ekki rétta mynd af því hvernig hönnun er að þróast sem mikilvægt tæki til nýsköpunar og 

aðgreiningar í harðnandi samkeppni atvinnulífsins. Til þess að hefta ekki vöxt greinarinnar 

hér á landi er því nauðsynlegt að kortleggja umfang hönnunarauðlinda í víðara samhengi 

og skoða nánar hlutverk hönnuða innan fyrirtækja og stofnana sem tilheyra ekki 

hefðbundnum hönnunarrekstri. Höfundar skýrslunnar tóku sérstaklega fram dæmi um þá 

hönnuði sem vinna innan fyrirtækja á borð við Össur eða Marel sem falla ekki undir flokk 

hönnunar innan skýrslu skapandi greina og gefa því augljóslega ranga mynd af 

heildarumfangi hönnunarauðlindarinnar.  
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4 Fyrri rannsóknir á Íslandi og Norðurlöndunum 

Ingibjörg Rafnar Pétursdóttir skrifaði um upplifun á innleiðingu hönnunarhugsunar innan 

íslenskra fyrirtækja í meistaraverkefni sínu árið 2018. Þar sýndi hún fram á að hér á landi 

hafi upplifun af innleiðingu hönnunarhugsunar almennt staðist væntingar (Ingibjörg 

Rafnar Pétursdóttir, 2018). Þess má þó geta að um ungt fræðisvið er að ræða og því erfitt 

að meta langtímaávinning af verkefnum sem hafa nýtt sér aðferðarfræði 

hönnunarhugsunar til langs tíma. Þar að auki skipti hún hönnunarhugsun upp í þrjár 

bylgjur sem sýna þróun í áherslum hönnunarhugsunar yfir mismunandi tímabil. Fyrsta 

bylgjan er leidd áfram af menntuðum hönnuðum þar sem grunnáhersla er lögð á að þróa 

aðferðir hönnuða á breiðari grundvelli. Næsta bylgja er af stórum hluta leidd áfram af 

verkfræðingum þar sem þróun á aðferðarfræði hönnunarhugsunar í ferli nýsköpunar 

innan fyrirtækja er höfð að leiðarljósi. Þriðja og síðasta bylgjan er byggð upp á breiðari 

notkun hönnunarhugsunar með áherslu fyrirtækja og stofnana á sjálfbærni. Á þessum 

tíma eru stór og þekkt ráðgjafafyrirtæki farin að sérhæfa sig í ráðgjöf á mismunandi 

sviðum hönnunarhugsunar (Ingibjörg Ragnar Pétursdóttir, 2018).  

Þó að ekki hafir verið gerðar rannsóknir á því hvernig hönnun og nýsköpun tengjast hér 

á landi hefur höfundur fundið nokkrar rannsóknir sem tengjast efninu með beinum hætti 

þrátt fyrir að hönnun sé ekki skilgreind sérstaklega í þeim verkefnum. Erla 

Arnbjarnardóttir bendir á mikilvægi þess að stjórnendur viti hvernig auðlindir og 

starfsumhverfi fyrirtækja ýta undir árangur í vöruþróun. Í ritgerð sinni sýnir hún fram á 

tengsl árangurs í vöruþróun og samþættingu á milli markaðsdeildar og annarra deilda 

innan fyrirtækja (Erla Arnbjarnardóttir, 2012).  Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós 

að árangursrík vöruþróun einkennist af mikilli samvinnu á milli ólíkra deilda. Þar að auki 

var tekið fram að með aukinni samvinnu þurfi fyrirtæki oft að breyta fyrirtækjamenningu 

sinni. Það reynist oft mikil áskorun fyrir stjórnendur vegna þess að kostnaðurinn við það 

getur reynst mikill. Með auknum samgangi milli deilda getur hlutverkaskipan orðið óljós 

og þá er mikilvægt að starfsmenn deili sömu framtíðarsýn og fyrirtækið til þess að vinna 

að sameiginlegum markmiðum.  

Melkorka S. Magnúsdóttir rannsakaði einkenni og áskoranir fyrirtækjafrumkvöðla og 

vöntun á nýsköpunarferlum innan íslenskra fyrirtækja (2017).  Samkvæmt niðurstöðum 

þeirrar rannsóknar er augljóslega hægt að sjá hversu áþekk skilgreining 



 

34 

fyrirtækjafumkvöðuls er hlutverki hönnuðar eins og við sjáum það í dag. Bæði hönnuðir 

og fyrirtækjafrumkvöðlar virðast gegna því hlutverki að auka samkeppnishæfni, stuðla að 

nýsköpun og hugsa út fyrir hið hefbundna lausnarmengi. Niðurstöður Melkorku leiddu í 

ljós að til þess að auka skilning á verksviði fyrirtækjafrumkvöðla þurfi stjórnendur að 

skapa menningu sem ýtir undir umburðarlyndi starfsmanna gagnvart hugmyndaauðugum 

einstaklingum (2017). Samkvæmt þessum niðurstöðum er ljóst að hönnuðir þurfa að vera 

reiðubúnir og opnari fyrir fjölbreyttum tækifærum og móta sér stöður sem stjórnendur 

nýsköpunar innan fyrirtækja og stofnana. Þannig geta hönnuðir átt aukinn þátt í því að 

hafa áhrif á samfélagið og stuðlað að hönnunardrifinni nýsköpun innan fyrirtækja og 

stofnana.  

Ef við tökum saman niðurstöður fyrri rannsókna hér á landi sem tengjast þessu sviði 

með beinum eða óbeinum hætti þá er aukin áhersla lögð á samvinnu og breytt viðhorf 

innan fyrirtækja og stofnana til þess að stuðla að aukinni nýsköpun. Þetta ákall um 

breytingar má einnig sjá í hönnunarstefnu Íslands sem var fyrst gefin út árið 2014.  

Hönnun sem drifkraftur til framtíðar var heiti hönnunarstefnu Íslands árið 2014 - 2018. 

Stefnan var unnin eftir fyrirmynd nágrannaþjóða sem höfðu séð verulegan efnahagslegan 

ávinning í kjölfar innleiðingar hönnunarstefnu þjóða sinna. Þá var sérstaklega horft til 

velgengni Finna sem hafa náð gríðarlegum árangri í hönnun og aukið samkeppnishæfni 

þjóðarinnar á þeim tíu árum sem stefna þeirra hafði verið við gildi (Hönnunarmiðstöð, 

2014). Í Hönnunarstefnu Íslands árið 2014 - 2018 er hönnun skilgreind á eftirfarandi vegu: 

Hönnun er notað sem samheiti yfir mismunandi greinar sem sameina sköpun 
og hagnýtar lausnir. Þannig tengir hönnun sköpunarkraft og nýsköpun og 
mótar hugmyndir að framleiðslu nothæfra og góðra afurða fyrir notendur og 
kaupendur. Hönnun er sköpunarkraftur sem er notaður er til að ná ákveðnu 
takmarki og aflgjafi nýsköpunar á öllum sviðum. 

 

Samkvæmt þessari skilgreiningu er hönnun undirstaða nýsköpunar og því rökrétt að draga 

þá ályktun að hönnuðir ættu að vera virkir þátttakendur í ferli nýsköpunar innan 

fyrirtækja og stofnana. En þrátt fyrir aukna áherslu stefnumótandi aðila á hönnunardrifna 

nýsköpun hafa heimildir þó sýnt fram á takmarkaðan skilning á hlutverki hönnuða innan 

íslenskra fyrirtækja í dag (Ingibjörg R. Pétursdóttir, 1018, Sigrún Thorlacius, 2014, Dansk 

Design Center, 2016). Meginástæða þess gæti verið sú að hugtakið hönnun er mjög 
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víðtækt og því jafnan verið haldið fram að hönnuðum og fræðimönnum hafi ekki tekist að 

sammælast um að skilgreina skýrt flokkunarkerfi á eiginleikum hönnunar (D. M. Trueman 

og Jobber, 1998). Dansk Design Center komst að sömu niðurstöðu árið 2016 eftir að hafa 

boðið dönskum fulltrúum úr hagkerfi hönnunar í rýnihóp. Meginmarkmið með þeim 

rýnihóp var að kanna skilning fyrirtækja á hönnunarauðlindum. Niðurstöður leiddu í ljós 

brýna þörf á nýju flokkunarkerfi hönnunar til þess að sýna stjórnendum fyrirtækja og 

stofnana hvernig og hvaða eiginleikar hönnunar nýttust við tiltekin verkefni. Sökum þess 

var ákveðið að skoða hönnun í norrænu samhengi og vinna að því að finna samnorræna 

skilgreiningu á hönnunarauðlindum í rannsóknarverkefninu, Nordic Design Resource. Í 

næsta kafla verður farið nánar yfir aðdraganda og helstu markmið rannsóknarverkefnisins 

Nordic Design Resource og hvernig höfundur byggir rannsókn  þessa á því 

samstarfsverkefni. 

4.1 Nordic Design Resource (NDR) 
Samnorræna rannsóknarverkefnið Nordic Design Resource á upphaf sitt að rekja til Dansk 

Design Center sem hefur verið leiðandi í rannsóknum á sviði hönnunar á Norðurlöndunum 

um nokkurt skeið. Dansk Design Center stýrir rannsókninni með styrk frá Nordic 

Innovation og er meginmarkmið verkefnisins að gefa uppfærða mynd af fagi hönnunar 

með því að skilgreina og kortleggja norrænar hönnunarauðlindir.  

Höfundur er virkur þátttakandi í rannskóknarhóp verkefnisins og hefur stýrt þeim hluta 

rannsóknarinnar sem unninn hefur verið á Íslandi í nánu samstarfi við Hönnunarmiðstöð 

Íslands og systurstofnanir á Norðurlöndunum. Þar að auki hefur höfundur tekið þátt í 

þremur tveggja daga vinnufundum þar sem rannsóknarhópur NDR hefur komið saman í 

Kaupmannahöfn, Osló og Reykjavík til þess að fara yfir niðursöður og þróa lausnir út frá 

aðferðarfræði hönnunarhugsunar. Til þess að færa rannsóknina upp á framkvæmdastig 

hefur verkefnið verið unnið á grundvelli þekkingarþríhyrningsins líkt og fjallað var um í 

þriðja kafla. Til þess að ýta undir nýsköpun hafa því þrír þættir þekkingarþríhyrningsins 

unnið náið saman að þessu verkefni sem skiptist upp í þrjá fasa. Fyrsti fasinn snýr að því 

að skilgreina norrænar hönnunarauðlindir. Annar fasi snýr að kortlagningu 

hönnunarauðlinda á Norðurlöndunum og þriðji fasinn snýr að því að breyta kortlagningu 

norrænna hönnunarauðlinda í notendavæna lausn. Á mynd átta hér að neðan má sjá 

hvernig rannsóknarverkefni NDR er byggt upp á grundvelli þriggja meginn stoða 
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þekkingarþríhyrningsins. Líkt og sjá má á myndinni er rannsakandi staðsettur í flokki 

háskóla þar sem þekking á sviði sjónrænna samskipta, nýsköpunar og viðskiptaþróunar er 

framlag rannsakanda í þverfaglegri teymisvinnu. Tveir aðrir þátttakendur voru á lokastigi 

menntunar, annars vegar með sérhæfingu á sviði kerfis- og þjónustuhönnunar (e. service 

& system design) og hins vegar sálfræði með áherslu á vitsmuni og samskipti (e. cognition 

& communication). Í flokki rannsókna eru hönnunarmiðstöðvar Norðurlandanna 

staðsettar þar sem þær standa fyrir rannsóknum á sviði hönnunar og hafa því mikla 

þekkingu á þróun fagsins. Þriðja og síðasta stoðin í NDR verkefninu er viðskiptalíf. Í þeim 

flokki hefur höfundur staðsett Nordic Innovation, styrktaraðila verkefisins sem hefur þar 

að auki tekið virkan þátt á vinnufundum með gagnlegri endurgjöf. Í þeim flokki hefur 

höfundur einnig staðsett ráðgjafafyrirtækið Seismonaut sem sérhæfir sig í stafrænni 

stefnumótun. Fyrirtækið var valið úr hópi fimm umsækjanda til þess að sjá um 

framkvæmd á umfangsmikilli kortlagningu norrænna hönnunarauðlinda þar sem ekki var 

hægt að safna fyrirliggjandi gögnum með hefðbundnum hætti. Meginástæða þess er sú 

 

Mynd 8: Staðsetning rannsakenda í þekkingarþríhyrningnum  
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að rannsóknir hafa sýnt að erfitt er að finna þá hönnuði sem vinna utan hefðbundinna 

hönnunargreina.  

