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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er fjallað um stöðu kvenna í grafískri hönnun í nútímanum með áherslu  

á Ísland. Fjallað er stuttlega um sögu kvenna í faginu og einnig um nokkrar konur, bæði 

íslenskar og erlendar, sem gætu talist til frumkvöðla innan fagsins. Á síðustu tíu árum hafa 

skapast miklar umræður sem snúa að því að enn sé afgerandi kynjahalla víða í hönnunar-

bransanum. Skoðað er hvort, og þá hvaða breytingar hafi orðið á stöðu kvenna innan 

fagsins á undanförnum árum. Það hafa verið gerðar kannanir á stöðunni bæði hér á landi  

og erlendis ásamt því að stofnuð hafa verið félög sem tileinka sér að vekja athygli á þessu 

málefni. Bornar eru saman niðurstöður úr fyrri könnunum við nýja könnun sem höfundur 

gerði sjálf á þeim tíma sem ritgerðin var skrifuð. Tekin voru viðtöl við konur í faginu til 

þess að fá sjónarhorn starfandi grafískra hönnuða með inn í myndina. Leitast er eftir að 

finna ástæður þess hvers vegna staðan sé eins og hún er og hvers vegna konur hafi  

í gegnum tíðina hrökklast úr faginu. Einnig er því velt upp hvort umræðan þurfi ekki að 

snúast um fleiri en einungis konur og karla, og skoða einnig stöðu fleiri minnihlutahópa. 

Það virðist víða vera skortur á fjölbreytileika innan fagsins og þá sérstaklega í stjórnunar- 

stöðum. Höfundur telur að þessu þurfi að vekja enn frekari athygli á. 
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Inngangur   

Það var á heimili Bríetar Bjarnhéðinsdóttur, þann 27. janúar 1907 sem Kvenréttindafélag 

Íslands var stofnað. Tilgangur félagsins var að gangast fyrir ýmsum breytingum á löggjöf 

landsins sem sneri að konum og börnum og upp frá þessum degi fór boltinn að rúlla, að 

vísu mishratt, en hann hefur ekki stoppað síðan.1 Nú eru liðin 112 ár frá stofnun félagsins 

og konur hafa öll sömu formlegu réttindi og karlar, en algjöru jafnrétti hefur þó ekki enn 

verið náð, því þrátt fyrir að konur geti hlotið sömu menntun og unnið sömu störf og karlar, 

þá fá þær til að mynda enn í mörgum tilvikum lægri tekjur fyrir vinnu sína og í mörgum 

starfsgreinum, þá kannski sérstaklega í stjórnunarstöðum eru karlar í meirihluta.2 Í tilfelli 

grafískrar hönnunar er fagið svo sannarlega ekki undanskilið þegar kemur að þessum 

málefnum. Það má auðvitað ekki gleymast að íslenska þjóðin hefur náð mjög langt síðan 

kvenréttindabaráttan hófst hér á landi og við megum vera stolt af því, en alltaf má þó gera 

betur og við þurfum að halda baráttunni áfram. 

 Margir vilja meina að að kyn skipti ekki máli þegar kemur að góðri hönnun og að 

enginn sjáanlegur munur sé á lausnum grafískra hönnuða á verkefnum út frá því hvert kyn 

þeirra sé, heldur fari það eftir verkefninu sjálfu. Bechara Mouzannar er listrænn stjórnandi 

(e. Creative Director) frá Líbanon og hann vill meina að góðir hönnuðir séu þeir sem skilja 

mikilvægi þess að hugsa eins og manneskja fyrst, og síðan eins og hönnuður. Aðrir telja að 

kyn hafi meiri áhrif á það hvernig við sjáum heiminn heldur en t.d. aldur, tekjur eða þjóð-

erni. Í mörgum fyrirtækjum á heimsvísu eru gerðar kröfur um það að teymi sem vinni að 

mörkun og auglýsingaherferðum fyrirtækja séu skipuð bæði konum og körlum.3 Mín 

persónulega skoðun er sú að það er ekki munur á hæfileikum kynjanna til þess að verða 

góðir hönnuðir og að einstaklingar geti gert virkilega góða hluti óháð kyni. Kynin hafa  

þó oft ólíka sýn á hin ýmsu viðfangsefni og þá geta niðurstöðurnar verið töluvert ólíkar.  

Það mætti því áætla að það kyn, eða sá einstaklingur sem hefur mestan skilning á viðfangs-

efninu eða markhópnum sé hæfastur í verkið en nauðsynlegt er þó að teymið sem kemur  

                                                
1 „Sagan,“ Kvenréttindafélag Íslands, sótt 13. september 2019, http://kvenrettindafelag.is/um-okkur/saga-
kvenrettindafelagsins/. 
2 „Afhverju voru konur ekki með jafn mikinn rétt og menn?“ Kvenréttindafélag Íslands, sótt 13. september 
2019, https://kvenrettindafelag.is/2015/af-hverju-vorueru-konur-ekki-med-jafn-mikinn-rett-og-menn/. 
3 „Upptaka af fundi um kynja(ó)jafnvægi í auglýsingagerð og markaðsmálum,“ Samtök íslenskra 
auglýsingastofa, 23. janúar 2017, http://www.sia.is/skiptir-kynja-o-jafnvaegi-mali/. 
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að verkefninu sé fjölbreytt. Í gegnum tíðina virðast karlar hafa fengið betri tækifæri til  

þess að koma sér á framfæri í grafískri hönnun vegna þess að mun fleiri karlar hafa valist í 

störf grafískra hönnuða og því hafa konur ekki verið jafn áberandi. Þetta hefur þó lítið með 

hæfileika að gera og er frekar samfélagsleg staða, þ.e. að mögulega er það samfélagslega 

samþykkt, hvort sem það er meðvitað eða ómeðvitað, að karlar séu hæfari hönnuðir en 

konur. 

Það sem kveikti áhuga minn á þessu viðfangsefni, annað en það að vera sjálf kona 

sem stundar nám í grafískri hönnun og stefnir á að starfa við fagið í framhaldinu, er sú að 

áður en ég hóf námið hafði ég ekki mikla vitneskju um stöðu eða sögu kvenna í grafískri 

hönnun, hvorki hér á landi né erlendis. Ég hafði ekki hugmynd um hvað það eru margar 

hæfileikaríkar konur sem starfa og hafa starfað við fagið í gegnum árin, en ég þekkti nöfn 

margra karlkyns hönnuða, bæði íslenskra og erlendra. Í þessari ritgerð er ætlunin að skoða 

stöðu kvenna í grafískri hönnun með áherslu á stöðuna á Íslandi í dag samanborið við fyrri 

ár, en þó einnig sögu kvenna í faginu, bæði hér á landi og erlendis. Því hefur verið haldið 

fram að fleiri konur stundi nám í grafískri hönnun, en fleiri karlar fái vinnu í faginu að 

loknu námi. En hvað getur það verið sem veldur þessu og hvar eru allar konurnar?  
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1. Saga kvenna í grafískri hönnun  

Frá upphafi nútímans og samhliða tilkomu kvennahreyfingarinnar hafa konur um allan 

heim starfað á ýmsum sviðum grafískrar hönnunar.4 Þegar kemur að hönnunarsögunni eru 

ákveðin nöfn þekktari en önnur, en í grafískri hönnun er það staðreynd að meirihluti þeirra 

einstaklinga sem eru þekktir fyrir framlag sitt til fagsins, eru karlkyns. Þetta á þó ekki ein-

ungis við um grafíska hönnun þar sem staðan er svipuð í öðrum hönnunargreinum. Þrátt 

fyrir að meira hafi verið fjallað um hönnun karla í gegnum tíðina þá þýðir það ekki að fáar 

eða engar konur hafi starfað við fagið í gegnum árin. Þær voru vissulega færri í upphafi en 

þeim hefur farið fjölgandi með árunum, til dæmis vegna baráttu kvenna fyrir jöfnum 

tækifærum hvað varðar menntun og atvinnu. 

