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ÚTDRÁTTUR 

Rannsóknin snýr að því hvort forsendur séu til þess að stofna fatahönnunarklasa á Íslandi. 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvort það gæti eflt fatahönnunargeirann og stuðlað 

að aukinni verðmætasköpun. Gerð er grein fyrir upplýsingum um geirann hér á landi og á 

Norðurlöndum. Litið var til klasafræða ásamt því að tískuklasi í Osló var heimsóttur og 

rannsakaður til samanburðar. Tekin voru eigindleg viðtöl við fjölbreyttan hóp fagaðila í 

Osló og Reykjavík. Niðurstöður viðtalanna voru síðan bornar saman við áðurnefnd fræði og 

kenningar um klasa. 

 

Finna mátti mikinn samhljóm milli landanna. Þarfir norska geirans voru af sama toga og 

þess íslenska en þar hefur verið unnið markvisst að uppbyggingu undanfarin ár. Norðmenn 

hafa litið til Danmerkur sérstaklega þar sem fatahönnun er talin til helstu útflutningsgreina. 

Í ljósi þessa má álykta að fyrir greinina hér á Íslandi væri réttara að líta til Noregs þar sem 

sambærileg vinna hefur verið unnin á undanförnum árum og þörf er á hér. Norski 

tískuklasinn var stofnaður árið 2014 og hefur velta fatahönnunar aukist um 17% síðan. 

 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að fatahönnunargeirinn er of lítill hér á landi til 

að mynda klasa. Fatahönnun er mun tengdari viðskiptalífinu en margar aðrar 

hönnunargreinar. Þó skortir íslenska fatahönnuði þekkingu á viðskiptahlið geirans. Með 

víðari skírskotun yfir í fleiri hönnunargreinar gæti reynst auðveldara að fá öflug fyrirtæki til 

liðs við klasann og efla þannig viðskiptafærni með það að markmiði að auka 

verðmætasköpun og stuðla að auknum útflutning á íslenskri hönnun.  

 

Lykilorð: Tískuiðnaður, fatahönnun, klasi 
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ABSTRACT 

The aim of this project is to explore the possibilities of forming a fashion cluster in 

Reykjavik, based on a similar cluster in Oslo. The goal is to see whether such cluster could 

boost the fashion industry and create more value. Facts on the Nordic fashion industries 

were researched as well as theories on clusters and professionals in Oslo and Reykjavik 

were interviewed. 

 

A lot was found in common between the two cities. Similarities were found within the two 

industries needs but the difference is that in Norway solutions have been found and 

implemented. A lot has been based on the Danish industry where fashion design is one of 

the main exporting industries. It may therefore be assumed that the Icelandic fashion 

industry could look directly to what has been done in Oslo. Since the Norwegian Fashion 

Hub was founded in 2014 the turnover of the fashion industry has grown by 17%. 

 

The main result is that the fashion design industry might be too small in Iceland to form a 

cluster. Fashion design is more linked to business sectors than many other design sectors 

but Icelandic fashion designers lack competence on the business side. Very few large 

companies are run within fashion design in Iceland so it might be challenging to gather 

financially strong members to support the cluster. However, a design cluster on a wider 

spectrum could solve that problem as well as increasing value creation and export of 

Icelandic design. 

 

Keywords: Fashion industry, fashion design, cluster 
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FORMÁLI 

Þessi rannsókn er 30 eininga (ECTS) lokaverkefni höfundar til meistaraprófs í 

Menningarstjórn við Háskólann á Bifröst. Leiðbeinandi var Njörður Sigurjónsson og kann 

ég honum bestu þakkir fyrir frábæra leiðsögn og hvatningu. Viðmælendur mínir, bæði í 

Reykjavík og í Osló, fá einnig innilegar þakkir fyrir að gefa mér dýrmætan tíma og innsýn í 

þeirra fjölbreyttu störf.  

 

Ég vil þakka manninum mínum Yngva Eiríkssyni fyrir ómetanlegan stuðning, hlustun, 

spjall og yfirlestur. Börnunum okkar tveimur, Rökkva og Eddu Fanneyju, þakka ég líka 

hjartanlega fyrir alla þolinmæðina. Mamma mín, Guðrún Edda Gunnarsdóttir, fær innilegar 

þakkir fyrir yfirlestur og heiðarlega gagnrýni á málfar og stafsetningu og bróðir minn, 

Sigurbjörn Einarsson, fær einnig bestu þakkir fyrir yfirlestur og faglegt mat. Ég saknaði 

pabba míns, Einars Sigurbjörnssonar, á lokametrunum sem hefði án efa haft sitt að segja 

um smíð þessarar ritgerðar en hann lést á meðan skrifum stóð. Lífsreglurnar sem hann lagði 

mér voru einstök hvatning til að klára það sem ég hafði byrjað á, þrátt fyrir erfiða tíma.  

 

Að lokum vil ég þakka kennurum mínum og samnemendum við Háskólann á Bifröst fyrir 

lærdómsrík, skemmtileg og góð kynni. 
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1. INNGANGUR 

1.1 Val og afmörkun viðfangsefnis 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar er fatahönnunargeirinn á Íslandi. Fatahönnun er 

tiltölulega ný atvinnugrein hér á landi og áskoranir hennar eru margar. Höfundur hefur 

víðtæka reynslu innan geirans enda rekið íslenskt fatahönnunarfyrirtæki í u.þ.b. fimm ár og 

komið víða við á þeim tíma, þ.á.m. tekið þátt í rekstri tveggja verslana og vefverslunar, 

haldið einkasýningar, hlotið styrki úr Hönnunarsjóði og tilnefningu til Hönnunarverðlauna 

Íslands. Einnig situr höfundur í stjórnum Fatahönnunarfélags Íslands og 

Hönnunarmiðstöðvar og hefur starfað sem stundakennari í fatahönnun við Listaháskóla 

Íslands og textílhönnun við Myndlistaskólann í Reykjavík en í grunninn er hún með BA 

Honours gráðu í fata- og prjónahönnun frá Central Saint Martins sem er hluti af University 

of the Arts í London. 

 

Markmið verkefnisins er að kanna hvort stofnun fatahönnunarklasa gæti eflt geirann líkt og 

gert hefur verið í Noregi. Þar hefur markviss uppbygging fatahönnunar átt sér stað í 

höfuðborginni Osló á undanförnum árum í formi klasa. Segja má að umhverfi greinarinnar 

á Íslandi eigi margt sameiginlegt með Noregi. Reynslan er af skornum skammti og áherslur 

í verðmætasköpun verið aðrar hingað til, tengdari náttúruauðlindum. Til að fá skýrari mynd 

af þeim verðmætum sem geta falist í fatahönnun var litið til stöðu greinarinnar á Íslandi og 

nágrannalöndum okkar, Danmörku, Svíþjóð, Finnlandi og Noregi. Þau fyrrnefndu eru 

leiðandi í tískuiðnaði á Norðurlöndum en þau síðarnefndu má segja að eigi meira 

sameiginlegt með Íslandi. Auk þess var litið til klasafræða. Framkvæmd var rannsókn 

annars vegar á tískuklasanum í Osló og hins vegar á umhverfi greinarinnar í Reykjavík með 

það að markmiði að kanna hvort yfirfæra megi hugmyndir frá Noregi til Íslands. Helstu 

niðurstöður eru þær að geirinn er sennilega of lítill hér á landi til að mynda um hann klasa 

og að víðari skírskotun, t.d. hönnunarklasi væri vænlegri til árangurs. Íslenskir 

vöruhönnuðir kljást margir við sömu áskoranir og fatahönnuðir þegar litið er til þeirra 

helstu. Þær hafa að gera með smæð markaðarins og þekkingarleysi á sölu- og 

markaðsmálum. Með því að þjappa þessum greinum saman er líklegra að öflugir bakhjarlar 

fáist að myndun klasa og hægt væri að stuðla að aukinni verðmætasköpun í íslenskri 

hönnun. 
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1.2 Tilgangur rannsóknar 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvaða leiðir gætu nýst hérlendis til að stuðla að 

aukinni verðmætasköpun íslenskrar fatahönnunar og nýtingu þeirra auðlinda sem skapast 

hafa í fagmenntuðu fólki í greininni. Leiða má líkum að því að til þess að íslensk 

fatahönnunarfyrirtæki geti stækkað þurfi að stuðla að auknum útflutningi á afurðum þeirra 

sökum smæðar heimamarkaðarins. Einnig má draga þá ályktun að töluverð verðmæti geti 

falist í útflutningi á íslenskri fatahönnun. Hér á Íslandi hafa á hverju ári verið útskrifaðir 8-

10 fatahönnuðir frá Listaháskóla Íslands síðan fatahönnunardeild var stofnuð árið 2001. 

Fagið er enn ungt og þurfa margir hverjir að skapa sín eigin störf (Linda Björg Árnadóttir, 

munnleg heimild, 6. apríl 2018).  

1.3 Rannsóknarmarkmið 

Markmið rannsóknarinnar er að leita leiða til þess að efla atvinnugreinina á Íslandi með 

tilliti til fyrirliggjandi upplýsinga um sambærilega uppbyggingu í nágrannalöndum okkar. 

Úttekt á stöðu fatahönnunar á Íslandi var síðast gerð árið 2002, einungis einu ári eftir 

stofnun fatahönnunardeildar Listaháskóla Íslands og fagfélags fatahönnuða á Íslandi. 

Skýrslan var unnin af Þóreyju Vilhjálmsdóttur á vegum Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytisins, 

Menntamálaráðuneytisins, VUR / Viðskiptaþjónustu Utanríkisráðuneytisins, IMPRU, 

Útflutningsráðs Íslands og Iðnskólans í Reykjavík. 

 

Hér á Íslandi er ekki rík hefð fyrir hönnun líkt og í Danmörku og Svíþjóð. Auðlindir okkar 

og áherslur í útflutningi hafa verið af öðrum toga en í þeim löndum. Staðan í dag er þó sú 

að hér hafa undanfarin 15 ár útskrifast 8-10 manns á ári sem fatahönnuðir frá Listaháskóla 

Íslands. Ákveðin auðlind hefur því skapast í því fagfólki sem hér hefur orðið til síðan þá. Í 

Noregi er staðan svipuð og hefur ríkið tekið afstöðu með þeim nýju auðlindum sem þar 

hafa skapast og stutt markvisst við uppbyggingu greinarinnar undanfarin ár. Klasaverkefni 

hefur verið komið á fót og því áhugavert að rannsaka nánar hvaða árangri þessi markvissa 

uppbygging hefur skilað.  
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1.4 Rannsóknarspurning 

Rannsóknin snýr að uppbyggingu starfsgreinarinnar í Noregi og því hvort hægt sé að 

yfirfæra hugmyndir þaðan til Íslands og er rannsóknarspurning því svohljóðandi:  

 

Gæti íslenskur fatahönnunarklasi að fyrirmynd norska tískuklasans stuðlað að 

framgöngu greinarinnar hér á landi og aukið verðmætasköpun? 

1.5 Uppbygging verkefnis 

Í næsta kafla verður farið yfir stöðu greinarinnar á Íslandi. Því næst verður gerð grein fyrir 

stöðunni í Danmörku, Noregi og Svíþjóð út frá fyrirliggjandi upplýsingum um iðnaðinn 

þar. Í fjórða kafla verður litið til kenninga og fræða um klasa og í fimmta kafla verður gerð 

grein fyrir aðferðafræði rannsóknarinnar. Sjötti kafli fjallar um þann hluta rannsóknarinnar 

sem gerð var á tískuklasanum í Osló og sjöundi kafli snýr að þeim hluta rannsóknarinnar 

sem gerð var í Reykjavík. Í áttunda og jafnframt síðasta kafla eru umræður þar sem farið er 

yfir helstu niðurstöður.  
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2. STAÐA FATAHÖNNUNAR Á ÍSLANDI 

2.1 Inngangur 

Það liggur fyrir að hér á landi er fagmenntun í fatahönnun til staðar og að fagfélag 

fatahönnuða er starfrækt sem m.a. rekur Hönnunarmiðstöð Íslands ásamt fagfélögum 

annarra hönnuða og arkitekta. Samkvæmt Eygló Margréti Lárusdóttur, formanni 

Fatahönnunarfélags Íslands er óvíst hversu margir starfandi fatahönnuðir eru hér á landi. Í 

dag eru 47 virkir félagsmenn í félaginu, þ.e. þeir sem greiða félagsgjöld en allt í allt hafa 93 

félagsmenn skráð sig í félagið frá upphafi (Eygló Margrét Lárusdóttir, munnleg heimild, 

14. mars 2019). Fatahönnun hefur verið kennd á háskólastigi í Listaháskóla Íslands síðan 

2001 (Listaháskóli Íslands, e.d.) og Fatahönnunarfélagið verið starfrækt jafn lengi 

(Fatahönnunarfélag Íslands, e.d.). Landslag iðnaðarins samanstendur af nokkrum stórum 

útivistarfyrirtækjum og öflugri grasrót þar sem ágætis samheldni ríkir meðal einyrkja. 

Einnig eru hér starfrækt nokkur millistór fyrirtæki (Eygló Margrét Lárusdóttir, munnleg 

heimild, 14. mars 2019). Helsti vandi greinarinnar hér á landi er sá að fyrirtæki ná ekki að 

stækka nægilega á heimamarkaði til að hefja útflutning. Markaðurinn er einfaldlega of smár 

og fyrirtækin ná ekki nægri veltu. Þekkingarleysi hönnuða á sölu- og markaðsmálum 

hjálpar heldur ekki til. 

2.2 Fatahönnunardeild Listaháskóla Íslands 

Fatahönnunardeild er ein af fjórum deildum innan hönnunar- og arkítektúrdeildar 

Listaháskóla Íslands, ásamt arkítektúr, grafískri hönnun og vöruhönnun. Samkvæmt 

skilgreiningu á heimasíðu Listaháskóla Íslands eru hönnun og arkítektúr „ekki afurðir 

heldur aðferðafræði sem byggir jöfnum höndum á rannsókn, rökhugsun, afstöðu, 

fagurfræði, innsæi og ímyndunarafli“ (Listaháskóli Íslands, e.d.). Samkvæmt Lindu Björg 

Árnadóttur, lektor við fatahönnunardeild Listaháskóla Íslands eru á hverju ári teknir inn 8-

10 nemendur í fatahönnunardeild og hafa því frá stofnun hennar árið 2001 um 150 

nemendur útskrifast með BA gráðu í fatahönnun (Linda Björg Árnadóttir, munnleg heimild, 

6. apríl 2018). Auk þess má gera ráð fyrir að þó nokkrir hafi lokið háskólaprófi í 

fatahönnun erlendis, bæði áður og eftir að deildin er stofnuð. Það liggur því fyrir að hér á 

landi hafi orðið til hópur fagmenntaðs fólks í fatahönnun en að fagið sé tiltölulega ungt hér 

á Íslandi. 

 

Áhersla fatahönnunardeildar Listaháskólans er að undirbúa nemendur undir störf sem 

fatahönnuðir í „ready-to-wear“ tískufyrirtækjum. Sumum þykir því réttara að skilgreina 
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fagið sem tískuhönnun (e. fashion design) (Linda Björg Árnadóttir, munnleg heimild, 6. 

apríl 2018). Hugtakið „ready-to-wear“ eða „prét-a-porter“ er skilgreining á tískufatnaði sem 

er hannaður fyrir framleiðslu en ekki á einstaklinga eftir málum líkt og tíðkaðist meira á 

fyrri hluta 20. aldar undir heitinu „haute couture“ (Lehnert, 2000, bls. 181-183). „Ready-to-

wear“ línur tískuhúsa fylgja svokölluðu dagatali tískunnar og eru kynntar á tískuvikum um 

hálfu ári áður en þær koma á markað. Þannig er lína fyrir haust/vetur frumsýnd snemma 

sama ár en lína fyrir vor/sumar frumsýnd að hausti árið áður. Tískuvikur eru haldnar í 

öllum helstu tískuborgum heims og samhliða þeim eru sölusýningar (e. trade shows) þar 

sem kaupendur leggja inn pantanir fyrir vörum. Tískuhúsin hafa þá næsta hálfa árið til að 

klára framleiðslu eftir pöntunum og afhenda verslunum (Eygló Margrét Lárusdóttir, 

munnleg heimild, 14. mars 2019). 

2.3 Fatahönnunarfélag Íslands 

Fagfélag fatahönnuða á Íslandi var stofnað árið 2001. Tilgangur félagsins er m.a. að efla 

hugvit innan fagsins og stuðla að auknum framförum í greininni (Fatahönnunarfélag 

Íslands, e.d.). Fatahönnunarfélag Íslands er eitt af níu fagfélögum hönnuða og listamanna 

sem eiga Hönnunarmiðstöð Íslands. Hin félögin eru: Arkitektafélag Íslands, Félag 

húsgagna- og innanhússarkitekta, Félag íslenskra gullsmiða, Félag íslenskra 

landslagsarkitekta, Félag íslenskra teiknara, Félag vöru- og iðnhönnuða, Leirlistafélag 

Íslands og Textílfélagið (Hönnunarmiðstöð Íslands, e.d.). Hvert félag á fulltrúa í stjórn 

miðstöðvarinnar sem rekin er sem einkahlutafélag. Þarfir þessara félaga eru þó ólíkar og 

viss þörf er á því að efla enn frekar greinar þeirra fagfélaga sem tilheyra ekki eins 

rótgrónum iðnaði og aðrar en það eru vöru- og iðnhönnun, textíll, leirlist og fatahönnun 

(Brynhildur Pálsdóttir, munnleg heimild, 26. mars 2019). 

2.4 Hönnunarmiðstöð Íslands 

Hönnunarmiðstöð Íslands starfar sem upplýsinga- og kynningarmiðstöð íslenskrar 

hönnunar og arkitektúrs á Íslandi og erlendis. Verkefni Hönnunarmiðstöðvar eru meðal 

annars að móta hönnunarstefnu með stjórnvöldum, veita hönnuðum ráðgjöf um vöruþróun, 

framleiðslu, ímyndaruppbyggingu og útflutning, ýta undir fræðslu í markaðsmálum, 

verkefnastjórnun og framleiðslu og greiða fyrir markaðssetningu og útflutningi íslenskrar 

hönnunar (Hönnunarmiðstöð Íslands, e.d.). Á vef atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins 

kemur fram að hönnun sé hluti af iðnaði, nýsköpun og atvinnuþróun og að málefni 

hönnunar heyri því undir ráðuneytið. Í gildi sé samningur við Hönnunarmiðstöð á 

grundvelli Hönnunarstefnu um framkvæmd hennar með það að markmiði að auka vægi 
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hönnunar í íslensku atvinnulífi, styrkja samkeppnisstöðu, auka verðmætasköpun og 

lífsgæði (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, e.d.). Á vef Hönnunarmiðstöðvar kemur 

fram að hlutverk hennar sé að efla skilning á mikilvægi hönnunar og þeirri miklu 

verðmætasköpun sem falist getur í íslenskri hönnun, bæði í efnahags- og samfélagslegu 

tilliti og stuðla að auknum framgangi íslenskrar hönnunar úti fyrir landsteinana 

(Hönnunarmiðstöð Íslands, e.d.). Út frá þessu má leiða líkum að því að verðmæti geti falist 

í útflutningi á hönnun og verður hér á eftir farið yfir hvaða upplýsingar liggja fyrir um þetta 

í nágrannalöndum okkar hvað fatahönnun varðar. Löndin sem voru skoðuð eru sem áður 

sagði Norðurlandaþjóðirnar Danmörk, Finnland, Noregur og Svíþjóð. 

2.5 Nordic Fashion Association 

Fagaðilar í fatahönnun í þessum löndum ásamt Íslandi stofnuðu árið 2009 norræn 

tískusamtök (e. Nordic Fashion Association). Tilgangur samtakanna er að efla samstarf 

innan norræna tískuiðnaðarins með það að markmiði að skerpa á sérstöðu norrænnar 

fatahönnunar og stuðla að auknum útflutningi á afurðum hennar (Nordic Fashion 

Association, e.d.). Í ársskýrslu Fatahönnunarfélags Íslands frá 2011 segir jafnframt að 

samtökin hafi sett sér það sameiginlega markmið að norræn fatahönnun skapi sér sérstöðu á 

heimsmælikvarða með því að vera leiðandi í vistvænni og sjálfbærri fatahönnun og að 

mikilvægt sé fyrir Ísland að taka þátt í þessu samstarfi (Valgerður Helga Schopka, 2011, 

bls. 6).  

2.6 Staða íslenskrar fatahönnunar 

Árið 2002 var gefin út úttekt á stöðu íslenskrar fatahönnunar sem unnin var af Þóreyju 

Vilhjálmsdóttur á vegum Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytisins, Menntamálaráðuneytisins, 

VUR / Viðskiptaþjónustu Utanríkisráðuneytisins, IMPRU, Útflutningsráðs Íslands og 

Iðnskólans í Reykjavík. Tilgangur skýrslunnar var að setja á einn stað þá þekkingu sem þá 

var til staðar um fatahönnun. Markmiðið var að auka skilning á greininni og að geta frætt 

þá aðila sem kæmu að faginu um það hvernig starfsemi innan fatahönnunarfyrirtækja lýsti 

sér. Einnig er fjallað um erlenda markaði, hindranir íslenskra fyrirtækja varðandi útflutning 

og farið yfir það hvort þau væru samkeppnishæf í samanburði við önnur lönd. Íslensk 

fatahönnun er í skýrslunni skilgreind sem „fatahönnun sem leiðir af sér virðisauka á 

Íslandi“ (Þórey Vilhjálmsdóttir, 2002, bls. 3). Fá fatahönnunarfyrirtæki starfa hér á landi og 

enn færri ráða til sín starfsfólk. Því eru fá störf sem bíða útskrifaðra nemenda sem þurfa þá 

að leita á önnur mið eða skapa sín eigin störf. Íslenska ríkið styrkir verkefni að einhverju 

leyti en það virðist ekki nóg til að hönnuðir nái almennilegri fótfestu með 
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viðskiptahugmyndir sínar. Íslenskur markaður er agnarsmár og á undanförnum árum hafa 

sprottið upp einyrkjafyrirtæki sem hafa ekki náð að stækka á lífrænan hátt eða herja á 

erlenda markaði með marktækum árangri (Eygló Margrét Lárusdóttir, munnleg heimild, 14. 

mars 2019). Í öðrum löndum er þumalfingursregla að hafa vöru til sölu á heimamarkaði í 

þrjú ár áður en herjað er á nýja markaði. Á Íslandi getur þetta hinsvegar verið áskorun 

vegna smæðar heimamarkaðarins (Þórey Vilhjálmsdóttir, 2002, bls. 19). Hvað er þá til 

ráða? 

 

Á árunum 1999-2002 voru talsverðar aðgerðir til stuðnings íslenskum fatahönnuðum á 

vegum Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytisins, Nýsköpunarsjóðs og Útflutningsráðs. 

Fatahönnunarfélag Íslands var stofnað að tilstuðlan starfshóps um stefnumótun í fata- og 

tískuiðnaði á Íslandi sem myndaður var af Iðnaðar- og viðskiptaráðuneyti, Samtökum 

iðnaðarins, Útflutningsráði og Nýsköpunarsjóði (Ásdís Jóelsdóttir, 2007, bls. 203). Farið 

var með hóp af íslenskum fatahönnuðum á sölusýningu á tískuviku í París þrisvar sinnum á 

árunum 2001 og 2002 og haldnar námsstefnur hér á landi um sölu og markaðssetningu með 

áherslu á útflutning og fjárfesta (Þórey Vilhjálmsdóttir, 2002, bls. 31). Samkvæmt 

úttektinni var heildarvelta íslenskra fatahönnunarfyrirtækja rúmir 2 milljarðar íslenskra 

króna á árinu 2001. Útflutningur nam tæpum 640 milljónum en þar af útflutningur 

hönnunarfyrirtækja rúmar 180 milljónir króna (Þórey Vilhjálmsdóttir, 2002, bls. 6). 

Niðurstaða úttektarinnar varðandi samkeppnishæfni var á þá leið að íslensk fatahönnun 

hefði þar ekki yfirburði sökum reynslu- og þekkingarleysis hvað varðar ferla og möguleika 

á útflutningi. Þó væru ákveðnir styrkleikar og tækifæri til staðar þegar kom að sérstöðu, 

ímynd og ekki síst hátt menntunarstig á sviði hönnunar og markaðssetningar. Ákveðin 

tímamót í útflutningi á íslenskri fatahönnun á þessum árum eru rakin af Ásdísi Jóelsdóttur 

(2007, bls. 209-215) en þess má geta að fá af þeim fyrirtækjum sem nefnd eru þar eru enn 

starfandi í dag. Talað er sérstaklega um þekkingar- og reynsluleysi þegar kom að sölu- og 

markaðsmálum á erlendum mörkuðum. Ekki hefur verið unnin sambærileg úttekt á Íslandi 

og sú sem gefin var út árið 2002 en samkvæmt formanni Fatahönnunarfélags Íslands má 

leiða líkum að því að staðan hafi ekki breyst mikið, þrátt fyrir þann fjölda af fagfólki á sviði 

fatahönnunar sem nú er til staðar (Eygló Margrét Lárusdóttir, munnleg heimild, 14. mars 

2019). 
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2.7 Samantekt 

Ljóst er að fagmenntun er til staðar sem töluverður hópur hefur sótt sér. Stuðningsnet í 

formi fagfélags er til staðar og Hönnunarmiðstöð sinnir því hlutverki einnig. Íslenskir 

fatahönnuðir eru þó staddir í eins konar vítahring. Smæð markaðar gerir sölu á vörum 

þeirra erfiða, fataframleiðendur framleiða ekki magn undir ákveðnu lágmarki sem erfitt 

getur þá reynst að selja eingöngu innan svo lítils markaðar. Fyrirtækin ná því ekki nægri 

veltu á heimamarkaði til að stækka og ráða til sín starfsfólk. Til að fyrirtækin geti stækkað 

er því mikilvægt að ná að selja vöruna á stærra markaðssvæði. Samkvæmt úttekt á stöðu 

fatahönnunar frá árinu 2002 er þó ekki mælt með því að útflutningur hefjist fyrr en 

starfsmenn eru orðnir þrír talsins (Þórey Vilhjálmsdóttir, 2002, bls. 19). Á hinn bóginn er 

tekið fram þar að það geti reynst íslenskum fatahönnunarfyrirtækjum erfitt að ná að stækka 

upp í þá starfsmannatölu með sölu á heimamarkaði einungis og virðist sú staða ekki hafa 

breyst síðan, enda markaðurinn enn smár. 
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3. STAÐA TÍSKUIÐNAÐAR Á NORÐURLÖNDUM 

3.1 Inngangur 

Hér á eftir verður greint frá stöðu tískuiðnaðar í þeim norrænu löndum sem teljast leiðandi 

ríki innan norræns tískuiðnaðar þegar litið er til umfangs veltu og útflutnings. Þetta eru 

Svíþjóð og Danmörk. Finnland og Noregur eru ekki eins langt komin og var því kannað 

hvernig þau lönd hafa nálgast eflingu tískuiðnaðar. Fagaðilar í Noregi hafa litið til leiðandi 

landanna tveggja, þá sérstaklega Danmerkur, í sinni uppbyggingu sem staðið hefur verið að 

síðan árið 1999 (Gisle Mariani Mardal, munnleg heimild, 5. september 2018). Því verður 

sérstaklega beint sjónum að því hvernig greinin hefur verið byggð upp í Noregi með það að 

markmiði að kanna hvort yfirfæra megi aðferðir og reynslu í íslenskt samhengi. 