Ef litið er á þekkingarþríhyrninginn í heild sinni hefur hver og einn samstarfsaðili átt 

þátt í því að skilgreina og þróa brauryðjandi aðferð við að skilgreina og kortleggja 

norrænar hönnunarauðlindir. Í rannsókn þessari leggur höfundur þó einungis áherslu á 

fyrsta fasa NRD verkefnisins sem snýr að skilgreiningu hönnunarauðlinda. Höfundur mun 

nýta gögn úr frumrannsókn NDR til þess að svara rannsóknarspurningunni hér að neðan. 

Til viðbótar við það mun höfundur leitast eftir því að auka skilning á tengslum 

hönnunarauðlinda og nýsköpunar og leggur rannsakandi því upp með eftirfarandi 

rannsóknarspurningu: 

 

Hver er skilningur lykilaðila úr hagkerfi hönnunar á hugtakinu „hönnunarauðlind“ og 

með hvaða hætti nýtast hönnunarauðlindir best til nýsköpunar? 

 

Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar mun höfundur leggja grunn að þróun á líkani sem 

útskýrir mismunandi eiginleika hönnunarauðlinda. Tilgangurinn er að auðvelda 

stjórnendum yfirsýn yfir þær hönnunarauðlindir sem í boði eru ásamt því að geta greint 

eftirspurn á markaði svo að hægt sé að leggja áherslu á það í þróun á nýjum mennta- og 

nýsköpunarstefnum. Í næsta kafla verður farið yfir rannsóknaraðferðir og grein gerð fyrir 

því hvert framlag höfundar var til rannsóknarverkefnisins Nordic Design Resource. Að því 

loknu verður farið yfir niðurstöður og þær loks bornar saman við fræðilegt yfirlit 

rannsóknarinnar.  
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5 Rannsóknaraðferð 

Við vinnslu á skilgreiningu norrænna hönnunarauðlinda var í grunninn notast við 

eigindlega aðferðarfræði (e. qualitative research). Sú aðferð byggir á því að túlka viðhorf 

og upplifun viðmælanda á viðfangsefninu útfrá umhverfi og aðstæðum (Merriam, 2009). 

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að skilgreina hönnunarauðlindir og  hvernig þær 

nýtast best til nýsköpunar. Rannsóknin er byggð á frumrannsókn NDR verkefnisins þar 

sem rannsakandi tók viðtöl við ellefu stjórnendur úr hagkerfi hönnunar á Íslandi. Til 

viðbótar bar rannsakandi niðurstöður á Íslandi saman við niðurstöður samstarfsaðila NDR 

verkefnisins. Samtals voru tekin viðtöl við fjörtíu og tvo einstaklinga úr hagkerfi hönnunar 

á Norðurlöndunum. Viðmælendur voru bæði spurðir opinna spurninga (e. open-ended 

questions) um viðhorf sitt til hönnunar og lokaðra spurninga (e. closed-ended questions) 

til þess að hægt væri að greina skýrar niðurstöður um skilgreiningu hönnunarauðlinda 

þvert á Norðurlöndin. Því mun höfundur bæði gera grein fyrir eigindlegum og 

megindlegum niðurstöðum rannsóknarinnarinnar. Í þessum kafla verður farið nánar yfir 

þær aðferðir sem höfundur byggir rannsókn sína á, allt frá vali á viðmælendum og 

uppbyggingu viðtalsramma til úrvinnslu og frágangs gagna.  

5.1 Val á viðmælendum 

Í þessari rannsókn var leitast vð að fá álit frá viðmælendum í stjórnunarstöðum þar sem 

svið hönnunar hefur með beinum eða óbeinum hætti áhrif á starfsemi þeirra. Með þeim 

hætti var reynt að fá aukna innsýn og betri skilning á norrænum hönnunarauðlindum. Þó 

er vert að taka það fram að ekki er hægt að alhæfa um niðurstöður eigindlegra rannsókna 

þar sem persónubundið mat viðmælenda getur verið mjög breytilegt (Glaser og Strauss, 

1967). Til þess að fá heildræna og samnorræna mynd af skilgreiningu norrænna 

hönnunarauðlinda voru viðmælendur á öllum Norðurlöndunum valdir með sama hætti út 

frá skapalóni Dansk Design Center á hagkerfi hönnunar á Norðurlöndunum (e. design 

ecosystem). Höfundur kortlagði viðmælendur úr hagkerfi hönnunar á Íslandi í samstarfi 

við Höllu Helgadóttur, framkvæmdastjóra Hönnunarmiðstöðvar Íslands.  

Hagkerfi hönnunar er skipt upp í eftirfarandi flokka:  

 Stefnumótandi aðilar (e. policy makers)  

 Hönnunarmenntun (e. design education) 



 

39 

 Atvinnugreinar hönnunar (e. professional design sector) 

 Fagfélög (e. design actors) 

 Kynningarstarf hönnunar (e. design promotion)  

 Notendur hönnunar (e. design users) 

 

Á Íslandi sendi rannsakandi formlegt bréf til sautján einstaklinga úr öllum flokkum 

hagkerfis hönnunar. Einstaklingarnir áttu allir það sameiginlegt að vera í 

stjórnunarstöðum. Rannsakandi lagði áherslu á að jafnt hlutfall væri á milli þeirra 

einstaklinga sem hefðu formlegt hönnunarnám að baki og þeirra sem ekki hefðu öðlast 

formlegrar menntunar á sviði hönnunar. Eftir að bréf höfðu verið send út var haft 

samband við einstaklinga símleiðis. Svör fengust frá sextán einstaklingum en þar af var 

einn einstaklingur sem neitaði þátttöku og fjórir sem komust ekki á tilsettum tíma. Í töflu 

eitt má sjá hvernig viðmælendur spanna ólíka flokka úr hagkerfi hönnunar á Íslandi og 

Norðurlöndunum í heild, meðtöldum íslenskum viðmælendum. Líkt og sjá má á töflunni 

hér að neðan var dreifing viðmælenda á mismunandi flokka úr hagkerfi hönnunar mun 

jafnari á Íslandi heldur en á Norðurlöndunum. Þó var hlutfall þeirra sem höfðu 

hönnunarnám eða annað nám að baki nokkuð jafnt, tuttugu og þrír voru menntaðir 

hönnuðir á meðan nítján höfðu hlotið aðra menntun.  

Tafla 1:  Flokkun viðmælenda úr hagkerfi hönnunar 

 

Hagkerfi hönnunar Ísland Norðurlöndin í heild 

Stefnumótandi aðilar 1 3 

Hönnunarmenntun 2 4 

Atvinnugreinar hönnunar 2 19 

Fagfélög 2 8 

Kynningarstarf 2 2 

Notendur hönnunar 2 6 

Samtals 11 42 

 



 

40 

5.2 Viðtalsrammi  
Viðtalsrammi rannsóknarinnar er settur upp út frá vinnufundi rannsóknarhóps NDR 

verkefnisins. Í október 2017 hitti höfundur rannsóknarhóp verkefnisins fyrst þar sem 

meginmarkmið fundarins var að kynnast samstarfsaðilum betur og sameinast um skýra 

stefnu og markmið verkefnisins. Farið var yfir tilgátur og árangursviðmið með sjónrænum 

hætti í formi æfinga sem opnuðu fyrir hugarflug hópsins. Æfingarnar voru þannig 

uppbyggðar að allir samstarfsaðilar voru hvattir til að koma með sitt innlegg í umræðuna. 

Með þeim hætti mynduðust góðar umræður um verkefnið og tilgang þess. Í lok 

vinnufundarins vour valdar nokkrar tilgátur sem voru skoðaðar nánar við vinnslu á 

uppbyggingu viðtalsrammans. Þeim var ætlað að draga saman og móta stefnu og 

markmið verkefnisins en rannaskendur voru þó opnir fyrir því að breytingar gætu átt sér 

stað ef endurgjöf viðmælenda gæfi tilefni til. 

 Ef norræn fyrirtæki hafa betri yfirsýn yfir hönnunarauðlindir eru þau líklegri til 
þess að fjárfesta í hönnun. 

 Samnorræn skilgreining á hönnun og flokkun á eiginleikum hönnunar mun auka 
þekkingu á því hvað hönnun er og hvað hún hefur fram að færa. 

 Aðgengi að gögnum mun hjálpa til við skilning á því hvernig á að nota hönnun 
sem að endingu mun leiða af sér þróaðri notendur hönnunar. 

 

Eftir vinnufundinn tóku verkefnastjórar NDR saman þær niðurstöður sem höfðu fengist 

um markmið og stefnu rannsóknarinnar og settu saman drög að viðtalsramma sem voru 

síðan send á þátttakendur í rannsóknarhóp verkefnisins. Eftir nokkrar athugasemdir frá 

rannsakendum var endanlega viðtalsrammanum skipta upp í fimm meginflokka sem farið 

verður yfir hér á eftir. Megináhersla í uppbyggingu viðtalsrammans var sú að viðhalda 

opinni nálgun viðmælenda án þess að leiða að ákveðnum skilgreiningum. Að sama skapi 

þótti  mikilvægt að hvetja viðmælendur til þess að skoða eigin sjónarmið á gagnrýnin hátt. 

Viðtalsrammanum var skipt upp í eftirfarandi flokka: 

1. Upplýsingar um viðmælendur  

Í fyrsta hluta viðtalsins voru viðmælendur spurðir út í bakgrunn sinn og hvernig 

þeir tengdust hönnun. Tilgangurinn með þeirri bakgrunnsbreytu var að sjá hvort 
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að munur væri á viðhorfi þeirra sem höfðu menntun í hefðbundnum 

hönnunargreinum og þeirra sem höfðu hlotið annars konar menntun.  