 Á seinni hluta síðustu aldar fékk grafísk hönnun loksins viðurkenningu sem starfs-

grein víðsvegar í heiminum og sem fræðasvið í list- og hönnunarnámi háskóla.5 Hér á landi 

varð starfsheitið grafískur hönnuður þó ekki löggilt fyrr en í júní árið 2006 þegar lög um 

löggildingu starfsheitisins voru samþykkt á Alþingi.6 Konur spiluðu mikilvægt hlutverk í 

þróun grafískrar hönnunar en þrátt fyrir það hafa þær í gegnum tíðina haft lægri tekjur en 

karlar og atvinnutækifæri verið af skornum skammti.7 Það mætti gera ráð fyrir því að 

jafnvægi kynja í námi myndi tryggja jafnvægi kynja á vinnumarkaði, en sú er ekki raunin. 

Þrátt fyrir að nú séu breyttir tímar og konur fái að stunda nám og vinnu þá er fagið enn í 

dag að miklu leyti mjög karllægt. Í dag virðist mikilvægi þeirra kvenna sem ruddu brautina 

oft gleymast en margar konur hafa verið frumkvöðlar í faginu en fá samt ekki þá viður-

kenningu eða umfjöllun sem þær eiga skilið.8 Í næstu tveimur undirköflum hér á eftir 

verður fjallað örstutt um nokkrar konur, erlendar og íslenskar sem geta talist til frumkvöðla 

í grafískri hönnun. Þess má þó geta að þetta er einungis brot af öllum þeim hæfileikaríku 

konum sem hafa starfað við fagið í gegnum tíðina. 

                                                
4 Gerda Breuer og Julia Meer, „Gender and creativity,“ í Women in Graphic Design 1890 – 2012, þýð. 
Barbara Fitton Hauss og Julia Taylor Thorson, (Berlín: Jovis Verlag, 2012), 105. 
5 Gerda Breuer og Julia Meer, „Women in graphic design,“ í Women in Graphic Design 1890 – 2012, þýð. 
Barbara Fitton Hauss og Julia Taylor Thorson, (Berlín: Jovis Verlag, 2012), 81. 
6 Haukur Már Hauksson, „Grafískur hönnuður – löggilding á starfsheiti,“ mbl.is, 28. febrúar 2007, 
https://www.mbl.is/greinasafn/grein/1132193/. 
7 Breuer og Meer, „Women in graphic design,“ 85. 
8 Gerda Breuer og Julia Meer, inngangur að Women in Graphic Design 1890 – 2012, þýð. Barbara Fitton 
Hauss og Julia Taylor Thorson, (Berlín: Jovis Verlag, 2012), 42. 
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1.1  Erlendir frumkvöðlar 

Árið 1989 kom út bókin Nine Pioneers in American 

Graphic Design eftir R. Roger Remington og Barbara J. 

Hodik sem fjallaði um níu karlkyns hönnuði sem störfuðu 

við fagið á árunum 1920 – 1970 og hjálpuðu til við að 

móta það sem starfsgrein. Þeir William Golden og Will 

Burtin eru báðir nefndir í bókinni en hvergi er talað um 

eiginkonu þeirra beggja, Cipe Pineles sem var einnig 

grafískur hönnuður og frumkvöðull á sínu sviði. Í ævi-

ágripi sínu lýsti hún því hvernig henni var ítrekað hafnað 

um störf þegar í ljós kom að hún væri kona. Að endingu 

fékk hún þó starf hjá Contempora og fljótlega eftir það 

fékk hún boð um starf hjá útgefandanum Condé Nast. 

Undir handleiðslu hönnunarstjórans (e. Art director) M.F. Agha lærði hún síðan leturfræði, 

ljósmyndun ásamt hönnun og umbrot tímarita. Seinna meir starfaði hún sjálf sem 

hönnunarstjóri hjá hinum ýmsu tískutímaritum. Árið 1959 sagði hún þó skilið við 

tímaritabransann og hóf hún að kenna við Parsons School of Design. Í tíu ár lagði M.F. 

Agha til að Cipe fengi aðild að New York Art Directors Club en því var ávallt neitað þar til 

fyrri eiginmaður hennar Willam Golden fékk einnig aðild árið 1948. Cipe var fyrsta konan 

til þess að fá aðild að klúbbnum. Hún var jafn athafnasöm og báðir eiginmenn hennar og 

starfaði lengur við fagið en þeir báðir, en samt sem áður virðist hún að einhverju leiti hafa 

fallið í skugga þeirra.9 

Susan Kare er einnig frumkvöðull á sínu sviði,  

en hún útskrifaðist frá Mount Holyoke College árið 1978. 

Árið 1982 hóf hún störf sem hönnuður hjá Apple og 

hennar helsta hlutverk þar var að sjá um stafræna hönnun 

þrátt fyrir að hún hefði litla sem enga tölvukunnáttu eða 

reynslu af stafrænni hönnun. Susan hannaði fyrstu 

myndmerkin fyrir Macintosh ásamt því að hanna letur 

fyrir stýrikerfið. Nokkrum árum síðar starfaði Susan við 

                                                
9 Martha Scotford, „The tenth pioneer,“ Eye magazine, sótt 24. október 2019, 
http://www.eyemagazine.com/feature/article/the-tenth-pioneer. 

Mynd 1: Veggspjald fyrir Parsons 
School of Design eftir Cipe Pineles. 