3.2 Svíþjóð 

Sænska tískuráðið (e. Swedish Fashion Council) hefur verið starfrækt frá árinu 1979 með 

það að markmiði að styðja við sænskan tískuiðnað og stuðla að því að hann sé 

samkeppnishæfur og sjálfbær á öllum sviðum. Meðal verkefna ráðsins er að vinna árlegar 

skýrslur um iðnaðinn. Þegar litið er yfir veltutölur sænska tískuiðnaðarins er ljóst að þar er 

um heilmikla verðmætasköpun að ræða. Nýjustu upplýsingar eru frá 2014 þar sem 

heildarvelta var 264 milljarðar sænskra króna eða rúmir 3000 milljarðar íslenskra króna og 

hafði hún aukist um 11,4% frá árinu áður. 65% veltunnar var útflutningur en 35% innlend 

velta. Útflutningur jókst um 17,3% en innlend velta um 1,9%. Hér skal tekið fram að 

stórfyrirtæki á borð við H&M Group eru rekin í Svíþjóð sem átti 57% af heildarveltu 

sænska tískuiðnaðarins á árinu 2014 og er 96% veltu fyrirtækisins útflutningur. Að 

heildarveltu H&M Group og annarra stórra keðja undanskildum (stórar keðjur eru í 

skýrslunni skilgreindar sem fyrirtæki sem velta yfir milljarði sænskra króna á ári) velti 

sænski tískuiðnaðurinn 98 milljörðum sænskra króna. Þar af var 25% útflutningur sem 

jafngildir rúmum 300 milljörðum íslenskra króna (Swedish Fashion Council, e.d.). Þrátt 

fyrir að sænskur tískuiðnaður sé sterkari en sá danski hvað varðar heildarveltu þá má að 

miklu leyti rekja þá velgengni til H&M Group sem er fjöldaframleiðslufyrirtæki (e. mass 

production) og var árið 2016 samkvæmt Forbes sjötta stærsta tískufyrirtæki heims 

(McGrath, 2016).  

 

Út frá þessum tölum liggur ljóst fyrir að gríðarleg verðmæti geta falist í útflutning á 

fatahönnun. Þó skal taka það til greina að í Svíþjóð er áratugareynsla í faginu og þar er að 

finna fjöldaframleiðslufyrirtæki á borð við H&M Group sem íslensk fatahönnunarfyrirtæki 
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munu seint keppa við. Þrátt fyrir það má sjá á sundurliðun að töluverð verðmæti finnast 

einnig í útflutning á sænskri fatahönnun sem telst ekki til fjöldaframleiddrar vöru. 

3.3 Danmörk 

Danskur tískuiðnaður á rætur sínar að rekja til seinni hluta sjötta áratugar síðustu aldar og 

er skilgreindur á heimasíðu samtaka danskra tísku- og textílfyrirtækja (e. Dansk mode & 

textil) sem alþjóðlegur útflutningsiðnaður. Nýjustu tölur yfir veltu danska tískuiðnaðarins 

eru frá árinu 2017 sem var metár iðnaðarins en umfang hans hefur aldrei mælst meira. 

Heildarvelta iðnaðarins voru 45 milljarðar danskra króna sem jafngildir rúmum 800 

milljörðum íslenskra króna. Útflutningur nam þar af rúmum 63% af heildarveltu sem eru í 

kringum 520 milljarðar íslenskra króna og hafði aukist um 4% milli ára. Tekið er fram að 

meginútflutningur danskrar fatahönnunar sé til Þýskalands og Hollands. (Fashion United, 

e.d.). Iðnaðurinn í Danmörku er, líkt og Svíþjóð, rótgróinn og telst fatahönnun til einna af 

helstu útflutningsvörum Dana. Þrátt fyrir forskot þessara þjóða á Ísland gefa tölur beggja 

landa góða vísbendingu um verðmæti sem geta falist í útflutning á fatahönnun.  

3.4 Tískuvikan í Kaupmannahöfn 

Tískuvikur eru haldnar í höfuðborgum Svíþjóðar og Danmerkur en tískuvikan í 

Kaupmannahöfn (e. Copenhagen Fashion Week) er stærsti tískuviðburður á Norðurlöndum 

þegar kemur að viðskiptum (e. trade). Tískuvikan í Kaupmannahöfn er haldin tvisvar á ári, 

samkvæmt hinu hefðbundna dagatali tískunnar, með tísku- og sölusýningum um alla 

borgina og stuðlar að auknum útflutningi á danskri tískuhönnun (Copenhagen Fashion 

Week, e.d.). Danska tískustofnunin var stofnuð 2005 og heldur m.a. utan um tískuvikuna í 

Kaupmannahöfn. Í Danmörku eru Danska Tískustofnunin, Danska Hönnunarmiðstöðin (e. 

Danish Design Centre) og félag sem kallast „INDEX: Design to Improve Life“ rekin sem 

dótturfyrirtæki stofnunarinnar Hönnunarsamfélagið (e. Design Society) sem stofnað var í 

samstarfi við viðskipta- og hagsældarráðuneyti Danmerkur (e. Ministry for Business and 

Growth). Hvert félag starfar sjálfstætt en sameiginlegt markmið er að stuðla að vexti í 

hönnun og tísku í Danmörku (Danish Design Centre, e.d.). Vísi að forsögu þessa samstarfs 

má finna í Hönnunarstefnu Íslands fyrir árin 2014-2018 (2014, bls. 5), sem tekur samþykkt 

dönsku ríkisstjórnarinnar á fjögurra ára hönnunarstefnu Danmerkur árið 2003 sem dæmi til 

rökstuðnings. Stefnan hafði það markmið að stuðla að efnahagsþróun sem var kölluð 

„Danmörk í menningar- og upplifunarhagkerfi“. Þetta var gert í kjölfar birtingar skýrslu um 

hagfræðilegan ávinning hönnunar og niðurstöður rannsókna sem sýndu 22% meiri 

aukningu á tekjum fyrirtækja sem höfðu fjárfest í hönnun.  
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Á þessu má sjá að danska ríkið hefur tekið afstöðu í málefnum danskrar fatahönnunar og 

stöðu hennar í alþjóðasamfélaginu. Tekist hefur að byggja upp tískuviku á 

heimsmælikvarða sem stuðlar að auknum útflutning. Sameiginlegt markmið fagfélaga sem 

snúa að hönnun og tísku hafa sameiginlegt markmið er snýr að auknum vexti fagsins og 

viðurkenna stjórnvöld opinberlega þau verðmæti sem geta falist í faginu. Leiða má líkum 

að því að slíkur stuðningur og opinber stefna geti haft mikið að segja fyrir fagið og 

framgöngu þess. 

3.5 Finnland 

Í kjölfar djúprar efnahagskreppu í Finnlandi á tíunda áratug síðustu aldar, eftir fall 

Sovétríkjanna sem hafði verið ein helsta viðskiptaþjóð Finnlands, lögðu finnsk stjórnvöld 

fram skýra stefnu þar sem fjárfesting í menntun, rannsóknum og þróun voru sett í forgang 

Eitt lykilatriða innan þessara áherslna var innleiðing hönnunarstefnu sem hafði mikil áhrif á 

samkeppnishæfni landsins og efnahagslegan vöxt og var árangur hennar þegar orðinn 

mælanlegur árið 2000 (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, 2014, bls. 3). Árið 2005 var 

Finnland orðið hæst meðal Evrópuríkja þegar kom að fjárfestingartíðni í rannsóknum og 

þróun innan hátækniiðnaðar (Discovering Finland, e.d.). Finnski fata- og textíliðnaðurinn er 

einnig á uppleið ef marka má upplýsingar um útflutning sem jókst um 15% milli áranna 

2015 og 2016. Heildarútflutningstekjur árið 2016 voru 650 milljón evrur eða tæpir 90 

milljarðar íslenskra króna. Helstu viðskiptaþjóðir Finna eru nágrannaríkin Svíþjóð og 

Rússland (Yle Uutiset, e.d.). Finnskur textíll og tíska (e. Finnish Textile and Fashion) eru 

samtök fyrirtækja í textíl, fata- og tískuiðnaði í Finnlandi og leggja áherslu á að tryggja 

meðlimum gagnlegt viðskiptaumhverfi sem mætir þeirra þörfum. Meðlimir samtakanna eru 

þó bæði fyrirtæki innan fata- og heimilistextíliðnaðar og er því óljóst hvort fyrrnefndar 

tölur eigi eingöngu við um fatnað (Finnish Textile & Fashion, e.d.). 

 

Tískuvika í Helsinki (e. Helsinki Fashion Week) var stofnuð 2014 og leggur áherslu á 

alþjóðavæðingu og útflutning á finnskri tískuhönnun. Tískuvikan hefur verið haldin árlega 

síðan árið 2016 en sýnendur hafa til jafns verið finnskir og alþjóðlegir og margir hverjir 

ungir eða nýútskrifaðir. Þarna er því um grasrótarhreyfingu að ræða (Helsinki Fashion 

Week, e.d.) sem sýnir að Finnar eru ekki eins langt komnir og Danir og Svíar hvað varðar 

tísku. Hinsvegar stuðlar finnska ríkið með opinberri stefnu að aukinni uppbyggingu í 

hönnun almennt og gefa útflutningstölur til kynna að textíliðnaður sem heild skipti sköpum 

sem útflutningsvara frá Finnlandi. 
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3.6 Noregur 

„Oslo Runway“ er grasrótartískuviðburður í Noregi sem stofnaður var 2015 og einsetur sér 

að sýna hið besta í norskri tískuhönnun en samkvæmt dagskrá síðustu viðburða sýna þar á 

bilinu 18-20 norsk fatamerki (Oslo Runway, e.d.). Þó eru einnig haldnar sölusýningar í 

„Norwegian Fashion Center“ þar sem um 500 fatamerki eru til sýnis (Norwegian Fashion 

Center, e.d.) en til samanburðar eru um 900 merki til sýnis á sambærilegum sölusýningum á 

tískuviku í Stokkhólmi (Fashion Week Stockholm, e.d.) og 2500 merki á tískuviku í 

Kaupmannahöfn (Copenhagen Fashion Week, e.d.). Þess skal getið að samkvæmt 

heimasíðum tískuvikanna bjóða sölusýningar þessar þó ekki eingöngu upp á þarlend merki 

heldur eru sýningar ekki síður haldnar fyrir innkaupendur verslana á tilteknum 

markaðssvæðum. 

 

Norska tískuráðið (e. Norwegian Fashion Institute) var stofnað 2009 með það að markmiði 

að gera tískuhönnun að starfsgrein í Noregi, staðsetja afurðir hennar innanlands sem utan 

og þróa möguleika innan iðnaðarins í samstarfi við stjórnvöld (Norwegian Fashion 

Institute, e.d.). Mikil og markviss uppbygging iðnaðarins hefur verið í Noregi en þar ber 

helst að nefna stærstu afurð samstarfs ráðsins við stjórnvöld sem er tískuklasinn í Osló (e. 

Norwegian Fashion Hub). Í kjölfar stofnunar klasans var norska tískuráðið lagt niður og 

verkefni þess runnu inn í klasann annars vegar og iðnaðarsamtökin Abelia hins vegar (Gisle 

Mariani Mardal, munnleg heimild, 5. september 2018). 

3.7 Norwegian Fashion Hub 

Tískuklasinn í Osló (e. Norwegian Fashion Hub) er klasi (e. cluster) sem stofnaður var 

2014 og er hluti af norsku klasaverkefni sem er fjármagnað af þremur opinberum aðilum: 

Iðnaðarþróunarsamtökum (e. the Industrial Development Corporation of Norway / SIVA), 

Rannsóknarráði (e. the Research Council of Norway) og Nýsköpunarmiðstöð Noregs (e. 

Innovation Norway) (Norwegian Fashion Hub, e.d.). Verkefnið nefnist „Norskir 

nýsköpunarklasar“ (e. Norwegian Innovation Clusters) og byggir á þeim skilningi á 

hugtakinu klasi að fyrirtæki og tengd þekkingarsamfélög sem raðast upp á landfræðilegum 

grundvelli út frá auðlindum eða sérþekkingu standi framarlega á sínum sviðum. Með 

klasastofnun sé því hægt að koma á sambærilegum styrk meðal fyrirtækja á skipulagðan 

hátt og er markmið verkefnisins að flýta fyrir myndun klasa með stefnumótandi starfsemi 

sem miðar að eflingu á samkeppnisstöðu fyrirtækjanna. Klasar verkefnisins eru þrenns 

konar og tilheyrir tískumiðstöðin svokölluðum „Arena“ klösum, sem eru óþroskaðir klasar 

á fyrsta stigi klasamyndunar (Norwegian Innovation Clusters, e.d.). Verkefni innan 
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„Arena“ klasa eru styrkt í þrjú ár og sum aukalega í tvö ár til viðbótar (Arena, e.d.). 

Markmið tískuklasans er að auðvelda samstarf milli norskra textíl- og tískufyrirtækja í 

atvinnulífinu með áherslu á nýjar lausnir hvað varðar sjálfbærni og nýtingu auðlinda. Ljóst 

er að tísku- og textíliðnaður stendur frammi fyrir miklum áskorunum á alþjóðavettvangi. 

Þetta eru áskoranir á borð við offramleiðslu, mengun og léleg vinnu- og 

framleiðsluskilyrði. Tískuklasinn í Osló vill beita sér fyrir breytingum í gegnum samstarf 

sem samkvæmt úttekt þeirra er svar við viðfangsefnum samtímans (Norwegian Fashion 

Hub, e.d.). Ljóst er að í Noregi hefur markviss og sjáanleg uppbygging átt sér stað allt frá 

stofnun norska tískuráðsins, t.a.m. með stofnun norska tískuklasans, enda markmið 

stofnunar ráðsins skýr frá upphafi. Leiða má líkum að því að það gæti reynst árangursrík 

leið að líta nánar til Noregs þegar kemur að uppbyggingu starfsgreinarinnar hér á Íslandi. 

3.8 Samantekt 

Með því að líta til nágrannalandanna má öðlast dýpri skilning á virði fatahönnunar. 

Upplýsingar um veltu og útflutning þessara landa liggja fyrir og ljóst er að um talsverð 

efnahagsleg verðmæti er að ræða, þó mismikið sé milli landa. Opinber stuðningur birtist í 

misjöfnum myndum milli landa en eiga þó öll löndin það sameiginlegt að verkefni tengd 

faginu hafa verið rækilega studd fjárhagslega á einn eða annan hátt. Löndin eru þó mjög 

ólík og er í raun hægt að skipta þeim í tvo hópa:  

1. Annars vegar Danmörk og Svíþjóð sem eru leiðandi ríki á sviði fatahönnunar. Þar er 

gríðarleg þekking og reynsla en þar finnast einnig fyrirtæki sem eru umdeild og 

offramleiða fatnað. Áherslur samtímans eru aðrar en þær voru þegar iðnaður var að 

byggjast upp í þessum löndum og áskoranir fatahönnuða eru miklar í dag þegar 

kemur að umhverfis- og mannúðarsjónarmiðum. Þó má þar e.t.v. finna kerfisbundin 

atriði sem mætti yfirfæra hingað til lands til að auka skilning þeirra aðila sem 

nauðsynlegir eru fyrir framgang fagsins. 

2. Hins vegar eru Finnland og Noregur þar sem tískuiðnaður er ekki eins rótgróinn þó 

útflutningur sé töluvert meiri frá Finnlandi. Þar ná tölur þó einnig til textíliðnaðar 

fyrir heimilisvöru svo óljóst er hversu mikið er flutt út af finnskri fatahönnun. 

Samkvæmt þeim aðilum og samtökum sem koma að faginu þar lítur út fyrir að 

grasrótarstarfsemi sé enn áberandi. Í Noregi hefur grasrótarstarfsemi einnig verið 

áberandi en undanfarin ár hafa stjórnvöld stutt markvisst við fagið með það að 

markmiði að gera það að atvinnugrein. Klasaverkefni hefur verið komið á fót og var 

ákveðið að rannsaka nánar hvaða árangri þessi markvissa uppbygging hefur skilað. 

En fyrst verður litið til kenninga og fræða um klasa. 
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4. KENNINGAR OG FRÆÐI UM KLASA 

4.1 Inngangur 

Þegar litið er til kenninga um klasa eru rannsóknir Michael E. Porter hvað mest áberandi í 

þeim fræðum. Porter (1998) heldur því fram að landfræðileg dreifing hagsældar og 

samkeppnishæfni einstakra greina einkennist af klösum (e. clusters) og tekur Hollywood og 

Silicon Valley sem dæmi til rökstuðnings. Þeir klasar sem Porter nefnir virðast ekki síst 

einkennast af reynslu tiltekinna geira á tilteknum svæðum. Í Noregi er verið að byggja upp 

iðnað frá grunni án augljósrar reynslu og má velta upp þeirri spurningu hversu árangursrík 

þess konar klasamyndun sé í raun?  

4.2 Hvað er klasi? 

Algengt er að klasar myndist sjálfkrafa í kringum auðlindir sem nauðsynlegar þykja fyrir 

hvern iðnað fyrir sig. Sem dæmi má nefna hafnir eða ódýrt vinnuafl og hafa þá svæði sem 

bjóða upp á slíka kosti ákveðna yfirburði framyfir önnur. Staðsetning auðlinda skiptir ekki 

alltaf máli þar sem tækni hefur fleytt fram en rannsóknir sýna þó að ytra samhengi 

skipulagsheilda skiptir ekki síður máli en hið innra og að klasamyndun geti hjálpað til við 

að viðhalda og skapa yfirburði innan einstakra geira (Porter, 1998). Klasar geta því bæði 

myndast á lífrænan hátt og þróast yfir lengri tíma en einnig verið manngerðir, þ.e. viljandi 

búnir til og byggðir upp í kringum ákveðnar starfsgreinar.  

 

Samkvæmt Porter (1998) er sú þekking, sambönd og hvati sem myndast innan greina fyrir 

tilstuðlan nándar og samvinnu fyrirtækja það sem getur gefið þeim hvað mest 

samkeppnisforskot. Klasar eigi að samanstanda af fjölbreyttum aðilum sem tengjast 

tilteknum iðnaði. Þetta geta verið sérhæfðir birgjar og þjónustuaðilar, viðskiptavinir og 

aðilar í tengdum atvinnugreinum, opinberar stofnanir og háskólar svo eitthvað sé nefnt. 

Hann tekur sem dæmi klasa leðurtískuiðnaðar á Ítalíu og dregur upp mynd til skýringar. 

Fjöldi þekktra skótískumerkja tilheyra klasanum sem og birgjar, framleiðendur og 

þjónustuaðilar sem útvega hina ýmsu íhluti, vélar, sútun, mót o.fl. Samnýting á þjónustu 

þessara aðila styrkir greinina og hefur einnig áhrif á aðra tengda klasa í tísku og textíl og 

má tengja velgengni og styrk ítalsks tískuiðnaðar beint við þau samlegðaráhrif sem klasinn 

hefur: 
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Mynd 1: Kortlagning ítalska leðurtískuiðnaðarins (Porter, 1998) 

 

Runólfur Smári Steinþórsson (2017, bls. 11) bendir á að umhverfi fyrirtækja ráði miklu 

þegar litið er til árangurs og verðmætasköpunar. Klasar geti því átt sinn þátt í að stuðla að 

þessu þar sem þeir undirstriki það sem mikilvægast sé í svæðisbundnu samhengi tiltekinnar 

starfsemi. Samkvæmt Porter (1998) séu klasar skilgreindir þannig að þeir séu 

 

landfræðilega afmarkaðar þyrpingar fyrirtækja, sérhæfðra birgja, þjónustuaðila, 

fyrirtækja í tengdum atvinnugreinum og stofnana sem eru í gagnvirkum tengslum á 

tilteknu sviði og sem keppa innbyrðis en starfa einnig saman (Runólfur Smári 

Steinþórsson, 2017, bls. 11).  

Því séu klasar ekki einungis eyrnamerktir tilteknum fögum heldur starfi þeir einnig í þágu 

samfélagsins. 

Runólfur Smári (2017, bls. 12) bendir einnig á að opinberir aðilar sem hafi með hagsmuni 

tiltekinna greina að gera geti verið virkir þátttakendur í klösum. Hann hefur kortlagt klasa 

sjónrænt til að útskýra samhengi þeirra. Á myndinni má sjá að þau fyrirtæki er koma að 

lykilafurðum klasans eru staðsett í miðjunni og tengdar stofnanir raðast í kring, þær er snúa 

að þjónustu fyrir ofan og aðrir hagsmunaaðilar á borð við háskóla og opinberar stofnanir 

fyrir neðan. Til hliðar má sjá hvernig tengdir klasar eru einnig hluti af klasakortinu, líkt og 

Porter (1998) kom inn á í dæmi sínu um leðurtískuiðnað á Ítalíu: 
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Mynd 2: Kortlagning klasa (Runólfur Smári Steinþórsson, 2017, bls. 12) 

Annað dæmi um slíka kortlagningu er demantskenning Porter. Kenningin hefur að gera 

með aðstæður og skilyrði viðskiptaumhverfis og tengsl við möguleika á yfirburðum. Til 

útskýringar tekur Porter (1998) sem dæmi að án þróaðra samgöngumannvirkja gæti 

fyrirtæki ekki orðið sterkt á sviði flutninga. Þarna vísar hann því til innviða og mikilvægis 

þeirra og tekur fram að þeir liggi til grundvallar þegar komi að samkeppnishæfni. Porter 

(1998) telur til fjóra þætti sem þurfa að vera til staðar:  

 

1. Framboðsskilyrði (e. factor conditions) sem hafa að gera með kostnað vörunnar og gæði. 

2. Eftirspurnarskilyrði (e. demand conditions) sem snúa að stöðu viðskiptavina á svæðinu. 

3. Skipulag fyrirtækja hvað varðar stefnu og samkeppni (e. the context for firm strategy and 

rivalry) sem hefur með eðli staðbundinnar samkeppni að gera.   

4. Tengdar atvinnugreinar (e. related and supporting industries) sem snúa að magni og 

búnaði birgja og annarra tengdra greina.  

 

  



 

 26 

Ef tenging næst milli allra atriða er viðskiptaumhverfið mjög samkeppnishæft og í slíku 

umhverfi eru kjöraðstæður fyrir klasa: 

 

 

Mynd 3: Demantskenning Porter (Sigurður Steingrímsson, e.d., bls. 9) 

4.3 Klasar á Íslandi 

Hér á landi eru klasar áberandi innan greina sem hafa sérstöðu þegar litið er til yfirburða 

tengda náttúruauðlindum og reynslu í iðnaði þeim tengdum. Þar má nefna Sjávarklasann og 

klasa á sviði jarðvarma sem dæmi. Samkvæmt Ágústi Einarssyni (2012, bls. 99-100) hófst 

uppbygging hins síðarnefnda árið 2010 í samstarfi við Michael E. Porter og hans teymi. Til 

grundvallar við stofnun klasans var sérstaða Íslands hvað varðar reynslu og þekkingu á 

fyrirbærinu sem talið var geta skapað yfirburði sem og komið sér vel alþjóðlega fyrir 

Íslendinga á sviði jarðvarma. Sjávarklasinn var stofnaður árið 2011 og samanstendur af 

rúmlega 60 fyrirtækjum og stofnunum sem eiga það sameiginlegt að starfa í sjávartengdri 

starfsemi. Klasinn rekur einnig Hús Sjávarklasans þar sem 65 frumkvöðlar og fyrirtæki eru 

með skrifstofur en þeir aðilar hafa ekki endilega formlega aðild að klasanum. Til þess að 

öðlast hana gera fyrirtæki samstarfssamning við klasann en auk formlegra samstarfa sinnir 

klasinn ráðgjafavinnu og stuðningi við frumkvöðla, stundar greiningar og rannsóknir. 

Markmið klasans er í anda klasahugtaksins: að skapa verðmæti í gegnum samstarf 

(Sjávarklasinn, e.d.). 

 

Hvað varðar klasamyndun í öðrum greinum þar sem auðlindir eru ef til vill ekki eins 

augljósar má velta upp þeirri spurningu hvort og þá hvernig hér gætu orðið til sambærilegir 

hlutfallslegir yfirburðir. Skilyrði gætu virst heldur fátækleg, til dæmis þegar kemur að 
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fatahönnun. Ágúst (2012, bls. 91) nefnir þó einnig dæmi um iðnað sem er ekki beintengdur 

íslenskum náttúruauðlindum heldur einungis hugviti en það er tölvuleikjageirinn sem alla 

jafna hefur notið mikils stuðnings innbyrðis. Þarna má því sjá dæmi um samþjöppun 

iðnaðar sem byggir á mannlegum auðlindum í formi þekkingar.  

4.4 Þekking sem auðlind 

Eins og áður hefur verið komið inn á liggur það fyrir að hér á landi hafi orðið til töluverður 

hópur fagmenntaðs fólks í fatahönnun frá því að fatahönnunardeild Listaháskóla Íslands var 

stofnuð. Segja má að hér hafi því orðið til auðlind í formi þekkingar þess fólks sem kosið 

hefur að fara þessa leið í sínu háskólanámi. Minna er þó um störf og hafa sumir farið þá 

leið að skapa sín eigin. Gareth Morgan (2006) fjallar í bók sinni Images of Organization 

um þekkingu sem auðlind og vísar þar m.a. til myndhverfinga um heilann sem 

skipulagsheild (bls. 6). Þar er áherslan á þekkingu sem meginauðlind innan fyrirtækja en 

auðvelt er að yfirfæra þær hugmyndir á geira. Morgan (2006) kemur einnig inn á 

vinnustaðaþekkingu og mikilvægi þess að hún viðhaldist og glatist ekki. Ef fagþekking í 

fatahönnun er orðin að auðlind hér á landi má leiða líkum að því að meðal þeirra 

frumkvöðla í greininni, sem farið hafa af stað með að skapa sín eigin störf, hafi orðið til 

þekking sem óvíst er hvernig hefur skilað sér til þróunar iðnaðarins hér á landi. Ákveðin 

hætta gæti verið á því að sömu mistök séu endurtekin sitt í hvoru horninu og framganga 

greinarinnar sé hæg. 

 

Samkvæmt Ágústi Einarssyni (2012) eru frumkvöðlar „mikilvægur þáttur í efnahagslífinu 

og þeir reka fyrirtæki og stofnanir, meðal annars í menningargeiranum og hinum skapandi 

atvinnugreinum“ (bls. 91). Ýmislegt í framleiðslu þeirra greina haldist þó í hendur við 

lögmál um framleiðsluaukningu líkt og í öðrum greinum ótengdum listum og menningu. 