2. Opnar spurningar um hönnunarauðlindir 

Annar hluti viðtalsrammans var byggður upp á opnum spurningum sem snéru að 

hönnunarauðlindum. Í þeim kafla var lögð áhersla á að viðmælendur gerðu grein 

fyrir sinni skoðun á því hvað hönnun og hönnunarauðlindir eru og hvort að munur 

væri á þessum hugtökum. Í því samhengi voru viðmælendur beðnir um að 

skilgreina sjálft sig, starf sitt og hvort það tilheyrði hönnun eða hönnunarauðlind.   

3. Persónulýsingar 

Þriðji hluti viðtalsins snéri að því að láta viðmælendur gera grein fyrir sinni skoðun 

á því hvort að tilbúnar persónulýsingar gætu talist til hönnunarauðlinda og hvers 

vegna. Sex mismunandi persónulýsingar voru lagðar fram með það að markmiði 

að sjá hvort að menntun og stöðugildi fólks hefði áhrif á svör viðmælenda. Í þeim 

hluta viðtalsins var um lokaðar spurningar að ræða þar sem viðmælendur voru 

beðnir um að svara já eða nei við því hvort umrædd persónulýsing gæti talist til 

hönnunarauðlindar. Í viðauka eitt má sjá hvernig persónulýsingarnar voru settar 

fram í viðtölunum sem tekin voru. 

4. Fullyrðingar 

Í kafla fjögur voru viðhorf til fimm mismunandi fullyrðinga könnuð í þeim tilgangi 

að fá innsýn í það hvernig hönnunarauðlind er skilgreind. Fullyrðingarnar voru 

bornar undir viðmælendur á eftir persónulýsingunum til þess að viðmælendur 

væru búnir að sjá dæmi um persónur með mismunandi bakgrunn og gætu því sett 

þær í samhengi við fullyrðingarnar. Í þessum hluta viðtalsins var einnig hægt að 

greina niðurstöður með megindlegum hætti líkt og í hluta þrjú, þar sem að um 

lokaðar spurningar var að ræða. 

5. Lokatilmæli og hugleiðingar 

Í lok viðtalsins voru viðmælendur spurðir opinna spurninga sem snéru að þeirra 

upplifun á að ræða þetta viðfangsefni og hvort að það hafi skipt um skoðun á 

meðan á viðtalinu stóð. Tvær síðustu spurningarnar snéru síðan að notagildi og 

virði þar sem viðmælendur voru spurðir út í það hvernig kortlagning norrænna 
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hönunnarauðlinda skapaði virði fyrir þá. Svör við þeim spurningum var ætlað að 

hjálpa til við að þróa notendavæna lausn og færa rannsóknina upp á 

framkvæmdastig. 

 

5.3 Gagnasöfnun og úrvinnsla  

Frá desember 2017 til febrúar 2018 tók rannsakandi viðtöl við ellefu stjórnendur úr 

hagkerfi hönnunar á Íslandi. Af þeim voru sex einstaklingsviðtöl þar sem hvert um sig varði 

um 75 mínútur og tvö hópviðtöl sem stóðu yfir í um tvo tíma í senn. Meginástæða þess 

að rannsakandi  tók einnig hópviðtöl var sú að eiga möguleika á því að greina samtal á 

milli þverfaglegra hópa um skilning á hugtakinu hönnunarauðlind. Viðmælendur í 

hópviðtölum voru þar af leiðandi valdir á þeim grundvelli að þverfaglegt samtal gæti átt 

sér stað. Flest viðtölin fóru fram í lokuðu fundarherbergi í Hönnunarmiðstöð Íslands, þrír 

viðmælendur kusu þó að viðtölin færu fram á skrifstofum sínum sökum anna.  

Í upphafi viðtals var viðmælendum gerð grein fyrir nafnleynd og leyfis óskað fyrir 

hljóðritun viðtalsins sem var í öllum tilfellum veitt. Viðtölin voru öll opin og hálfstöðluð 

sem þýðir að rannsakandi fylgdi spurningaramma en svigrúm var til að spyrja út fyrir 

hefðbundinn viðtalsramma ef þörf var á til þess að fá betri skilning á viðfangsefninu. 

Einnig spurði rannsakandi viðmælendur lokaðra spurninga þar sem álit þeirra á sex 

mismunandi persónulýsingum og fimm mismunandi fullyrðingum var kannað. Í þeim 

hluta viðtalsins áttu viðmælendur að gefa svarið já eða nei svo hægt væri að greina 

megindlegar niðurstöður til samanburðar á öllum Norðurlöndunum.  

Gagnagreining höfundar átti sér stað meðfram gagnaöflun og voru viðtölin rituð upp 

og skipt niður í efnisleg þemu sem síðan voru kóðuð í samræmi við þekktar aðferðir 

Merriam (2009). Kóðun er flokkun og uppröðun á gögnum sem eru unnin upp úr viðtölum 

með það að markmiði að einfalda yfirsýn yfir efnistök og innihald rannsóknarinnar. Ekki 

voru gerðar kröfur að hálfu verkefnastjóra Dansk Design Center um að skrifa upp öll 

viðtölin og kóða líkt og höfundur gerði á Íslandi. Rannsakendur fengu aðeins form til þess 

að fylla út megindlegan hluta viðtalsins og síðan átti hver og einn að taka saman þrjár 

helstu niðurstöður úr eigindlega hlutanum. Sökum þess var erfitt að bera saman 

nákvæmar niðurstöður á milli landa. Þó var hægt að greina skýra mynd af því hvernig 

hægt væri að halda áfram að þróa nýtt flokkunarkerfi hönnunarauðlinda. Í næsta kafla 

verður farið yfir þær niðurstöður sem fengust úr frumrannsókn verkefnisins á Íslandi og 

hvernig þær voru bornar saman við niðurstöður sem fengust á hinum Norðurlöndunum.
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6 Niðurstöður  

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að skoða viðhorf lykilaðila úr hagkerfi hönnunar til 

hugtaksins „hönnunarauðlind“ og kanna hvenær hönnunarauðlindir nýtast best til 

nýsköpunar. Rannsóknin er byggð upp á grunni fræðilegra heimilda á sviði hönnunar og 

nýsköpunar ásamt greiningu höfundar á niðurstöðum eigindlegra og megindlegra þátta 

frumrannsóknar Nordic Design Resource verkefnisins. Í þessum kafla mun höfundur taka 

saman niðurstöður rannsóknarinnar á Íslandi og bera saman við helstu niðurstöður 

Norðurlandanna í heild. Fyrst verður fjallað um eigindlega þemagreiningu og síðan um 

megindlegar niðurstöður sem byggja á persónulýsingum og fullyrðingum.  

Fullri nafnleynd var heitið þegar haft við samband við viðmælendur og því hefur 

höfundur skipt nöfnum viðmælenda út fyrir bókstafina A, B og C sem lýsa því hvort 

einstaklingurinn hefur formlega hönnunarmenntun að baki eða ekki. Til þess að aðgreina 

viðmælendur enn frekar í niðurstöðukaflanum var þeim einnig gefið númer, A1, B2 og svo 

framvegis. Í töflu tvö hér að neðan má sjá hvernig viðmælendur skiptast upp í þrjá flokka 

út frá bakgrunni. Tilgangur þess er að auðvelda lesandanum að átta sig á því hvaða 

bakgrunn viðmælandi hefur þegar vísað er í beinar tilvitnanir í undirköflum hér á eftir. 

 

Tafla 2:  Bakgunnur viðmælenda. 

 

 Bakgrunnur 

A Formlegt hönnunarnám 

B Önnur menntun 

C Hönnunardrifinn 
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6.1 Eigindleg þemagreining 
Út frá kóðun á viðtölum við viðmælendur úr hagkerfi hönnunar á Íslandu mátti greinilega 

sjá þrjú þemu sem höfundur hefur skipt upp í eftirfarandi flokka: 

 Virði samstarfs 

 Áhersla á framtíð  

 Stökkpallur tækifæra 

 

Í hverju þema fyrir sig mátti þar að auki greina undirflokka sem höfundur mun fara nánar 

yfir í næstu köflum.  

Virði samstarfs  

Þemað virði samstarfs er það sem oftast kom upp í gögnum rannsakanda sem gefur okkur 

vísbendingu um það hvernig við skilgreinum hönnunarauðlindir og hvert viðhorf 

viðmælenda er til þeirra. Samkvæmt viðmælendum á Íslandi er hönnunarauðlind fólgin í 

þverfaglegu samstarfi hönnuða og annarra atvinnugreina. Viðmælendur töluðu um að 

mikilvægasta auðlindin lægi í auknum skilningi fyrirtækja og samfélagsins í heild á því virði 

sem aðferðarfræði hönnunar getur skapað innan mismunandi atvinnugreina.  

Aðal auðlindin fyrir hönnun er í rauninni þessi skilningur á hönnun, að fólk í 
öllu samfélaginu beri skilning á hönnun. Mér finnst það rosa verðmætt af því 
að þá einhvern veginn um leið opnast svo margt. Og um leið og það er kominn 
skilningur um það að hönnun skiptir máli og að hún sé verðmæt, sko alvöru 
verðmæti að þá opnast svo margir möguleikar (A1).  

 

Viðmælendur voru almennt sammála um að hönnunarauðlind væri mun víðtækara heldur 

en fag hönnunar. Hönnuðir eru einstaklingar en hönnunarauðlindin væri þverfagleg 

teymisvinna hönnuða og annara hönnunardrifinna einstaklinga. Einn hönnuður útskýrið 

hvernig hönnuðir væru partu af hönnunarauðlindinni en þó væri hún ekki einungis bundin 

við hönnuði; „Ég myndi segja að hönnuðir séu bara einn drifkraftur 

hönnunarauðlindarinnar en er þó mikilvægur þáttur í því að skapa verðmæti“  (A2).  

Til þess að ná góðum árangri er mikilvægt að teymi vinni vel og náið saman frá upphafi 

með vel skilgreind verkefni til þess að meiri líkur séu á því að útkoma hönnunar skapi 
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virðisaukandi lausn. Þeir viðmælendur sem höfðu bakgrunn á sviði hönnunar bentu á að 

mikilvægt væri að hefja samstarf í upphafi til þess að hámarka verðmæti lausnarinnar og 

lágmarka vandamál í samskiptum. Hér á eftir koma tilvitnanir sem undirstrika þessa 

skilgreiningu sem höfundur hefur flokkað í undirflokkinn, samstarf frá upphafi. 

Ég vill sjá hönnuði sterkari part af samtalinu stax í byrjun og jafnvel leiðandi 
um það hvernig þú synthesize-ar verkefnið og afhverju. Ég held að það skilji 
allir kraft hönnunar að það sé jákvætt samfélagslegt afl og líka fjárhagslegt afl. 
En þessi hópur vill fara að fá sterkari rödd og meira vægi og ég held að hann 
eigi það líka bara inni (A3). 

Ég held að samstarf frá upphafi sé lang besta nálgunin, að þetta sé ekki 
hönnuður sem að síðan leitar sér aðstoðar heldur sé það samtal frá upphafi. 
Þá held ég að ferlið gangi betur fyrir sig og varan verði sterkari fyrir vikið, það 
er mjög algengt á Íslandi að einhver sé með rosa góða hugmynd og leitar síðan 
til hönnuðar til þess að hugsa um útlitið og láta það lúkka vel (A4). 