Mynd 2: Fyrstu myndmerkin fyrir 
Macintosh, hönnuð af Susan Kare. 
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að hanna útlit fyrir nýtt stýrikerfi frá Microsoft, sem er einn 

helsti samkeppnisaðili Apple. Þar fékk hún tækifæri til þess 

að vinna með liti og hafði þá sextán mismunandi liti að 

velja úr. Árið 1989 stofnaði Susan sitt eigið hönnunarstúdíó, 

Susan Kare LLP og er enn starfandi í dag.10  

Paula Scher er ef til vill ein af þekktustu grafísku 

hönnuðum síðustu áratuga. Hún lærði við Tyler School of 

Art í Philadelphia og eftir útskrift starfaði hún m.a. hjá CBS 

Records og þar varði hún síðan afkastamesta tímabili 

ferilsins, en í þau átta ár sem hún vann hjá plötufyrirtækinu 

sá hún um hönnun yfir 150 plötuumslaga á hverju ári. Paula 

fékk starf hjá hönnunarstofunni Pentagram árið 1991 og þar 

starfar hún enn þann dag í dag. Hún hefur haft mikil áhrif bæði innan fyrirtækisins sem og 

utan. Hjá Pentagram varð Paula Scher að táknmynd sjónrænnar menningar í New York en 

dæmi um eitt af hennar þekktustu verkum er ásýndin fyrir The Public Theater. Paula hefur 

komið fram á ráðstefnum, unnið til ótal verðlauna og verk hennar hafa verið sýnd víða um 

heim. Það má því með sanni segja að hún sé búin að eiga afar farsælt starf sem grafískur 

hönnuður.11 

1.2 Íslenskir frumkvöðlar 

Ágústa Pétursdóttir Snæland var fyrsti Íslendingurinn til 

þess að læra auglýsingateiknun en hún lauk námi við Kunst-

håndværkerskolen í Kaupmannahöfn árið 1936. Eftir námið 

flutti hún aftur heim til Íslands og byrjaði á að vinna fyrir 

föður sinn sem rak Bókaverslun Sigfúsar Eymundssonar en 

þar sá hún um að hanna bæklinga og kynningarefni fyrir 

verslunina. Samkvæmt Ágústu þurfti hún lítið að hafa fyrir 

því að fá verkefni því Reykjavík var lítil borg þar sem allir þekktu alla. Ágústa sagðist þó 

ekki hafa verið nógu sjálfsörugg og að henni hefði m.a. boðist starf hjá auglýsinga-

miðluninni ACTA sem hún vildi ekki þiggja vegna þess að hún var ekki viss um að hún 

                                                
10 „Great female graphic designers: Susan Kare,“ Telling Advertising, sótt 6. október 2019, 
https://en.agenciatelling.com/susan-kare-graphic-designer/. 
11 „Great female graphic designers: Paula Scher,“ Telling Advertising, sótt 24. október 2019, 
https://en.agenciatelling.com/paula-scher/. 

Mynd 3: Veggspjald fyrir The 
Public Theater, hannað af Paula 
Scher. 

Mynd 4: Merki Listahátíðar í 
Reykjavík, eftir Ágústu 
Pétursdóttur Snæland. 
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stæði undir ábyrgðinni.12 Ágústa stofnaði teiknistofu ásamt Halldóri Péturssyni bróður 

sínum fljótlega eftir útskrift en fór ekki að sinna starfinu að alvöru fyrr en upp úr 1960 

þegar að hún hafði komið börnum sínum á legg. Ágústa hannaði fjölda merkja, og sum 

þeirra eru enn í notkun í dag en þar má til dæmis nefna merki Barnaspítala Hringsins, 

Listahátíðar í Reykjavík og Landsvirkjunar.13 

Kristín Þorkelsdóttir hóf nám í 

Handíða- og myndlistaskólanum þegar hún var 

15 ára gömul og útskrifaðist þaðan árið 1955. 

Með náminu vann Kristín meðal annars á 

teiknistofu Sveins Kjarval og þegar hún var á 

þriðja ári í skólanum ákvað hún að bæta við sig 

teiknikennaranámi og í kjölfarið fékk hún starf 

sem aðstoðarkennari á kvöldnámskeiðum skólans. Eftir útskrift stofnaði Kristín 

auglýsingastofu með eiginmanni sínum, Herði Daníelssyni og síðar fékk stofan nafnið 

Auglýsingastofa Kristínar eða AUK hf.14 Kristín vill meina að það að hún sé kona hafi ekki 

haft áhrif á tækifæri hennar því hún hafi ætíð hugsað að hún gæti gert hvað sem er, jafn vel 

og hvaða strákur sem er. Henni þótti hún aldrei minna virði en strákarnir í faginu.15 Kristín 

starfaði sem grafískur hönnuður í 25 ár og enn lengur sem hönnunarstjóri. Hún hannaði til 

að mynda merki Álafoss, Osta- og smjörsölunnar og Mosfellsbæjar, en sú hönnun sem 

Kristín er eflaust þekktust fyrir eru íslensku peningaseðlarnir. Hún hefur séð um hönnun 

seðlanna frá gjaldmiðilsbreytingunni árið 1981 í samstarfi við Stephen Fairbairn. Hver og 

einn seðill hefur sína sögu að segja og úr verður flókin prentflétta sem hefur að geyma 

djúpa merkingu.16 Samkvæmt Kristínu skiptir viðhorf einstaklingsins til verkefnisins máli 

þegar kemur að niðurstöðunni. Einnig telur hún að nauðsynlegt sé að reyna að fanga anda 

viðfangsefnisins hverju sinni. Hennar helsta ráð til ungra hönnuða er að treysta á eigið 

innsæi og muna að ekkert verkefni sé ómerkilegt.17  

Árið 1988 útskrifaðist fyrsti árgangurinn úr Myndlista- og handíðaskólanum með 

starfsheitið grafískur hönnuður og meðal nemenda í þessum árgangi var Halla Helgadóttir. 

                                                
12 „Ágústa Pétursdóttir Snæland,“ í Mænu 2011 (Reykjavík: Listaháskóli Íslands, 2011), 46 – 47. 
13 „Sagan og stofnfélagar,“ Félag íslenskra teiknara, sótt 10. september 2019, http://www.teiknarar.is/sagan. 
14 „Heiðursfélagar,“ Félag íslenskra teiknara, sótt 10. september 2019, 
http://www.teiknarar.is/heidursfelagar. 
15 „Kristín Þorkelsdóttir,“ í Mænu 2011 (Reykjavík: Listaháskóli Íslands, 2011), 48. 
16 Anna Gyða Sigurgísladóttir, „Flóknar prentfléttur sem segja ákveðna sögu,“ RÚV, 25. maí 2018, 
https://www.ruv.is/frett/floknar-prentflettur-sem-segja-akvedna-sogu 
17 „Kristín Þorkelsdóttir,“ 49. 

Mynd 5: Tíu þúsund króna seðillinn, hannaður af 
Kristínu Þorkelsdóttur. 
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Eftir útskrift fékk Halla starf hjá auglýsingastofunni Svona 

gerum við sem síðar fékk nafnið Íslenska auglýsingastofan.18 

Þegar Halla útskrifaðist upplifði hún ekki að hún væri að 

stíga inn í einhvern karlaheim, að vissu leiti vegna þess 

hvernig hún ólst upp en foreldrar hennar voru háskólafólk og 

um tíma var móðir hennar útivinnandi en faðir hennar vann 

mikið heima fyrir. Móðir hennar var mikil kvenréttindakona 

og þar af leiðandi var uppeldi Höllu í samræmi við það.19 

Henni hefur ekki fundist það eiga við sig að hafa átt erfitt 

uppdráttar í faginu en hún telur sig hafa verið afar lánsama að 

hafa fengið mörg góð tækifæri í gegnum árin.20 Um haustið 

1990 stofnaði Halla ásamt nokkrum öðrum hönnunarstúdíóið Grafít sem síðar varð 

auglýsingastofan Fíton og þar starfaði hún sem hönnuður og stjórnandi í yfir 20 ár. Hún 

hefur í gegnum tíðina unnið að verkefnum á borð við TAL, Þjóðminjasafnið og Fíton 

blaðið.21 Í dag starfar hún sem framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðvarinnar.22 Hún býr 

yfir víðtækri reynslu í faginu og hefur hlotið fjölda verðlauna og viðurkenninga á starfs-

ferlinum. Samkvæmt Höllu skiptir miklu máli að vera duglegur að skapa sér eigin tækifæri 

en hún hefur þó upplifað að metnaður kvenna þyki ekki jafn sjálfsagður og metnaður karla. 