Samkvæmt Ágústi (2012) eru starfsgreinar innan hönnunar og tísku svokallaðar tengdar 

atvinnugreinar menningariðnaðar sem þýðir að afurðir þeirra geta verið hvort heldur 

menningarlegar eða ekki. Mikilvægt sé þó að halda þessum greinum innan 

menningariðnaðar þar sem meginstoðin sé af menningarlegum toga (bls. 92). Fullyrða má 

að hönnunarhluti tískuiðnaðar sé skapandi grein enda flokkast nám í hönnun sem listnám 

og greinar hennar kenndar innan Listaháskólans. Hins vegar má finna ótal tengdar greinar 

sem hafa sumar hverjar minna að gera með menningu og listir, líkt og dæmi Porter (1998) 

um tengdar greinar leðurtískuiðnaðar á Ítalíu sýnir fram á. Sama dæmi sýnir einnig að 

innan hugtaksins fatahönnunar má finna ótal smærri iðnaði og má leiða líkum að því að 

mikilvægt sé að skilgreina og móta skýra stefnu ef ætlunin er að mynda klasa á litlu 

markaðssvæði líkt og á Íslandi. 
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4.5 Klasar og nýsköpun 

Á vef Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands má finna umfjöllun um hugmyndafræði klasa sem 

sögð er notuð víða um heim sem ákveðinn „kjarni í umfjöllun um nýsköpun, atvinnuþróun 

og samkeppnishæfni svæða.“ Einnig má þar finna klasahandbók sem gefin er út af 

miðstöðinni og hugsuð fyrir þá sem huga að stofnun eða eflingu klasatengdra verkefna 

(Nýsköpunarmiðstöð Íslands, e.d.). Í handbókinni segir m.a.:  

 

Eitt sterkasta einkenni klasa er að þeir geta laðað til sín önnur fyrirtæki sem veita 

birgjum og framleiðendum margs konar þjónustu, s.s. bankaþjónustu, flutninga-, 

lögfræði- og bókhaldsþjónustu, markaðssetningu og annars konar ráðgjöf. Einnig er 

algengt að innan klasa sé gott aðgengi að ýmiss konar stofnunum og samtökum sem 

geta veitt mikilvægan stuðning. (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, 2013, bls. 4) 

 

Samkvæmt klasahandbókinni má greina helstu markmið klasa í sex flokka og þeir eru: 

 

1. Rannsóknir og uppbygging tengslaneta, þar sem áhersla er lögð á að safna og miðla 

upplýsingum og þekkingu 

2. Stoðaðgerðir hins opinbera, þar sem áhersla er lögð á sameiginlega hagsmunagæslu 

og uppbyggingu tengsla milli atvinnulífs, rannsóknasamfélags og hins opinbera 

3. Samstarf fyrirtækja, þar sem áhersla er lögð á sameiginlegan ávinning t.d. með 

samhæfingu innkaupa, flutninga, stoðþjónustu, markaðsaðgerðir og útflutning 

4. Menntun og þjálfun, þar sem áhersla er lögð ýmis konar menntun, s.s þjálfun 

vinnuafls, stjórnendaþjálfun og endurmenntun 

5. Nýsköpun og tækni, þar sem áhersla er lögð á að efla nýsköpunarferla 

6. Vöxtur klasans, þar sem áhersla er lögð á að bæta ímynd tiltekins svæðis og laða að 

fjárfesta og önnur fyrirtæki. (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, 2013, bls. 5-7). 

 

Lögð er áhersla á að ef stofna eigi til klasa þurfi að huga að umhverfi og staðsetningu 

fyrirtækja og að markmið geti verið fjölbreytt. Tilgreindir eru fjórir þættir sem þykja 

algengir að klasasamstarf byggist á: 
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1. Uppbygging tengslanets 

2. Samkeppnisstaða og rannsóknir 

3. Þróun og nýsköpun 

4. Vörumerkjaþróun, markaðssetning og upplýsingaflæði 

 

Einnig eru talin til þrjú atriði sem meðlimir þurfi að hafa í huga til að ná árangri í 

klasasamstarfi:  

 

1. Hvort hugmyndir um klasa og aukið virði séu raunhæfar 

2. Hvort uppbygging á virðisskapandi starfsemi sé framkvæmanleg 

3. Hvort hugmyndir séu sjálfbærar og komi til með að skapa fyrirtækjum 

samkeppnisforskot 

 

Bent er á að til þess að svara þessum spurningum sé gagnlegt að nýta til þess tíu skref sem 

European Foundation for Cluster Excellence hafi lagt til grundvallar í miðlun þekkingar á 

klasaþróunarstarfi. Þau eru: 

 

1. Greining og kortlagning klasa 

2. Viðskiptaeiningar og markhópar 

3. Mat á samkeppniskröftum og hagnaðarvörn 

4. Framsækin kaupviðmið 

5. Stefnumótun til framtíðar 

6. Lykilárangursþættir 

7. Virðiskeðjan og umhverfi klasans 

8. Samanburður við fyrirmyndarklasa 

9. Mögulegir stefnuvalkostir fyrirtækja innan klasans 

10. Framkvæmd á stefnu klasans 

 

Fyrstu þrjú skrefin hafa með greiningu á helstu áskorunum klasans að gera, næstu sex snúa 

að mótun stefnu og leiðandi viðmiða og síðasta skrefið fjallar um framkvæmd og 

innleiðingu aðgerða. Bent er á að stóra markmiðið sé að fyrirtæki nái að styrkja sérstöðu 

sína innan klasa og stuðla að aukinni verðmætasköpun og samkeppnisforskoti 

(Nýsköpunarmiðstöð Íslands, 2013, bls. 8-9).   
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4.6 Skapandi hagkerfi 

Samkvæmt klasahandbók Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands (2013) má skilgreina getu til 

nýsköpunar innan hagkerfis sem getu „til að hanna og þróa bæði vörur og ferla sem skara 

fram úr á mörkuðum og leiða til bættrar samkeppnisstöðu“ (bls. 12). Þegar litið er til 

efnahagslegrar stöðu þjóða má flokka í þrjá þætti en þeir eru grunnþarfir (innviðir, heilsa, 

mennun), skilvirkni (markaða, vinnuafls, fjármagns) og nýsköpun (þróun viðskipta og 

nýsköpun). Ísland hefur verið skilgreint sem „nýsköpunardrifið hagkerfi“ samkvæmt 

Alþjóðaefnahagsráðinu sem mælir samkeppnishæfni þjóða út frá þessum þáttum 

(Nýsköpunarmiðstöð Íslands, 2013, bls. 13). Til að viðhalda þeirri stöðu liggur geta til 

nýsköpunar til grundvallar aukinni hagsæld og eru klasar taldir geta haft stórt hlutverk í því 

samhengi. 

 

Líkt og áður var komið inn á hefur Ísland landfræðilega yfirburði innan ákveðinna geira, 

t.a.m. í sjávarútvegi og á sviði jarðvarma og því eðlilegt að hér séu myndaðir klasar í 

kringum þær auðlindir. Í kortlagningu á hagrænum áhrifum skapandi greina á Íslandi frá 

árinu 2011 kemur þó fram að hér á landi séu einnig góð skilyrði fyrir hugverk og listsköpun 

og að margir hafi náð framúrskarandi árangri á þeim sviðum. Jafnframt er tekið fram að í 

Grænbók sem gefin var út á vegum Evrópusambandsins árið 2010 sé lögð áhersla á að 

skapandi atvinnugreinar þarfnist aukinnar athygli og skilnings meðal stefnumótandi aðila 

(Margrét Sigrún Sigurðardóttir, 2011, bls. 12). Tekið er fram að heildarútflutningur 

skapandi greina á Íslandi hafi hafi á árinu 2009 verið 3% af heildarútflutningstekjum 

þjóðarinnar og að með bættari rekstrarskilyrðum og þekkingu séu þar miklir 

vaxtamöguleikar fyrir hendi (bls. 5). Í úttektinni kemur fram að framleiðsla á fatnaði, 

fylgihlutum, prjónuðum og hekluðum fatnaði, leðurfatnaði, skófatnaði, töskum og sokkum 

flokkist til skapandi greina sem og smásala á fatnaði, öðrum textílvörum og framleiðslu 

þeirra (Margrét Sigrún Sigurðardóttir, 2011, bls. 58-65).  

 

Í úttekt á sóknarfærum skapandi greina á Höfuðborgarsvæðinu frá árinu 2013-2014 eru 

helstu áskoranir og takmarkanir skapandi fyrirtækja taldar upp, þ.á.m. að þau séu gjarnan of 

lítil til að teljast fýsileg fjárfestum og að þau falli oft á milli flokka og teljist þannig ekki til 

nýsköpunarfyrirtækja sem geri þau ólíklegri til að fá slíkar styrkveitingar frá hinu opinbera. 

Samkvæmt Florida (2003) í Margrét Sigrúnu Sigurðardóttur (2014) er bæði efnahags- og 

samfélagslega eftirsóknarvert „að byggja upp borgir og hverfi sem einstaklingar í skapandi 

greinum vilja búa í“ (bls. 10). Til þess að gera umhverfið eftirsóknarvert fyrir þessa hópa 
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þurfi t.d. að huga að því að styðja við einyrkja og lítil fyrirtæki sem gerir þeim kleift að 

sinna skapandi verkefnum. Talað er um kosti smæðarinnar á Íslandi og möguleika á því að 

byggja upp kjarna sem mikilvægt sé að gera í samráði við grasrótina frekar en að 

hugmyndir komi sem boð að ofan. 

4.7 Samantekt 

Rannsóknir sýna að klasamyndun hjálpi til við að skapa yfirburði innan einstakra geira og 

að fyrirtæki í iðnaði sem starfi í klösum skori hærra þegar komi að samkeppnishæfni. Til að 

yfirfæra skilgreiningar og kortlagningu klasa á fatahönnun má leiða líkum að því að 

árangursríkur tískuklasi mundi ekki einungis samanstanda af sérhæfðum 

hönnunarfyrirtækjum heldur einnig fyrirtækjum sem komi að framleiðslu á textíl og 

fatnaði, sölu- og markaðssetningu, kynningu, dreifingu, menntun, rannsóknum og jafnvel 

aðilum sem hafi sérþekkingu á málefnum sem snerta tískuiðnað á beinan eða óbeinan hátt 

en starfi ekki beinlínis innan greinarinnar. Þetta gætu til dæmis verið málefni er varða 

umhverfismál. 

 

Demantskenning Porter getur nýst til að meta og kanna hvort aðstæður séu fýsilegar fyrir 

klasamyndun á tilteknum svæðum. Þá þurfa þau fjögur atriði sem hann tilgreinir að vera til 

staðar og skýrar tengingar á milli. Klasahandbók Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands inniheldur 

auk þess ítarlega útlistun á því hverju huga þurfi að við stofnun og þróun klasa. Opinberar 

rannsóknir og skýrslur um skapandi greinar hér á landi sýna fram á vilja stjórnvalda til að 

byggja þær markvisst upp og gefa til kynna að stjórnvöld sjái þar möguleika á 

vaxtarsprotum sem fjárfesta þurfi enn frekar í. Ljóst er að hér á landi er auðlind í formi 

fagþekkingar á fatahönnun og öflugir frumkvöðlar í þeim hópi. Færa má rök fyrir því að sú 

opinbera fjárfesting sem þegar hefur verið gerð í menntun þessa fólks ætti að geta skilað sér 

enn betur út í samfélagið, t.d. með uppbyggingu iðnaðar. Í Noregi hefur verið látið reyna á 

þetta og ríkið tekið afstöðu með þeim nýju auðlindum sem þar hafa skapast og stutt 

markvisst við uppbyggingu starfsgreinarinnar fatahönnunar undanfarin ár með aðkomu að 

uppbyggingu klasa.  
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5. RANNSÓKN OG AÐFERÐ 

5.1 Rannsóknaraðferð 

Framkvæmd var rannsókn á tískuklasanum í Osló annars vegar og á umhverfi 

fatahönnunargeirans hér á Íslandi hins vegar. Markmiðið var að kanna við hvaða aðstæður 

norski tískuklasinn var stofnaður og hvort hægt væri að finna tengingar við þarfir 

greinarinnar hér á landi. Þá voru kannaðir möguleikar á því að yfirfæra hugmyndir 

Norðmanna um klasamyndun í tískuiðnaði til Íslands með það að markmiði að efla 

fatahönnunargeirann hér og auka verðmætasköpun.  

 

Við framkvæmd rannsóknar var notast við eigindlega aðferðafræði. Tekin voru viðtöl við 

fjóra fagaðila sem koma að tískuklasanum í Osló á einn eða annan hátt og fjóra fagaðila hér 

á Íslandi, annars vegar innan hönnunargeirans og hins vegar í klasafræðum. Viðtölin voru 

tekin upp og síðar afrituð og kóðuð. Rannsóknin var svokölluð könnunarrannsókn (e. 

exploratory research) þar sem lítið af upplýsingum liggja fyrir um stöðu 

fatahönnunargeirans á hvorum stað.  

5.2 Viðmælendur 

Við val á viðmælendum í Noregi var leitað til verkefnastjóra tískuklasans í Osló (e. 

Norwegian Fashion Hub), Elin Katrine Saunes sem einnig útvegaði þau gögn sem óskað 

var eftir er varða árangur og stöðu verkefnisins. Óskað var eftir því að ná tali af aðilum með 

ólíka aðkomu að klasanum. Ákveðið var að heimsækja höfuðstöðvar klasans í Osló og voru 

aðstæður kannaðar með því að ræða við forsvarsmenn hans. Einnig var einn meðlimur 

klasans heimsóttur í hönnunarfyrirtæki hans sem og ráðgjafi klasans hjá 

Nýsköpunarmiðstöð Noregs (e. Innovation Norge) sem er sú opinbera stofnun sem hefur 

yfirumsjón með norsku nýsköpunarklösunum (e. Norwegian Innovation Clusters). 

Viðmælendur í Noregi voru:  

 

1. Andreas Malo Dyb, hönnuður og eigandi Kastel Shoes, meðlimur klasans 

2. Anne Cathrine Morseth, ráðgjafi hjá Innovation Norge 

3. Elin Katrine Saunes, verkefnastjóri Norwegian Fashion Hub 

4. Gisle Mariani Mardal, stofnandi og starfsmaður Norwegian Fashion Hub 

 

Við val á viðmælendum á Íslandi var leitað til aðila sem taldir voru geta gefið innsýn í 

umhverfið hér á landi, annars vegar hvað varðar fatahönnun og hins vegar hvað varðar 
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klasa. Ákveðið var að heimsækja Sjávarklasann hér á Íslandi ásamt því að rætt var við 

fagaðila innan hönnunarheimsins með fjölbreyttan og ólíkan bakgrunn. Viðmælendur á 

Íslandi voru: 

 

1. Brynhildur Pálsdóttir, vöruhönnuður og stofnandi prjónamerkisins Vík Prjónsdóttir, 

formaður félags iðn- og vöruhönnuða og stjórnarmeðlimur Hönnunarmiðstöðvar Íslands 

2. Eygló Margrét Lárusdóttir, fatahönnuður og eigandi fatamerkisins EYGLO, formaður 

Fatahönnunarfélags Íslands og stofnandi samverslunarinnar Kiosk 

3. Gréta Hlöðversdóttir, framkvæmdastjóri fatamerkisins As We Grow 

4. Þór Sigfússon, stofnandi og klasastjóri Sjávarklasans 

5.3 Viðtalsrammar 

Viðtalsrammar voru misjafnir milli landa og útbúnir með það að markmiði að svara 

rannsóknarspurningunni. Við gerð viðtalsramma norsku viðmælendanna var unnið út frá 

fyrirfram ákveðnum flokkum sem hver um sig innihélt 2-4 spurningar. Flokkarnir voru sex 

talsins og fjölluðu um: 

 

1. Bakgrunn viðmælanda og aðkomu hans að klasanum 

2. Væntingar, markmið, horfur og árangur  

3. Opinberan stuðning við greinina 

4. Áskoranir greinarinnar 

5. Útflutning afurða 

6. Sérstöðu norskrar fatahönnunar 

 

Við gerð viðtalsramma íslensku viðmælendanna var stuðst að hluta við niðurstöður 

viðtalanna í Osló ásamt því að tekið var mið af hverjum viðmælanda fyrir sig út frá hans 

stöðu. Sá hluti rannsóknarinnar sem framkvæmdur var á Íslandi var ólíkur Noregshlutanum 

á þann hátt að í Noregi áttu viðmælendur aðkomu að klasanum sameiginlega. Á Íslandi 

sneri athugun rannsakanda að því hvort umhverfi hér á landi væri fýsilegt fyrir klasa. Sem 

áður innihélt viðtalsramminn fyrirfram ákveðna flokka en spurningar voru misjafnar milli 

viðmælenda og tóku mið af bakgrunni þeirra. Flokkarnir voru sex talsins og fjölluðu um: 
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1. Bakgrunn viðmælanda og hans fyrirtækis 

2. Þarfir og áskoranir 

3. Innviði og auðlindir 

4. Opinberan stuðning 

5. Útflutning 

6. Stefnu og sérstöðu 

5.4 Framkvæmd rannsóknar 

Líkt og áður sagði var rannsóknin framkvæmd með eigindlegum viðtölum. Haft var 

samband við viðmælendur með tölvupósti þar sem óskað var eftir viðtali og tilgangur 

rannsóknarinnar útskýrður. Viðtölin voru á bilinu 30 til 90 mínútur og fóru fram á 

vinnustöðum viðmælenda í Osló og Reykjavík. Viðmælendur fengu í hendurnar 

upplýsingabréf og skrifuðu undir samþykki þess efnis að rannsakandi mætti hljóðrita 

viðtalið og nota niðurstöður þess í þessa ritgerð. Viðtölin voru tekin upp á snjallsíma og 

síðar skrifuð upp orðrétt. Stuðst var við fyrirfram undirbúinn viðtalsramma sem hannaður 

var út frá fyrirliggjandi gögnum og má sjá hér í viðauka. Misjafnt var eftir viðmælendum 

hversu bókstaflega var farið eftir honum og hversu ítarlega var farið í einstök atriði. 

Rannsakandi lagði upp með að fá gott flæði í samtölin og svör náðust því oft í almennu 

spjalli. Gafst þá tækifæri til að spyrja nánar út í ákveðin atriði og að lokum var spurt út í 

þau atriði er viðmælandi fór ekki út í eins og við átti.  

5.5 Greining gagna 

Viðtölin voru afrituð ýmist samdægurs eða daginn eftir að þau voru tekin. Þau voru síðan 

lesin vandlega yfir og svara leitað við rannsóknarspurningunni. Því næst hófst greining þar 

sem notast var við kóðun en þá er reynt að koma auga á sameiginlega þætti í svörum 

viðmælenda og þeir flokkaðir saman í þemu. Samkvæmt Kristínu Björnsdóttur í Sigríði 

Halldórsdóttur (2013, bls. 274) er tilgangur kóðunar einfaldlega sá að auðvelda greiningu 

gagna. Kristín vísar í Gill (2000) sem bendir á að kóðun sé mörgum flókin því sjónarmið 

geti breyst varðandi það hvaða efni skuli flokka saman. Ráð við því sé að lesa gögnin oft 

yfir og skrá niður hugmyndir. Það sé í raun mikilvægasti þáttur greiningarinnar (Kristín 

Björnsdóttir í Sigríði Halldórsdóttur, 2013, bls. 274). Kóðun fór þannig fram að sérstakur 

litur var valinn fyrir hvert þema. Hvert viðtal var lesið yfir nokkrum sinnum og þegar 

komið var auga á þema var sá hluti textans litaður í réttum lit og merktur viðmælanda. Því 

næst var hann afritaður og færður í nýtt skjal sem raðað var upp eftir litum. Þannig 
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blönduðust tilvitnanir viðmælenda saman eftir þemum. Að lokum voru niðurstöður ritaðar í 

samfelldum texta og þeim tilvitnunum haldið inni sem skipta þóttu mestu máli. 

5.6 Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknar 

Hvað varðar rannsóknina í Noregi er aðkoma viðmælenda að klasanum mjög ólík innbyrðis 

og voru áherslur samtalanna því einnig ólíkar. Sama má segja um áherslur samtala á Íslandi 

þar sem bakgrunnur viðmælenda er ólíkur. Þrátt fyrir það mátti finna töluverðan samhljóm 

milli viðmælenda og má því gera ráð fyrir því að niðurstöður hafi gefið nokkuð heildstæða 

mynd af stöðu og árangri verkefnisins í Noregi annars vegar og umhverfisins hér á Íslandi 

hins vegar. Það er á þeim rökum reist að ítrekað má sjá að það sem einn viðmælandi hafði 

að segja um einstaka mál studdi annar með sínum orðum.  

 

Reynt var að huga vel að nákvæmni í skipulagningu rannsóknar en samkvæmt Denzin og 

Lincoln í Sigríði Halldórsdóttur (2013) liggur það til grundvallar þegar kemur að réttmæti 

og áreiðanleika rannsókna (bls. 149). Í undirbúningsvinnu heimsóknarinnar í norska 

tískuklasann notaðist rannsakandi við fyrirliggjandi gögn um verkefnið. Við afritun viðtala 

punktaði rannsakandi niður það sem gagnlegt þótti að fá frekari upplýsingar um frá 

verkefnastjóra klasans sem var síðasti viðmælandinn í Noregi. Í þeim hluta rannsóknarinnar 

sem fór fram á Íslandi leiddi eitt viðtal á vissan hátt að því næsta. Einn viðmælandi bættist 

við vegna áherslna í orðum annars og gaf það enn meiri dýpt í rannsóknina. 

5.7 Staða rannsakanda 

Eins og áður sagði hefur rannsakandi talsverða reynslu innan fatahönnunargeirans á Íslandi 

en lagði sig fram við að beita fyllsta hlutleysis við framkvæmd viðtala og ritun niðurstaða. 

Reynsla og þekking rannsakanda kom að góðum notum við ýmislegt, t.d. val á 

viðmælendum á Íslandi sem sýndu því fullan skilning að rannsakandi þyrfti að gæta 

hlutleysis. Sökum þekkingar rannsakanda á viðfangsefninu voru aðstæður þægilegar í 

viðtölum og gott flæði myndaðist í samtölum. Segja má að ákveðin hætta sé á því að staða 

rannsakanda hafi getað skekkt niðurstöður en þó má leiða líkum að því að hún hafi 

jafnframt getað dýpkað og styrkt rannsóknina. 
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6. TÍSKUKLASINN Í OSLÓ 

6.1 Inngangur 

Tískuklasinn í Osló „Norwegian Fashion Hub“ var stofnaður árið 2014 með það að 

markmiði að búa til tískuiðnað í Noregi. Klasinn er hluti af stóru klasaverkefni í Noregi 

sem rekið er undir hatti norsku nýsköpunarklasanna (e. Norwegian Innovation Clusters). 

Líkt og á Íslandi eru klasar sem snúa að nýsköpun innan iðnaðar sem hefur með 

náttúruauðlindir og reynslu að gera algengari í Noregi. Tískuklasinn sker sig úr þar sem um 

er að ræða iðnað sem er að stíga sín fyrstu skref þar í landi. Klasinn samanstendur af 

meðlimum (e. members) og samstarfsaðilum (e. partners). Meðlimir eru í dag rúmlega 40 

norsk millistór fatahönnunarfyrirtæki. Samstarfsaðilar eru fjölbreyttar stofnanir í tengdum 

greinum, þ.á.m þrír háskólar, ýmis erlend sendiráð, Music Norway, Deloitte, UPS og 

OECD (Norwegian Fashion Hub, 2017).  

 

Rannsakandi ferðaðist til Osló og heimsótti klasann í byrjun september 2018 og tók viðtöl 

við verkefnastjóra klasans, stofnanda klasans, ráðgjafa klasans og einn meðlim klasans. 

Viðtalsrammi var hannaður út frá kenningum og fræðum um klasa með það að markmiði að 

kanna hvernig uppbygging iðnaðarins hefði farið fram og hvaða árangur hefði náðst. 

Fjölbreyttur bakgrunnur viðmælenda var hafður í huga við smíð rammans og misjafnt var 

hversu djúpt var farið í einstaka atriði milli viðtala. Gott samræmi var milli svara 

viðmælendanna. Stofnandi og verkefnastjóri höfðu mestar upplýsingar um klasann sjálfan 

en orð hinna tveggja viðmælendanna studdu orð þeirra. Hér á eftir verður farið yfir helstu 

niðurstöður. 

6.2 Aðdragandi og þörf 

Viðmælendur voru spurðir hvers vegna þeir teldu það hafa þótt mikilvægt að mynda klasa 

tískuiðnaðar í Noregi. Samkvæmt Gisle Mariani Mardal, eins stofnenda klasans, á 

aðdragandinn rætur sínar að rekja allt til ársins 1999 þegar óformlegur hópur fagaðila tók 

sig saman og hóf samtal við stjórnvöld um uppbyggingu tískuiðnaðar í Noregi. Árið 2004 

fékk hópurinn vilyrði frá ríkisstjórninni og árið 2007 tóku stjórnvöld ákvörðun um að 

fjármagna ætti stofnun samtaka sem ættu að stýra uppbyggingu iðnaðarins. Það var þó ekki 

fyrr en árið 2009 sem nægileg fjármögnun hlaust til að halda verkefninu gangandi með 

föstum starfsmanni til þriggja ára og norska tískuráðið (e. Norwegian Fashion Institute) var 

formlega stofnað. Mardal var ráðinn sem þessi starfsmaður og við tók markviss vinna sem 

sneri að því að finna út hvað þyrfti til þess að byggja upp þennan iðnað.  
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Við litum eiginlega bara til allra atriða sem þurfa til að byggja upp iðnað. Hvað 

vantar, hvað, þú veist, hvað við getum lært af öðrum, hvað önnur lönd eru að gera, 

litum til Kaupmannahafnar vegna þess að, nú, við byggðum í raun og veru á 

uppbyggingu dönsku tískustofnunarinnar og þetta var, ég meina, þetta var 

áhugaverður tími vegna þess að við eyddum miklum tíma í að rannsaka hvað við 

þyrftum að gera en þetta var bara ekki rétta módelið. Þú þarft ekki einhverja stofnun 

til að vera einhver Guð yfir iðnaðinum og fá fólk til að koma og sjá sýningar heldur 

þurfti bara að fara almennilega ofan í hlutina og vinna í nokkrum atriðum sem var 

virkilega ábótavant (Gisle Mariani Mardal, munnleg heimild, 5. september 2018). 

 

Samkvæmt Mardal var það fyrst og fremst fjölbreyttari þekkingu eða færni (e. competence) 

sem vantaði upp á og það á öllum sviðum iðnaðarins. Anne Cathrine Morseth, ráðgjafi og 

tengiliður klasans hjá Nýsköpunarmiðstöð Noregs (e. Innovation Norge) tekur undir þetta 

og nefnir hæfni ásamt öðrum þáttum á borð við sjálfbærni, framleiðslugetu og menntun á 

öðrum sviðum en hönnuninni sjálfri. Orð Morseth styðja orð Mardal sem nefnir einnig aðra 

þætti á borð við skilning hönnuða á viðskiptahliðinni, samfélagslega ábyrgð fyrirtækja, 

möguleika á alþjóðavæðingu og útflutning. Morseth nefnir einnig að norsk fatahönnun hafi 

alls ekki verið þekkt utan landsteinanna, „ekki eins og dönsk og sænsk. […] Norðmenn 

voru svolítið eftir á svo þau þurftu að byggja það upp, byggja upp iðnað.“ Sjónarmið 

Andreas Malo Dyb, hönnuðar sem rekur eigið fyrirtæki og er einn meðlima klasans, kallast 

á við orð Morseth en hann bendir einnig á að í Danmörku og Svíþjóð sé meiri hefð fyrir því 

að fagfólk vinni saman á þeim sviðum sem ekki þarf að ríkja samkeppni:  

 

það er svo margt sem við gætum gert sem, sem þyrfti ekki, þú veist, að vera 

vandamál að vinna saman að. Við getum ennþá farið okkar eigin leiðir en það eru 

ákveðnir hlutir sem við getum gert, svona grunnatriði. Þannig að þegar þetta kom 

til, þá var það einmitt það sem hafði vantað í norska tískuiðnaðinn [...] við getum 

unnið saman í grunnatriðunum þar sem við þurfum ekki að keppa við hvort annað 

svo við getum einbeitt okkur að því sem gerir okkur sérstök. Eins og ef einhver 

hefur gert mistök áður þá getur þú lært af þeim (Andreas Malo Dyb, munnleg 

heimild, 4. september 2018). 