 

Viðmælendur voru einnig sammála um að hönnuðir ættu ekki aðeins að koma að lausnum 

er varða útlit. Til þess að hönnun geti haft áhrif á virkni þarf ferli hennar að koma fyrr inn 

í vöruþróunarferlið; „Ég hitti á hverju ári svona 4-5 start-up fyrirtæki og öll þeirra hefðu 

haft mjög gott af því að hafa hönnuð með sér og þá ekki til þess að það lúkki betur heldur 

til þess að það fúnkeri betur“ (C1). 

Annar viðmælandi sagðist þó vera var við ákveðna gjá á milli fyrirtækja og hönnuða 

varðandi væntingar um hlutverk hönnuða sem eru að koma inn í verkefni. Tilvísun hennar 

bendir til þess að þessir hönnuðir séu hugsanlega að koma seint inn í ferlið og eigi þar 

með erfitt með að tengja við það sem er að gerast hjá fyrirtækinu. 

Við höfum alveg orðið vör við að það er gjá á milli fyrirtækja og hönnuða 
varðandi væntingar og til hvers hönnuðurinn er að koma inn í 
verkefnin...Hönnuðurinn er að koma ofan frá og sigla mjúklega niður með 
hugmyndir án þess að tengja raunverulega við það sem er að gerast hjá 
fyrirtækinu og þá veldur það oft árekstrum og er ekki endilega mjög frjótt 
samstarf (B1). 

 

Þessi tilvitnun leiðir okkur inn í næsta undirþema sem hefur yfirskirftina fordómar.  

Á meðal viðmælenda kom oft upp sú umræða að það væru hnökrar í samstarfi hönnuða 

og annarra greina sem þyrfti að laga. Þessi ummæli komu helst frá þeim sem höfðu ekki 
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hönnunarmenntun og voru oft kaupendur hönnunar. Þessar tilvísanir gefa okkur 

vísbendingu um að hönnuðir á Íslandi þurfi að vera betur þjálfaðir í því að vinna með 

viðskiptavinum og notendum; „Ef manni vantar hönnun þá er maður hræddur um að fá 

einhverjar listaspírur sem að senda mér himinháan reikning fyrir einhverja hugsun sem 

maður græddi ekkert á, þá er eins gott að gera eitthvað annað“ (B2). Eins mátti greina á 

fleiri viðmælendum að hönnuðir byggju oft yfir listrænni yfirhafningu sem erfitt væri að 

vinna með; „Það er þessi listræna yfirhafning sem að er ekki að slá í gegn þegar að þú 

raunverulega kemur á gólfið þannig séð“ (B1).  

Tveir viðmælendur höfðu reynslu af því að kenna þverfaglega kúrsa þar sem nemendur 

úr Listaháskóla Íslands og Háskólanum í Reykjavík áttu að vinna saman. Út frá þeirra 

sjónarmiðum eru meginástæður þess að hóparnir eiga erfitt með að vinna saman 

ákveðnir fordómar og mismunandi uppbygging á kennsluformi. 

Þetta eru bara tveir heimar sem tala ekki saman og miklir fordómar á milli 
hópanna. Líka vegna þess að ramminn sem þau voru að vinna í er svo ólíkur... 
Í Listaháskólanum, þar er mikið flæði þar sem nemendur eru í skólanum allan 
daginn og eru að vinna mikið upp á veggjum og í hugarflugi. En síðan horfum 
við á viðskiptafræðinema, þeir mæta bara í skólann á ákveðnum tíma, 
hlustuðu á fyrirlestra, nota glærur til að koma sínu til skila, þú veist þetta eru 
bara tveir heimar og þeir voru rosalega fordómafullir gagnvart hvor öðrum í 
byrjun (C2). 

Ef maður skráir sig í Listaháskólann og Goddur fer að kenna þér þá færðu það 
bara beint í æð að allir aðrir séu fávitar og þá lærir þú það að þú sért hafinn 
yfir aðra og markaðsfólkið viti ekki hvað það er að gera, núna færi ég þetta 
aðeins í stílinn, hann Goddur er, ég fíla Godd (B2).  

 

Þessi ummæli eiga það sameiginlegt að gagnrýna skólakerfið og þá sérstaklega 

Listaháskóla Íslands. Miklar umræður sköpuðust á meðal viðmælenda um hvað betur 

mætti fara til þess að fag hönnunar myndi nýtast betur innan um aðrar atvinnugreinar. 

Viðmælandi bendir á að hönnuðir þyrftu að vera þjálfaðir betur í því að vera þverfaglegur 

milliliður sem gæti talað inn á mismunandi greinar. 

Ég hef náttúrulega unnið með hönnuðum hér á íslandi og mér finnst þeir 
ekkert alltaf vera rosa góðir í þessum þverfaglegum teymum, þeir tala um það 
en svo þegar þeir eru komnir á staðinn þá, þú veist þeir hafa ekki verið 
þjálfaðir nógu mikið í því. Þeir eru vanir að vinna með fólki sem er eins og þeir 
svolítið. Ég held að til þess að hönnuðir geti verið þessi þverfaglegi milliliður 
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sem að við viljum að þeir séu þá þurfi þeir að vera færir um að tala inná fleiri 
greinar(C2). 

 

Þessi tilvitnun bendir til þess að menntun í fagi hönnunar á Íslandi þurfi að þróast í þá átt 

að hún ýti undir frekara samstarf við aðrar greinar atvinnulífsins. Þannig öðlist hönnuðir 

frekari reynslu í því að stýra skapandi ferli í þverfaglegri teymisvinnu og séu þannig hæfari 

í því að tala til annara atvinnugreina. Áhugaverðar umræður spruttu einnig upp í 

hópviðtali þar sem þverfaglegt samtal átti að sér stað um viðfangsefnið. Viðmælendur 

höfðu mismunandi bakgrunn þar sem einn var hönnunarmenntaður og tveir voru 

viðskiptamenntaðir, annars vegar á sviði markaðsfræða og hins vegar á sviði nýsköpunar. 

Út frá samtalinu má sjá vísbendingu um hvar vandamál hönnunar liggur. 

B2: Sko ég er náttúrulega ekki hönnuður en ef ég horfi í kringum mig á 
byggingastíl og annað þá er ekkert mikið að breytast, það eru ennþá byggðir 
kassar hérna og troðið í þá vatni og ekki nein hönnunarstefna sem fylgir, ég 
held að við séum bara að gera business as usual í samfélaginu.  

A2: En ég held að það sé mikilvægur punktur við það sem þú sagðir að það 
væru ennþá byggðir kassar og þetta, ég held að hönnun og hönnuðir séu ekki 
orðnir fullgildir inn í samfélagið. 

B2: Hverjum er það að kenna? Það er svolítið áhugaverð spurning. 

A2: Já einmitt.  

B1: Það eru náttúrulega allir að berjast um orðið í þessu samfélagi og það eru 
margir sem finnst ekki mikið mark á sér tekið. 

 

Út frá þessu samtali verður til áhugaverð sviðsmynd sem er lýsandi fyrir þann stað sem 

hönnun er á í dag. Nokkur þekking er á því að hönnun skili virðisaukandi lausnum en fag 

hönnunar er þó ekki orðið viðurkennt á þann máta að aðilar innan þess séu almennt 

fengnir til þess að taka þátt í stefnumótandi ákvörðunartökum sem hafa mikil áhrif á 

útkomu hönnunarlausna. En hvort er það samfélaginu eða hönnuðum að kenna? Það er 

áhugaverð spurning sem vert er að skoða nánar. Hvað geta hönnuðir gert betur til þess 

að verða virkir þátttakendur í stefnumótandi ákvörðunartökum samfélagsins?  

Í fræðilegum heimildum kom fram að hönnuðir hefðu flaskað á því að skilgreina skýrt 

flokkunarkerfi hönnunar og að hugtakið væri of óljóst. Þessi ummæli undirstrika mikilvægi 
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framlags þessarar rannsóknar sem er að gefa skýra mynd af því hvað hönnun er í 

framtíðarumhverfi og hvernig hlutverk hennar ýtir undir nýsköpun. Mikilvægt er að 

hönnuðir líti einnig í eiginn barm og skoði hvað það er sem þeir geta gert betur til þess að 

stuðla að góðu samstarfi. Út frá sjónarmiði hönnuða var einnig hægt að greina 

vísbendingu um fordóma sem leiða til hnökra í samstarfi. Í eftirfarandi tilvitnun sjáum við 

dæmi um samstarf hönnuða og verkfræðinga. 

Ég hef unnið með verkfræðingum og það getur verið mjög erfitt af því að þeir 
telja sig hafa rétt fyrir sér af því að þeir hafa svo mikla þekkingu, þetta er mikil 
alhæfing hjá mér en það vill gjarnan verða þannig að hlutirnir verða óþarflega 
sterkir. Það hefur meira vægi heldur en útlitslegir eiginleikar hlutarins (A4). 

 

Höfundur telur mikilvægt að betra samstarf þurfi að eiga sér stað á milli þessara aðila því 

þegar hönnunardrifin nálgun og tækniþróun vinna vel saman eru meiri líkur á því að 

róttæk nýsköpun eigi sér stað (Verganti, 2009). Eftirfarandi tilvitnun sýnir hvernig 

hönnuðir og verkfærðingar geta nýtt sér þekkingu hvorra annarra til þess að stuðla að 

betri samvinnu. 

Ég var að vinna hjá fyrirtæki þar sem við vorum að framleiða róbota fyrir 
lamað fólk þannig að það gat gengið. Fyrstu útgáfurnar af þessu, þá voru þetta 
allt verkfræðingar, beisiklí þá var fólk með sláttuvél á bakinu þannig að 
eitthvað sem að heitir human centric það var bara ekki til. Um leið og 
iðnhönnuðurinn koma að málinu og fór að hugsa, já það er manneskja inni í 
græjunni þá þurftum við að nálgast þetta á annan hátt. Þá fórum við að leysa 
mál eins og bara það hvar við setjum strappana, það hafði ekkert með 
fagurfræði að gera á þeim tíma, það kom seinna en bara að það fúnkeraði 
betur fyrir manneskjuna sem notaði græjuna, verkfræðingarnir voru ekkert 
mikið að því (C1). 

 

Þessi tilvitnun kemur frá viðmælanda sem hefur ekki formlega hönnunarmenntun að baki 

en hefur þó hlotið reynslu á sviði hönnunarhugsunar hjá hönnunarfyrirtækinu IDEO. 

Höfundur telur þá einstaklinga sem hafa annan bakgrunn en hönnun, en eru þó 

hönnunardrifnir, lykilinn að farsælu samstarfi hönnuða og aðilum innan annarra 

atvinnugreina. Þessir einstaklingar eru sérfræðingar í því að þekkja mismunandi eiginleika 

hönnunarauðlinda og hvernig best sé að láta þá spila saman. Þessu til stuðnings er 

tilvitnun frá öðrum viðmælanda sem er viðskiptamenntaður en með sérhæfingu á sviði 
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hönnunarhugsunar; „Það er það sem mér finnst svo flott við design thinking, ég lít meira 

á það sem svona hub sem að tekur bara úr hinum ýmsu heimum allskonar aðferðir og fær 

fólk til þess að vinna meira saman“ (C2). 