Hennar helstu ráð til ungra hönnuða eru að sýna sjálfstraust, framsýni og kjark í bland við 

virðingu fyrir þekkingu og reynslu annarra.23  

 

 

 

 

 

                                                
18 „Heiðursfélagar.“ 
19 Halla Helgadóttir, viðtal 1 (viðtal tekið af höfundi 6. nóvember 2019). 
20 „Halla Helgadóttir,“ í Mænu 2011 (Reykjavík: Listaháskóli Íslands, 2011), 53. 
21 Halla Helgadóttir, viðtal 1. 
22 „Heiðursfélagar.“ 
23 „Halla Helgadóttir,“ 53. 

Mynd 6: Fíton blaðið 2002. 
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2. Vitundarvakning 

For the contributions of women in graphic design to be discovered and 
understood, their different experiences, and roles within the patriarchal and 
capitalist framework, must be acknowledged and explored. Neat history is 
conventional history: a focus on the mainstream activities and work of individual 
activites and work of individual, usually male, designers. Messy history seeks to 
discover, study and include the variety of alternative approaches and activities 
that are often part of women designers' professional lives.24 

 

Í dag starfa bæði kvenkyns og karlkyns hönnuðir innan sama viðskipta- og stofnanakerfis, 

og voru þar á undan hluti af sama menntakerfinu. Þrátt fyrir það er reynsla og upplifun 

hvors hóps fyrir sig afar ólík, að vissu leiti vegna kyns og hvernig það hefur verið félags-

lega mótað í gegnum sjálfsímynd, hlutverk og væntingar.25 Árið 2006 var haldinn fyrir-

lestur og pallborðsumræður undir yfirskriftinni „The Art of the Book: Behind the Covers,“ 

en þar komu fram Milton Glaser, Chip Kidd og Dave Eggers. Að loknum umræðum voru 

bornar upp spurningar, og ein þeirra sneri að því hvers vegna svo lítið væri um þekkta 

kvenkyns grafíska hönnuði. Milton Glaser svaraði að ástæðan væri sú að konur yrðu barns-

hafandi, eignuðust börn og væru síðan heima að hugsa um börnin en á meðan væru karl-

arnir úti á vinnumarkaðinum að byggja upp ferilinn og verða sýnilegri. Þær konur sem 

kysu að vera heima með börnin fengju ekki sömu tækifæri og karlarnir og þetta myndi ekki 

breytast nema ef einhverjar dramatískar breytingar yrðu á samfélaginu. Í kjölfarið mynd-

uðust umræður um það hvort að það væri hægt að kenna barneignum um það hvernig staða 

kvenna í hönnun væri. Michael Bierut var stjórnandi á fyrrnefndum viðburði og skrifaði 

síðar grein á Design Observer undir heitinu „The Graphic Glass Ceiling.“ Í greininni 

fjallaði hann um viðburðinn og sagðist hafa áttað sig á því þegar hann var staddur þar að 

það var ósköp mikið af karlmönnum á sviðinu, þrátt fyrir að það væru margar hæfileika-

ríkar konur í faginu sem hefðu allt eins geta setið þarna. En spurningin snerist ekki um 

hæfileika, getu eða afrek heldur um orðstír og frægð. Það að vera þekktur hönnuður snýst 

nefnilega ekki einungis um að vera hæfileikaríkur. Það hjálpar vissulega til að vera góður í 

því sem maður gerir, en það þarfnast líka áberandi persónuleika, útgeislunar og lagni í að 

                                                
24 Martha Scotford, „Messy history vs. neat history,“ í Women in Graphic Design 1890 – 2012, ritstj. Gerda 
Breuer og Julia Meer, 340. 
25 Martha Scotford, „Messy history vs. neat history,“ 340. 
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auglýsa sig. Þetta er tímafrek vinna og því hjálpar það að vera laus við þau tíu til tuttugu ár 

sem fara í barneignir og ummönnun barna, óháð því af hvaða kyni einstaklingurinn er.26  

Þegar Paula Scher var spurð að því hvers vegna velgengni kvenna í faginu fengi 

ekki jafn mikla viðurkenningu og velgengni karla svaraði hún að það væru margar konur í 

faginu sem væru að gera mjög góða hluti, en spurningin snerist í raun ekki um velgengni 

heldur frægð. Samkvæmt henni verða hönnuðir þekktir við það að koma fram á ráðstefnum 

en þar sem margar konur eigi börn þá hafi þær ekki tíma til þess. Þess má geta að Paula 

Scher er barnlaus en hvort sem konur eiga börn eða ekki, þá er staðreyndin sú að þær hafa 

fengið töluvert minni viðurkenningu heldur en karlar í faginu. Mia Frostner, annar af stofn-

endum hönnunarstofunnar Europa, vill meina að frá unga aldri séu strákar hvattir til þess 

að vera áberandi og láta í sér heyra en stelpur fái ekki sömu hvatningu og því hafi það áhrif 

á framtíð þeirra. Hún bendir þó einnig á að frægð og velgengni séu ekki sami hluturinn og 

að hönnuður þurfi ekki að vera frægur til þess að vera hæfileikaríkur og áhrifamikill.27   

Þann 27. september 2012 var stofnuð hreyfing í Bandaríkjunum sem kallast The 3% 

Movement og samhliða henni var haldin ráðstefnan The 3% Conference. Ástæðan var sú að 

árið 2012 voru einungis 3% af listrænum stjórnendum í Bandaríkjunum konur og enn færri 

af öðrum kynþætti en hvítum og markmið hreyfingarinnar var að koma þeim fjölda upp í 

50%. Sannleikurinn er nefnilega sá, að því fjölbreyttari sem hópurinn er sem kemur að 

hugmyndavinnunni, því betri verða hugmyndirnar. Þegar upp er staðið er markmið auglýs-

enda ávallt að finna hæfasta fólkið í verkið til að skila sem bestum árangri. Stofnandi 

hreyfingarinnar, Kat Gordon rannsakaði þetta á sínum tíma og komst að því að ástæðurnar 

fyrir því að konur væru aðeins 3% listrænna stjórnenda voru fimm; skortur á stuðningi við 

mæður, skortur á kvenkyns leiðbeinendum, skortur á skilningi um að konur séu mikilvægur 

partur af samtali við neytendur, skortur á viðurkenningu á störfum kvenna og skortur á því 

að konur semji um laun í samræmi við þá vinnu sem þær skila.28 Tveimur árum eftir 

stofnun The 3% Movement var gerð könnun á því hver staðan væri og þá var fjöldi kvenna 

í stöðum listrænna stjórnenda orðinn 11,5% sem er 319% aukning frá því tveimur árum 