 

Mardal bendir á að þar sem norska tískuráðið hafi einungis verið fjármagnað til þriggja ára 

og lítil von verið um framhald á þeirri fjármögnun hafi verið ákveðið að vinna annars vegar 
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að því að koma ýmsum verkefnum og þar með starfsmanni stofnunarinnar inn hjá Abelia, 

sem líkja má við Samtök iðnaðarins á Íslandi, en hefja um leið undirbúning að umsóknum 

um frekari fjármögnun á uppbyggingu iðnaðarins hjá Nýsköpunarmiðstöð Noregs. 

Samkvæmt Mardal var sótt um þrisvar sinnum, árin 2010, 2012 og að lokum 2014 þegar 

umsóknin var loks samþykkt. Samkvæmt Morseth er mikil samkeppni um að komast að hjá 

norsku nýsköpunarklösunum og af hverjum 50 verkefnum sem sæki um komist um 6 

verkefni að. Aðspurð hvað það hafi verið sem hafi komið umsókn tískuklasans í gegn 

leggur hún áherslu á að sökum stöðu sinnar sem ráðgjafi hafi hún ekkert um það að segja 

hvaða verkefni komist í gegn, það sé í höndum annarra, en bætir við „þetta er gott verkefni 

og verkefni með mikla möguleika.“ 

 

Samkvæmt Elin Katrine Saunes, verkefnastjóra tískuklasans í Osló, leggja norsku klasarnir 

almennt áherslu á að styrkja geira sem þegar eru til og jafnvel öflugir í Noregi. Þar má 

t.a.m. nefna klasa tengdan þorski (e. Arena Innovation Cod Fish) og klasa tengdan eldsneyti 

(e. Arena Oil and Gas Cluster Helgeland) (Arena, e.d.). Tískuklasinn skeri sig úr þar sem 

um er að ræða geira sem verið sé að byggja upp frá grunni:  

 

þau þurfa stuðninginn til að endurskilgreina sig og til að koma fram með nýjungar 

en hafa nú þegar þennan innviðastrúktúr, frábært fólk, frábæran ramma, mikið af 

peningum. Annað en við, þó það sé ekki hægt að segja að hér hafi ekki verið, ég 

meina, það voru tískumerki, en þau voru ekki að vinna saman og það var enginn 

strúktúr, engin svona, ekki eins og þau tilheyrðu iðnaði. Og það er talsvert ólíkt 

öðrum, mörgum öðrum klösum sem hafa verið stofnaðir. Svo við byrjuðum frá 

grunni, þú veist, algjörum grunni (Elin Katrine Saunes, munnleg heimild, 5. 

september 2018). 

 

Mardal lýsir þessu á svipaðan hátt og segir að undirbúningsstörf hans fyrir norska 

tískuráðið hafi snúist um að sýna stjórnvöldum fram á hvernig þróa mætti nýjan iðnað sem 

hefði svo mikla möguleika. Fjármögnun hefði þegar fengist fyrir þeim undirbúning og 

mikið hafi verið í húfi, bæði fyrir stjórnvöld að fá eitthvað út úr þeirri fjárfestingu sem og 

fyrir hann og hans fólk sem frumkvöðla með metnað og ástríðu fyrir uppbyggingunni, en 

það hafi einnig verið lykilatriði. Þegar innviðir séu ekki til staðar sé mikilvægt að á bakvið 

verkefnið standi fólk sem gefst ekki upp þegar á móti blæs: 
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því það er mjög, mjög mikilvægur hluti af þessu. Þú verður að hafa frumkvöðla. Þú 

verður að hafa fólk sem er til í að halda áfram og til í að standa í báða fætur þegar á 

móti blæs, því þegar það gerist, þá þarftu einhvern sem stendur kyrr, sem hleypur 

ekki burt (Gisle Mariani Mardal, munnleg heimild, 5. september 2018). 

 

Aðspurður hvernig ástríðan og metnaðurinn hafi náð að smitast yfir til stjórnvalda leggur 

Mardal áherslu á að nálgunin hafi verið skýr og stefnumiðuð ásamt því að mikilvægt hafi 

verið að geta sýnt fram á möguleikana, svart á hvítu: 

 

að hafa tölur og sýna hvernig þær eru og þú verður að sýna möguleikana þannig að 

þú verður að hafa einhvers konar kort og lest og svo þarftu að hafa áttavita svo þú 

verður að hafa stefnuna á hreinu. Þetta er það sem þau vilja sjá. Og svo þarftu að 

setja upp og sýna góð dæmi, til að gera þig skiljanlegan. Svo þau geti séð og 

tileinkað sér þau og þá hafið þið eitthvað að tala um. Því meira sem þú getur bent á 

og því skýrari sem þú getur verið, þeim mun raunverulegra verður það. Því þá er 

hægt að sjá hlutina fyrir sér, ekki satt? Að komast í ákveðið hugarástand og þar 

gildir það sama um stjórnmálamenn (Gisle Mariani Mardal, munnleg heimild, 5. 

september 2018). 

6.3 Markaður og viðskipti 

Af orðum Mardal má dæma að stefnan hafi verið skýr hvað varðar möguleika á 

verðmætasköpun og mikilvægt hafi verið að sýna fram á það. Hann bætir þó einnig við að 

þau hafi verið mjög markaðsmiðuð. Aðspurð hvort þetta hafi verið lykilatriði í ferlinu, að 

tengja greinina frekar í þá átt heldur en t.d. að menningu og listum svarar Saunes: „Það 

hefur verið algjört lykilatriði. Ég held að það hafi verið okkar helstu rök að þó tískuiðnaður 

sé menning séu þar líka á ferðinni mikil viðskipti“ og bætir við að þetta atriði sé mikilvægt 

fyrir hönnuðina og fyrirtækin að hafa í huga líka:  

 

Ég meina, ef þú kennir fyrirtækinu þínu að það sé menning þá mun það ekki ná að 

fóta sig á erlendum markaði og þú þarft að flytja út vöru til að geta byggt upp 

fyrirtæki í þessum bransa í Noregi og sennilega á Íslandi líka. Þannig að það að tala 

um viðskipti, þetta eru viðskipti. En auðvitað er menningarsjónarhornið, eins og við 

töluðum um áðan, mikilvægt, en það eru aðallega viðskiptin sem gera fyrirtækjum 

kleift að stækka. Og það eru líka rök sem við notum gagnvart stjórnvöldum að við 

erum að byggja upp verðmætaskapandi iðnað í Noregi (Elin Katrine Saunes, 

munnleg heimild, 5. september 2018). 
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Aðspurð segir Morseth þetta hafa verið eina helstu áskorun norska tískuiðnaðarins: „Þau 

þurftu klárlega aðstoð við að byggja upp viðskiptahliðina, klárlega“ og bætir við að 

skapandi hliðin hafi verið til staðar meðal hönnuða og að hún sé ekki síður mikilvæg: 

„Listamennirnir eru nauðsynlegir til að viðskiptin vaxi en góður viðskiptagrunnur er líka 

nauðsynlegur til að þú getir selt tískuvöruna.“ Samkvæmt Saunes er of algengt að ekki sé 

hugað að markaðshliðinni meðal fatahönnuða og að mikilvægt sé að átta sig á því að enginn 

byggir upp vörumerki einn síns liðs sem hönnuður:  

 

hönnuðirnir þurfa að átta sig á þessu. Eins og við töluðum um áðan, þú veist í 

tækniiðnaðinum, þá er, þar er verið að hefja upp þessa tæknifrumkvöðla og það er 

stórt vandamál því það eru í rauninni risa teymi sem búa til Facebook eða Google 

eða hvað annað. Það er ekki Elon Musk eða Steve Jobs einir  [...] Það er ekki fyrir 

eina manneskju að byggja upp vörumerki. Þannig að það þarf að laða að rétta fólkið 

og að samþykkja þörfina fyrir margs konar þekkingu. Byggja upp viðskiptahliðina. 

Því ef þú ert ekki í viðskiptum innan tísku þá ertu safngripur. Það er list. Tískulist 

(Elin Katrine Saunes, munnleg heimild, 5. september 2018). 

 

Saunes bendir á að mikilvægt sé að iðnaðurinn laði til sín fjölbreyttan hóp af fólki og að 

bæði megi finna fyrir fordómum og skilningsleysi í samfélaginu gagnvart þeim fjölbreyttu 

störfum sem atvinnugreinin geti boðið upp á sem og möguleikunum innan hennar:  

 

svona, hvaða „business“ er í því? Hvaðan koma peningarnir? Hvaða áskoranir eru í 

tískubransanum? Og þá byrjum við að draga fram tölurnar og útskýra iðnaðinn, einn 

stærsta iðnað í heimi og möguleikana innan hans og þá færðu að fá viðbrögð, bara 

já, þetta er áhugavert. Þannig að þú þarft alltaf að tala um iðnaðinn til að laða að 

öðruvísi þenkjandi fólk en skapandi týpurnar. Við þurfum blöndu af þessu tvennu 

(Elin Katrine Saunes, munnleg heimild, 5. september 2018). 

6.4 Menntun 

Mardal tekur fram að ávallt hafi verið lögð áhersla á að fá fleiri stéttir að borðinu „Við 

vorum aldrei stofnun fyrir fatahönnuði“ og bætir við að mikilvægt væri að hugsa um 

virðiskeðjuna, þar sem menntun, iðnaður og aðrir þættir sem skapa virði væru sýnilegir: 

„Þetta er virðiskeðja þannig að, þú veist, iðnaður, menntun, þetta verður að haldast í hendur 

til að markaðurinn virki.“ Hann útskýrir að eitt af því sem hafi orðið til þess að verkefnið 

hafi fengið stuðning frá Nýsköpunarmiðstöð Noregs til að byrja með hafi verið að í 



 

 41 

undirbúningsferlinu hafi hann og þeir sem með honum störfuðu komið auga á ákveðið 

ósamræmi milli menntunar og markaðslegra þátta „Það er ákveðið gangverk (e. 

mechanism) sem er ekki að virka á markaðinum. Þetta er stórt atriði, skilurðu. Það er 

misræmi milli menntunar, markaðs og fyrirtækja.“ Saunes tekur fram að mikil samvinna sé 

innan klasans við menntastofnanir, einn stjórnarmeðlima komi úr háskólasamfélaginu, að 

úttekt hafi verið gerð á misjöfnum menntaleiðum og hvernig samspil sé þar á milli og að 

klasinn komi að ráðgjöf inn í menntakerfið: „Þannig að við höfum virkilega fest okkur í 

sessi innan menntakerfisins.“ 

 

Klasinn er einnig í samstarfi við Bocconi háskólann í Mílanó á Ítalíu þar sem boðið hefur 

verið upp á námskeið fyrir meðlimi. Samkvæmt Morseth var það skortur á menntun og 

þekkingu sem fékk forsvarsmenn klasans til að leita eftir samstarfi utan landsteinanna: „þau 

fara til Ítalíu á hverju ári til að ná í meiri þekkingu utan Noregs. Það var líka eitthvað sem 

vantaði upp á.“ Dyb tók þátt í námskeiði á Ítalíu og tekur fram að sú reynsla hafi verið 

mjög árangursrík, að fá annað sjónarhorn á það hvað skipti máli í uppbyggingu fyrirtækis 

þar sem iðnaðinn skorti fyrirmyndir í Noregi: „Eins og námskeiðið í Mílanó til dæmis. Það 

var gott dæmi um það hvernig ég held að margir hafi sagt að þá langaði til að verða 

hönnuðir en það væri enginn iðnaður til að læra af í Noregi.“ Verkefnið á Ítalíu er eitt 

fjölmargra verkefna sem klasinn býður meðlimum sínum upp á, líkt og áður var komið inn 

á og eru þau hugsuð bæði til lengri og skemmri tíma.  

 

Mardal bendir á að menntun í Noregi haldist ekki endilega í hendur við tíðarandann og að 

þar sé vissulega að finna ýmsar skekkjur með tilliti til vinnumarkaðarins: „af hverju ættu 

stjórnvöld að setja fullt af peningum í menntun sem leiðir ekki til starfs“ og tekur sem 

dæmi að enn sé boðið upp á menntun í fögum tengdum iðnaði sem blómstraði á árunum 

eftir seinni heimsstyrjöldina. Textíliðnaður hafi á þeim tíma verið einn viðamesti iðnaður 

landsins en sé nánast horfinn í dag. Menntun fyrir þann iðnað sé þó enn að finna innan 

ríkisrekna listaháskólans og ekkert hafi verið gert til að uppfæra eða nútímavæða hana. 

Þetta sé spurning tengd hinni eilífu spurningu um hænuna og eggið og þar getur og hefur 

klasinn komið að borðinu með þeim fjölbreyttu verkefnum sem unnið er að á þeirra vegum. 

Ein nýjasta afurð klasans er til dæmis Oslo Fashion & Textile Lab, verkefni sem unnið er í 

samstarfi nokkurra fyrirtækja innan klasans. Verkefnið er staðsett innan gamallar 

verksmiðju sem einn hönnuður og meðlimur keypti og rekur nú eigið fyrirtæki, fatamerki 

og framleiðslu þar inni. Mardal bendir á að sú tenging sé eitt af grundvallaratriðum:   
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Þannig að við, þú veist, nú þegar hún hefur þekkingu á því að reka verksmiðju, nú 

þegar hún hefur þekkingu á að reikna út kostnað og framleiðslugetu og hvað er hægt 

að gera og hvað þurfi meiri fjárfestingu og tækni og nýjar vélar, þannig að hafa 

hana er svona, það er þungamiðjan í að byggja upp þessa hugmynd (e. concept) 

vegna þess að við höfum þekkinguna (e. the know how). Þú veist, ef þú hefur ekki, í 

rauninni, við erum að keyra ákveðið verkefni en við treystum á að fá fólk sem færir 

okkur þekkinguna og þú veist, það sem við kunnum ekki, því við þurfum síðan að 

vinna í öðrum atriðum verkefnisins (Gisle Mariani Mardal, munnleg heimild, 5. 

september 2018). 

 

Segja má að þessi lýsing Mardal sé í raun ákveðin skilgreining á klasahugtakinu. Þarna má 

einnig sjá dæmi um nýsköpun út frá þjóðararfi og menningu. Leiða má líkum að því að 

tilvist menntunarinnar hafi gert það að verkum að þekking á textíliðnaði hafi ekki glatast og 

nú er komið í gang verkefni sem mögulega endurvekur þennan iðnað út frá áherslum 

samtímans, skapar störf og dýpkar þekkingu. 

6.5 Skýr stefna 

Saunes útskýrir að til þess að stuðla að því að ná tilsettum markmiðum klasans sé unnið í 

litlum skrefum að margfalt fleiri smærri markmiðum. Þau markmið eigi það öll 

sameiginlegt að vera sett út frá skýrri stefnumótun og níu lykilatriðum sem ávallt séu höfð 

að sjónarmiði í öllum ákvarðanatökum innan klasans. „Og við vinnum út frá langtíma 

sjónarhorni,“ segir Saunes og leggur áherslu á að öll verkefni innan klasans hafi skýra 

stefnu sem kallist á við stefnu klasans: „við höfum alltaf haft mjög skýra stefnu sem miðar 

að því að byggja upp norska tískuiðnaðinn og ég held að aðalatriðið og það mikilvægasta sé 

að hafa skýra stefnu.“ Samkvæmt Saunes var stefnumótun klasans unnin við stofnun hans 

þar sem ákveðin framtíðarsýn fyrir iðnaðinn var teiknuð upp. Stefnan var síðan endurnýjuð 

á síðasta ári þar sem allir meðlimir og aðrir hagsmunaaðilar voru kallaðir að borðinu. Að 

sjónarmiði hafi þarfir fyrirtækjanna fyrst og fremst verið lagðar til grundvallar sem og aðrir 

innri og ytri þættir hvað varða neyslu og þróun markaða, innanlands sem utan:  

 

við höfum skýra stefnu sem byggir á nýsköpun og lykilatriðum (e. target areas) eða 

eins og við segjum, það sem við leggjum áherslu á og það eru atriði eins og vöxtur 

og skilvirkni og sjálfbærni [...] innan þessara atriða eru 9 skilyrði (e. initiatives) sem 

öll verkefnin okkar þurfa að uppfylla [...] og svo búum við til skammtímaverkefni 

og langtímaverkefni innan þessara skilyrða (Elin Katrine Saunes, munnleg heimild, 

5. september 2018). 
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Þessi verkefni eru unnin í samstarfi við meðlimi klasans, fyrirtækin. Þó ekki taki öll 

fyrirtæki þátt í öllum verkefnum þurfa verkefnin á einhvern hátt að skila árangri fyrir 

iðnaðinn í heild sinni, eða eins og Saunes útskýrir: „við þurfum alltaf að hafa nokkur eða 

allavega fleiri en eitt fyrirtæki með og verkefnið þarf að vera tengt stefnunni og þarf að 

vera, útkoman þarf einhvernveginn að nýtast iðnaðinum.“ Dyb hefur til að mynda tekið þátt 

í verkefnum sem snúa að markaðssetningu og hafa hjálpað honum að skerpa á áherslum 

fyrirtækis síns. Hann finnur fyrir árangri í kjölfarið:  

 

við breyttum stefnu okkar líka í sambandi við það hvernig við höfum samskipti 

þannig að það hafa miklar breytingar verið gerðar og ég held að það hafi verið mjög 

gott fyrir okkur að hafa tekið virkan þátt í námskeiðum, ég meina þú þarft að vera 

virkur í námsskeiðum og taka þátt í þeim og ef þú gerir það þá getur þú grætt mjög 

mikið á því (Andreas Malo Dyb, munnleg heimild, 4. september 2018). 

 

Hluti af uppfærðri kynningarstarfsemi á merki hans er að skerpa á sérstöðu fyrirtækisins og 

tengja hana betur við upprunann. Dyb segir þetta að hluta koma til vegna áherslna 

tískuklasans á samstöðu innan greinarinnar og sameiginlegrar stefnu um norskan tískuiðnað 

og hvað hann eigi að standa fyrir en það sé þó alls engin krafa að fyrirtæki fylgi þeirri 

stefnu, eða eins og hann segir sjálfur „sumir standa algjörlega fyrir utan þessa 

hugmyndafræði (e. concept).“ Það sé sama hvaða leið er valin, það sé engu að síður 

mikilvægt að fyrirtæki hafi rödd og eitthvað að segja og það að merkið sé norskt ætti að 

vera því til framdráttar frekar en ekki:  

 

við förum okkar eigin leiðir og við getum verið stoltir af því. Ég held það hafi verið 

erfitt áður vegna þess að við höfðum, við vorum alltaf að líta til annarra landa og 

hugsa, þú veist, um tískuheiminn og gleymdum að spá í það að vera stoltir af því 

sem gerir okkur einstaka (Andreas Malo Dyb, munnleg heimild, 4. september 

2018). 

 

Hann tekur sem dæmi skó sem hann hefur þróað úr norskri ull: „við fengum strax að heyra 

að skórnir okkar væru, að merkið okkar væri þar með orðið einstakara innan skóheimsins, 

þar sem er meira en nóg til af flottum skóm.“ Þetta skili sér aftur til viðskiptavinarins sem 

eigi auðveldara með að átta sig á hvað merkið standi fyrir og með þessum áherslum séu 

möguleikar fyrirtækisins til að stækka orðnir mun meiri: „við höfum náð að einblína meira 

á réttari nálgun á að vaxa.“ Saunes bendir á að fyrirtækin séu hvött til að móta sér sérstöðu 
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og hafa þá í huga þær sameiginlegu áherslur norskur tískuiðnaður á að standa fyrir út á við 

og klasinn hefur markað með sinni stefnumótun en það sé þó engin skylda. Þetta styður orð 

Dyb hvað varðar stefnumörkun. Saunes bætir við að hlutverk klasans sé að tengja iðnaðinn 

saman sem eina heild með því að búa til þessar sameiginlegu áherslur en fyrirtækin hafi 

síðan val um að nota það sem þeim hentar:  

 

með því að vera bara við sjálf, þá erum við að hvetja til þess á einhvern hátt en við 

segjum aldrei beint út að fólk eigi að setja Osló eða Noreg inn, það er meira að, þau 

þurfa að staðsetja sig sjálf og það er þeirra verkefni að átta sig á því hvernig þau 

vilja markaðssetja (e. brand) sitt eigið merki. Þetta er mjög fín lína. Þú vilt ekki 

klessa norska fánanum á allt (Elin Katrine Saunes, munnleg heimild, 5. september 

2018). 

6.6 Verðmætasköpun 

Hvað varðar markmið klasans má segja að samkvæmt viðmælendum sé lykilorðið 

verðmætasköpun, en mikinn samhljóm má greina milli viðtala hvað það varðar. Saunes 

nefnir þrjú meginmarkmið en að verðmætasköpun sé þó númer eitt: „Helsta markmið okkar 

er að gera norska tísku sjálfbæran, virðisaukandi og alþjóðlegan iðnað í Noregi. Já, ég held 

að það sé rétt orðað hjá mér, en virðisaukandi iðnaður í Noregi. Það er svona aðal 

markmiðið.“ Morseth er á sama máli hvað varðar markmið klasans og segir 

verðmætasköpun ekki aðeins helsta markmið klasans heldur einnig það mikilvægasta: „Ég 

mundi segja að virðissköpun sé mikilvægasta markmiðið“ en bætir við að aukinn sýnileiki 

greinarinnar skipti einnig höfuðmáli. Dyb nefnir einnig sýnileika og segir  

 

Ég held líka að í gegnum þá vinnu sem tískuklasinn hefur unnið hafi norsk tíska 

almennt hlotið betra orðspor. Ég held líka að það sé mjög gott að hafa skýrari 

hugmynd, grunn, að við skilgreinum hvað það er sem norsk fatahönnun stendur 

fyrir (Andreas Malo Dyb, munnleg heimild, 4. september 2018). 

 

Orð hans gefa í skyn að til að auka sýnileika greinarinnar í heild sé mikilvægt að samstaðan 

endurspeglist ekki einungis í auknu samstarfi heldur einnig í því hvernig einstaka merki 

kynni sig á markaði. 

 

Aðspurð hvort markmið klasans séu að nást segir Morseth árangurinn framar vonum, þau 

hafi verið mjög sýnileg og það sé gott merki að sífellt fleiri fyrirtæki vilji vera með. Hún 
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bætir við að það kosti bæði tíma og peninga fyrirtækjanna að taka þátt í klasanum en 

mikilvægt sé að meðlimir finni að það skili sér til baka. Ef fyrirtækin sjái hag í að taka þátt 

þá stefni allt í rétta átt. Mörg áhugaverð verkefni séu að koma út úr klasanum og hugarfar 

verkefnastjóra hvað varðar áherslu á þarfir fyrirtækjanna sé lykilatriði þar: „Og 

tískuklasinn, hann er klárlega að stækka og koma upp með verkefni eins og Textile Lab. 

Það er í hag alls Noregs.“ Sum verkefni eru unnin með langtímamarkmið í huga en önnur 

hugsuð til skemmri tíma. Til að byrja með hafi meiri áhersla verið lögð á 

skammtímamarkmið en nú hefur hún verið færð yfir á langtímaverkefnin.  

6.7 Sjálfbærni 

Annað stórt markmið klasans er áherslan á sjálfbærni sem samkvæmt Saunes er ein stærsta 

áskorun alþjóðlegs tískuiðnaðar, verandi einn mest mengandi iðnaður heims. Þarna vill 

norskur tískuiðnaður standa framarlega og sér tækifæri til að leggja áherslu á þetta atriði og 

möguleika á að geta verið leiðandi á þessu sviði. Dyb bendir einnig á að þessi áhersla 

haldist í hendur við norska menningu og sé eitthvað sem auðvelt sé að byggja á eða eins og 

hann orðar það sjálfur: „það sem ég held að sé norsk leið, þú veist að lifa lífinu í sátt og 

samspili við náttúruna og veðrið.“  Það sé því ef til vill ekki flókið fyrir norska hönnuði að 

stuðla að nýsköpun á sviði sjálfbærni á alþjóðlegum mælikvarða. Saunes tekur fram að 

markmið hvað þetta varði séu margþætt og ábyrgðin liggi hjá alþjóðlegum tískuiðnaði í 

heild sinni. Hegðun neytandans þurfi að breytast, þörf sé á breyttum viðskiptamódelum og 

þörf fyrir nýsköpun sé gríðarleg hvað varði affall, notkun á mengandi efnum og 

framleiðslumagni. Þekking á þessu sé þó ekki endilega til staðar innan fagsins og því sé 

mikilvægt, eins og áður var komið inn á, að fá fjölbreyttari stéttir og manneskjur að borðinu 

en einungis þá sem hafa fagþekkingu í hönnunarhlutanum:  

 

Ég held að það erfiðasta sé í rauninni að, í fyrsta lagi þetta með að það verður að 

hafa í huga að fyrirmyndirnar hafa ekki þekkinguna til að sjá, eða að kerfið hefur 

ekki reynsluna og færnina til að taka þetta skref svo við þurfum að fá rétta fólkið 

með okkur. Við þurfum að fá rétta stuðninginn (Elin Katrine Saunes, munnleg 

heimild, 5. september 2018). 

 

Saunes bætir þó við að frá hennar bæjardyrum séð virðist framtíðin björt, hvað varði vilja 

fyrirtækja til að breyta áherslum sínum og vilja nemenda til að hafa áhrif á iðnaðinn. Næsta 

skref sé að móta skýra stefnu: „Við erum með alla þessa frábæru, ungu nemendur sem eru 

svo viljugir til að breyta iðnaðinum og við höfum svo mörg frábær merki sem sjá þörfina 
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fyrir að þróa sig í þessu breytta umhverfi svo ég held að þetta sér þarna. Ég held við þurfum 

bara að vinna stefnumiðað í átt að breytingum“ og bætir við að eitt langtímaverkefna 

klasans sem eigi eitt ár eftir í vinnslu snúist um það hvernig norskur tískuiðnaður geti orðið 

sjálfbærari. 

6.8 Útflutningur 

Verkefni klasans er snúa að útflutning eru af fjölbreyttum toga. Morseth tekur sem dæmi að 

í skýrslu megi sjá að þó nokkur námskeið hafi verið haldin og hver þróun á verkefni sem 

hafi að gera með aukin tengsl við japanskan markað hafi verið. Fullyrðingar Morseth styðja 

orð Saunes sem greinir frá fjölbreyttum verkefnum klasans er snúa að útflutning. Hún 

útskýrir að fyrirtækjum sé þjappað saman út frá þörfum og áherslum sem þau vilji byggja á. 

Til dæmis er ákveðinn hópur sem tekur þátt í þessu tiltekna verkefni sem snýr að 

japönskum markaði: „við héldum stórt námskeið um Japan vegna þess að það er fýsilegur 

markaður fyrir þó nokkur af merkjunum okkar. Við komum með Japan til Noregs“ og bætir 

við að í kjölfarið hafi langtímaverkefni farið í gang sem hjálpi fyrirtækjum að taka fyrstu 

skref inn á þennan tiltekna markað. Önnur verkefni eru síðan starfrækt sem snúa að öðrum 

mörkuðum:  

 

vanalega vinnum við með fyrirtækjum sem vilja fara inn á einn ákveðinn markað og 

við stýrum því þannig að það eru ekki allir sem taka þátt í öllum verkefnum. Það eru 

misjafnar áherslur, ólíkar þarfir, þannig að það er misjafnt milli verkefna (Elin 

Katrine Saunes, munnleg heimild, 5. september 2018). 