Síðasta undirþema kaflans eru eiginleikar hönnunarauðlinda. Samkvæmt greiningu 

rannsakanda er hönnunarauðlind einstaklingur sem tileinkar sér hönnunardrifna nálgun 

og aðferðir. Einstaklingurinn er ekki bundinn við að hafa menntun á sviði hönnunar en á 

þó erfitt með að geta staðið einn og sér sem hönnunarauðlind ef hann er ekki í samstarfi 

við hönnuði. Það sem einkennir helst hönnunardrifna einstaklinga er að þeir eru 

óhræddari við að kynna sér efni út fyrir sitt hefðbundna svið þar sem tilgangur hönnunar 

er sífellt að leita að innblæstri og tækifærum til þess að bæta samfélagið.  

Það sem einkennir design thinkers er að þeir eru óhræddir að fara ofan í 
eitthvað sem að kannski viðskiptafræðingur myndi segja algerlega useless. Og 
kannski ná að kafa ofan í það og ná einhverri inspiration sem er kannski 
eitthvað allt annað en það sem þau eru vön að gera en það kveikir í þeim á 
einhvern annan hátt. Þetta finnst mér grunndvallarmunur á þeim sem ég 
starfa með í svona hefðbundnum viðskipta og stjórnmálum sem eru meira að 
mennta sig á ákveðinni línu sem að augljóslega byggir ofan á það sem þau 
kunna nú þegar(C2). 

 

Þessi tilvitnun gefur til kynna hvað aðgreinir hönnunardrifið fólk frá öðrum einstaklingum 

sem eru til dæmis hagnaðar- eða tæknidrifnir. Það fólk sem er hönnunardrifið leggur 

áherslu á að rannsaka upplifun notandans og ytri aðstæður sem gerir það að verkum að 

þeir eru sérfræðingar í því að setja sig í spor annarra og móta lausnir í takt við þarfir 

notandans. Þess ber þó að geta að til þess að ná góðum árangri sem ýtir undir nýsköpun 

og hagvöxt þarf að ríkja gott jafnvægi á milli mismunandi sjónarmiða sem hver og einn 

einstaklingur hefur fram að færa við úrlausn vandamála. Í framtíðinni ættum við því að 

leggja meiri áherslu á aukið samstarf frá upphafi sem tekur tillit til mismunandi 

sjónarmiða þess sem á í hlut. Þetta leiðir okkur inn í næsta þema sem höfundur greindi út 

frá eigindlegri þemagreiningu rannsóknarinnar sem snéri að því að leggja áherslu á 

framtíðina þegar kemur að kortlagningu norrænna hönnunarauðlinda. 
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Áhersla á framtíðina  

Samkvæmt viðmælendum ætti kortlagning hönnunarauðlinda ekki síður að vera 

kortlagning á tækifærum til nýsköpunar þar sem áhersla er lögð á að hönnuðir séu opnari 

fyrir fjölbreyttum tækifærum á Norðurlöndunum. Hönnuður á Íslandi lagði sérstaka 

áhersla á að við ættum að skoða nánar tækifæri til verðmætasköpunar í ferðaþjónustu og 

matvælaiðnaði þar sem mikil gróska væri á þeim sviðum sem ekki sæi fyrir endann á; „Það 

er gríðarlega mikilvægt að hönnuðir leiti í samstarf og greini þau tækifæri sem umhverfið 

hefur upp á að bjóða hverju sinni. Núna á Íslandi er upplifunarhönnun tengd ferðamanna 

og matvælaiðnaðinum stórt tækifæri (A4) “. 

Að sama skapi var bent á að mikilvægt væri að skoða hvar við stöndum best í tækni og 

vísindum og einbeita okkur að því að gera betur þar. Mögulega væri aðkoma hönnuða á 

þeim sviðum spennandi tækifæri til róttækrar nýsköpunar. Einnig gæti hönnun verið 

öflugt tól sem hjálpar til við að miðla, undirbúa og innleiða tækniþróun inn í samfélagið.  

Vísindakúrfan er að nálgast 90 gráður þannig að þú getur rétt ímyndað þér, 
þess vegna er það líka svo spennandi fyrir hönnuði að stíga inn í þennan heim 
til þess að myndgera þessa raunveruleika, gera okkur og iðnaðinn tilbúin í 
framtíðina (A3). 

 

Lögð var áhersla á að það væri hlutverk háskólanna að sjá til þess að nýrri þekkingu væri 

miðlað til samfélagsins. Miklum tíma er varið í að afla nýrrar þekkingar sem er oft á tíðum 

ekki hagnýtt eða miðlað til samfélagsins til þess að aðrir geti byggt ofan á hana.    

Það eru ákveðin brotalögmál í kerfinu, við gefum okkur kannski tíma til að búa 
til þekkinguna sem t.d. vísindamenn gera en svo kannski er þessari þekkingu 
bara stungið ofan í skúffu og enginn sér hana þannig að það eru punktar í 
keðjunni sem er ekki búið að skilgreina. Það þarf að gefa meiri kraft í þær og 
tryggja að þessum upplýsingum sé miðlað. Það er okkar hlutverk í háskólunum 
að þekkingu sé miðlað til samfélagsins til þess að einhverjir aðrir aðilar geti 
þróað hana, þetta finnst mér vera grunnstoðir samfélagsins (A3). 

 

Til þess að efla samstarf hönnuða og vísinda þarf að ríkja gott traust á milli þeirra 

einstaklinga sem eiga í hlut ásamt gagnkvæmri viðrðingu fyrir því virði sem hver og einn 

getur komið með inn í verkefni. Einn viðmælandi bætti því við að á Norðurlöndunum 

byggjum við yfir þeirri sérstöðu að það ríki meira traust milli fólks hér en annars staðar 
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sem við þyrftum að nýta okkur, það væri kominn tími til að brjóta niður veggi og að NDR 

verkefnið væri góð leið til þess að gera það.  

Traust er byggt upp á samskiptum og ef við höldum áfram að vinna í því, og 
þar hafa Norðurlöndin mikla sérstöðu, það er meira traust milli fólks á 
Norðurlöndunum heldur en þekkist víða annars staðar svo þar höfum við 
gríðarlegt tækifæri til þess að brjóta niður þessa múra (C3). 

 

Þessar tilvitnanir gefa okkur vísbendingu um það af hverju við ættum að rýna í tækifæri 

framtíðarinnar og hverju við ættum að beina athyglinni að til þess að ýta undir 

hönnunardrifna nýsköpun. Næsta þema snýr að því að greina hvernig kortlagning 

hönnunarauðlinda getur átt þátt í því að ýta undir hönnunardrifna nýsköpun í framtíðinni. 

Stökkpallur tækifæra  

Síðasta þemað sem höfundur gerir grein fyrir snýr að því hvernig kortlagning norrænna 

hönnunarauðlinda getur skapað virði fyrir notendur. Niðurstöður greiningar gáfu 

vísbendingu um að það vanti vettvang sem tengi hönnuði og aðrar atvinnugreinar saman 

í upphafi ferlis. Viðmælendur bentu á að tímasetningin sem aðilar átti sig á því að þeir 

þurfi að fjárfesta í hönnun sé oft mjög breytileg. Þeir gera sér grein fyrir því að eitthvað 

þurfi að laga en átta sig ekki á því að hönnun gæti verið lausnin.  

Ég held að það sé mjög óljóst oft hvert fólk á að fara til þess að kaupa þjónustu 
hönnunar, það vantar aðstoð og ég held líka reyndar kannski forstigið áður en 
þú veist að þú þarf að kaupa hönnun, ég held að það sé mjög mikil óvissa í því. 
Þú þarf að laga eitthvað en þú gerir þér ekki grein fyrir því að hönnun sé svarið 
(A2). 

 

Samkvæmt þessari skilgreiningu er mjög mikilvægt að kortleggja mismunandi eiginleika 

hönnunar. Kortlagningin þarf að útskýra alla eiginleika hönnunar ásamt því virði sem hún 

skapar. Þessar niðurstöður passa vel við eina af tilgátunum sem lagðar voru fram í upphafi 

verkefnisins og því lagði rannsakandi til að sú tilgáta yrði skoðuð á ný áður en kortlagning 

og þróun á líkani hönnunarauðlinda færi af stað. Tilgátan er svo hljóðandi: 

Með verkefninu munu fyrirtæki, stjórnvöld og hagkerfi hönnunar í heild öðlast 
dýpri skilning á því virði sem norrænar hönnunarauðlindir skapa. Verkefnið 

mun verða tól sem gefur innblástur og auðveldar samstarf. 
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Út frá þessari tilgátu er hægt að afmarka helstu markhópa verkefnisins sem ætlunin er 

skapa virði fyrir. Markhópunum má skipta í þrennt. Meginmarkhópur verkefnisins ætti að 

vera mögulegir kaupendur hönnunar. Þetta er hópurinn sem er ekki enn búinn að átta sig 

á fjölbreyttum eiginleikum hönnunar og hvaða virði hönnun getur skapað. Því til stuðnings 

er tilvitnun frá viðmælanda sem er hönnunardrifinn en með viðskiptamenntun að baki. Í 

þessari tilvitnun má einnig sjá að viðmælandinn leggur áherslu á þau lífsgæði sem góð 

hönnun getur haft í för með sér. Þar sjáum við að virði hönnunar þarf einnig að skoða út 

frá bættum lífsgæðum, ekki einungis hagnaði; „Mér finnst mikilvægt að sýna hönnun og 

hvað hún hefur í för með sér, hvaða lífsgæði felast í góðri hönnun á hvaða sviði sem er. 

Miðla því góða sem kemur upp úr hönnun“ (C3). 

Annar hópur sem kortlagning norrænna hönnunarauðlinda getur skapað virði fyrir eru 

hönnuðirnir sjálfir. Mikilvægt er að þeir séu opnir fyrir tækifærum og leiti eftir samstarfi 

við aðrar greinar atvinnulífsins. Mikilvægt er að leggja áherslu á að skapandi hugsun er 

ekki aðeins að finna innan hönnunar- og listgreina heldur á sköpun sér stað víða eins og 

til dæmis á sviði verkræði, vísinda og forritunar. 

Það er ákveðin fyrirfram gefin hugmynd um að sköpun eigi sér bara stað í list- 
og hönnunargreinum. Það eru fullt af ferlum og hlutverkum sem fólk lítur ekki 
á sem skapandi ferli en eru það klárlega eins og til dæmis að forrita. Það væri 
jákvæð markaðssetning fyrir norrænar hönnunarauðlindir ef að það yrði vakin 
athygli á því að hönnun á sér víðan stað, sömuleiðis sköpun (B3). 

 

Þriðji hópurinn sem vonast er að hægt sé að ná til með kortlagningu norrænna 

hönnunarauðlinda eru stjórnvöld og stefnumótandi aðilar. Mikilvægt er að sýna 

stefnumótandi aðilum uppfærða mynd af fagi hönnunar til þess að hönnunarmenntun nái 

að þróast í takt við hraða framþróun í heiminum í dag. Með stafrænni þróun eru hönnun 

og skapandi hugsun nánast orðinn ómissandi þáttur í rekstri nútíma fyrirtækja.  