                                                
26 Michael Bierut, „The Graphic Glass Ceiling,“ Design Observer, 4. desember 2006, 
https://designobserver.com/feature/the-graphic-glass-ceiling/5017/ 
27 Martha Scotford, „Messy history vs. neat history,“ 362-363. 
28 „The mission,“ The 3% Movement, sótt 13. október 2019, https://www.3percentmovement.com/mission. 
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áður. Þannig mátti sjá að hreyfingin og ráðstefnan var að öllum líkindum strax farin að 

skila árangri.29 Árið 2016 stóð fjöldinn þó enn í 11% sem sýnir að enn er langt í land.30  

Það krefst mikils skipulags að viðhalda jafnvægi á milli atvinnu og einkalífs og ef 

ekki er passað upp á þetta jafnvægi er hætta á að línan þarna á milli verði óskýr. Við fyrstu 

sýn mætti kannski telja að hin ýmsu störf krefjist sama skipulags af kynjunum, en við 

nánari skoðun má þó áætla að það taki meiri toll af konum, þar sem þær bera oftar en ekki 

meiri ábyrgð á ólaunuðum störfum innan veggja heimilisins og því má áætla að einkalífið 

taki meiri tíma og orku hjá konum.31 Þetta á við um allt þjóðfélagið og því eru grafískir 

hönnuðir ekki undanskildir, en það er nokkuð ljóst að starf hönnuða krefst mikillar skuld-

bindingar, athygli og tíma. Hönnuðir þurfa að vera afar skipulagðir til þess að jafnvægi ríki 

á milli atvinnu og einkalífs. Á undanförnum árum hefur aukin athygli verið vakin á stöðu 

kvenna í auglýsingabransanum og grafískri hönnun. Gerðar hafa verið kannanir og í 

kjölfarið stofnuð félög til þess að vekja enn meiri athygli á málefninu.  

2.1  Mæna 2011 

Mæna er tímarit um hönnun og arkitektúr sem hefur verið gefið út árlega frá árinu 2010. 

Blaðið er gefið út af Listaháskóla Íslands og er hannað af nemendum á þriðja ári í grafískri 

hönnun. Hvert tölublað hefur sitt eigið þema og greinarnar og útlit tímaritsins tengjast  

því þema á einn eða annan hátt.32 Árið 2011 fjallaði tímaritið um þátt kvenna í grafískri 

hönnun á Íslandi, en það innihélt ýmsar greinar og viðtöl auk þess sem nemendur gerðu 

eigin rannsóknir á stöðu kvenna í faginu.33 Gerð var könnun meðal íslenskra kvenna innan 

grafískrar hönnunar og alls svöruðu henni 49 einstaklingar sem flestar höfðu lokið námi á 

Íslandi, eða 75%. Helmingur þátttakenda var sjálfstætt starfandi, 31% starfaði á auglýs-

ingastofu og 19% störfuðu við annað. 79% þátttakenda töldu að það væri ekki launajafn-

rétti innan fagsins en 21% töldu að svo væri. Helmingi þátttakanda fannst þær fá laun í 

samræmi við þá vinnu sem þær skiluðu en hinn helmingurinn var ósammála. 49% sögðust 

eyða meira en 40 klukkustundum á viku í grafíska hönnun.34 Einnig var gerð könnun á 

kaupum og kjörum þeirra sem vinna við grafíska hönnun og þar kom í ljós að konur tóku 

                                                
29 The 3% Movement, Female CDS on the rise: A 2014 study of women serving as advertising Creative 
Directors (september 2014), https://www.3percentmovement.com/sites/default/files/resources/3percent-
ResearchResults_FINAL.pdf. 
30 The 3% Movement, What women want: Results from our 3% community service (mars 2016), 
https://www.3percentmovement.com/sites/default/files/resources/WhatWomenWant%20-%20Final.pdf. 
31 Breuer og Meer, inngangur að Women in Graphic Design 1890 – 2012, 41. 
32 „Mæna,“ Listaháskóli Íslands, sótt 15. september 2019, https://www.lhi.is/maena-1. 
33 Dóra Ísleifsdóttir, inngangur að Mænu 2011 (Reykjavík: Listaháskóli Íslands, 2011), 9. 
34 „Grafísk könnun,“ í Mænu 2011 (Reykjavík: Listaháskóli Íslands, 2011), 58 – 59. 



 

 13 

að meðaltali 5.121 kr. á tímann en karlar 6.270 kr. sem þýðir að 20,8% launamunur var á 

kynjunum.35 Þegar tölfræði sex stærstu auglýsingastofa landsins var skoðuð kom í ljós  

að samtals störfuðu 82 hönnuðir á stofunum en einungis 24 þeirra voru konur. Listrænir 

stjórnendur voru 9 talsins en einungis 2 af þeim voru konur. Í stjórn sat ein kona og allir 

framkvæmdastjórar stofanna voru karlar.36 Niðurstöður Mænu 2011 bentu því til þess að 

fullu jafnrétti væri ekki náð innan fagsins og það þyrfti að skoða nánar. 

2.2 Kynjajafnvægiskönnun SÍA 

Í kjölfar Mænu 2011 var ákveðið að gera könnun á stöðu jafnréttis- og kynjamála í 

auglýsingageiranum og árið 2017 var haldinn opinn fundur þar sem niðurstöður voru 

kynntar. Það voru Samtök íslenska auglýsingastofa (SÍA) sem stóðu fyrir þessum könnun-

um en það eru samtök sjö stærstu auglýsingastofa á Íslandi.37 Ákveðið var að gera saman-

burð á kynjahlutföllum innan auglýsingastofa á árunum 2011 – 2018 og einnig að skoða 

viðhorf til kynjajafnvægis meðal markaðs- og framkvæmdastjóra á stofunum. Þegar 

almennt kynjahlutfall innan stofanna er skoðað má sjá að árið 2011 var hlutfall kvenna 

34% og árið 2016 voru konur orðnar 41%. Hlutfallið hefur farið batnandi með árunum en 

hefur þó nánast staðið í stað frá árinu 2016 því tveimur árum síðar var hlutfallið 43% konur 

og 57% karlar. Á milli ára urðu þó einhverjar breytingar á kynjahlutföllum grafískra 

hönnuða en konur fóru úr því að vera einungis 29% árið 2011 og í 41% árið 2016.  