 

Annað dæmi um útflutningsverkefni er verkefni sem unnið er með fjórum ungum og 

efnilegum hönnuðum sem eiga það sameiginlegt að vera ekki formlegir meðlimir klasans 

sökum smæðar fyrirtækja sinna. Verkefnið er til tveggja ára og á þeim tíma sækja 

hönnuðirnir námskeið þar sem þeir skerpa á sinni hæfni hvað varðar þekkingu á 

viðskiptaþróun, virðiskeðju og uppbyggingu vörumerkja. Þannig undirbúa þeir sig fyrir 

útflutning ásamt því að móta sameiginlega stefnu og kynna síðan merkin undir sama þaki á 

tískuviku í París tvisvar á ári þar sem þeir komast í kynni við erlenda kaupendur. Hver 

hönnuður fær leiðbeinanda (e. mentor) sem veitir ráðgjöf á meðan verkefninu stendur 

(Norwegian Fashion Hub, 2018). Samkvæmt Morseth skiptir máli að þau fyrirtæki sem fari 

inn á sömu markaði á sama tíma í kjölfar þessara verkefna hafi sambærilega stefnu. Dyb er 

á sama máli og ítrekar að slíkt geti aðeins verið fyrirtækjum til framdráttar:  
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þetta verkefni, það að leiða okkur saman í áttina að þessari norsku stefnu, mér finnst 

það gott vegna þess að fólk, eins og við til dæmis, við förum að taka annars konar 

nálgun og hættum að horfa til útlanda og byrjum að einblína aftur á það sem gerir 

okkur einstök, þú veist, því það gerir okkur miklu meira aðlaðandi á nýjum 

mörkuðum heldur en ef við erum sífellt að keppa á sama sviði og önnur merki 

(Andreas Malo Dyb, munnleg heimild, 4. september 2018). 

 

Fyrirtæki hans hefur þó dregið í land með markmið hvað varða útflutning að svo stöddu en 

hann var kominn af stað með áform um sölu í átta löndum um allan heim áður en hann 

gerðist meðlimur klasans. Það hafi verið dýrmætt að læra í gegnum þá fræðslu sem klasinn 

hafi boðið upp á að mikilvægt sé að taka lítil skref þegar komi að útflutning. Þar sé, líkt og 

fram kemur í orðum Saunes, grundvallaratriði að velja vel hvaða markað eigi að fara inn á. 

Vænlegast til árangurs sé að hefja útflutning á einn nýjan markað og huga vel að 

undirbúningi og rannsóknarvinnu fyrir þann tiltekna markað. Hann nefnir einnig að mikil 

verðmæti felist í því að styrkja stöðu fyrirtækis á heimamarkaði í upphafi, það sé ákveðin 

æfing og prófraun í því hvort fyrirtækið sé tilbúið að fara inn á nýjan markað. Þetta eigi 

ekki síst við það hvað varðar að tryggja traust samstarf við framleiðendur þegar komi að 

afhendingartíma vöru:  

 

við stækkuðum mikið í Noregi en þá þurftum við, til að viðhalda því, að passa upp á 

að skórnir skiluðu sér á réttum tíma, þú veist, núna er stóra tímabilið okkar, 

haust/vetur, svo við erum með meira af skóm en við höfum nokkurn tíma verið að 

senda í verslanir svo ef við höldum áfram á þessum hraða þá þurfum við að passa 

upp á að við getum afhent allt á réttum tíma og verið góður birgir fyrir alla okkar 

kúnna, sem var erfitt þegar við vorum líka að reyna að einbeita okkur að nýjum 

löndum, nýjum mörkuðum osfrv (Andreas Malo Dyb, munnleg heimild, 4. 

september 2018). 

 

Aðspurð um áskoranir sem snúi að útflutning á norskri fatahönnun segir Morseth þær 

aðallega snúa að kostnaði. Það kosti mikla peninga að flytja út vöru og að fyrirtæki þurfi að 

vita inn á hvaða markað það ætli sér og hvers vegna. Afhverju þessi markaður þurfi þína 

hönnun og hvort fleiri fyrirtæki séu í svipuðum hugleiðingum og hvort grundvöllur sé fyrir 

samstarfi. Það sé þá eitthvað sem klasinn geti hjálpað til með, að gera vörumerki sýnileg á 

tilteknum markaði saman og aðstoða þau við að finna ný tækifæri. Af orðum hennar að 

dæma er mikilvægt að fyrirtæki sameinist ekki einungis um áherslur sem einkenni norska 
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tískuvöru heldur hópi sig saman og fari saman inn á nýja markaði. Það sé vænlegra til 

árangurs og má leiða líkum að því að það sé einnig vænlegra til möguleika á opinberum 

stuðning, þegar væntanlegur árangur sé í þágu fjöldans. 

6.9 Aðkoma stjórnvalda 

Dyb bendir á að áherslur stjórnvalda hafi áður fyrr verið fremur einhæfar þegar komið hafi 

að stuðningi og uppbyggingu á starfsgreinum og iðnaði: „Áherslurnar hér hafa verið á 

önnur verðmæti, eins og fisk og olíu. Svo það var heldur engin reynsla til staðar, hún var 

ekki til.“ Morseth nefnir einnig fisk- og olíuiðnað og bendir annars vegar á að ekki sé langt 

síðan áhersla hafi nánast eingöngu verið lögð á þær greinar. Framtíðarsýn stjórnvalda í dag 

sé hins vegar sú að Noregur eigi að standa framarlega á fleiri sviðum á alþjóðlegum 

mælikvarða til að auka sýnileika og verðmætasköpun. Sökum smæðar landsins sé 

sérstaklega mikilvægt að stuðla að samvinnu og klasamyndun sé kjörin leið til þess:  

 

Ef stefnan er á að vera sýnileg fyrir utan Noreg, þá er gott að vinna saman. Norskur 

iðnaður hefur hingað til aðallega verið sjávarútvegur, fiskur og olía og fólk veit 

ekkert um norska tísku  [...] en ef geirar standa saman verða þeir sterkari og það á 

við um alla frambærilega klasa sem vilja vera sýnilegri og öðlast möguleika á að 

vaxa og verða enn sýnilegri (Anne Cathrine Morseth, munnleg heimild, 4. 

september 2018). 

 

Morseth leggur þó áherslu á að aðkoma stjórnvalda sé aðeins í formi fjármögnunar, 

almennrar ráðgjafar og eftirlits en að faglegar ákvarðanir séu teknar af fagfólki innan 

klasans: „til að fá smáatriðin þarftu að tala við Elinu því mitt hlutverk er aðeins öðruvísi og 

stór þáttur í því er að ég treysti henni. Ég fæ góðar skýrslur og ég mæti á fundina og fylgist 

með sem áhorfandi vegna þess að það er það sem ég er og svo reyni ég að verða þeim úti 

um námskeið, þekkingu, upplýsingarnar sem þau vantar.“ Þarna lýsir hún vinnubrögðum í 

anda „Arm’s length“ reglunnar sem víða er farið eftir við styrkveitingar hins opinbera til 

menningar- og listastarfsemi. Reglan snýst um að halda ákveðinni fjarlægð milli 

stjórnmálamanna og fagaðila og á rætur sínar að rekja til Bretlands. Fagfólk fær þá fullt 

frelsi og traust til að stýra ákvarðanatökum út frá sinni þekkingu um það hvernig opinberri 

fjármögnun er ráðstafað. (Bell & Oakley, 2014, bls. 56). 
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6.10 Árangur 

Aðspurð hvort árangur klasans sé mælanlegur segir Morseth erfitt að segja til um það: „Við 

vinnum mikið í þessu og auðvitað vilja þau geta mælt sig, til að geta sýnt fram á að 

fjárfestingin sé að skila sér og styrkirnir eru mjög litlir miðað við það sem við fáum til 

baka,“ en bætir við að það sé þó gefin út skýrsla árlega þar sem farið sé yfir tölfræði (e. 

statistic) hvað varði fjölda meðlima, verkefna o.s.frv. „Þar eru sett inn raunveruleg dæmi 

um árangur, rannsóknar- og þróunarverkefni sem eru í gangi, útflutningstekjur. Við teljum 

þetta allt saman.“ Skýrslurnar og upplýsingarnar þar séu í raun mælitækið á árangur klasans 

og þar sé farið í orðum yfir það sem einnig væri hægt að setja upp í töflur. Saunes tekur 

fram að iðnaðurinn í heild hafi vaxið gríðarlega frá árinu 2014. Það sé þó ekki hægt að 

segja hvort það hafi með klasann að gera eða ekki en mælingar höfðu t.d. ekki verið gerðar 

fyrir stofnun hans en hún bætir við:  

 

það hafa nokkur merki verið stofnuð, merki hafa lifað af sem skiptir miklu máli, 

flest eru að vaxa og iðnaðurinn í heild hefur vaxið um 17% sem og útflutningur en 

það er auðvitað ekki hægt að segja að þetta sé allt klasanum að þakka. En það er 

samsetning mjög ólíkra, eða margra misjafnra atriða sem hjálpa til við að 

iðnaðurinn vaxi, eins og það að fyrirtækin eru orðin faglegri. Við vitum til þess að 

þau vinni meira saman, þau eru betri í viðskiptaþróun, í hönnuninni. Þetta eru 

nokkrir þættir sem verða til þess að iðnaður vex (Elin Katrine Saunes, munnleg 

heimild, 5. september 2018). 

 

Annað atriði sem Saunes telur fram sem árangur er breytt sýn nemenda í fatahönnun á 

atvinnumöguleika innan greinarinnar:  

 

Eitt verð ég samt að segja og það er að prófessor í einum af skólunum okkar sagði 

mér um daginn að í fyrsta skipti á hennar ferli hafi nemendur hennar, aðspurðir 

hvað þeir hyggðust gera að námi loknu, svarað því að þeir vildu ná sér í störf og 

þeir tryðu því að þau væru til staðar. Svörin hafa hingað til snúist um að fólk vilji 

vera hönnuðir með eigin merki, ég, ég, ég, en í ár hafi þó nokkrir verið á annarri 

línu og það í fyrsta skipti. Það er áhugavert að þau segi þetta, það er erfitt, en það er 

greinilega sjáanlegt að það eru tækifæri og að iðnaðurinn fer vaxandi (Elin Katrine 

Saunes, munnleg heimild, 5. september 2018). 
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6.11 Samantekt 

Segja má að ákveðin lykilorð hafi verið áberandi í viðtölum við stofnanda klasans, 

verkefnastjóra og ráðgjafa: stefna (e. strategy), verðmætasköpun (e. value creation) og 

þekking (e. competence). Sjónarmið meðlimsins studdi þetta þó orðin hafi verið minna 

notuð, enda er hans bakgrunnur og orðaforði af öðrum toga. Markmið klasans eru í 

samræmi við kenningar og fræði um klasa og ljóst að þörfin var mikil fyrir þær auðlindir 

sem til staðar voru - námið sem þegar er til staðar ásamt gamalli þekkingu sem hefur ekki 

verið nýtt í áratugi en ekki síst fólkið sem hefur sótt þessa menntun og þekkingu. Þetta fólk 

má kalla frumkvöðla sem hafði þann drifkraft og þá ástríðu sem nauðsynleg var til að koma 

verkefninu af stað. Það sem vantaði upp á var þó fleira fólk með fjölbreyttari þekkingu í 

þeim tengdu greinum sem nauðsynlegar eru til að byggja upp iðnað: viðskipta- og 

markaðsmálum, framleiðslu, alþjóðavæðingu, útflutningi og sjálfbærni. Sett var skýr stefna 

út frá rannsóknarvinnu á iðnaði í nágrannalöndum og markmið sem farið er eftir í öllum 

ákvarðanatökum innan klasans.  

 

Aðstandendur klasans leggja áherslu á að gagnvart stjórnvöldum hafi verið mikilvægt að 

sýna fram á virði greinarinnar og möguleikana þar. Fatahönnun flokkast jú sem skapandi 

grein en tengdar greinar eru fjölmargar og eiga minna skylt við skapandi greinar. Listræni 

hluti fagsins er gríðarlega mikilvægur, þetta veit fagfólkið en í þessu samhengi þótti 

nauðsynlegt að benda á að í tískuiðnaði geti töluverð verðmæti verið að finna á þeim 

sviðum er snúa að öðrum þáttum. 

 

Til þess að gerast meðlimur í klasanum þarf fyrirtæki að vera af ákveðinni stærðargráðu, 

eða millistórt. Einyrkjar eru ekki með í klasanum en þó eru unnin hliðarverkefni í samstarfi 

við unga og efnilega hönnuði í nafni klasans. Öll verkefni sem skipulögð eru á vegum 

klasans eiga það sameiginlegt að vera unnin út frá skýrri stefnu og ávallt eru 

langtímamarkmið höfð að sjónarmiði. Eitt af markmiðum klasans er að auka útflutning á 

norskri fatahönnun og má sjá 17% aukningu frá stofnun hans árið 2014. Meðlimir þurfa þó 

ekki að stunda útflutning til að geta talist hluti af klasanum og sá meðlimur klasans sem 

rætt var við stundar til dæmis ekki útflutning heldur nýtir samstarfið við klasann til að 

undirbúa fyrirtækið undir það skref með það að markmiði að gera það vel. 

Noregur er ekki stórt land á alþjóðamælikvarða en þó töluvert stærra en Ísland. Ísland á í 

sögulegu samhengi um margt sameiginlegt með Noregi þegar kemur að reynslu í 

uppbyggingu á starfsgreininni fatahönnun og útflutning, enda hafa áherslur landanna verið 
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aðrar í útflutningsgreinum og raunar svipaðar ef út í það er farið. Sá grundvallarmunur ríkir 

þó milli landanna í dag að í Noregi hefur markviss og sjáanleg uppbygging átt sér stað 

síðan um aldamót sem leitt hefur að stofnun tískuklasans í Osló. Þó að hér á Íslandi hafi 

ýmislegt verið gert til að efla fagið á svipuðum tíma, líkt og stofnun fatahönnunardeildar 

Listaháskóla Íslands og fagfélags fatahönnuða á Íslandi ásamt umfangsmikilli úttekt á stöðu 

fatahönnunar á Íslandi má ekki merkja sambærilega uppbyggingu hér síðan þá. Því má 

leiða líkum að því að það gæti reynst árangursrík leið að líta til klasamyndunarinnar í 

Noregi þegar kemur að uppbyggingu íslenska fatahönnunargeirans. Líkt og komið hefur 

verið inn á hjálpar smæð markaðarins hér á landi ekki beint til við uppbyggingu fagsins. 

Því má álykta að skýr stefna og sameiginlegar áherslur hvað varðar sérstöðu gætu orðið 

lykilatriði í slíkri uppbyggingu sem og að þjappa saman fólki og fyrirtækjum. Finna þarf út 

hvað íslensk fatahönnun getur staðið fyrir og jafnvel orðið leiðandi í og tefla því fram. 

Mergurinn málsins er samvinna. Í Osló er tískuklasinn miðja þeirrar samvinnu og virðist 

hún vera að skila árangri á þeim fjölbreyttu sviðum sem klasinn snertir. 
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7. UMHVERFIÐ Á ÍSLANDI 

7.1 Inngangur 

Líkt og áður hefur verið komið inn á ríkir opinber stefna í Noregi þegar kemur að 

uppbyggingu nýrra atvinnugreina þar í landi og leiðin sem farin hefur verið er skýr. Þar er 

áhersla lögð á klasa. Á Íslandi ríkir ekki slík stefna en hér á landi má þó finna nokkra klasa. 

Einn þeirra er Sjávarklasinn og lék rannsakanda forvitni á að kynnast starfsemi hans betur 

ásamt því að kanna þörfina hér á landi meðal fatahönnuða og fyrirtækja þeirra. 

Sjávarklasinn er dæmi um klasa sem byggir á þekkingu og reynslu út frá náttúruauðlind og 

rótgrónum iðnaði líkt og sjá mátti að algengara er í Noregi og þar er áhersla lögð á 

virðiskeðjuna, frumkvöðla og nýsköpun (Þór Sigfússon, munnleg heimild, 18. mars 2019). 

Rannsakandi tók viðtal við klasastjóra Sjávarklasans ásamt því að ræða við formann 

Fatahönnunarfélags Íslands, sem hannar einnig undir eigin nafni og er einn stofnandi 

verslunarinnar Kiosk sem var rekin í samstarfi nokkurra íslenskra fatahönnuða á árunum 

2010-2018, formann félags iðn- og vöruhönnuða á Íslandi sem er einnig einn stofnandi 

Víkur Prjónsdóttur og situr í stjórn Hönnunarmiðstöðvar og framkvæmdastjóra As We 

Grow sem er íslenskt fatahönnunarfyrirtæki. Viðtalsrammi var hannaður út frá niðurstöðum 

viðtalanna í Osló og út frá kenningum og fræðum um klasa. Fjölbreyttur bakgrunnur 

viðmælenda gerði það að verkum að misjafnar áherslur voru milli viðtala. Mikinn 

samhljóm mátti finna milli viðmælendanna annars vegar og niðurstaða viðtalanna í Osló 

hins vegar og ljóst að hér á landi eru þarfir og áskoranir iðnaðarins svipaðar. Hér á eftir 

verður farið yfir helstu niðurstöður. 

7.2 Staða og áskoranir 

Aðspurð um stöðu starfsgreinarinnar á Íslandi svarar Eygló Margrét Lárusdóttir formaður 

Fatahönnunarfélags Íslands því að hún hafi ekki breyst mikið frá því hún útskrifaðist úr 

Listaháskóla Íslands árið 2005 en Eygló var í öðrum árganginum sem útskrifaðist þaðan. Á 

þeim tíma hafi margir fatahönnuðir farið af stað og stofnað sín eigin fatamerki án þess að 

vita endilega hvað þeir væru að gera enda hafi lítið verið um störf. Hún telur landslagið 

ekki hafa breyst síðan þá hvað varðar framboð á störfum en þó séu nýútskrifaðir einhverra 

hluta vegna ekki að láta að sér kveða á sama hátt. Gréta Hlöðversdóttir, framkvæmdastjóri 

fatamerkisins As We Grow, telur eitt vandamálið tengjast menntuninni. Henni finnist lítil 

tenging bæði hvað varðar tengsl hönnunarkennslunnar við raunveruleikann sem og 

áherslanna í náminu við atvinnulífið. Hönnuðir þurfi að gera sér grein fyrir því að bransinn 

snúist ekki síður um viðskipti en hönnun. Hún bendir á að þetta séu tveir mjög ólíkir 
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heimar. Aðspurð hvað sé til ráða segir hún að hugsanlega mundi duga að leiða fólk meira 

saman til að auka líkur á því að það myndist teymi aðila með misjafna styrkleika. Ef 

hönnuðir ætli bara að vinna með öðrum hönnuðum og listamönnum þá sé erfiðara að ná 

langt heldur en þegar unnið er með fólki með mismunandi reynslu og menntun. Hún bætir 

við að „klasi væntanlega mundi þá vinna í því.“ Gréta telur einnig að hönnuðir þurfi að 

temja sér að hlusta á markaðinn og átta sig á þörfum viðskiptavinarins. Þetta sé stöðugt 

samtal við fólk og stundum finnist henni vöntun á því að hönnuðir hugsi út í það hvort og 

þá hvernig varan muni seljast. Hún bendir á að hennar starf hjá sínu fyrirtæki snúist að 

hluta til um þetta. 

 

Þór Sigfússon, klasastjóri Sjávarklasans, nefnir mikilvægi þess að klasi sé ekki lokaður 

vettvangur heldur þvert á móti og að hann telji að fatahönnun gæti jafnvel verið of þröng 

skírskotun á Íslandi. Til dæmis mætti víkka hugtakið út í hönnunargreinar sem stuðla að 

aukinni verðmætasköpun og nefnir þar sérstaklega skartgripahönnun og vöruhönnun. Hann 

nefnir dæmi um það að innan Sjávarklasans starfi matarfrumkvöðlar með vörur sem eru alls 

ekki einskorðaðar við fisk eða aðrar sjávarafurðir:  

 

Ég meina það eru ostafrumkvöðlar hérna og rabbarbarasultufrumkvöðlar og fleira 

og þetta hangir mjög vel saman. Þannig munum eftir því að þegar þú talar um 

fatahönnunarklasa að það getur vel verið að myndlistarmenn eigi súper erindi inn í 

þetta eða markaðsfólk, jafnvel lögfræðingar sem hafa bara áhuga á þessu, þannig 

það á ekki að hugsa þetta alveg súper þröngt (Þór Sigfússon, munnleg heimild, 18. 

mars 2019). 

 

Brynhildur Pálsdóttir formaður félags iðn- og vöruhönnuða á Íslandi lýsir svipuðu umhverfi 

í sínum geira og Eygló hér á undan og telur ekki að mörg störf bíði nýútskrifaðra 

vöruhönnuða. Það sem þyrfti að gera væri að byggja brýr úr náminu yfir í atvinnulífið. Hún 

útskýrir að það sé mjög sjaldgæft að fyrirtæki og stofnanir hér á landi séu að leita eftir 

hönnuðum og að þeir sem starfi sem vöruhönnuðir búi almennt til verkefnin sín sjálfir. Hún 

telur þar að auki mikla orku hönnuða fara í önnur verkefni en hönnunina sjálfa og lýsir 

áhyggjum yfir því að fólk nái almennt ekki að þróast í starfi. Mikill tími fari í 

hliðarverkefni sem þó séu nauðsynleg en margir gefist upp:  
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það eru bara X margir sem hafa þetta „drive“ í að vera endalaust að sækja um styrki, 

endalaust að búa til verkefni, endalaust að reyna að finna samstarfsaðila, endalaust 

að reyna að halda öllum boltunum uppi þannig að, þú veist, það er bara svolítið 

umhverfið (Brynhildur Pálsdóttir, munnleg heimild, 26. mars 2019). 

 7.3 Þörfin og umhverfið 

Aðspurður um þörfina fyrir stofnun Sjávarklasans á sínum tíma segir Þór að hann hafi 

óneitanlega þurft að sannfæra aðila innan geirans að hún væri til staðar. Samkvæmt 

rannsóknum hans í doktorsnámi hafi hann komið auga á göt í tengslaneti aðila í 

sjávarútvegi á Íslandi „þetta er svona náttúruauðlind og hún er takmörkuð og þar með er 

svona karakterinn í tengslanetinu dálítið svoleiðis líka.“ Sjávarútvegsfyrirtækin hafi til að 

byrja með ekki endilega talið þörf á fleiri fyrirtækjum heldur viljað halda sínum auðlindum 

svolítið fyrir sig og setur Þór það í samhengi með því að taka dæmi: „Það byrjar bara á því 

að fiskimaðurinn vill ekkert að allir séu að róa því það minnkar hans eða hennar hlut.“ 

Hann bætir við að það hugarfar hafi verið dálítið ríkjandi í greininni sem gerði það að 

verkum að tengslanet var almennt minna meðal þessara fyrirtækja en í öðrum greinum. Þau 

hjá Sjávarklasanum hafi séð ýmis göt í þessu tengslaneti og einsett sér að fylla upp í þau og 

telur Þór það vera eina megin ástæðu þess að þau hafi náð árangri. Lykilatriðið var og er að 

fara ofar upp í virðiskeðjuna og finna fyrirtæki sem geti komið að því. Þór nefnir sem dæmi 

vinnslu úr aukaafurðum í lyf og húðvörur sem hafi verið framandi á sínum tíma en svo hafi 

komið á daginn ýmislegt þar sem var vannýtt og nú væri verið að fylla upp í það gat. Að 

hans mati gæti það sama gilt um virðiskeðjuna í nýrri starfsgrein á borð við fatahönnun.  

 

En hvernig gekk þá að fá stærri fyrirtækin til liðs við sig á sínum tíma? Þór talar um að 

hann hafi verið fljótur að koma auga á það innan hvaða fyrirtækja var að finna aðila sem 

hann kallar leiðtoga, sáu möguleikana í hugmyndinni og voru tilbúnir til að taka áhættuna 

og vera með. Hann útskýrir að þessi stærri fyrirtæki séu ákveðnir bakhjarlar fyrir klasann 

þar sem meðlimagjald sé reiknað út frá veltu fyrirtækjanna. Þeir hafi alls ekki einsett sér að 

ná öllum stórfyrirtækjum inn í samstarfið og leggur áherslu á að mikilvægara sé að þessir 

leiðtogar sjái möguleikana í klasanum, þori og vilji breyta og séu tilbúnir að taka þátt í 

verkefnum án þess að þau séu endilega eyrnamerkt þeirra fyrirtækjum heldur séu leiðtogar 

sem þora og segja: „veistu ég er ekkert að biðja um að „logoið“ mitt verði allsstaðar, ég vil 

bara taka þátt í að bæta Ísland og bæta samkeppnisstöðu okkar og óbeint ætla ég þá að mitt 

fyrirtæki græði á því.“ 
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Aðspurð hverjir slíkir leiðtogar gætu verið þegar litið er til fatahönnunar nefnir Eygló þrjú 

útivistarfyrirtæki sem ákveðna risa innan geirans hér á landi: 66° norður, Cintamani og 

Icewear. Þór nefnir einnig 66° norður og Cintamani en telur það í raun stóru áskorunina, 

hvaða fleiri stórfyrirtæki gætu komið að fatahönnunarklasa og segir „þú átt ekkert mörg 

önnur sem geta orðið svona klárlega grunnur þar.“ Það gæti því verið ákveðið lykilatriði að 

vera opin fyrir víðtækari skírskotun og taka fleiri hönnunargreinar með inn í myndina og 

bætir við að það væri vænlegast til árangurs að hafa 20-30 fyrirtæki með frá byrjun til þess 

að dæmið gangi upp. Aðspurð nefnir Brynhildur fyrirtæki í víðara samhengi og telur til 

aðila á borð við Össur, Marel, BM Vallá sem og fyrirtæki sem byggja á landbúnaði og 

auðlindum eins og Mjólkursamsöluna, garðyrkjubændur, Landsvirkjun og 

ullarframleiðandann ÍSTEX. Hún telur hönnun eiga heima á öllum sviðum atvinnulífsins og 

segir: 

  

Því það er það sem að hönnun er. Hún snertir alla fleti samfélagsins þannig að 

svona stór batterí sem ættu að koma að hönnunarklasa er í rauninni bara allt 

„spektrúmið“ […] það sem að hönnuðir eru að þeir eru svona millistykki, þeir 

tengja rosa mikið […] og þeir kunna að miðla (Brynhildur Pálsdóttir, munnleg 

heimild, 26. mars 2019). 

 

Þór telur að þýðingarmest sé þó að fá leiðtogana með, topp tíu til dæmis og leggja út með 

að ná ákveðnu markmiði innan hálfs árs frá stofnun til að geta sýnt fram á árangur fljótlega. 