Þú kemur ekki inn í það fyrirtæki í dag sem er ekki að ströggla, vita ekkert 
hvernig þau eiga að takast á við þessar stafrænu breytingar, það er ekkert að 
virka sem hefur virkað áður. Núna er það bara orðið fullt af litlum fintech 
fyrirtækjum sem eru bara búin að stinga sér inn í þjónustuna allstaðar, hvernig 
á risaeðlan að virka inni í þessu umhverfi, þá þarftu bara skapandi hugsun!  
(C2).  
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Samantekt eigindlegrar þemagreiningar 

Niðurstöður eigindlegrar þemagreiningar á Íslandi leiða í ljós að undirstaða 

hönnunarauðlindarinnar er skilningur samfélagsins á því virði sem hugvit hönnunar getur 

skapað í samstarfi við aðrar greinar atvinnulífisins. Til þess að samstarf hönnuða og 

annarra atvinnugreina skili sem mestum árangri er lögð áhersla á að hönnuður komi inn í 

vöruþróunarferli í upphafi. Með þeim hætti eru einnig minni líkur á því að upp komi 

ágreiningur eða ójafnvægi í samstarfinu. Hönnuðir koma oft með annað sjónarhorn inn í 

umræðuna sem þarf að geta átt sér stað í upphafi stefnumótunar en ekki þegar ferlið er 

komið of langt á leið. Það er algengur misskilningur að hönnuður komi aðeins að útliti á 

vörum, góð hönnun felur fyrst og fremst í sér betri virkni fyrir notandann, hvort sem það 

eru vörur, þjónusta, upplifun eða samskipti. 

Viðmælendur telja mikilvægt að fá skýrari mynd af því hvað mismundi eiginleikar 

hönnunarauðlinda eru og hvaða virði þær skapa. Virði er einnig mikilvægt að skoða í 

víðara samhengi eins og til dæmis út frá auknum lífsgæðum. Í næsta kafla verður farið yfir 

megindlegar niðurstöður rannsóknarinnar þar sem rannsakandi bar niðurstöður á Íslandi 

saman við niðurstöður hinna Norðurlandanna.  

6.2 Megindlegar niðurstöður 
Tilgangur megindlegs hluta viðtalsins var að gefa skýrari mynd af því hvaða eiginleikum 

einstaklingar þurfa að búa yfir til þess að geta talist hönnunarauðlind. Megindlegum hluta 

viðtalsins var skipt í tvennt þar sem viðmælendur voru annars vegar beðnir um að gefa til 

kynna viðhorf sitt á sex mismunandi persónulýsingum og hins vegar sex mismunandi 

fullyrðingum (sjá viðauka 1 og 2). Persónulýsingarnar endurspegluðu menntun og starf 

viðkomandi þar sem viðmælandi átti að segja til um hvort hægt væri að skilgreina tiltekna 

persónu sem hönnunarauðlind eða ekki. Viðmælendur voru einnig beðnir um að 

samþykkja eða hafna sex mismunandi fullyrðingum um hönnunarauðlindir. Þessar 

spurningar voru lokaðar svo viðmælandi þurfti að svara játandi eða neitandi en gafst þó 

kostur á því að færa rök fyrir máli sínu. Með þeim hætti var hægt að skoða nánar hvort 

viðhorf þeirra úr eigindlegum hluta viðtalsins stæðust rök. Í undirköflum hér á eftir mun 

höfundur fara nánar yfir megindlegar niðurstöður ásamt tilvitnunum viðmælenda þeim 
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til stuðnings. Þar sem þessi hluti rannsóknarinnar var byggður upp á lokuðum spurningum 

var áhugavert að skoða niðurstöður á Íslandi í samanburði við Norðurlöndin í heild.  

Persónulýsingar 

Í þessum kafla er farið yfir þær niðurstöður sem fengust við prófanir á 6 mismunandi 

persónulýsingum í viðtölum við ellefu viðmælendur á Íslandi. Auk þess var gerður 

samanburðar við heildarsvörun á Norðurlöndunum. Samtals voru tekin viðtöl við fjörtíu 

og tvo viðmælendur á Norðurlöndunum. Tilgangurinn með þessum prófunum var að sjá 

hverju persónur þyrftu að búa yfir til þess að geta talist hönnunarauðlind.  

Munurinn á hugtökunum hönnuður og hönnunarauðlind voru mikið rædd þegar 

persónulýsingarnar voru kynntar. Almennt héldu viðmælendur því fram að hönnuður 

væri sá sem að hefði formlega hönnunarmenntun að baki á meðan að hönnunarauðlind 

væri samstarf hönnuða og annarra greina. Viðmælendur á Norðurlöndunum sem ekki 

höfðu formlega hönnunarmenntun að baki vildu ekki skilgreina sig sem hönnuði þó þeir 

ynnu við hönnun. Þeir töldu sig þó allir vera hluta af hönnunarauðlindinni. 

 Á Íslandi voru flestir viðmælendur sammála um að allar persónulýsingarnar gætu 

talist hönnunarauðlind. En skýrt var tekið fram að persónurnar þyrftu að vera 

hönnunardrifnar eða vinna náið með hönnuðum. Mörgum viðmælendum fannst vanta 

nánari upplýsingar um persónurnar og hvernig þær vinna til þess að geta svarað já eða 

nei um það hvort viðkomandi var hönnunarauðlind eða ekki. Það bendir til þess að 

uppýsingar um menntun og reynslu séu ekki nóg til þess að skera úr um hvort að 

viðkomandi tilheyri hönnunarauðlindinni eða ekki. Viðmælendum fannst mikilvægt að 

það kæmu fram nánari upplýsingar um það hvernig viðkomandi persóna nálgist og stýri 

skapandi ferli. Prófanir voru gerðar á eftirfarandi persónulýsingum: 

 Elín Jónsdóttir: BA í fatahönnun frá London. Hefur ekki tekist að finna sér starf 
í greininni og vinnur á leikskóla í Reykjavík. 

 Casper Hanson: MA í stefnumótun og rekstri og vinnur sem ráðgjafi hjá Fjord 
Design. 

 Carl Fred: Hugbúnaðarverkfræðingur frá Finnlandi, vinnur með HTML og er 
sérfróður um upplýsingaarkitektúr. 

 Jutta Gills: Lærði keramik í Myndlista og handíðaskólanum á áttunda 
áratugnum. Eigandi vistvæna fyrirtækisins „Cups & Care“. 
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 Sarah Bang: Menntuð í þjónustuhönnun frá Royal Collage of Art. Vinnur sem 
verkefnastjóri á skrifstofu yfirstjórnar hjá Mennta- og 
menningamálaráðuneytinu. 

 Martin Newman: Yfirlæknir á skurðdeild Landspítalans. Hafði frumkvæði að og 
stjórnar stóru verkefni sem snýr að því að bæta meðferð sjúklinga með 
krabbamein. 

 

Þegar á heildina var litið þá voru flestir sammála um að allir gætu verið hönnunarauðlind 

en þegar kom að Martin Newman, lækni, þá voru fleiri sem svöruðu neitandi eða óljóst. 

Það gefur okkur vísbendingu um að þær persónur sem hafa formlega hönnunarmenntun 

geta frekar staðið einar og sér sem hönnunarauðlind. Persónur sem ekki hafa bakgrunn í 

hönnun þurfa að vera hönnunardrifnar eða vinna í nánu samstarfi við hönnuði til þess að 

geta verið skilgreindar sem hönnunarauðlind. Hér að neðan má sjá tilvitnun frá einum 

viðmælanda því til stuðnings en fleiri viðmælendur tóku í sama streng. 

Martin Newman - Læknir:  

Hann er einmana rödd inn í mengi hönnunar en ef þú færð til dæmis einhvern 
sem hefur sérhæft sig í upplifunarhönnun eða  teymi af slíku, sálfræðingur og 
upplifunarhönnuður myndu vinna saman til þess að tækla hugmyndir um það 
hvernig við förum inn á sjúkrahús eða í uppskurð, þá bara geggjað (A3). 

 

Á mynd níu má sjá hvernig viðmælendur á Norðurlöndunm í heild svöruðu þegar þeir 

voru spurðir hvort að viðkomandi persónulýsing teldist hönnunarauðlind. Flestir 

viðmælendanna voru sammála því að Sarah Bang væri hönnunarauðlind. Aðeins einn var 

ósammála því en það var starfsmaður sem vinnur í íslenskri stjórnsýslu. Sá viðmælandi lét 

það fylgja að hún væri hönnunarauðlind en ætti ekki auðvelt uppdráttar í því umhverfi 

sem hún vinnur í hjá Menntamálaráðuneytinu. 
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Mynd 9:  Svarhlutfall: Greining viðmælenda á því hvort persónulýsingar teldust hönnunarauðlind. 

 

Nokkrir viðmælendur veltu því fyrir sér hvort að sumar af þessum persónum væru 

hönnunarauðlindir sem þyrfti að virkja eða skapa umhverfi fyrir til þess að þær gætu 

skapað aukið virði. Út frá þeim hugleiðingum er mikilvægt að við ígrundum nánar hvort 

að persónur geti talist hönnunarauðlind, skapi þær ekki aukið virði í því umhverfi sem þær 

vinni innan. Í næsta kafla verður farið yfir prófun á mismunandi fullyrðingum sem hjálpa 

til við að finna svar við þessari hugleiðingu. 

 

Prófun á fullyrðingum 

Í þriðja hluta viðtalsins var farið nánar yfir það hvernig viðmælendur skilgreindu 

hönnunarauðlindir. Þegar á heildina er litið voru flestir sammála þeirri fullyrðingu að 

norræn hönnunarauðlind væri skilgreind útfrá því hvernig einstaklingur nálgast og stýrir 

skapandi ferli (fullyrðing 3). Það passaði vel við þær niðurstöður sem persónulýsingar 

höfðu gefið vísbendingu um. Hér á eftir verður farið nánar yfir þær niðurstöður sem 
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fengust við prófanir á fimm mismunandi fullyrðingum í viðtölum við viðmælendur á 

Íslandi og á Norðurlöndunum í heild. Þær fullyrðingar sem prófaðar voru eru eftirfarandi: 

 

 Fullyrðing 1: Norræn hönnunarauðlind er skilgreind út frá fólkinu sem vinnur í 
hönnunarfaginu (við hönnun).  

 Fullyrðing 2: Norræn hönnunarauðlind er skilgreind út frá menntun og/eða 
reynslu fólks. 

 Fullyrðing 3: Norræn hönnunarauðlind er skilgreind út frá því hvernig 
einstaklingur stýrir skapandi ferli (nálgun, aðferð og tól). 

 Fullyrðing 4: Norræn hönnunarauðlind er skilgreind út frá verðmæti 
hönnunarlausnarinnar sem jákvæð breyting fyrir notendur og samfélag. 

 Fullyrðing 5: Norræn hönnunarauðlind er skilgreind út frá samsetningu 
ofangreindra fullyrðinga. 

 

 

Mynd 10:  Jákvætt hlutfall fullyrðinga. 

 

Á mynd tíu má sjá graf sem sýnir hlutfall þeirra sem voru sammála ofangreindum tilgátum. 

Grafið sýnir hlutfall þeirra sem svara já fyrir Ísland í samanburði við jákvætt meðaltal á 
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Norðurlöndunum. Hér á eftir verður farið nánar yfir hverja fullyrðingu fyrir sig og svör frá 

Íslandi borin saman við svör frá Norðurlöndunum í heild. 