Eitthvað virðist þó hafa gerst á næstu tveimur árum þar á eftir því árið 2018 var hlutfall 

kvenna dottið aftur niður í 33%. Hlutföll listrænna stjórnenda og hönnunarstjóra breyttust 

því miður lítið sem ekkert á milli ára nema frá 2016 – 2018 en þá hækkaði hlutfall kven-

kyns listrænna stjórnenda úr 23% í 33%. Þess má þó geta að innan SÍA eru einungis sjö 

auglýsingastofur sem þýðir að 33% hlutfall þýðir að einungis tvær konur eru í stöðu 

listræns stjórnanda. Aðeins tvær af sjö stærstu auglýsingastofum landsins eru komnar með 

jafnlaunavottun, en það eru stofurnar Pipar\TBWA og Hvíta húsið.38 

 Þegar viðhorf til kynjajafnvægis meðal markaðs- og framkvæmdarstjóra innan 

auglýsingastofanna var skoðað var hlutfall þátttakenda 86% framkvæmdarstjórar en ein-

ungis 53% markaðsstjóra. Þegar markaðsstjórar voru spurðir um hver æskileg kynjahlutföll 

í teymum sem koma að auglýsingagerð séu þá töldu 85% kvenna að hlutföllin ættu að vera 

                                                
35 „Kaup og kjör,“ í Mænu 2011 (Reykjavík: Listaháskóli Íslands, 2011), 79. 
36 „Stóru stofurnar,“ í Mænu 2011 (Reykjavík: Listaháskóli Íslands, 2011), 80 – 81. 
37 „Upptaka af fundi um kynja(ó)jafnvægi í auglýsingagerð og markaðsmálum.“ 
38 „Upptaka af fundi um kynja(ó)jafnvægi í auglýsingagerð og markaðsmálum.“ 
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jöfn en einungis 35% karla voru sammála því. 59% karla töldu að kyn skipti ekki máli í 

teymum en einungis 10% kvenna voru sammála því. Hugsanlega gæti þetta stafað af því að 

konur finna fyrir ójafnvægi á vinnumarkaði sem karlar finna ekki fyrir og þurfa því lítið að 

spá í. Könnunin innihélt einnig opna spurningu um það hvers vegna það væri æskilegt að 

hlutfall karla og kvenna í teymum væri jafnt. Flestir svöruðu því að það skipti máli til þess 

að fá fjölbreyttari sjónarhorn á verkefnið sem myndi í kjölfarið skila betri niðurstöðum og 

betri árangri. Þeir sem svöruðu að jafnt kynjahlutfall í teymi skipti ekki máli vildu meina 

að kyn skipti ekki máli þegar kemur að árangri heldur sé það hæfni einstaklingsins.39  

Þá má velta því fyrir sér hvort að viðhorfið sé þar af leiðandi að konur séu ekki jafn  

hæfar og því séu þær færri í faginu?  

2.3  Grapíka Íslandica 

Það var á kvennafrídaginn, þann 24. október árið 

2017 sem að nokkrir hönnuðir tóku sig saman og 

stofnuðu félagið Grapíka Íslandica. Ástæðan var 

sú að óformlegar rannsóknir, á borð við þær sem 

gerðar voru fyrir Mænu 2011 og SÍA stóð fyrir 

eftirfylgni á, bentu til þess að verulega hallaði á 

konur í grafískri hönnun á landinu. Ætlunin var þó ekki að mynda ríg á milli kynjanna í 

faginu, heldur að skapa nýtt rými og fjölbreyttara sjónarhorn.40 Samkeppni var haldin 

fljótlega eftir stofnun félagsins um hönnun á andliti Grapíku. Þáttakan var mjög góð og 

allar tillögur voru sýndar á Hönnunarmars 2018 ásamt þeirri tillögu sem var valin, en hún 

var hönnuð af Bjarneyju Hinriksdóttur. Grapíkur vildu vera sýnilegar á Hönnunarmars og 

þótti því táknrænt að skrifa nöfn allra meðlima í félaginu á stóran dregil. Margar konur 

hafa hrökklast frá auglýsingastofum og kosið að starfa sem einyrkjar eða í litlum teymum. 

Grapíka Íslandica er því vettvangur þar sem konur í faginu geta kynnt sig, sína starfsemi og 

hvor aðra. Í dag er ekki eins mikill eldhugur og var í upphafi. Félagið er ungt en stefnan er 

að í framtíðinni verði það öflugra og allir meðlimir þess vinni í sameiningu að settum 

markmiðum. Meginmarkmið félagsins eru tvö, annars vegar að gera konur í faginu sýni-

legri, efla tengslanet og sýna samstöðu og hins vegar að fá óháða aðila til þess að taka út 

                                                
39 Samtök íslenkra auglýsingastofa, Könnun á kynjajafnvægi í auglýsingageiranum, 21. mars 2019, 
http://www.sia.is/wp-content/uploads/2019/03/Kynning-fyrir-heimasi%CC%81%C3%B0u.pdf. 
40 Nína Richter, „Konur hrökklast úr grafískri hönnun á Íslandi,“ RÚV, 17. mars 2018, 
https://www.ruv.is/frett/konur-hrokklast-ur-grafiskri-honnun-a-
islandi?fbclid=IwAR2fYN6IkBFJ6Ca2U9YXY3tbI4JlyU129C6q3TkygG8hnZRctCwDmjuHtd8 

Mynd 7: Merki Grapíka Íslandica, hannað af 
Bjarneyju Hinriksdóttur. 
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atvinnugreinina og kanna stöðuna. Í gegnum tíðina hefur það sýnt sig að karlar mæla með 

körlum, og konur mæla með körlum – og svo konum. Þessu vilja Grapíkur breyta þannig 

að mælt sé með þeim einstakling sem er hæfastur í verkið, óháð kyni. Félagið var að 

einhverju leyti innblásið af siguratriði Hagaskóla í Skrekk árið 2015. Skilaboðin eru sú að 

við séum ekki að taka sviðið af strákunum, heldur séum við að breikka sviðið. Því það er 

pláss fyrir svo miklu fleiri.41  

3. Árið 2019  

Árið 1978 setti kona að nafni Marilyn Loden fram hugtakið „glerþakið“ (e. Glass ceiling), 

en þetta hugtak er enn notað í dag, 41 ári síðar.42 Glerþakið er menningarlegt fyrirbæri, 

myndlíking fyrir ósýnilega hindrun sem gerir konum og öðrum minnihlutahópum oft erfitt 

fyrir að fá stöðuhækkanir og komast í efstu stöður innan fyrirtækja, fá launahækkanir og 

frekari tækifæri í starfi.43 Það virðist vera að ungar konur telji gjarnan að jafnrétti ríki á 

sínum vinnustað en síðan sé það bara tímaspursmál hvenær þær fara að finna fyrir 

mismuninum.44 Skorti á sjálfstrausti hefur oft verið kennt um að fáar konur séu í 

stjórnarstöðum og að konur séu einfaldlega ekki nógu duglegar að sækjast í þessar stöður 

og séu ekki tilbúnar að færa fórnir eins og karlkyns samstarfsmenn þeirra. En málið er því 

miður töluvert flóknara en það. Marilyn vill meina að hinn raunverulegi vandi sé sá, að 

karlar í stjórnunarstöðum séu ekki tilbúnir til þess að kynnast samstarfskonum sínum 

almennilega, sökum þess að þeir hræðast að mynda sterk persónuleg tengsl sem gætu síðan 

verið rangtúlkuð. Fyrir vikið missa konur tækifærið til þess að mynda þessi tengslanet sem 

eru svo mikilvæg til þess að opna nýjar dyr og auka atvinnutækifæri þeirra. Því miður er 