Aðspurð hverjir gætu verið þessir topp tíu nefnir Eygló útivistarfyrirtækin þrjú og bætir við 

fyrirtækjunum Farmers Market, As We Grow og Geysi. Hvort einhverjar tengdar greinar 

komi upp í hugann svarar hún því til að þar sé þá helst að nefna prjónaverksmiðjuna Glófa, 

ullarframleiðandann Ístex og sútunarverksmiðjuna á Sauðárkróki, ásamt textíldeild 

Myndlistaskólans í Reykjavík. Hún leggur áherslu á að mörg grasrótarfyrirtæki og einyrkjar 

séu starfandi en að þau þurfi hjálp við að komast upp úr grasrótinni. Aðspurð hvað annað 

fólk en hönnuðina þurfi til segir hún að hér vanti markaðsfólk og fólk sem hafi vit á sölu- 

og kynningarmálum. Einnig væri gagnlegt að fá aðstoð eða einhvers konar greiningu á því 

inn á hvaða markaði hver og einn ætti að fara og jafnvel hópa fólk saman eftir þeim 

áherslum. Orð Brynhildar styðja þetta og kemur hún inn á það að hér skorti þekkingu á 

sölu- og markaðsmálum og að hönnuði vanti tengingar við rétta aðila á erlendum 

mörkuðum. Gréta lýsir áhyggjum af því að hér á landi skorti fyrirtæki tengd hönnun sem 

gætu verið almennilegar stoðgrindur fyrir hönnunarklasa. Sjávarklasinn hafi verið byggður 
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upp af aðilum með talsvert meiri veltu en þau hönnunarfyrirtæki sem hér starfa. Það þyrfti 

því að leita í stærri fyrirtæki sem séu ekki endilega hönnunarfyrirtæki en geri út á hönnun 

og nefnir sérstaklega Össur og Bláa Lónið í því samhengi. Hún bætir við að Landsvirkjun 

gæti einnig komið að stofnun hönnunarklasa á Íslandi og að ef til vill mætti gera út á 

ákveðið þema, t.d. sjálfbærni eða umhverfisvitund, sem fyrirtæki vildu tengja sig við: 

 

Já sko málið er það að þegar kemur eitthvað svona „trend“ finnst mér eins og 

umhverfismál þá vilja allir taka þátt í því, allir pólitíkusar vilja sýna sig, vilja mæta 

og fyrirtæki vilja segja frá því og þetta verður svoldið svona snjóboltaáhrif og þá er 

spurning um að nýta eitthvað sem er í loftinu (Gréta Hlöðversdóttir, munnleg 

heimild, 27. mars 2019). 

7.4 Sérstaða 

Viðmælendur voru spurðir um sérstöðu og mikilvægi hennar. Gréta nefnir prjón og hefðir, 

að margir íslenskir fatahönnuðir séu að vinna með það sem innblástur en þó með 

framúrstefnulegum skírskotunum: „Klassíkt, hefðbundið en eitthvað „twist“.“ Lýsing 

Brynhildar á hugmyndafræði Vík Prjónsdóttur stemmir ágætlega við þessi orð þar sem 

unnið var með hefðir á nýstárlegan og lítríkan hátt líkt og áður var komið inn á. Gréta bætir 

við að litasamsetningar séu oft ólíkar því sem þekkist annars staðar „svona eitthvað 

öðruvísi og kannski svona meiri „kontrastar“ [...] svona skrítnar litasamsetningar.“ og að 

eitthvað frjálslegt (e. playful) einkenni oft íslenska hönnun. Eygló er á sama máli og segir 

að hér sé mikið af hönnuðum að gera flotta hluti: 

 

Eitthvað sem þú ert ekki að sjá annarsstaðar og það er svoldið líf í tuskunum, litríkt 

og skemmtilegt, þú veist það er eitthvað svona ákveðið, veit það ekki, frelsi eða 

skemmtun á bakvið það finnst mér hjá íslenskum hönnuðum, eitthvað svona 

„playfulness“ sko, það er hægt að spila svolítið með það til dæmis, þú veist, að 

markaðssetja þannig íslenska hönnun (Eygló Margrét Lárusdóttir, munnleg heimild, 

14. mars 2019). 

 

Hún bætir við að það væri kannski eðlilegra fyrir Ísland að markaðssetja íslenska hönnun 

sem hreina, náttúrulega vöru, innblásna af náttúrunni en það væri bara ekki alveg raunin. 

Að mati Grétu ættu íslenskir hönnuðir þó að gera út á sjálfbærni: „ ég mundi aldrei fara að 

hanna neitt sem væri bara einnota eða ekki í takt við þú veist það sem að þarf að gera í 

heiminum.“ Brynhildur er á sama máli og gagnrýnir hraðann í tískuheiminum og að Ísland 
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gæti staðið fyrir eitthvað annað: „Íslensk hönnun gæti gengið meira út á það, bara hæg, gera 

hluti hægt, gera þá vel og það eru örugglega til markaðir fyrir það.“ Gréta telur hraðann í 

tískuheiminum einnig vera stóra áskorun fyrir íslenska hönnuði: „Alltaf þessi krafa að það 

komi nýtt og nýtt og henda gömlu og setja á útsölu.“ Hún bætir þó við að neyslumynstur og 

kauphegðun fólks sé að breytast um allan heim, vefverslun sé t.d. að aukast sem og 

umhverfisvitund og krafan um gæði. Allt þetta gæti orðið að sérstöðu íslenskrar hönnunar. 

 

Aðspurður segir Þór fyrirtæki Sjávarklasans ekki vinna eftir neinni sérstakri stefnu heldur 

ráðist hún svolítið af áherslum fyrirtækjanna innan klasans. Nálgun klasastjóranna skipti 

einnig máli, að þeir leiti leiða til að tengja saman fólk og hvetji meðlimi til samvinnu. 

Sérstaðan verði þannig frekar til í gegnum þessi samstörf og með því að klasastjórar séu 

vakandi fyrir því að leita að sameiginlegum áherslum meðal ólíkra aðila og leiða þá saman. 

Þannig hafi orðið til ýmis áhugaverð verkefni innan klasans á lífrænan hátt, allt út frá því 

hvernig straumarnir eru hjá fyrirtækjunum sjálfum. Megináherslan sé þetta með að fara ofar 

í virðiskeðjuna og skapa ný verðmæti líkt og áður var komið inn á. 

7.5 Sölu- og markaðsmál 

Gréta segir starf sitt innan As We Grow mjög fjölbreytt: „mjög skemmtilegt, mjög mikil 

vinna þannig að maður þarf að skipta um marga hatta.“ Hún er lögfræðingur með 

sérhæfingu í fjármálum og MBA gráðu. Áður starfaði hún við að aðstoða hönnuði við að 

koma sér á framfæri í um 20 ár og útskýrir „þannig að ég er kannski ekkert alveg 

nýgræðingur í því og skil alveg, finnst ég alveg skilja hönnuði og „business“ fólk, sem er 

oft dálítið ólíkt fólk.“ Hún stofnaði As We Grow ásamt tveimur hönnuðum árið 2012. 

Aðspurð þá segir hún það ekki mjög algengt á Íslandi að stofnað sé fatamerki með 

viðskiptamanneskju í teyminu en það þekkist þó alveg og að þau fyrirtæki hafi verið 

lífsseig enda séu mörg verkefni auk hönnunarinnar sem huga þurfi að:  

 

þetta er svo mikill „business,“ […] þetta eru flutningsmál og markaðsmál og 

sölumál og þú ert kannski í sambandi við 70 búðir og svo ertu að innheimta og þú 

ert að senda reikninga og þú ert að tala við framleiðendurnar og þú ert í sölu- og 

markaðsmálum og þú ert í „pr“ málum og þetta er bara „crazy“ sko. Það verða að 

vera fleiri með þessi „skills“ (Gréta Hlöðversdóttir, munnleg heimild, 27. mars 

2019). 
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Hún segir þær hafa verið að leita eftir manneskju í flutningsmálin því það sé mikil áskorun 

en hana sé erfitt að finna hér á landi. Tolla- og flutningsmálin séu bæði flókin og 

kostnaðarsöm hvað varðar kostnað og hér á landi sé vöntun á manneskju sem sjái um þessi 

mál fyrir hönnuði. Það hafi verið mikil áskorun fyrir þær að koma þeim málum í farveg.  

Þór telur það alveg eins vænlegt til árangurs að byggja upp klasa út frá grein sem er ekki 

eins rótgróin og t.d. sjávarútvegur og bætir við að hér á landi sé mikil gróska í skapandi 

greinum, mikill áhugi og „framúrskarandi fólk á mörgum sviðum.“ Grunnurinn sé góður 

fyrir hönnunina sjálfa en vandamálið sé að hér er enginn iðnaður. Það þurfi þó ekki að vera 

forsendan heldur sé það miklu frekar hugarfarið sem þurfi að vera í lagi og ef „hausinn er 

rétt skrúfaður á hjá fólki þá er hægt að búa ýmislegt í kringum það.“ Orð hans styðja við 

orð Grétu þegar hann bætir við að hér séu þó ýmsar áskoranir sem allar greinar sem vilja 

byggja upp viðskipti og útflutning þurfa að kljást við og hafa að gera með smæð og 

staðsetningu landsins sem og vankunnáttu á sölu- og markaðsmálum inni í ákveðnum 

geirum. Brynhildur talar út frá reynslu þegar hún útskýrir áskoranir hvað varða sölu- og 

markaðsmál og bendir á að til að ná árangri þurfi innsýn og þekkingu í þessum málum fyrir 

hönnun:  

 

það sem vantar líka er bara svona einhverjar tengingar […] eins og þegar við vorum 

í þessu, þú veist, við fórum til Japan á vegum Íslandsstofu og Íslandsstofa búin að 

vera aðallega að markaðssetja íslenskan sjávarútveg og er bara örugglega alveg 

frábær í því skilurðu, eða var og er örugglega, en að markaðssetja íslenska 

hönnunarvöru í Japan, bara nei, alls ekki (Brynhildur Pálsdóttir, munnleg heimild, 

26. mars 2019). 

 

Gréta bendir á að vörumerki geti þurft að aðlaga sig að ólíkum mörkuðum sem þau fari inn 

á. Þannig selji þær meira úr ofnum efnum í Japan á meðan Norðmenn kaupi meira prjón. 

Huga þurfi að þörfum ólíkra viðskiptavina og það sé ákveðin áskorun að „halda fókus.“ As 

We Grow fór þá leið að taka snemma þátt í sölusýningu í París til að kanna áhugann á 

merkinu þar sem þær sáu alltaf fyrir sér að fara á erlendan markað. Þar hafi þær fengið 

góðan hljómgrunn og m.a. fundið umboðsmann frá Hollandi og myndað mikilvæg 

viðskiptatengsl.  Þær fara enn á sýningar, bæði í París og Japan til að hitta sína 

viðstkiptavini, umboðsmann og framleiðendur en að mati Grétu eru sölusýningar ekki 

endilega framtíðin þegar kemur að sölu og markaðssetningu á fatahönnun og að mörg 

merki séu hætt að fara á slíkar sýningar. Það sé dýrt og hægt sé að nýta peninga í aðra 
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markaðstengda hluti. Hún bendir á að íslenskir hönnuðir gætu jafnvel sameinast um nýja 

leið í þessum málum „ég held að við hérna gætum alveg komið með bara eitthvað alveg 

nýtt og það er svo spennandi.“  

 

Eygló kemur einnig inn á þekkingarleysi í sölu- og markaðsmálum og bendir á að 

landfræðileg staðsetning hjálpi ekki til. Íslenska fatahönnun skorti sýnileika á 

alþjóðagrundvelli og hönnuðina skorti þekkinguna til að stuðla betur að honum. Orð hennar 

styðja einnig orð Þórs þegar kemur að sköpunarkrafti Íslendinga: „af hverju við erum öll 

svona kreatív á Íslandi þú veist, þetta er bara þekkt dæmi þú veist, við eigum alveg heima á 

„international level standard“  [...] Það vantar einmitt ekki „talentið“ sko, okkur vantar ekki 

hönnuðina en allt hitt fólkið sko, okkur vantar hjálpina til að verða sýnileg sko.“  

 

Gréta kemur einnig inn á listræna hlið hönnunarinnar og bendir á að Hönnunarmiðstöð hafi 

unnið mikla og góða vinnu við að miðla henni á undanförnum árum, t.d. með hátíðinni 

HönnunarMars. Í raun sé það algjört þrekvirki hvað starfsfólk miðstöðvarinnar geti gert 

mikið fyrir lítið þar sem hún sé rekin á litlu fjármagni frá hinu opinbera. Hún veltir fyrir sér 

hvort hún ætti jafnvel að einbeita sér að því að sinna menningarhlutanum og hönnunarklasi 

gæti þá sinnt viðskiptahliðinni. 

7.6 Tengslanet 

En ríkir samheldni meðal hönnuða á Íslandi? Eygló talar um að tengslanetið sé gott og 

nefnir þar sérstaklega Kiosk hópinn og umræðuhóp á Facebook sem fatahönnuðir noti til að 

deila upplýsingum sín á milli. Hún hafi þó áttað sig á því nýverið að það séu fatahönnuðir 

inni í fyrirtækjum sem þekki ekki endilega til þessa tengslanets og má heyra ákveðinn 

samhljóm þarna við orð Þórs sem kemur inn á það hvað fólk eigi til að vera í þrengri 

hópum en það telur sig vera:  

 

Þrátt fyrir allt að þá er það vandi alls staðar hjá fólki og ekki síst í okkar litla landi 

að það talar ekki nóg saman. Það er bara á fésbók með sínum vinum og finnst það 

rosalega „open“ og eitthvað en staðreyndin er sú að þú ferð ekkert mikið út fyrir 

þinn rann (Þór Sigfússon, munnleg heimild, 18. mars 2019). 

 

Hann nefnir mikilvægt hlutverks klasastjórans í þessu samhengi og að með myndun klasa 

gerist það að það myndist aðgengi að öllum þeim pörtum sem þurfi til að láta dæmið ganga 
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upp. Hann hafi aðgang að auðlindunum og með réttum leiðum sé hægt að tengja þær saman 

og skapa enn meiri verðmæti. 

 

Varðandi það hvort samheldni ríki milli hönnuða segir Brynhildur svo vera en á hinn 

bóginn sé samheldni milli hönnuða og tengdra greina ekki endilega sjáanleg og bætir við að 

umhverfið sé óstöðugt og sennilega ekki nógu þroskað. Hún veltir fyrir sér hvort það hafi 

með smæð landsins að gera og rifjar upp að hafa lent í vandræðum við hönnun á umbúðum 

fyrir matvæli þar sem ekki var hægt að fá ákveðinn frágang gerðan því vélin væri ekki til: 

„Við þyrftum að vera hálf milljón til þess að það borgaði sig fyrir okkur að eiga þessa vél“ 

og bætir við að við slíkar aðstæður sé mikilvægur að vera skapandi og hugsa út fyrir 

rammann. 

 

As We Grow flutti nýverið í nýtt húsnæði en hafði áður leigt af Nýsköpunarmiðstöð á 

Hlemmi þar sem mikil samheldni hafi ríkt milli leigjenda. Gréta lýsir samfélaginu þar sem 

smækkaðri útgáfu af klasa þar sem ólíkir hönnuðir hafi leigt saman og hjálpað hvor öðrum 

með verkefni tengdum sínum áherslum. Þannig hafi grafískur hönnuður í húsinu aðstoðað 

þær með slíka vinnu og þær geta aðstoðað aðra t.d. við uppsetningu rafræns lagerkerfis. Þá 

hafi á einhverjum tímapunkti bæst við aðilar úr ferðaþjónustu sem pössuðu ekki eins vel 

inn og það hafi ekki virkað fyrir neinn. Því þurfi að huga vel að skírskotuninni þegar stofna 

eigi til klasa og passa upp á að víkka það ekki of mikið út: „Það þarf að vera eitthvað sem 

tengist hönnun eins og ljósmyndun sem getur þá myndað fyrir þig. Eitthvað svona sem að 

tengist, finnst mér. Þetta hjálpaði okkur allavega rosalega vel þetta klasasamstarf á Hlemmi, 

það virkilega hjálpaði okkur.“ 

7.7 Fjármögnun 

Aðspurð hvað vanti upp á til að greinin nái að blómstra hér á landi nefnir Eygló tvennt, 

annars vegar að einfalda þurfi skattamál, lækka virðisaukaskatt á íslenska hönnun og önnur 

skattatengd gjöld sem geta verið þung fyrir smáfyrirtæki. Gréta kemur einnig inn á 

virðisaukaskattinn og segir hann allt of háan. Hún nefnir til samanburðar að í Bretlandi sé 

enginn virðisaukaskattur á barnafötum og að í Danmörku sé ekki virðisauki á neinni 

danskri hönnun en hér á Íslandi sé ekki mikið gert. T.d. sé ekkert ýtt undir að fólk kaupi 

íslenska hönnun: 
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Það er bara enginn stuðningur. Hugsaðu þér ef við gætum boðið barnafötin án vasks 

að þá, við mundum selja miklu meira, því verðið skiptir máli. Þetta er eitthvað sem 

ég skil ekki af hverju er ekki gert því það er alltaf verið að tala um að ýta undir 

nýsköpun (Gréta Hlöðversdóttir, munnleg heimild, 27. mars 2019). 

 

Skattamál eru einmitt eitt af þeim verkefnum sem Þór nefnir að Sjávarklasinn hafi ákveðið 

að sinna ekki en þar gæti ólíkt bakland greinanna sem um ræðir þó gert greinarmun þar sem 

íslensk hönnun er ekki eins rótgróin í kerfinu og sjávarútvegur. Brynhildur kemur einnig 

inn á skattaumhverfi smáfyrirtækja og segir það furðulegt að ekki hafi t.d. verið tekið tillit 

til þess að Vík Prjónsdóttir hafi einungis verið að nota innlendar auðlindir, hráefni og 

framleiðslu og þannig stuðlað að aukinni verðmætasköpun. Hlutfall opinberra gjalda hafi 

verið jafnhátt og fyrir stórfyrirtæki og stjórnvöld gætu hlúað mun betur að litlum 

fyrirtækjum.  

 

Eygló nefnir að hér skorti stuðning og almennilega styrki til að komast út fyrir 

landsteinana. Styrkjaumhverfið mætti ganga meira út á það sem hún kallar þolinmótt 

fjármagn og að skortur sé á að verkefnum sé fylgt eftir til lengri tíma. Brynhildur talar líka 

um styrki, í fyrsta lagi það hvað það sé mikil vinna að sækja um þá og svo hvað upphæðir 

eru lágar og skefur ekki ofan af því þegar hún segir að „það gæti alveg eins verið að henda 

pening út um gluggann þú veist, þetta eru alltof litlar upphæðir.“ Hún bætir við að þessir 

styrkir hafi ekki verið að skila tilsettum árangri og þar spili sennilega vanþekking á 

markaðssetningunni inn í. Hún nefnir einnig að við ættum að líta til nágrannalandanna og 

læra af þeim, þar sé heilmikil þekking á þessu sviði. Gréta segir styrki þó hafa skipt 

sköpum fyrir As We Grow, þær hafi fengið mikið af styrkjum og þeir hafi nýst í verkefni 

sem þær hefðu annars ekki getað framkvæmt. Hún bendir þó á að það sé mikil vinna sem 

fylgi því að sækja um þessa styrki eða öllu heldur að það sé  

 

ekkert smá mál að sækja um þessa styrki. Maður bara tekur bara frá marga daga úr 

vinnu til þess að sækja um þessa styrki […] þetta er brjáluð vinna og Excel 

útreikningar og ég meira að segja, að ég er lögfræðingur með master í 

viðskiptafræði og ég hef þurft að fá aðstoð við að sækja um þessa styrki. Þetta er 

sko ekki gert fyrir hönnuði (Gréta Hlöðversdóttir, munnleg heimild, 27. mars 2019). 
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Aðspurð um styrkjaumhverfið hér á landi nefnir Eygló Hönnunarsjóð og listamannalaun en 

það séu fremur litlir sjóðir. Verkefnum sé ekki endilega fylgt eftir og það sé synd. Henni 

finnist glötuð tækifæri fylgja þessu og fleiru. Til dæmis hafi lítið verið gert til að kynna 

íslenska hönnun fyrir öllum þeim ferðamönnum sem koma til landsins en að hún hafi 

reyndar fyrir hönd um 30 annarra rekstraraðila í miðbænum sótt um styrk fyrir 

sameiginlegu átaksverkefni en ekki fengið og bætir við: „Ég hafði reyndar engan tíma til að 

vinna í umsókninni og hún var ekki góð.“ Aðspurð hvort reynslan hafi sýnt að það gæti 

virkað, að sækja um hærri styrki fleiri saman þá neitar hún því en telur það óvitlaust, 

sérstaklega ef um er að ræða útflutningsverkefni „að þá er ekki bara einhver einn og einn að 

sækja um einhverja milljón hér og þar heldur er kannski, þú veist, þessi og hinn vilja fara til 

Þýskalands eða eitthvað skilurðu og þá að þjappa þeim saman.“ Aðspurður um styrki fyrir 

meðlimi Sjávarklasans nefnir Þór tækniþróunarsjóð sem hafi fjármagnað mörg áhugaverð 

verkefni og telur hann sjóðinn sem og aðra samkeppnissjóði algjöran lykil að árangri 

klasans. Hann nefnir það einnig að innan klasans starfi aðilar sem hjálpi öðrum að sækja 

um styrki.  

 

Gréta talar um að innan litla klasans sem As We Grow tilheyrði á Hlemmi hafi líkt og í 

Sjávarklasanum verið manneskja sem hún hafi getað leitað til með styrkumsóknir og það 

hafi hjálpað þeim mikið. Styrkirnir sem þær hafi fengið hafi gert það að verkum að þær hafi 

ekki þurft að fá inn fjárfesta en þær séu þó farnar að huga að því núna. Það gæti þó reynst 

flókið þar sem ekki séu mörg dæmi um það að fjárfesting í íslensku fatahönnunarfyrirtæki 

hafi borgað sig og að greinin hafi jafnvel hlotið skaða af því hvað varði trúverðugleika. 

Hún hafi heyrt talað um það að fjárfestar forðist að fjárfesta í fyrirtækjum í eigu hönnuða 

en það beri vott um þröngsýni þar sem hönnuðir geti verið eins ólíkir og þeir eru margir.  

7.8 Stjórnvöld 

Þór skilgreinir klasa sem viðskiptahraðal og talar um að það sé nýtt módel hér á Íslandi þar 

sem fyrirfinnast meira félaga- og hagsmunasamtök. Klasar hafi þau áhrif í greinum að 

samskipti og traust milli fólks leiði til þess að eitthvað nýtt verði til. Hann tekur fram að 

Sjávarklasinn sé ekki í því að sinna verkefnum almennra hagsmuna- og félagasamtaka eins 

og samskipti við ríkisvaldið og skattamál. Það hafi þurft að selja meðlimum svolítið 

hugmyndina um þetta:  
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Fólk er svo vant því að bara setjast niður á fundi og eins og fyrstu fundirnir mínir þá 

voru menn sem sögðu sko Þór, gaman að þessu en ég sé ekki fulltrúa stjórnvalda við 

þetta borð og þá vildu þeir bara eins og alltaf á öllum svona fundum bara meira eða 

minna beina sjónum sínum að stjórnvöldum. Hvað væri að hjá stjórnvöldum, hvað 

þyrfti að gera, þegar grunnhugmynd klasa er sú að menn setjist niður og segi: 

Getum við gert eitthvað saman (Þór Sigfússon, munnleg heimild, 18. mars 2019). 

 

Þór bætir við að þetta sé svolítið ný hugsun á Íslandi sem fólk þurfi að venjast en að hún sé 

engu að síður mikilvæg í nútíma atvinnulífi og eigi vel við fólk. Aðspurður hvernig stærri 

fyrirtæki hafi tekið í hugmyndina um klasasamstarf hafi þau verið mjög jákvæð en bætir 

við að hugmyndin hafi verið framandi fyrir mörgum sem hafi þurft að venjast tilhugsuninni 

um þessa hugmyndafræði. Eftir því sem fleiri bættust í hópinn hafi þó orðið auðveldara að 

selja þeim næsta hugmyndina því þá hafi verið hægt að nefna aðra aðila sem ætluðu að vera 

með. Þór telur það ekki síður hafa skipt máli að hafa grasrótina með, frumkvöðlana og 

segir: „Ég held að stærsti lærdómurinn fyrir mér er kannski bara hversu þýðingarmikið það 

er að hafa þessa, hafa þessa frumkvöðla nálægt sér og að hafa þessa leiðtoga líka nálægt sér 

og búa svona til lítið tengslanet.“ Hann leggur áherslu á að meðlimir klasa séu þeir sem búi 

hann til, miklu frekar en hið opinbera. Reynslan hafi sýnt að lítil hjálp sé þar því samskiptin 

geti verið tímafrek „við í rauninni bara áttuðum okkur á því að við gætum aldrei orðið til ef 

þetta ætti að byggjast allt á opinberum framlögum og öðru slíku“ og bætir við að í raun og 

veru hafi hann ekki viljað of mikla aðkomu ríkisins að stofnun klasans, bæði vegna þess að 

hann vildi ekki að málefni klasans yrðu pólitísk og einnig vegna þess að hann taldi það geta 

hægt á framgangi mála:  

 

það verður bara að segjast að það verður aldrei neitt úr þessu ef þetta á að verða, sko 

í fyrsta lagi vildi ég heldur aldrei að einhver stjórnmálamaður eða ráðherra eða já, 

væri svona eigandinn að þessu […] síðan hafa komið fimm ráðherrar í 

sjávarútvegsmálum eða nýsköpun sko og þá væri bara næsti ráðherra ekki eins 

spenntur og eitthvað, þannig að ég hef aldrei treyst því að hafa svona 

stjórnmálavinkil of nálægt okkur sko (Þór Sigfússon, munnleg heimild, 18. mars 

2019).  

7.9 Grasrótin 

Varðandi það hvernig verkefni fara af stað innan Sjávarklasans nefnir Þór mikilvægi 

grasrótarinnar og frumkvöðlaandann sem skipti höfuðmáli. Það sé hlutverk klasastjórans að 
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koma auga á áherslur í hugmyndavinnu og leiða fólk saman en ekki að segja fólki hvað það 

eigi að vera að gera. Gróskan stýri þannig för en klasastjórar sjái til þess að samstarfsaðilar 

finnist og fjármagn fáist. Innan klasa séu aðilar sem geti aðstoðað við þetta og allir þá 

einbeitt sér að því sem þeir eru bestir í, líkt og áður var komið inn á, þ.m.t. grasrótin:  

 

markmið klasans í upphafi var í rauninni bara og „missionið“ var bara að tengja 

saman og búa til eitthvað nýtt og síðan í rauninni bara þegar við fórum að sjá hvað 

varð til úr þessum tengingum þá fengum við svona „mission“ til dæmis um 100% 

nýtingu. Það var ekki fyrr en við sáum sko grasrótina vinna í því að við sáum bíddu 

hér er klárlega komið svona mynstur, munstur sem við segjum að er hérna hluti af 

okkar framtíðarsýn. Þannig að í stað þess að þetta væri svona „top down“ þá var 

þetta dálítið „bottom up“ (Þór Sigfússon, munnleg heimild, 18. mars 2019).   

 

Eygló stofnaði verslunina Kiosk sem er dæmi um svona „bottom up“ verkefni ásamt fleiri 

ungum hönnuðum sem útskrifuðust um líkt leyti og hún og ráku á árunum 2010-2018: 

 

Við byggðum það upp sjálf, það kom enginn og sagði okkur hvað við ættum að 

gera, þá hefði það líka verið allt annað og í raun og veru held ég að það að þetta hafi 

bara verið grúppa af hönnuðum að það hafi gert það svona stórkostlegt (Eygló 

Margrét Lárusdóttir, munnleg heimild, 14. mars 2019). 