 

Fullyrðing 1 

Norræn hönnunarauðlind er skilgreind út frá fólkinu sem vinnur 

í hönnunarfaginu (við hönnun). 

 

Á Íslandi voru svör við fullyrðingu eitt þvert á þau svör sem hin Norðurlöndin gáfu. Þessari 

tilgátu hafnaði meirihluti íslenskra viðmælenda vegna þess að þeim fannst fullyrðingin of 

þröngt skilgreind. Viðmælendur á Íslandi tóku fram að þetta væri ein skilgreining en gæti 

þó ekki staðið ein og sér þar sem að hönnunarauðlindir væri að finna víðar. Þegar á 

heildina er litið var jákvæð svörun við þessari fullyrðingu að meðaltali 55% hjá 

viðmælendum á Norðurlöndunum á meðan einungis 18% viðmælenda á Íslandi voru 

sammála þessari fullyrðingu. 

 

Fullyrðing 2 

Norræn hönnunarauðlind er skilgreind útfrá menntun og/eða reynslu fólks. 

 

Almennt voru skiptar skoðanir á því hvort að fullyrðing tvö ætti við en þar voru það 

finnskir viðmælendur sem skáru sig helst úr með því að hafna þessari tilgátu alfarið. 

Íslendingar fylgdu þar sterkt á eftir þar sem meirihluti viðmælenda hafnaði tilgátunni. 

Hlutfall þeirra sem samþykktu þessa fullyrðingu á Norðurlöndunum í heild er 48% á 

meðan einungis 27% íslenskra viðmælenda voru sammála fullyrðingunni. Þegar rýnt var 

nánar í niðurstöðurnar út frá bakgrunni viðmælenda kom  í ljós að svörun við fullyrðingu 

tvö fór greinilega eftir því hvort að viðmælendur hefðu bakgrunn úr formlegu 

hönnunarnámi eða ekki, flestir þeirra sem höfðu formlega menntun í hönnun voru 

sammála fullyrðingunni. Á Íslandi var talað um að menntun og reynsla væri mikilvæg en 

að sú tilgáta hefði yfirleitt víxlverkandi áhrif á hinar fullyrðingarnar eins og hvernig þú 

nálgast og stýrir skapandi ferli. 
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Fullyrðing 3 

Norræn hönnunarauðlind er skilgreind út frá því hvernig einstaklingur stýrir  

skapandi ferli (nálgun, aðferð og tól). 

 

Almennt svöruðu viðmælendur fullyrðingu þrjú játandi en það sem íslenskir viðmælendur 

tóku fram þegar þeir svöruðu er að hér væri aðeins um að ræða hvernig einstaklingur 

nálgast og stýrir skapandi ferli almennt, ekki sérstaklega bundin við Norðurlöndin. Mikill 

meirihluti á Íslandi samþykkti fullyrðingu þrjú sem passar vel við þær niðurstöður sem 

fengust þvert yfir Norðurlöndin þar sem 81% viðmælenda voru sammála þessari 

fullyrðingu. 82% viðmælenda á Íslandi voru einnig sammála fullyrðingunni. 

 

Fullyrðing 4 

Norræn hönnunarauðlind er skilgreind út frá verðmæti hönnunarlausnarinnar 

sem jákvæð breyting fyrir notendur og samfélag. 

 

Nokkuð skiptar skoðanir voru á því hvort að fullyrðing fjögur ætti við rök að styðjast. Sú 

tilgáta fól í sér mælingu á verðmætum hönnunarlausnarinnar. Á Íslandi var meirihlutinn 

sammála þessari fullyrðingu eða 55% viðmælenda en þó var bent á að erfitt gæti verið að 

mæla verðmæti hönnunarlausnar þegar margir koma að því að þróa lausnina. Eins var 

talað um að verðmæti þyrfti einnig að mæla út frá öðrum sjónarmiðum en fjárhagslegum 

verðmætum eða vexti fyrirtækja. Íslenskur viðmælandi benti á að það væri oft mjög mikil 

verðmætasköpun og þekking sem skapaðist innan fyrirtækja þó að þeim mistakist og því 

mikilvægt að sýna umburðalindi gagnvart mistökum. Þegar litið er á heildina voru margir 

sammála þessari skilgreiningu eða um 64% viðmælenda á Norðurlöndunum en þó var 

henni nánast alfarið hafnað í Noregi. Ástæðan fyrir því var talin sú að það væri erfitt að 

greina virði hönnunar í samstarfi við aðrar atvinnugreinar, en það rímar einnig við þau 

svör sem viðmælendur á Íslandi gáfu.   
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Fullyrðing 5 

Norræn hönnunarauðlind er skilgreind út frá samsetningu ofangreindra tilgátna. 

 

Síðasta fullyrðingin var mjög opin og voru allir viðmælendur sammála henni nema einn. 

Sá viðmælandi var Íslendingur og fannst sú tilgáta of opin til þess að geta haldið, það þyrfti 

að hafa skýrari stefnu. Þegar það kom að þessari fullyrðingu voru margir viðmælendur 

sem hófu að forgangsraða fyrri fullyrðingum þar sem fullyrðing þrjú kom nánast alltaf 

fyrst upp en var þó talin háð hinum fullyrðingunum líkt og menntun og reynsla og þeim 

verðmætum sem hönnunarauðlindir skapa.  
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7 Umræður 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að skilgreina hugtakið „hönnunarauðlind“ og sýna 

fram á það hvernig hönnunarauðlindir nýtist best til nýsköpunar. Rannsókin byggir á 

viðtölum við ellefu stjórnendur úr hagkerfi hönnunar á Íslandi þar sem rannsakandi lagði 

upp með að fá svar við eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

 

Hver er skilningur lykilaðila úr hagkerfi hönnunar á hugtakinu „hönnunarauðlind“ og 

með hvaða hætti nýtast hönnunarauðlindir best til nýsköpunar? 

 

Í umræðum sem fram fara hér á eftir verður farið yfir þær niðurstöður sem fengust úr 

rannsókn þessari og þær settar í samhengi við heildarniðurstöður frumrannsóknar Nordic 

Design Resource. Líkt og áður hefur komið fram er rannsókn þessi byggð upp á 

viðtalsramma frumrannsóknar Nordic Design Resource sem rannsakandi var þátttakandi 

í að þróa haustið 2017. Viðtalsramminn var þannig uppbyggður að viðmælendur voru 

bæði spurðir opinna og lokaðra spurninga svo rannsakandi gæti bæði greint eigindlegar 

og megindlegar niðurstöður. Megindlegar niðurstöður rannsóknarinnar voru skoðaðar í 

samhengi við norrænar niðurstöður þar sem samtals voru tekin viðtöl við fjörtíu og tvo 

stjórnendur úr hagkerfi hönnunar á Norðurlöndunum. Erfiðara var að bera saman 

eigindlegar niðurstöður milli landa þar sem ekki voru gerðar kröfur um að rannsakendur 

kóðuðu viðtölin með sama hætti og höfundur gerði hér á landi.   

Samkvæmt niðurstöðum eigindlegrar þemagreiningar á Íslandi er hönnunarauðlindin í 

grunninn teymisvinna hönnuða og annara hönnunardrifinna einstaklinga. Á Íslandi töldu 

viðmælendur mestar líkur á því að nýsköpun ætti sér stað þegar samstarf hönnuða og 

annara einstaklinga væri til staðar frá upphafi þróunarferlisins. Það sem helst einkennir 

hönnunardrifna einstaklinga er að þeir eru þjálfaðir í því að leysa vandamál með upplifun 

notandans að leiðarljósi og því mikilvægt að hönnuðir komi í upphafi að stefnumótandi 

ákvörðunum sem hafa áhrif á endanlega útkomu hönnunarlausnarinnar. Einnig töldu 

viðmælendur að skilningur almennings og stjórnvalda á því hvaða virði hönnunarauðlindir 

geti skapað væri grundvöllur þess að hægt sé að byggja upp umhverfi sem virkjað gæti 

hönnunarauðlindir til fulls hér á landi. Viðmælendum þótti skorta tækifæri fyrir hönnuði 

til að koma inn í teymisvinnu snemma í þróunarferlinu. Af þeim sökum þyrftu hönnuðir 
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að vera ákveðnari í að skapa sín eigin tækifæri til samstarfs með því að koma sér á 

framfæri við aðra. 

Einnig bentu viðmælendur á að hönnuðir ættu að vera betur þjálfaðir í því að vinna í 

þverfaglegu teymi. Að þeim sökum væri lítið um dæmi hér á landi þar sem hægt væri að 

sýna fram á það hvernig hönnunarauðlindir gætu skapað virði innan annarra greina eins 

og til dæmis innan heilbrigðis-, tækni- og vísindagreina. Einnig töldu viðmælendur 

mikilvægt að horft væri á aukið virði í víðara samhengi. Til dæmis gæti hönnunarlausnin 

falið í sér ferli sem eykur starfsánægju heilbrigðisstarfsfólks sem skilar sér í verðmætara 

starfsfólki og síðar ánægðari notendum sem í þessu tilfelli væru sjúklingar og 

aðstandendur þeirra.  

Út frá þeim hluta viðtalsins sem hægt var að greina með megindlegum hætti er ljóst 

að mikill meirihluti viðmælenda á Norðurlöndunum, eða um eða 81%, var sammála því 

að hönnunarauðlindir einkenndust helst af því hvernig fólk nálgast og stýrir skapandi ferli. 

Það sem skiptir mestu máli þegar kemur að skilgreiningu hönnunarauðlinda er hvort 

viðkomandi sé hönnunardrifinn, burtséð frá því hvort hann hafi menntun á sviði hönnunar 

eða ekki. Samkvæmt þessum niðurstöðum voru gerð drög að fyrstu samnorrænu 

skilgreiningu hugtaksins hönnunarauðlind: 

 Hönnunarauðlind er skilgreind útfrá þeim einstaklingum sem nýta sér 
hönnunarmiðaða nálgun og aðferðir. 

 

Með þetta sjónarmið í huga fannst viðmælendum á Norðurlöndunum almennt að 

hönnunarauðlind geti bæði verið menntaðir hönnuðir en einnig fólk með annan bakgrunn 

sem byggi þó yfir því að hafa hönnunardrifna nálgun. Þessir hópar virðast búa yfir jafn 

mikilvægum eiginleikum þegar kemur að verðmætasköpun hönnunarauðlinda. 

Samkvæmt þessum niðurstöðum var því hægt að leggja nákvæmari drög að samnorrænni 

skilgreinigu á hugtakinu hönnunarauðlind: 

 Hönnunarauðlind er skilgreind út frá þeim einstaklingum/sérfræðingum sem 
nýta sér hönnunarmiðaða nálgun og aðferðir. Sumir þessara 
einstaklinga/sérfræðinga hafa öðlast hæfileika sína með formlegri menntun 
innan hönnunarfagsins (menntun á sviði hönnunar) en aðrir hafa öðlast 
menntun á öðrum sviðum en hlotið þjálfun í hönnunardrifinni hugsun og 
aðferðum. 
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Þessar niðurstöður rímuðu vel við þær niðurstöður sem fengust úr eigindlegri 

þemagreiningu á Íslandi en þó var lögð meiri áhersla á að hönnunarauðlindin lægi í 

þverfaglegu samstarfi hönnuða og annarra atvinnugreina. Á Íslandi mátti þó greina að 

þetta samstarf væri komið styttra á veg en í hinum Norðurlöndunum vegna þess að 

töluvert var minnst á hnökra í samstarfi og að það þyrfti að brjóta niður múra og fordóma. 