þessi skaðlega hegðun eitt af því sem viðheldur glerþakinu, hvort sem hegðunin er með-

vituð eða ekki. Það er nauðsynlegt að auka samskipti kynjanna á vinnustöðum og efla 

samböndin á milli samstarfsfólks svo þau geti stutt hvort annað og hjálpað hvort öðru  

að ná enn lengra, því við berum öll ábyrgð á því að brjóta glerþakið.45  

                                                
41 Þórhildur Laufey Sigurðardóttir, viðtal 2 (viðtal tekið af höfundi 6. nóvember 2019). 
42 „100 women: Why I invented the glass ceiling phrase,“ BBC, 13. desember 2017, 
https://www.bbc.com/news/world-42026266. 
43 Jone Johnson Lewis, „The Glass Ceiling and Women's History,“ ThoughtCo, 18. ágúst 2019, 
https://www.thoughtco.com/glass-ceiling-for-women-definition-3530823. 
44 Halla Helgadóttir, viðtal 1. 
45 Martin C, „The glass ceiling 40 years on: an interview with Marilyn Loden,“ Learn Patch, 1. júní 2018, 
https://learnpatch.com/2018/06/the-glass-ceiling-40-years-on-an-interview-with-marilyn-loden/. 
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Hér á landi höfum við ekki náð jafnvægi atvinnu- og einkalífs þrátt fyrir að vera talin 

framarlega í jafnréttisbaráttu á heimsvísu. Konur sækja hlutfallslega meira í hlutastörf 

heldur en karlar vegna þess að ábyrgðin á ólaunuðum störfum innan veggja heimilisins er 

meiri hjá konum. Þar af leiðandi eru tekjumöguleikar og starfsþjálfunartækifæri kvenna 

minni en karla.46 Hingað til hefur jafnréttisbaráttunni fyrst og fremst verið haldið uppi af 

konum að tala við aðrar konur en nú er kominn tími til þess að vekja athygli allra á stöðu 

kvenna í atvinnulífinu. Einstaklingar í stjórnunarstöðum geta einnig lagt sitt að mörkum 

við að brjóta glerþakið og sú hjálp er nauðsynleg, því þakið brotnar fyrr ef það er brotið frá 

báðum hliðum.47 

3.1 Staðan í heiminum 

Staða kvenna í grafískri hönnun fer hægt og rólega batnandi en á enn langt í land, þó 

mislangt eftir því hvar í heiminum maður er staddur. Í dag er ýmislegt í gangi í heiminum 

til þess að auka vitund um stöðu kvenna í hönnun. Ladies, Wine & Design er dæmi um eitt 

slíkt verkefni, sem hönnuðurinn Jessica Walsh stendur fyrir.48 Markmið verkefnisins er að 

skapa vettvang fyrir konur í faginu til þess að kynnast öðrum konum í faginu og deila 

reynslusögum. Reglulega eru haldnir viðburðir í yfir 250 borgum um allan heim sem 

ætlaðir eru öllum þeim sem skilgreina sig sem konur eða kynsegin (e. Non-binary).49  

Þann 23. júlí 2019 opnaði Jessica Walsh sína eigin hönnunarstofu undir nafninu &Walsh 

en í Bandaríkjunum eru 0,1% auglýsinga- og hönnunarstofa í eigu kvenna. Jessica hefur 

sjálf reynslu af því að vera mismunað vegna kyns, ekki einungis af karlmönnum heldur 

einnig öðrum konum. Samkvæmt henni hafa konur oft ekki sýnt hvor annarri stuðning, 

hugsanlega vegna þess að samkeppnin hefur verið svo mikil. Í Bandaríkjunum eru 70% 

hönnunarnema kvenkyns en aðeins 5-11% listrænna stjórnenda eru konur.50  

Til eru rannsóknir sem sýna að fyrirtæki í heiminum eru oft meðvitað eða 

ómeðvitað hlutdræg í þágu karlkyns umsækjenda, sem leiðir til þess að karlmenn eru oftar 

ráðnir í vinnu eða fá stöðuhækkanir. Þetta er hægt og rólega að breytast en þó er enn kyn-

                                                
46 Arnar Þór Ingólfsson, „Erum aftarlega í jafnvægi vinnu og einkalífs,“ mbl.is, síðast uppfært 10. febrúar 
2018, https://www.mbl.is/frettir/innlent/2018/02/09/gaeti_aukid_jafnretti_a_vinnumarkadi/. 
47 Ragnhildur Þrastardóttir, „Líka hægt að brjóta glerþakið að ofan,“ mbl.is, 16.mars 2019,  
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2019/03/16/lika_haegt_ad_brjota_glerthakid_ad_ofan/. 
48 Tanita Wensky, „Graphic design: Where are all the women?“ Pixart printing, 21. maí 2018, 
https://www.pixartprinting.co.uk/blog/graphic-design-women/. 
49 „About,“ Ladies, Wine & Design, Sótt 28. október 2019, https://ladieswinedesign.com/#about. 
50 Jessica Walsh, „&Walsh launches, joining the .1% of Women Founded Creative Agencies,“ &Walsh, 23. 
júlí 2019. https://andwalsh.com/articles/all/walsh-launches-joining-the-1-of-women-founded-creative-
agencies-/?fbclid=IwAR3hy864RhkfZdUrpkPtiVduwJNYefBRKD7LkSo1KdVGJ6Adau_ci7nj354 
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bundinn launamunur þrátt fyrir að einstaklingar starfi innan sama fyrirtækis og hafi sama 

starfsheiti. Konur og kynsegin einstaklingar innan allra kynþátta- og þjóðernishópa fá lægri 

laun en hvítir karlar. Þökk sé þeim sem hafa unnið hörðum höndum að því í gegnum tíðina 

að leiðrétta stöðuna innan fagsins þá hefur ótrúlega margt breyst til hins betra. Enn er þó 

mikil vinna eftir og það er mikilvægt að leggja áherslu á jafnrétti fyrir alla á sviði skapandi 

greina óháð kyni, kynþætti, þjóðernisuppruna, trú, lífsskoðun, fötlun, skertri starfsgetu, 

aldri, kynhneigð eða kynvitund. Kynferðisleg áreitni er enn mikið vandamál innan fagsins 

og 75% þeirra sem verða fyrir kynferðislegri áreitni tilkynna það aldrei sökum þess að þeir 

hræðast að missa vinnuna eða möguleikann á stöðuhækkun í framtíðinni. Meira en 

helmingur þeirra mála sem eru tilkynnt eru aldrei kærð.51  

3.2 Staðan á Íslandi 

Í október 2019 skrifaði Edda Hermannsdóttir markaðs- og samskiptastjóri Íslandsbanka 

pistil sem fjallar um það hvað bankinn ætli sér að gera til þess að breyta innkaupastefnu 

sinni hvað varðar jafnréttis- og umhverfismál. Eitt af því er að kaupa ekki þjónustu og 

auglýsingar af fyrirtækjum sem hafa afgerandi kynjahalla. Þetta er framtak sem mun 

vonandi hafa keðjuverkandi áhrif og leiða af sér enn frekari breytingar í samfélaginu.52  

Til þess að skoða stöðu kvenna í grafískri hönnun á Íslandi árið 2019 tók höfundur 

ákvörðun um að gera könnun sambærilega þeirri sem var gerð fyrir Mænu 2011. 65 konur 

tóku þátt og 58% þátttakenda höfðu lokið námi á Íslandi en 29% erlendis. Út frá niður-

stöðum þessarar könnunar í samanburði við Mænu 2011 mætti áætla að þeim konum sem 

klára nám hér á landi hafi fækkað og fleiri virðast klára nám erlendis samanborið við fyrri 

ár. Á þeim tíma sem könnunin var framkvæmd störfuðu 97% þátttakenda sem grafískir 

hönnuðir. Af þeim störfuðu 46% á auglýsinga- eða hönnunarstofu, 26% innan fyrirtækis, 

23% voru sjálfstætt starfandi og 3% störfuðu sem kennari eða akademískur starfsmaður. 