 

Eygló nefnir dæmi um það að hönnuðir innan Kiosk hafi sent vörur saman í svokölluð „pop 

up“ erlendis, til dæmis í Berlín og Tokyo og fengið umfjallanir í tímaritum á borð við 

Vogue. Vík Prjónsdóttir er annað dæmi um „bottom up“ verkefni sem Brynhildur stofnaði 

til ásamt fleiri hönnuðum árið 2005. Víkurprjón var prjónaverksmiðja rekin á Vík í Mýrdal 

og gerði til dæmis út á að framleiða hvíta sportsokka sem seldir voru í verslunum hér á 

landi. Þegar Bónus fór að framleiða svipaða sokka í Kína missti Víkurprjón þessa tekjulind 

og á svipuðum tíma sýndi hönnunarteymi Brynhildar áhuga á því að þróa vörur í 

verksmiðjunni. Framkvæmdastjóri verksmiðjunnar tók vel í það og hleypti hönnuðunum 

inn í verksmiðjuna. Teymið vildi nýta auðlindina sem var til staðar, ullina og vélarnar, til 

að þróa eitthvað nýtt:  

 

vörur fyrir nútímakúnna […] með vísun í upprunann en ekki með vísun í einhverja 

gamla tíma þú veist þetta átti bara að vera um staðinn, um söguna, um bara 
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andrúmsloftið og við ætluðum ekki að festa okkur í einhverjum sauðalitum og 

ríghalda í einhverja lopapeysu heldur bara halda áfram, þróa nýjar vörur og það er 

það sem vð gerðum (Brynhildur Pálsdóttir, munnleg heimild, 26. mars 2019). 

 

Vörurnar vöktu athygli út fyrir landsteinana og Brynhildur lýsir því hvernig 

hönnunarverkefni varð hálfpartinn óvart að fyrirtækjarekstri:  

 

þetta var bara verkefni sem við ætluðum bara að gera og alltíeinu fór boltinn að 

rúlla og kom rosa áhugi frá útlöndum og alltíeinu vorum við farin að ferðast um og 

sýna þessi teppi og fólk vildi kaupa þau og alltíeinu var þetta orðið að einhverju 

fyrirtæki svona dálítið óvart og við sem hönnuðir vorum ekki beint ekki, höfðum 

ekkert lagt upp með að fara í einhvern „business“ (Brynhildur Pálsdóttir, munnleg 

heimild, 26. mars 2019).   

 

Líkt og Brynhildur kemur hér inn á er e.t.v. ekki alltaf ætlunin að hönnunarverkefni þróist 

yfir í viðskipti. Bæði Kiosk og Vík Prjónsdóttir, eru dæmi um verkefni sem stofnað var til 

af hönnuðum og teymin samanstóðu einungis af hönnuðum. Gréta telur að hlutfallið ætti 

jafnvel að vera tveir í viðskiptahliðinni á móti einum hönnuði. Þór kemur inn á það að 

smæð Íslands geti einmitt verið styrkur á upphafsreitum þegar hugmyndir eru að verða til 

en þegar komi að sölu- og markaðsmálum þá verði smæðin og fjarlægðin okkur erfið og þar 

að auki sé dýrt að vera á Íslandi. Framleiðslumálin séu einnig flókin og áætlað magn sé stór 

áskorun fyrir fatahönnuði. Hér séu því miður of mörg dæmi um það að sala og útflutningur 

sé að klikka á því atriði að fyrirtæki anni ekki eftirspurn vörunnar og að hún einfaldlega 

klárist. Hann veltir því einnig fyrir sér hvort hér verði e.t.v. til óþarflega mörg vörumerki og 

bætir við:  

 

ég hefði viljað sjá svona klasa hugmyndafræðina koma betur inn í sölu- og 

markaðsmál og jafnvel „branding.“ Að það séu ekki allir að þvælast bara með sitt 

„brand“ sem er auðvitað lúkkar voða vel og er gaman að og allir búnir að setja 

frænda sinn eða frænku í að gera nýtt „logo“ og nýtt „brand“ og svona en það væri 

doldið sniðugt ef fólk gæti sameinast um meira og orðið svona breiðari lína. Það er 

svona krafa um það mjög víða (Þór Sigfússon, munnleg heimild, 18. mars 2019). 
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Samkvæmt Þór er það grundvallarvinna klasa að leita uppi það sem hann kallar 

lághangandi áherslur eða „lowhanging fruit strategy.“ Það gerist annaðhvort með því að 

forsvarsmenn klasans komi með hugmynd sem þeir telji að eigi erindi inn í fyrirtækjahóp 

eða að hugmyndin komi frá fyrirtækjunum sjálfum og bætir við að það sé „akkúrat eins og 

svona fatadæmi gæti gengið upp, fatahönnun eða hönnun í víðari skilningi.“ Hann leggur 

einnig áherslu á mikilvægi klasastjórans og færni hans í að koma auga á sameiginlegar 

áherslur meðal fyrirtækja og að það gæti verið gott til að byrja með í klasasamstarfi. Þannig 

hafi þau hjá Sjávarklasanum uppgötvað snemma að innan klasans voru nokkur 

tæknifyrirtæki sem höfðu mikinn áhuga á grænni tækni en höfðu ekki endilega gert mikið í 

því að kynna sig sem græn tæknifyrirtæki. Þeim var þjappað saman og kynnt sameiginlega 

með þessum áherslum og það hafi orðið til þess að þau fóru að hugsa meira um sig sem 

slík.  

 

Líkt og áður var komið inn á bendir Þór á mikilvægi þess að klasi sé uppbyggður af 

blönduðum aðilum, stórum og litlum fyrirtækjum. Mikil áhersla hafi verið lögð á þetta 

þegar Sjávarklasinn var stofnaður. Meðlimagjald sé metið út frá veltu og samkvæmt Þór 

greiða því stærstu fyrirtækin um eina milljón króna á ári á meðan þau minnstu greiði um 60 

þúsund krónur á ári. Það sé mikill munur þar á milli og því hafi skipt megin máli að fá 10-

15 öfluga aðila sem þó voru það margir að klasastjórinn varð aldrei háður einhverju einu 

fyrirtæki. Hann bætir við að svo hafi verið fyrirtæki og einstaklingar sem borguðu ekki neitt 

en klasinn væri samt sem áður að vinna mikið með þeim:  

 

Stundum vegna þess að við getum búið til fyrirtæki sem getur hugsanlega verið 

„business“ fyrir okkur eða þá bara að við teljum þetta vera hluta af okkar starfsemi 

að vera svona eins og frumkvöðla, deigla fyrir frumkvöðla og stóru fyrirtækin fatta 

það bara að þetta er partur af því sem þau vilja búa til. Þó þau hafi ekki beinan hag 

af því á morgun sko (Þór Sigfússon, munnleg heimild, 18. mars 2019). 

 

Gréta telur einnig grundvallaratriði að blandaðir aðilar kæmu að klasa með fatahönnun eða 

víðari skírskotun í hönnun, bæði hvað varðar stærð og einnig bakgrunn. Hún telur bera á 

vissum fordómum meðal hönnuða og skapandi greina gagnvart viðskiptafólki sem 

sennilega byggist á þekkingarleysi. Hver starfsgrein sé jafn merkileg og þegar fólk átti sig á 

því þá sé hægt að vinna saman og fá það besta úr úr hverjum og einum. Hún bætir við að 
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hún hafi fulla trú á að hönnunarklasi gæti virkað svo fremi sem ólíkir aðilar yrðu fengnir að 

borðinu en það eina sem hún hefði áhyggjur af væri hvernig staðið yrði að fjármögnun:  

 

Galdurinn er þá líka að raða saman fólki sem að þú veist getur, sem hefur áhuga að 

vinna saman og tengist eins og ég segi í Össur að þá er alltaf verið að hanna þannig 

að þeir eru svona aðilar sem mundu kannski hafa áhuga að koma inn í svona (Gréta 

Hlöðversdóttir, munnleg heimild, 27. mars 2019). 

 

Aðspurður segir Þór það eina sem sé í raun nauðsynlegt áður en stofnað væri til klasa sé að 

tryggja fjármögnun frá nógu mörgum meðlimum til þess að klasastjórinn geti fengið greidd 

laun. Klasi sé fyrst og fremst klasastjóri sem myndi í kringum sig stjórn og vettvang og 

komist þannig á flug. 

7.10 Samantekt 

Líkt og komið var inn á í inngangi mátti merkja töluverðan samhljóm milli viðmælenda á 

Íslandi og í Osló. Umhverfi starfsgreinarinnar fatahönnunar hér á landi virðist svipað og í 

Noregi áður en stofnað var til tískuklasans í Osló, þá sérstaklega er litið er til áskoranna. 

Miðað við orð viðmælenda á Íslandi er ljóst að hér skortir þekkingu og færni í sölu- og 

markaðsmálum þá sérstaklega þegar litið er til útflutnings. Íslenskum markaði er lýst sem 

óstöðugum auk þess sem smæð hans hjálpar ekki til. Auðlindir eru einnig af svipuðum toga 

og í Noregi og birtast í formi töluvert nýuppsprottinnar fagþekkingar í hönnun. Enginn 

skortur er á skapandi fólki eða miðlun sköpunarinnar, t.d. með hjálp Hönnunarmiðstöðvar 

en þekkingu skortir á öðrum sviðum tengdum viðskiptahliðinni.  

 

Lýsing Þórs á uppbyggingu Sjávarklasans var ekki ósvipuð lýsingum á norska 

tískuklasanum þar sem fyrirtæki þurfa að vera af ákveðinni stærðargráðu til að geta talist 

meðlimir. Báðir aðilar hleypa þó einyrkjum og frumkvöðlum að starfsemi klasanna með 

öðrum hætti. Áskorun hér á landi fyrir fatahönnunariðnaðinn er smæð og fjöldi fyrirtækja, 

bæði hvað varðar stærri aðila sem gætu stutt rækilega við klasann sem og fjölda millistórra 

fyrirtækja í fatahönnun hér á landi. Ein leið væri að víkka skírskotun klasans yfir í klasa 

hönnunargreina sem gera út á viðskipti með vörur og stuðla þannig að verðmætasköpun og 

auknum útflutning á íslenskri hönnun.  

 

Ljóst er að áskoranir tískuiðnaðarins eru miklar á heimsgrundvelli. Samkvæmt 

viðmælendum er vilji og von til þess að með réttum aðferðum gæti íslensk hönnun staðið 
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fyrir nýjum hugmyndum bæði hvað varðar sjálfbærni og viðskipti. Leiða má líkum að því 

að með auknu samtali meðal allra þeirra einyrkja og litlu fyrirtækja sem hér á landi starfa 

væri hægt að þróa þær hugmyndir áfram. Það sem vantar þó eru fleiri raddir að því borði 

með þá þekkingu sem skortir. Talað er um skort á iðnaði og framleiðslu hér á landi en þann 

skort má einnig líta á sem kost og ákveðið forskot. Ólíkt mörgum nágrannalöndum okkar 

eru íslenskir hönnuðir t.d. ekki hjól í keðju umhverfisspillandi iðnaðar sem nauðsynlegt er 

að viðhalda fyrir hagkerfið. Þvert á móti mundi verðmætasköpun í íslenskri hönnun eflaust 

geta stuðlað að breytingum með réttum verkfærum. 
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8. UMRÆÐA 

En víkjum þá aftur að rannsóknarspurningunni – hvort íslenskur fatahönnunarklasi að 

fyrirmynd þess norska gæti stuðlað að framgöngu greinarinnar hér á landi og aukið 

verðmætasköpun. Eins og fram hefur komið sýna rannsóknir að klasar stuðli að aukinni 

samkeppnishæfni og skapi yfirburði þeirra greina sem taki þátt í slíku samstarfi. Ljóst er að 

þörf er á aukinni verðmætasköpun og samkeppnishæfni ef efla á íslenskan 

fatahönnunargeira en óvíst er þó hvort og þá hvernig klasi gæti leyst vandamál hans. 

Samkvæmt viðmælendum á Íslandi eru þau helstu:  

 

1. Þekkingarleysi á nauðsynlegum þáttum sem snúa að sölu- og markaðsmálum, 

útflutningi og kynningarmálum 

2. Skortur á trúverðugleika og skilningsleysi stjórnvalda og almennings á þeim 

verðmætum sem geta falist í íslenskri hönnun og endurspeglast m.a. í 

styrkveitingum 

3. Flókið rekstrarumhverfi lítilla fyrirtækja hvað varðar skattamál o.fl.  

4. Smæð heimamarkaðar og vaxtarörðugleikar henni tengdir 

5. Lítil tengsl milli menntunar og atvinnulífs 

 

Saman gera þessi vandamál það að verkum að fyrirtæki staðna í grasrótinni og virðist 

iðnaðurinn að mörgu leyti hafa verið fastur í sama hjólfari síðan um aldamót. Þó virðist 

vilji til uppbyggingar hafa verið um það leyti með stofnun fatahönnunardeildar 

Listaháskólans, stefnumótun sem leiddi af sér stofnun Fatahönnunarfélags Íslands og 

formlegri úttekt á stöðu íslenskrar fatahönnunar en svo virðist sem ákveðnum þáttum hafi 

ekki verið fylgt nógu vel eftir. Þegar litið er til Noregs má sjá að mikill samhljómur ríkir 

milli þeirra áskorana sem íslenskir viðmælendur lýsa og þeim vandamálum sem 

forsvarsmenn tískuklasans í Osló komu auga á í sinni undirbúningsvinnu og stuðla að því 

að leysa. Lykilatriði klasans eru: 

 

1. Verðmætasköpun: Áhersla er lögð á viðskiptatengd mál fatahönnunar sem var 

ábótavant. Sjá má 17% vöxt frá stofnun 

2. Þekking: Vandamál sem snúa að skorti á þekkingu í sölu- og markaðsmálum eru t.d. 

leyst með því að fljúga þá þekkingu inn að utan 

3. Stefna: Klasinn starfar út frá skýrri stefnu 
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4. Trúverðugleiki: Undirbúningsvinna snerist um að sýna fram á verðmætin sem gætu 

falist í norskri fatahönnun. Ríkið hefur tekið afstöðu með þeim og trúir á þau  

5. Innviðir: Uppbygging á nýju rekstrarumhverfi sem áður var ekki til. Náin samvinna 

við tengda aðila, allt frá menntun yfir í flutningsfyrirtæki 

6. Landfræðileg staðsetning: Klasinn og meðlimir hans eru í Osló, ekki dreifðir um allt 

land og stuðlað er að því að styrkja stöðu geirans með því að þjappa fyrirtækjum og 

tengdum aðilum saman 

8.1 Hvað er til ráða? 

Samkvæmt íslenskum viðmælendum er það vanþekkingin á sölu- og markaðsmálum sem er 

stærsta áskorunin hér á landi, hvort sem við á um innlendan markað eða útflutning. Þetta 

virðist ekki hafa breyst síðan úttekt var gerð á stöðu fatahönnunar árið 2002 og telst því 

ólíklegt að aðilar með slíka sérþekkingu gætu orðið meðlimir klasans. Ef litið er til 

demantskenningar Porter í þessu samhengi má segja að þarna sé ákveðið gat í 

innviðauppbyggingu fatahönnunargeirans þ.e. einu af fjórum nauðsynlegum skilyrðum 

klasa: tengdar atvinnugreinar. Þetta gerir það að verkum að umhverfi klasans mundi e.t.v. 

ekki teljast fýsilegt en önnur skilyrði virðast þó uppfyllt að einhverju leyti. Það er þó ekki 

hægt að útiloka þann möguleika að þekkingin sé til staðar hér á landi og að aukið samtal og 

meiri samvinna geti stuðlað að því að hún finnist, nýtist, viðhaldist og eflist.  

 

Markmið tískuklasans í Osló hefur frá upphafi verið að einbeita sér að viðskiptahlið 

fatahönnunar og að fá fleiri tengdar atvinnugreinar að borðinu til að auka verðmætasköpun. 

Grundvallaratriði hefur verið að efla þá veikleika iðnaðarins sem voru til staðar fyrir 

stofnun klasans. Mikinn samhljóm mátti finna með áskorunum íslenskra fatahönnuða og 

þeim vandamálum sem norskir viðmælendur lýstu. Tískuklasinn í Osló hefur stuðlað að 

lausnum á vandamálum tengdum sölu- og markaðsmálum t.a.m. með því að sækja 

þekkingu út fyrir landsteinana. Þannig hefur orðið til samstarf við Bocconi háskólann í 

Mílanó þar sem norskir aðilar sækja reglulega námskeið í tískuviðskiptum og einnig eru 

sérfræðingar frá ákveðnum markaðssvæðum fengnir til að fræða fyrirtækin í undirbúningi 

fyrir útflutning. Fyrirtækjum er þá þjappað saman eftir því hvert þeir hyggjast stefna með 

sín viðskipti og ef hópur myndast inn á sama markaðssvæði er kominn grundvöllur fyrir 

samstarfi og fyrir því að fá slíka innsýn og leiðbeiningar að utan.  

 

Samsetning meðlima tískuklasans í Osló er mjög í anda klasafræðanna og þeirra dæma sem 

nefnd voru í kaflanum hér á undan um kenningar í þeim fræðum, t.d. frá Porter (1998) um 
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ítalska klasann í leðurtískuiðnaði. Innan norska klasans má auk fatamerkjanna finna 

fyrirtæki tengd framleiðslu á textíl og fatnaði, dreifingaraðila, opinberar stofnanir og 

háskóla en einnig aðila tengda umhverfismálefnum og öðrum skapandi greinum. Þegar litið 

er yfir Arena klasana í Noregi má sjá töluverð dæmi um klasa sem myndaðir hafa verið 

kringum hinar ýmsu skapandi greinar. Á því má sjá að sú umræða sem uppi hefur verið um 

aukið vægi skapandi greina hefur verið tekin til greina og sett í vissan farveg í Noregi. Þó 

fatahönnun sé skapandi grein þá byggir hún einnig á lögmálum um framleiðsluaukningu og 

viðskipti (Ágúst Einarsson, 2012, bls. 92). Hér er þó lítill iðnaður en sökum þess má færa 

rök fyrir því að greinin sé e.t.v. meira skapandi grein hér en í öðrum löndum. Íslensk 

stjórnvöld hafa á undanförnum árum viðurkennt skapandi greinar sem vaxtarsprota sem 

gefa þurfi aukinn gaum (Margrét Sigrún Sigurðardóttir, 2011, bls. 12). Þó umræðan hafi 

verið áberandi er þó ekki að heyra á aðilum tengdum íslenska hönnunargeiranum að 

opinber stuðningur hafi aukist. Þvert á móti er bent á að verkefni séu oftar en ekki búin til í 

grasrótinni sem erfitt sé að komast upp úr. Samvinna milli hönnuða er sjáanleg og vísar að 

litlum klösum hafa myndast hér og þar, t.d. innan verslunarinnar Kiosk og á vinnustofum á 

Hlemmi. Þar er þó vandamálinu hvað varðar þekkingarleysi á sölu- og markaðsmálum 

viðhaldið þar sem slíkir aðilar hafa ekki verið fengnir að borðinu. Skortur á trúverðugleika 

greinarinnar og smæð markaðarins gerir það einnig að verkum að fyrirtæki eiga í 

erfiðleikum með að vaxa. Mikill hugur er þó í fólki að koma greininni á betra skrið og að 

auka verðmætasköpun sem ljóst er að möguleg er í þessum geira en viss þörf virðist vera á 

nýjum lausnum.  

 

Eitt af því sem norski tískuklasinn stuðlar að er landfræðileg samþjöppun ef svo má að orði 

komast. Andreas Malo Dyb, hönnuður og meðlimur klasans, viðurkennir að fyrir stofnun 

klasans hafi hann verið með fyrirtæki sitt skráð í Kristianssand þaðan sem hann er þó hann 

sjálfur verið með annan fótinn í Osló. Þetta hafi aukið líkurnar á styrkjum en líkt og á 

Íslandi úthlutar hvert sveitafélag styrkjum þar. Þetta gerir það að verkum að verkefni og þar 

með þekking dreifist um landið og má auðveldlega koma auga á þetta á Íslandi. Þannig má 

finna ýmsan fata- og textíltengdan iðnað hér og þar um landið, þá aðallega á Norðurlandi 

þar sem finna má prjónaverksmiðjur á Hvammstanga og Akureyri, sútunarverksmiðju á 

Sauðárkróki, textílsetur á Blönduósi o.fl. Minna virðist vera um hönnuði og 

hönnunarfyrirtæki á þessum svæðum sem eru aðallega staðsett á höfuðborgarsvæðinu sem 

gerir það aftur að verkum að samkeppni um styrki þar er meiri en á landsbyggðinni. Með 

tilkomu tískuklasans hefur þetta breyst þar í landi og stuðlað er að því að þekkingunni sé 
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frekar þjappað saman í anda klasafræðanna. Fyrirtæki getur þannig einungis verið 

meðlimur klasans ef það starfar í Osló. Þarna má aftur líta til klasa leðurtískuiðnaðar á 

Ítalíu og árangurs hans en ákveðna mótsögn má finna í þeirri hugmyndafræði og þessari 

dreifingu auðlinda á Íslandi. Viðmælendur á Íslandi höfðu sumir orð á því að við ættum að 

fá að hoppa á vagninn og gerast meðlimir að tískuklasanum í Osló en út frá þessari áherslu 

má sjá að það er ekki hægt en hins vegar er ekkert því til fyrirstöðu að við tökum okkur þá 

til fyrirmyndar og leitum leiðsagnar til þeirra. En hvað þarf þá til? 

8.2 Aðkoma hins opinbera – eða ekki? 

Hér á Íslandi hefur starfsgreinin fatahönnun ekki þróast mikið síðan úttekt var gerð á stöðu 

hennar árið 2002. Viðskiptahlið íslenskrar hönnunar er stödd í sama vítahring og hún var þá 

hvað varðar vanþekkingu á sölu- og markaðsmálum. Ekki virðist vöntun á skapandi 

hliðinni en þó bólar á einhvers konar lægð undanfarið þar sem færri nýútskrifaðir hafa látið 

á það reyna að skapa sín eigin störf þó störfum hafi ekki fjölgað hjá fyrirtækjum í greininni. 

Einnig má merkja að töluvert margir einyrkjar í fatahönnun virðast hafa pakkað saman og 

snúið sér að öðru ásamt því að sérverslanir þeirra hafa verið að loka. Tölur um veltu og 

útflutning íslenskrar fatahönnunar eru ekki tiltækar en samkvæmt viðmælendum virðist 

umhverfið ekki fýsilegt og því ólíklegt að um vöxt sé að ræða. Á þeim tæpu fimm árum 

sem tískuklasinn í Osló hefur verið starfræktur hefur það sýnt sig að velta og útflutningur á 

norskri fatahönnun hefur aukist um 17%.  

 

Tískuklasinn í Osló er styrktur af hinu opinbera en mikil samkeppni ríkir meðal geira að 

komast að í Arena klasaverkefninu sem klasinn tilheyrir. Aðspurð hvers vegna tískuklasinn 

hafi komist að benti Anne Cathrine Morseth, starfsmaður Innovation Norge, á að það væri 

vegna þess hversu mikil verðmæti fælust í greininni og kemur oftar en einu sinni inn á það í 

sínu máli hversu mikils virði klasinn og verkefni hans eru fyrir Noreg. Af viðtölum við 

fagfólk hér á Íslandi virðist reyndin sú að ekki sé opinber afstaða að líta á afurðir 

fatahönnunar sem slík verðmæti. Rekstrarumhverfið sé erfitt, enginn hvati til að hvorki 

selja né kaupa íslenska hönnun, styrkir af skornum skammti og svo má áfram telja. Reyndar 

telur Þór Sigfússon hjá Sjávarklasanum það ekki eiga að vera í verkahring klasa að leysa úr 

slíkum málum fyrir sína meðlimi og segir það í höndum félagasamtaka en hans afstaða 

gagnvart samstarfi við stjórnvöld er einnig skýr. Sjávarklasinn er fjármagnaður af 

meðlimunum sjálfum og árgjald reiknað út frá veltu. Því eru nokkur stór fyrirtæki í 

sjávarútvegi sem styðja rækilega við klasastarfið. Framtíðarmarkmið norska tískuklasans er 

að verða sjálfbær á þennan hátt en verkefnið hefur hlotið mikilvægan stuðning frá ríkinu til 



 

 73 

að komast á skrið. Eitt af sjáanlegum vandamálum við slíkt fyrirkomulag íslensks 

tískuklasa er einfaldlega sú staðreynd að of fá ef einhver stór fyrirtæki eru rekin hér á landi 

innan fatahönnunargeirans. Því þyrfti e.t.v. að víkka út skírskotun klasans, t.d. yfir í aðrar 

hönnunargreinar sem gætu stuðlað að aukinni verðmætasköpun með svipuðum leiðum og 

fatahönnun, t.d. vöruhönnun. Eins og viðmælendur benda á væri þá um leið auðveldara að 

fá fleiri stór fyrirtæki að borðinu.  

 

Þór lýsir klasa sem viðskiptahraðli, eins konar fyrirbæri sem flýti fyrir viðskiptum og 

forsvarsmenn tískuklasans í Osló benda á að þau einbeiti sér að markaðs- og 

viðskiptatengdum málefnum fatahönnunar. Lista- og menningarþátturinn sé þó ekki síður 

mikilvægur en honum sé sinnt með öðrum hætti. Innan klasans er áhersla lögð á að fá fleiri 

ólíka aðila að borðinu til að byggja greinina upp og bæta úr þeim þáttum sem hafði verið 

verulega ábótavant. Ákveðið lykilatriði hafi verið að tengja tískuiðnað við viðskipti og 

klasinn sé þannig mjög markaðsmiðaður og stefnan skýr hvað varðar markmiðið að stuðla 

að aukinni verðmætasköpun. Munurinn á Íslenska Sjávarklasanum og mögulegum 

fatahönnunarklasa í anda norska tískuklasans er sá að sjávarútvegur er rækilega rótfestur 

hér á landi en innviðir eru af skornum skammti fyrir hönnunargeirann. Mæla má talsverðan 

samhljóm í orðum klasastjóranna íslensku og norsku í öllu nema þessu tiltekna atriði. Elin 

Katrine Saunes kemur inn á þetta í orðum sínum varðandi klasa tengdum rótgrónum iðnaði 

og náttúruauðlindum í Noregi en bendir á að munurinn á þeim og fatahönnunargeiranum sé 

að sá síðarnefndi var ekki til. Það þurfti að byggja upp alla innviði og til þess hafi aðkoma 

ríkisins verið nauðsynleg. Því skal þó haldið til haga að uppbygging atvinnugreina í klösum 

er opinber stefna stjórnvalda í Noregi og gilda skýrar reglur í anda „Arm’s Length“ 

varðandi það.  

 

Líkt og í Noregi er fatahönnun ekki rótgróin atvinnugrein hér á landi og því þyrfti að huga 

að álíka innviðauppbyggingu og þar hefur verið gert. Hér á landi eru starfrækt fagfélög 

hönnuða, níu talsins sem saman eiga og reka Hönnunarmiðstöð Íslands.  Segja má að fyrir 

hönnunargeirann séu það þessi félaga- og hagsmunasamtök sem Þór lýsir og sinna nú þegar 

ýmsum málefnum sem nefnd hafa verið. Samkvæmt viðmælendum er Hönnunarmiðstöðin 

mikil burðarstoð fyrir íslenska hönnuði þó hún sé ekki rekin á háu fjármagni frá hinu 

opinbera. Fagfélögin eru þó ólík og flókið fyrir miðstöðina að sinna þeim öllum til jafns. 