Meginhönnunarauðlindin á Íslandi er því fólgin í skilningi samfélagsins á virði hönnunar í 

ferli nýsköpunar. Almennt voru viðmælendur sammála um að hönnuður væri sá sem hefði  

formlegt hönnunarnám að baki en að hönnunarauðlind væri mun víðara hugtak. 

Meginmarkmið frumrannsóknar Nordic Design Resource var að komast að 

samnorrænni skilgreiningu á hugtakinu „hönnunarauðlind“ og fá vísbendingu um það 

hvernig og hvaða upplýsingar væri mikilvægast að kortleggja til þess að fá yfirsýn yfir 

heildarumfang hönnunar á Norðurlöndunum. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar 

er hönnunarauðlind mun víðtækari en kortlagning hefðbundinna hönnunargreina. Einnig 

er mikilvægt að kortleggja þá aðila sem búa yfir hönnunarhugsun og styðja við 

hefðbundnar hönnunargreinar. Þetta geta til dæmis verið einstaklingar sem hafa lært 

viðskiptafræði með áherslu á hönnunarhugsun (e. design thinking). Að sama skapi er mikil 

áskorun að kortleggja þá einstaklinga sem eru hönnunardrifnir án þess að hafa formlega 

hönnunarmenntun að baki. Einnig er mikilvægt að skoða hvort hægt sé að finna upp nýja 

leið til þess að kortleggja þverfaglegt samstarf hönnuða og annarra atvinnugreina sem 

endurspegla hönnunarauðlindir á Norðurlöndunum. 

Þar sem fyrirliggjandi gögn eru ekki til um þá einstaklinga sem tilheyra 

hönnunarauðlindinni telur höfundur mikilvægt að fundin sé ný leið við að safna gögnum. 

Ein leið gæti verið sú að styðjast við svokallaða „Top-Down“  nálgun. Þannig væri byrjað 

á því að horfa á heildarmyndina með því að brjóta hönnunarauðlindina niður í nokkra 

flokka og auðvelda þannig fyrirtækjum og stjórnendum að skilja mismunandi eiginleika 

hennar.  Með sjónrænum hætti hefur höfundur því lagt fram drög að líkani sem útskýrir 

hvernig hægt er að greina hönnunarauðlindir niður í einfalda flokka. Hér á eftir verður 

farið yfir frumgerð líkans sem sýnir mismunandi eiginleika hönnunarauðlinda byggða á 

niðurstöðum rannsóknarinnar. 

 



 

64 

7.1 Frumgerð 
Til þess að útskýra heildarumfang hönnunarauðlinda hefur rannsakandi dregið saman 

niðurstöður rannsóknarinnar og sett í frumgerð líkans sem útskýrir mismunandi eiginleika 

hönnunarauðlinda. Líkanið skiptist í fjóra meginása sem mætast í miðkjarna 

hönnunarauðlindarinnar líkt og sjá má á mynd ellefu hér að neðan. 

 

Mynd 11:  Frumgerð líkans sem útskýrir hönnunarauðlindir 
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Útfrá niðurstöðum rannsóknarinnar ályktaði höfundur að lykilinn að aukinni 

verðmætasköpun hönnunarauðlinda væri fólginn í þeim einstaklingum sem eru 

hönnunardrifnir en þó með bakgrunn á öðrum sviðum líkt og viðskiptum. Þessa 

einstaklinga hefur rannsakandi staðsett inni í kjarna hönnunarauðlindarinnar þar sem þeir 

tengja saman hönnuði og aðrar greinar atvinnulífsins með það að markmiði að leysa flókin 

vandamál í þverfaglegu samstarfi. Þetta eru einstaklingar sem átta sig á því virði sem 

hönnun getur skilað í ferli nýsköpunar. Þessir einstaklingar eru sérfæðingar í því að vita 

hvaða hönnunareiginleikar eiga best við í tilteknum verkefnum en koma þó á engan hátt 

í staðinn fyrir hönnuði í ferli nýsköpunar.  

Út frá miðkjarnanum koma fjórir ásar sem tilheyra mismunandi eiginleikum hönnunar. 

Lárétti ásinn snýr að vörunni sem skiptist í hlutbundnar og stafrænar vörur. Lóðrétti ásinn 

snýr að notandanum og skiptist í þjónustu og samskipti. Að lokum kemur svokallaður X-

ás sem nær þvert yfir alla ásana og fær heitið upplifunarhönnun (e. user experience). 

Hringurinn utan um ásana táknar síðan samstarfsaðila á öðrum sviðum sem tilheyra 

hönnunarauðlindinni á meðan á samstarfinu stendur. 

Tilgangurinn með þessarar frumgerðar er að einfalda notandanum sýn á það hvers 

eðlis vandamál hans er, hversu umfangsmikið það er og hvers konar hönnunarauðlind 

væri ákjósanlegust í að kljást við það. Einnig væri hægt að þróa líkanið áfram svo hægt 

væri að skoða nánar tengingar milli mismunandi auðlinda til þess að meta hvernig 

auðlindir vinna best saman við úrlausn flókinna vandamála. Varðandi gagnasöfnun og 

kortlagningu hönnunarauðlinda er nauðsynlegt að þróa mismunandi frumgerðir áfram í 

samstarfi við notendur. Hugsanlega væri hægt að láta notendur fylla inn í líkanið og safna 

gögnum á þann hátt. Til þess þurfum við að skilgreina vandamálið betur. Næstu skref 

væru því að leggjast í nánari notendaviðtöl  og fá endurgjöf á frumgerðina með 

eftirfarandi spurningar í huga: 

 Vantar sönnun á virði hönnunar? 

 Vantar stökkpall fyrir samstarf? 

 Er hönnun of dýr fyrir notandann? 

 Veit notandinn að hann vantar hönnun? 
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Helstu annmarkar rannsóknarinnar eru þeir að úrtak hennar var fremur lítið þar sem 

stjórnendur úr hagkerfi hönnunar á Íslandi eru af skornum skammti. Reynt var eftir 

fremsta megni að hafa hlutfall þeirra sem voru menntaðir hönnuðir og þeirra sem ekki 

höfðu menntun á sviði hönnunar sem jafnast og því var ekki um slembiúrtak að ræða. 

Viðmælendur voru þar af leiðandi valdir með kerfisbundnum hætti sem gæti haft áhrif á 

niðurstöðurnar. Það gæti einnig haft áhrif á niðurstöðurnar hvernig rannsakendur í 

mismunandi löndum spurðu viðmælendur spurninga. Þrátt fyrir að allir rannsakendur 

væru að vinna út frá sama spurningaramma þá var meginhluti spurningarammans 

byggður upp á opnum og hálfstöðluðum spurningum sem þýðir að rannsakandi má spyrja 

út fyrir spurningarammann ef þess þykir þurfa.  

Þann hluta viðtalsins sem byggður var upp á lokuðum spurningum var auðvelt að 

greina með megindlegum hætti en til þess að fá marktækari niðursöðu úr þeim hluta hefði 

verið æskilegt að fá betri svörun. Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa okkur því einungis 

vísbendingu um það hvernig við skilgreinum hönnunarauðlindir. Þrátt fyrir það gefa 

niðurstöðurnar okkur mikilvæga innsýn inn í þau atriði sem hafa þarf í huga áður en 

kortlagning norrænna hönnunarauðlinda getur hafist. Rannsakandi telur að þörf sé á að 

gefa út umfangsmeiri spurningakönnun áður en endanleg kortlagning norrænna 

hönnunarauðlinda getur átt sér stað. Hér á eftir koma dæmi um spurningar sem 

rannsakanda þætti áhugavert að fá svör við áður en kortlagning norrænna 

hönnunarauðlinda getur átt sér stað: 

 Hvaða virði gefur aðferðarfræði hönnunar þínu fyrirtæki/stofnun? 

 Hverju skilar þverfaglegt samstarf við hönnuði? 

 Hvaða eiginleikar hönnunarauðlinda eru eftirsóttastir? 

 Hvaða eiginleikar hönnunarauðlinda vinna best saman? 

 Hvernig er hægt að tryggja samstarf frá upphafi? Gagnagrunnur vandamála? 

 Hver er starfsvettvangur hönnunarauðlinda? 
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8 Lokaorð 

Niðurstöður rannóknarinnar leiða í ljós að á Íslandi er mikil þörf á því að efla samstarf 

hönnuða við aðrar greinar atvinnulífsins og þá sérstaklega tæknigreinar. Til þess að 

hámarka líkurnar á því að samstarf hönnuða og aðila annarra atvinnugreina skili árangri 

er mikilvægt að samstarf hefjist snemma í þróunarferlinu. Viðmælendur bentu á að 

hönnuðir væru of oft fengnir inn í þróunarferli það seint að stórar ákvarðanir sem hafa 

mikil áhrif á útkomu hönnunarlausnarinnar hafi þegar verið teknar þegar hönnuðir væru 

fengnir að borðinu. Við það getur skapast aukin spenna milli samstarfsaðila sem getur ýtt 

undir frekari hnökra í samskiptum. Því telur höfundur mikilvægt að þróa nýjar leiðir sem 

ýta undir samstarf hönnuða og annarra atvinnugreina. Sem dæmi má nefna að áhugavert 

væri að nýta aðferðafræði hönnunar sem tól til að undirbúa og innleiða tækniþróun í 

samfélaginu. Eins væri áhugavert að skoða nánar hvernig aðferðafræði hönnunar gæti 

hjálpað okkur að þróa nýjar hugmyndir um heilbrigðiskerfi framtíðarinnar. 

Ljóst er að aukin vitundarvakning er að verða á mikilvægi hönnunar í ferli nýsköpunar. 

Á ári hverju virðist bætast við fjöldi nýrra hönnunartengdra greina sem gerir okkur erfitt 

fyrir að skilja hverjar framtíðarauðlindir hönnunar eru og á hvaða hátt þær nýtast best 

innan fyrirtækja og stofnana. Þar sem undirstaða hönnunarauðlindarinnar er skilningur 

samfélagsins á því fjölbreytta virði sem hugvit hönnunar skapar telur höfundur 

kortlagningu norrænna hönnunarauðlinda nauðsynlega til þess að hefta ekki vöxt 

greinarinnar í framtíðinni. Með því að fylgjast náið með þeirri þróun sem er að verða á 

sviði hönnunar getum við séð hvar við stöndum þegar kemur að uppbyggingu 

framtíðarauðlinda á Íslandi með áherslu á nýsköpun, bætt lífsgæði og aukinn hagvöxt
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Viðauki 1: Persónulýsingar 

Persónulýsingar og fullyrðingakort voru prentuð út líkt og sjá má á myndunum hér að 

neðan. Þetta var gert til þess að viðmælendur ættu auðveldara með að sjá fyrir sér, flokka 

og svara spurningum um hönnunarauðlindir.   
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Viðauki 2: Fullyrðingakort 
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