Verkefni Hönnunarmiðstöðvar eru fjölbreytt en þau helstu snúa að miðlun og kynningu 

fagsins með útgáfu fagtímarits og skipulagningu og framkvæmd HönnunarMars. 
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Samkvæmt viðmælendum er mikil þörf á því á að efla viðskiptahlið vissra faga hönnunar 

enn frekar til að auka verðmætasköpun. Sumar hönnunargreinar ganga óneitanlega meira út 

á viðskipti með vörur en önnur og þá er spurningin hvort ætti að þjappa þeim betur saman? 

Þór bendir á að á litlu landi eins og Íslandi sé ekki óvitlaust að hugsa um klasa tengdan 

hönnun með víðari skírskotun og bæta við fleiri hönnunargreinum. Samkvæmt Brynhildi 

Pálsdóttur, formanns félags iðn- og vöruhönnuða eru áskoranir þeirra að mörgu leyti 

svipaðar og fatahönnuða og að hér á landi hafi ekki verið gripið til neinna markvissra 

aðgerða til að byggja atvinnugreinina upp. Þau verkefni sem ráðist hafi verið í hafi komið 

upp úr grasrótinni.  

8.3 Frumkvöðlaandinn 

Hér á Íslandi hefur grasrótin verið einkennandi fyrir landslag fatahönnunar á undanförnum 

árum en líkt og áður var komið inn á hefur það reynst frumkvöðlum erfitt að komast upp úr 

henni og hafa tilraunir til þess jafnvel orðið fyrirtækjum þeirra að falli. Brynhildur bendir á 

að henni þyki styrkir of lágir og Eygló Margrét Lárusdóttir, formaður Fatahönnunarfélags 

Íslands, nefnir þolinmótt fjármagn sem sjást mætti meira af og vísar þar til þess að 

verkefnum sé ekki fylgt nægjanlega vel eftir. Báðar komu þær að stofnun áberandi 

grasrótarverkefna á árunum eftir hrun, Vík Prjónsdóttir sem stofnuð var 2009 og verslunin 

Kiosk sem stofnuð var 2010. Bæði verkefnin voru samstarfsverkefni hönnuða og ekki 

komu aðrir aðilar að rekstrinum. E.t.v. hefðu þau verkefni náð að festa enn betri rætur með 

aðkomu fleiri aðila með fjölbreyttari færni.  

 

Þór bendir á að innan Sjávarklasans sé mikilvægt að ný verkefni spretti upp úr grasrótinni 

en sé ekki stýrt í gang af klasastjóranum. Hann geti hins vegar séð til þess að fýsilegir 

samstarfsaðilar finnist innan klasans eða utan hans og vegna þess að klasinn er klasi þá eru 

þar inni aðilar sem geti aðstoðað við þetta, skrifað umsóknir í sjóði o.fl. sem samkvæmt 

Eygló og Grétu Hlöðversdóttur, framkvæmdastjóra As We Grow, getur t.d. verið 

hönnuðum yfirþyrmandi. Með þessum hætti náist árangur með samvinnu. Saunes er á sama 

máli og segir klasann ekki stýra meðlimum inn í verkefni en þó séu ákveðnar áherslur sem 

þau hvetji aðila til að kynna sér og skoða hvort þau geti tileinkað sér, t.d. áherslan á 

sjálfbærnina. Það sé eitt af markmiðum klasans að norsk fatahönnun skapi sér sérstöðu á 

sviði sjálfbærni. Ljóst sé að neytendahegðun þurfi að breytast, ný viðskiptamódel að birtast 

og nýsköpun að aukast. Vonin er sú að hugmyndir hvað þetta varði komi upp úr grasrótinni 

en einnig sé ljóst að þekking á þessu sviði er ekki endilega inni í tískuiðnaðinum heldur 

þurfi að leita þekkingar út fyrir þann geira. Bæði Þór og Mardal leggja jafnframt áherslu á 
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það að ekkert verði til án frumkvöðlaandans sem mikilvægt sé að ráði ríkjum við 

uppbyggingu nýrra verkefna, hvort heldur sem um ræðir klasann sjálfan eða smærri 

verkefni innan hans. Hvorugur klasinn hefði verið stofnaður án þess drifkrafts og ástríðu 

sem frumkvöðlar standa fyrir. Þór telur þó nauðsynlegt að þegar stofnað sé til klasa verði 

að tryggja það að klasastjóri fái greidd laun með aðstoð bakhjarla til að fyrstu skref séu 

keyrð markvisst og vel áfram. 

 

Íslenskir viðmælendur innan hönnunargeirans tala um skort á mikilvægum þáttum á borð 

við viðskiptaþekkingu, opinberum stuðning, fýsilegu rekstrarumhverfi o.fl. Þó er augljóst 

að hvorki í tilfelli tískuklasans í Osló né Sjávarklasans hafi neitt af þessu verið borið fram á 

silfurfati ef svo má að orði komast heldur er um að ræða tvö verkefni sem drifin eru áfram 

af ástríðu og hugsjón stofnenda þeirra. Verkefni sem orðið hafa til í grasrót. Skortur á sölu- 

og markaðstengdri þekkingu í fathönnun á Íslandi gerir það því e.t.v. að verkum að skortur 

hefur verið á viðskiptatengdum grasrótarverkefnum innan geirans. Íslenskir fatahönnuðir 

hafa verið uppteknir af því að hanna og skapa sér sín eigin nöfn. Þór bendir á að hér sé 

e.t.v. of mikið af litlum vörumerkjum og skoða mætti þann möguleika að sameina þau 

frekar. Saunes bendir á að fatahönnuðir þurfi að átta sig á því að þeir komi fyrirtækjum 

sínum ekki á flug einir síns liðs og Gréta vill meina að hlutfall hönnuða og 

viðskiptafræðinga innan hönnunarfyrirtækis ætti jafnvel að vera einn á móti tveimur. Hún 

bendir einnig á landslagið hafi verið þannig að frumkvöðlar og fyrirtæki í fatahönnun hafi 

komið og farið og fáir lifað af. Þetta hafi gert það að verkum að trúverðugleiki gagnvart 

hönnunarfyrirtækjum hér á landi hefur dvínað og fjárfestar t.d. verið hikandi í aðkomu að 

þeim þar sem geirinn hafi ekki náð siglingu.  

 

Eins og Morseth bendir á er útflutningur á fatahönnun gríðarlega kostnaðarsamur og því 

ljóst að þörf er á fjárfestum inn í slíkar aðgerðir. Það sem norski tískuklasinn stuðlar m.a. 

að er að þjappa fyrirtækjum saman sem stefna á sömu markaðssvæði til að samnýta og 

virkja krafta og þekkingu. Að vinna svona í sameiningu spari pening og tíma og sé 

vænlegra til árangurs. Dyb kemur inn á mikilvægi þess að fyrirtæki séu sterk á 

heimamarkaði áður en útflutningur hefjist mikilvægt sé að taka vel ígrundaða ákvörðun um 

það hvert skuli haldið og undirbúa vörumerkið vel og jafnvel aðlaga að nýjum markaði. 

Orð Grétu styðja þetta þar sem hún bendir á að misjafnar þarfir séu milli misjafnra landa og 

vörumerki þurfi að taka mið af því um leið og það heldur í sín séreinkenni. Dyb bendir 

einnig á að eitt af því góða við klasasamstarfið sé að meðlimir tali meira saman sín á milli 
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og læri af mistökum hvor annarra. Áður hafi menn verið að gera sömu mistökin aftur og 

aftur, hver í sínu horni. Ákveðin þekking hafi orðið til sem hafi þó ekki komist í neinn 

farveg og hljómar þetta ekki ósvipað því sem Eygló bendir á með að íslensk 

fatahönnunarfyrirtæki séu föst í grasrótinni. Komist ekki upp úr henni. Eitt af því sem 

tískuklasinn í Osló stendur fyrir er að þjappa saman þeim fyrirtækjum sem hafa svipaðar 

áherslur eða markmið, t.d. sem huga á sömu markaði og stuðla að sameiginlegum 

undirbúningi þeirra fyrir það. Einn kostur klasa er að betur sjá augu en auga og klasastjórar 

koma því e.t.v. auga á sameiginleg áhersluatriði og geta leitt aðila saman í slík samstörf 

sem þeim sjálfum hefði ekki komið til hugar. 

 

Líkt og komið hefur fram er tískuklasinn styrktur af norska ríkinu og innviðastrúktúr eitt af 

verkefnum hans þar sem iðnaðurinn var jú ekki til í Noregi og því þörf á róttækum 

aðgerðum til að byrja með. Mardal bendir á að mikilvægt sé að tala rétt tungumál í samtali 

við hið opinbera og hafa skýra stefnu að sjáanlegu markmiði. Norski tískuiðnaðurinn hefur 

verið í uppbyggingu síðan 1999 og er byggður á þeim danska en um var að ræða 

grasrótarverkefni til að byrja með þar sem norskir hönnuðir fóru sjálfir af stað í þessa 

uppbyggingu. Þar hefur því gríðarleg rannsóknarvinna átt sér stað sem hefur náð 

hljómgrunni stjórnvalda enda um gríðarleg verðmæti að ræða. Það er algengt að taka 

Danmörku og Svíþjóð sem dæmi en ekki eins oft talað um Noreg. Það væri þó e.t.v. í anda 

klasafræðanna fyrir okkur hér á Íslandi að endurtaka ekki þann leik heldur meta þau 

verðmæti sem felast í þekkingu Norðmanna og líta til þess árangurs sem er að nást í Noregi 

við uppbyggingu hönnunargeirans hér, með eða án aðkomu ríkisins. Tískuiðnaður í 

Danmörku og Svíþjóð var byggður upp um miðja síðustu öld þegar önnur gildi ríktu í 

samfélaginu og ljóst er að þær stoðgrindur sem finna má í atvinnulífi þar, stórfyrirtæki á 

borð við H&M standa á krossgötum hvað varðar vandamál tengd offramleiðslu og 

umhverfisvitund. Norski tískuklasinn stuðlar hins vegar að því að vinna að lausnum á þeim 

vandamálum sem nágrannaþjóðir þeirra hafa m.a. tekið þátt í að skapa. 

8.4 Sjálfbærni 

Árið 2009 var stofnað til Norrænu tískusamtakanna (e. Nordic Fashion Association) sem 

Ísland er hluti af. Þar sameinast norrænir fatahönnuðir undir formerkjum sjálfbærni og 

speglast sú áhersla í markmiðum tískuklasans í Osló. Klasinn stuðlar að breytingum 

gegnum samstarf og ætla meðlimir sér að takast á við áskoranir nútímans, stuðla að 

sjálfbærni, nýtingu auðlinda og leita nýrra lausna við vandamálum á borð við offramleiðslu 

og mengun. Samkvæmt forsvarsmönnum klasans í Osló voru vandamál starfsgreinarinnar í 
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Noregi af svipuðum toga og á Íslandi, skortur á þekkingu á þeim hliðum tískuiðnaðar sem 

snúa að öðru en hönnuninni. Þá sérstaklega sölu- og markaðsmálum. Tískuklasinn í Osló 

var stofnaður árið 2014 en samkvæmt Gisle Mariani Mardal hefur markviss uppbygging í 

raun átt sér stað síðan árið 1999. Frumkvæðið kom úr grasrótinni sem hafði það að 

leiðarljósi að efla atvinnugreinina. Stuðst var við rannsóknir á umhverfinu í Danmörku sem 

telst til leiðandi ríkja í tískuiðnaði á Norðurlöndum ásamt Svíþjóð. Í þeim löndum er rík 

hefð fyrir hönnun og telst fatahönnun ein helsta útflutningsgrein þeirra beggja. Reynsla og 

þekking á margþættum hliðum tískuiðnaðarins er þar til staðar og veltan er gríðarleg. Ljóst 

er að á ferðinni eru mikil verðmæti og mikill iðnaður en í báðum löndum er þó að finna 

stórfyrirtæki sem eru umdeild vegna offramleiðslu á fatnaði. Ef horft er framhjá veltu þeirra 

má þó sjá að mikil verðmæti felast í fatahönnun samt sem áður.  

 

Norðurlöndin eiga það sameiginlegt að stjórnvöld taka afstöðu með þeim verðmætum sem 

felast í hönnun og alls staðar má sjá talsverðan stuðning frá hinu opinbera. Sú hefð er 

rótgróin í Danmörku og Svíþjóð. Finnland fór hinsvegar að leggja aukna áherslu á hönnun 

upp úr kreppu á tíunda áratug síðustu aldar og miklar breytingar hafa verið þar síðan 

hönnunarstefna var gefin út. Framtíðarsýn stjórnvalda í Noregi er að landið eigi að standa 

framarlega á fleiri sviðum en þeim er varða olíu- og fiskiðnað á alþjóðlegum grundvelli og 

byggja upp nýjar atvinnugreinar með klösum. Til að verða sýnileg fyrir utan Noreg er talið 

gott að stuðla að aukinni samvinnu en aðkoma ríkisins snýr einungis að fjármögnun og 

stuðning. Fagfólki er treyst til að taka réttar ákvarðanir fyrir sinn geira og hefur velta 

fatahönnunar aukist um 17% síðan stofnað var til tískuklasa árið 2014. Líkt og áður var 

komið inn á eru áherslur klasans á nýjar lausnir og leiðir í fatahönnun. Þó stuðst sé við 

reynslu í Danmörku og Svíþjóð er ætlunin ekki að byggja upp stórfyrirtæki sem offramleiða 

ódýran fatnað. Áskoranir samtímans eru einfaldlega aðrar en þær voru þegar iðnaður var að 

byggjast upp í þeim löndum um miðbik síðustu aldar. Út frá umræðum hér á undan um 

áskoranir og umhverfi starfsgreinarinnar fatahönnunar á Íslandi má þó velta fyrir sér hvort 

hér séu ekki kjöraðstæður til breytinga þar sem iðnaðurinn er ekki háður umhverfisspillandi 

öflum. 

 

Sökum þeirra vandamála íslensks fatahönnunargeira sem hér hafa verið upptalin eiga 

fyrirtæki hér á landi erfitt með að keppa við hraða alþjóðlegs tískuiðnaðar. Sum fyrirtæki 

hafa gert út á svokallaða hæga tísku (e. slow fashion) til að eiga möguleika á því að lifa af 

en hugtakið stuðlar að því að sporna gegn hraða tískuiðnaðarins. Ein þeirra 
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hugarfarsbreytinga sem nauðsynleg þykir að verði meðal almennings í ljósi 

umhverfisvitundar er að fólk kaupi færri og vandaðri flíkur. Hér gæti styrkleiki íslenska 

fatahönnunargeirans legið en í ljósi alþjóðlegrar vitundar um stöðu umhverfismála er ljóst 

að áherslur og neyslumynstur muni breytast. Vöruhönnun getur verið mun hægari iðnaður 

en fatahönnun og leitt af sér klassískari vöru. Einyrki í vöruhönnun getur kynnt eina nýja 

vöru árlega á meðan fatahönnuður þarf að kynna heila fatalínu sem samanstendur af tugum 

flíka, helst oft á ári. Þessi krafa markaðarins er ríkjandi þar sem hún stuðlar að aukinni sölu 

á fatnaði sem viðskiptavinum er talin trú um að þeir þurfi sífellt að endurnýja. Einyrki í 

fatahönnun hefur ekki undan og nær ekki að sinna sölu- og markaðshliðinni. Önnur krafa er 

þó sífellt að verða háværari en það er krafan um umhverfisvitund, gæði og hægari þróun. 

Segja má að íslenskir fatahönnuðir gætu nýtt sér þá kröfu sem styrkleika og tekið sér 

vöruhönnuði til fyrirmyndar. Einnig má álykta að grundvöllur gæti legið fyrir frekara 

samstarfi þessara greina hér á Íslandi. Vík Prjónsdóttir er gott dæmi um vörumerki sem 

varð til á mörkum vöru- og fatahönnunar. Hugmyndafræðin var einnig í anda þess sem 

íslenskir viðmælendur lýsa sem sérstöðu íslenskrar hönnunar – fjörug (e. playful) og litrík 

með skírskotun í upprunann. Verkefnið var samstarf nokkurra hönnuða við innlent 

framleiðslufyrirtæki sem stuðlaði að aukinni verðmætasköpun. Leiða má líkum að því að 

aukið samstarf meðal íslenskra hönnuða með aukinni aðkomu aðila í sölu- og 

markaðsmálum geti leitt til aukinnar verðmætasköpunar. 

8.5 Íslenskur hönnunarklasi? 

En hverjir kæmu þá að stofnun slíks klasa hér á landi? Miðað við orð allra viðmælenda er 

ekki einungis sniðugt heldur einnig nauðsynlegt að meðlimir klasa séu fjölbreyttir en þó 

þurfi að huga að því að þeir spanni ekki óþarflega vítt svið. Þór bendir á að Sjávarklasinn sé 

byggður upp með stuðningi stórra og stöðugra fyrirtækja í sjávarútvegi hér á landi og lýsir 

áhyggjum yfir því að í fatahönnun fyrirfinnist ekki slíkir risar en með því að víkka 

skírskotun út í fleiri greinar hönnunar með svipaðar þarfir gæti verið auðveldara að fá stærri 

aðila að borðinu. Gréta tekur í sama streng og telur ólíklegt að næg fjármögnun fengist ef 

einungis væri leitað til fatahönnunarfyrirtækja. Hér þyrfti að hugsa út fyrir rammann og 

huga að fyrirtækjum sem beita hönnunarhugsun eða geri út á hönnun og nefnir t.d. Össur, 

Bláa Lónið og Landsvirkjun. Brynhildur nefnir einnig Landsvirkjun sem og fleiri aðila sem 

tengjast landbúnaðarauðlindum, t.d. garðyrkjubændur, Mjólkursamsöluna og 

ullarframleiðandann ÍSTEX. Líta mætti til norska tískuklasans með fleiri hugmyndir. 

Meðlimir hans eru í dag rúmlega 40 millistór fatahönnunarfyrirtæki en að auki má sjá að 

samstarfsaðilar eru eins og áður sagði fjölbreyttar stofnanir í tengdum greinum, þ.á.m. þrír 



 

 79 

háskólar, ýmis erlend sendiráð, Music Norway, Deloitte, UPS og OECD (Norwegian 

Fashion Hub, 2017). Þarna má t.d. sjá flutningsfyrirtæki en flutnings- og tollamál eru 

einmitt meðal þeirra áskorana sem Gréta telur upp.  

 

Þór bendir á að viss áskorun sé að fá samstarfsaðila í lið með sér en það auðveldist um leið 

og einhverjir hafi hoppað á vagninn. Mikilvægast sé að fá öflug fyrirtæki til að vera með og 

þá sé í framhaldinu hægt að benda öðrum á að þessi eða hinn ætli að vera með í 

uppbyggingunni. Mardal bendir jafnframt á að í slíku samtali sé mikilvægt að hafa 

staðreyndir á hreinu, svart á hvítu, möguleikana sem hugmyndin bjóði upp á og skýra 

stefnu hvernig ætlunin sé að komast þangað. Hann leggur einnig áherslu á það að 

tískuklasinn hafi aldrei verið hugsaður sem stofnun eingöngu fyrir fatahönnuði og má heyra 

mikinn samhljóm þar með hugmyndum bæði Grétu og Þórs um hönnunarklasa. Mardal 

kemur einnig inn á ósamræmi milli markaðs og menntunar sem kom í ljós við rannsóknar- 

og undirbúningsvinnu norska tískuklasans og var í raun einn af þeim þáttum sem hafði 

hvað mest áhrif á það að verkefnið hafi fengið stuðning frá Innovation Norge til að byrja 

með. Á vissan hátt má merkja við álíka ósamræmi hér á landi miðað við orð Grétu um skort 

á tengslum námsins við atvinnulífið sem og þeirri staðreynd að fá störf bíða útskrifaðra 

nemenda úr námi sem þó hefur verið í boði í Listaháskóla Íslands í nærri tvo áratugi. 

Skilgreining Listaháskólans á hönnun er að hún sé ekki afurð heldur aðferðafræði – 

rannsókn, rökhugsun, afstaða, fagurfræði, innsæi, ímyndunarafl – og má segja að þessi 

skilgreining geti verið ágætis leiðarvísir að stofnun klasa sem tækist á við allar þær 

áskoranir sem starfsgreinin fatahönnun þarf að takast á við hér á Íslandi. 
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https://www.fatahonnunarfelag.is/um-felagid 

 

Finnish Textile & Design. (e.d.). Finnish Textile & Design. Sótt 6. október 2018 af  
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https://www.forbes.com/sites/maggiemcgrath/2016/05/26/the-worlds-largest-

apparel-companies-2016-christian-dior-nike-and-inditex-top-the-list/#265daa411fc3 

 

Morgan, Garreth. (2006). Images of Organization. London: Sage publications.  

 

Nordic Fashion Association. (e.d.). About NFA. Sótt 6. október 2018 af  
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https://hbr.org/1998/11/clusters-and-the-new-economics-of-competition 

 

Runólfur Smári Steinþórsson. (2017). Klasar. Klasaframtök og klasastjórnun. Klasar. Ársrit  

um klasa - 2017. 10-17. Sótt af  

https://www.nmi.is/static/files/Vefverslun/Stjornun_og_rekstur/klasar_2017web.pdf 

 

Sigríður Halldórsdóttir (ritstjóri). (2013). Handbók í aðferðafræði rannsókna. Akureyri:  

Háskólinn á Akureyri.  

 

Sigurður Steingrímsson. (e.d.). Klasar. Samstarf í samkeppni Reykjavík. Impra  

nýsköpunarmiðstöð – Iðntæknistofnun. Sótt 27. Apríl 2019 af  

https://www.nmi.is/static/files/Vefverslun/Stjornun_og_rekstur/klasar_samstarf_sa

mkeppni.pdf 

 

Singh, Prachi. (2018, 26. janúar). Danish fashion industry’s turnover rises 4% in 2017. Sótt  
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VIÐAUKI I 
 

Viðtalsrammi í Osló 

 

1. Bakgrunnur viðmælanda og aðkoma hans að klasanum 

- Hver ert þú og hver er þín aðkoma að klasanum? 

- Segðu mér aðeins frá klasanum 

o Hvers vegna var hann stofnaður?  

o Hvers vegna var ákveðið að búa til starfsgreinina í Noregi?  

o Hvað vantaði upp á til að hún væri til? 

- Hvernig er klasinn uppbyggður og hvaða þjónusta er í boði innan hans? 

- Hvað eru þetta stór fyrirtæki?  

o Hvað eru þau mörg?  

o Hvernig voru þau valin? 

 

2. Væntingar, markmið, horfur og árangur 

- Hverjar voru væntingar / markmið með stofnun klasans? 

- Nú fjórum árum seinna, hverjar eru horfurnar?  

o Verður starfsgreinin sjálfbær?  

o Verður hún arðbær fyrir land og þjóð? 

- Er árangur mælanlegur? 

o Hvenær verður árangur mælanlegur?  

o Hver er hann? 

- Hverjir eru kostir og gallar klasans?  

o Er eitthvað sem hefði betur mátt fara? 

 

3. Opinber stuðningur við greinina 

- Hver er aðkoma ríkisins að klasanum? 

o Hvernig tókst fagfólki að fá ríkið með í lið til að efla greinina?  

o Hversu lengi verður ríkið hluti af klasanum áður en greinin verður sjálfbær? 

- Hvað fær ríkið út úr því að styðja við svona verkefni? 

- Hver var aðkoma ríkisins að faginu áður en klasinn var stofnaður?  

o Hverju skilaði það? 

- Hver er þín skoðun á opinberum stuðning?  
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o Fer betur að styðja einstök verkefni eða faggreinar í heild? 

 

4. Áskoranir greinarinnar 

- Hverjar eru helstu áskoranir norskra fatahönnuða? 

- Hvað mætir nýútskrifuðum fatahönnuðum í Noregi - eru störf í boði?  

o Hefur þetta breyst síðan klasaverkefnið var stofnað?  

o Voru áskoranir aðrar?  

o Hefur störfum fjölgað? 

 

5. Útflutningur afurða 

- Hvar eru norsk fyrirtæki stödd varðandi útflutning á vöru?   

o Til hvaða landa þá helst? 

- Hverjar eru helstu hindranir norskra fatamerkja varðandi útflutning á vöru?  

o Hefur þetta breyst með tilkomu klasans? 

 

6. Sérstaða norskrar fatahönnunar 

- Hver er sérstaða norskra fatamerkja ef einhver? 

- Skiptir sérstaða máli? 

 

  



 

 87 

VIÐAUKI II 
 

Viðtalsrammi í Reykjavík 

 

1. Bakgrunnur viðmælanda og hans fyrirtækis 

- Segðu mér frá þér og þínu fyrirtæki 

o *Hvers vegna var fyrirtækið stofnað? 

o Hvaða verkefnum hefur þú tekið þátt í? 

o Hvernig hafa þau orðið til? 

 

2. Þarfir og áskoranir 

- Hverjar eru helstu áskoranir íslenskra fatahönnunarfyrirtækja? 

o *Hvaða lærdóm hefur þú dregið af stofnun þíns fyrirtækis?  

o *Hvaða vandamál hafa komið upp og hvernig hafa þau verið leyst? 

- Hvað mætir nýútskrifuðum? 

o Eru einhver störf í boði? 

o Hefur það breyst sl 5 ár? En síðan fatahönnunardeild LHÍ var stofnuð? 

- Hefur verið ráðist í einhver verkefni til að efla iðnaðinn? 

o Telur þú að það sé mikilvægt að byggja upp fatahönnunariðnaðinn hér á 

landi? T.d. með myndun klasa? 

o Mundi þitt fyrirtæki taka þátt í slíku samstarfi? 

o *Heldur þú að það geti skilað árangri að mynda klasa kringum atvinnugrein 

sem er ekki rótgróin á Íslandi? 

- Hvað vantar helst upp á til að greinin geti blómstrað? 

 

3. Innviðir og auðlindir 

- Hvernig er landslagið fyrir fatahönnun á Íslandi? 

o Hvaða auðlindir eru til staðar? Hvað vantar? 

o Hvaða innviðir eru til staðar? Hvað vantar? 

- Geturðu nefnt tengdar atvinnugreinar, þjónustuaðila, birgja, framleiðendur 

- Er umhverfi fatahönnunar nógu stórt til að mynda um það klasa hér á landi? 

o *Hversu stórt þarf umhverfið að vera? 

- *Hefur klasi með þrönga skírskotun á borð við fatahönnun eins mikla möguleika og 

klasi með víðari skírskotun eins og t.d. sjávarútveg? 
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4. Opinber stuðningur 

- Geturðu sagt mér frá styrkjaumhverfi fatahönnuða á Íslandi og þinni reynslu af því? 

- *Hver hefur aðkoma ríkisins verið að þinni starfsemi? 

 

5. Útflutningur 

- Getur þú sagt mér frá útflutning á íslenskri fatahönnun og þinni reynslu af honum? 

- *Stuðlar aukið samstarf að auknum útflutning á afurðum? 

 

6. Stefna og sérstaða 

- Er íslensk fatahönnun með einhverja sérstöðu? 

o Hver er hún? 

o Hver gæti hún verið? 

- *Er mikilvægt að sameiginleg stefna ríki innan geira á tilteknu svæði? 

- Ríkir samstaða milli hönnuða? 

o En hönnuða og tengdra greina? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Stjörnumerktar spurningar voru sérstaklega sniðnar að viðtalinu við Þór Sigfússon hjá 

Sjávarklasanum vegna ólíkrar reynslu hans miðað við aðra viðmælendur. 
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