Þetta er töluverð breyting síðan 2011 þar sem þeim sem vinna á auglýsinga- eða hönnunar-

stofum hefur fjölgað og sjálfstætt starfandi hönnuðum hefur fækkað. Rúmlega 37% þátt-

takenda þótti það ekki hafa áhrif á tækifæri þeirra í starfi að þær séu konur, en 35% fannst 

það hafa áhrif. 51% kvennanna fundu þó fyrir launamun kynjanna í faginu sem gefur til 

kynna að staðan hafi að einhverju leiti batnað frá árinu 2011, en þess má þó geta að 31% 

                                                
51 „Answers,“ Ladies, Wine & Design, sótt 28. október 2019, https://ladieswinedesign.com/#answers. 
52 Edda Hermannsdóttir, „Segja eitt en gera annað,“ Vísir, 21. október 2019, 
https://www.visir.is/g/2019191029931/segja-eitt-en-gera-
annad?fbclid=IwAR0Xu8z2isCQFnawZXV0e30OmOZcHiuR6hbAN_ZtoM9EEYBXSoDbFtx6_p8. 
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sögðust ekki vissar hvort þær fyndu fyrir launamun þannig að mögulega hafa þær ekki velt 

því eins mikið fyrir sér og hinar konurnar sem finna fyrir mun. 55% þátttakenda fannst þær 

ekki fá laun í samræmi við þá vinnu sem þær skila en 48% sögðust eyða á bilinu 20 – 40 

klukkustundum á viku í grafíska hönnun og 43% þátttakenda sögðust eyða yfir 40 klukku-

stundum á viku í fagið en þetta eru svipaðar niðurstöður og árið 2011 sem gefur til kynna 

að lítið virðist hafa breyst hvað varðar vinnuálag og laun í samræmi við það. Í niðurstöðum 

kom auk þess í ljós að 20% telja að konur sæki síður um starf sem grafískir hönnuðir, 37% 

telja að svo sé ekki og 43% voru ekki vissar. 63% þátttakenda voru sáttar með fagið sitt, 

28% voru mjög sáttar en 9% voru alls ekki sáttar.53 

Síðasta spurningin í könnunninni var opin og þar gátu þátttakendur skrifað sínar 

eigin hugleiðingar. Þar mátti finna nokkur áhugaverð svör sem gáfu skýrari mynd af stöð-

unni í dag samanborið við fyrri ár. Það virðist vera að aldur hafi að einhverju leiti áhrif á 

tækifæri kvenna í faginu hér á landi, eða að minnsta kosti virðist það hafa verið þannig í 

gegnum tíðina þar sem nokkrar konur bentu á það að því yngri sem konur í faginu væru því 

meira fyndu þær fyrir mismunun. Mögulega er þetta þó hægt og rólega að breytast. Einnig 

virðist launamunurinn hafa verið að minnka á síðustu árum.54 Á undanförnum árum hefur 

orðið jákvæð þróun á stöðu kvenna í faginu, en einhverjir vilja þó meina að þetta hafi gerst 

afar hægt yfir mjög langan tíma og það sé kominn tími til þess að boltinn fari að rúlla 

hraðar. Þó virðist staðan vera mismunandi eftir starfsstöðum og til að mynda eru sumar 

auglýsingastofur á Íslandi komnar lengra en aðrar. 

Launamuninn er sennilega erfitt að festa fingur á en tækifærin, 
yfirmannastöðurnar og hversu mikið yngri karlmennirnir eru oft þegar þeim 
er sýnt traust er vel sýnilegur þeim sem það vilja sjá. Konur fá tækifæri á 
ákveðnum stofum á öðrum eru þær alltaf 'lélegri' (talaðar niður og 
stöðuveitingar réttlættar þannig) og því miður hef ég heyrt karlmenn allt of oft 
tala niður klára grafíska kvenhönnuði og teiknara. Þeim finnst hreinlega 
mörgum karlarnir almennt betri. Á síðustu 20 árum hefur þetta þó breyst, en 
mjög hægt. En endurtek sumar stofur eru virkilega að taka við sér, aðrar eins 
og risaeðlur.55 

 
Það virðist vera að mörgum reynist erfitt að fá vinnu við fagið að loknu námi og á sumum 

starfsstöðum sé ekki tekið mikið mark á þeirri menntun sem fólk hefur, og ekki sé borin 

                                                
53 Ingibjörg Soffía Oddsdóttir, könnun á stöðu kvenna í grafískri hönnun á Íslandi 2019, gerð af höfundi í 
október 2019, Reykjavík. 
54 Ingibjörg Soffía Oddsdóttir, könnun á stöðu kvenna í grafískri hönnun á Íslandi 2019. 
55 Ingibjörg Soffía Oddsdóttir, könnun á stöðu kvenna í grafískri hönnun á Íslandi 2019. 
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virðing fyrir þeim tíma, vinnu og fjármunum sem fara í að mennta sig í grafískri hönnun.56 

Mikilvægt er að benda á að karllægt starfsumhverfi er ekki einungis bundið við grafíska 

hönnun eða auglýsingastofur. Þetta er samfélagslegt vandamál sem hefur viðgengist mjög 

lengi og skekkjuna þarf að laga á töluvert fleiri stöðum en bara innan grafískrar hönnunar.  

…þó ég sé sátt með fagið mitt, stöðu innan fyrirtækisins, tækifæri og laun þá 
er fagið mitt engu að síður karllægt að ákveðnu leyti eða það viðheldur svolítið 
karllægum gildum. Þá eru hlutir sem ég gæti trúað að fæli konur frá faginu 
eða alla vega því að taka þá ábyrgð sem þarf til að ná lengra í því en það er 
kannski ekki endilega bara tengt auglýsinga/hönnunarstofum heldur bara líka 
samfélagslegum kúltúr og markaðskúltúr.57 

 
Það getur tekið nokkrar kynslóðir að breyta einhverju í samfélaginu því ein kynslóð getur 

ekki tekið allt skrefið. Einhverjir þurfa að taka ákvörðun um að brjótast út úr norminu og 

fræða síðan komandi kynslóð sem tekur við keflinu. Þegar boltinn er farinn að rúlla getur 

ekki annað verið en að hlutirnir breytist smám saman.58 Kvenlæg hugsun virðist alltaf 

verða ríkari þó fáar konur í faginu hafi ákvarðanavald. Það vantar fjölbreytileika í stjórn-

unarstöðurnar því kerfið er orðið gamaldags. Þetta er helsta áhyggjuefnið í dag og þannig 

þarf umræðan að vera núna.59 

  

                                                
56 Ingibjörg Soffía Oddsdóttir, könnun á stöðu kvenna í grafískri hönnun á Íslandi 2019. 
57 Ingibjörg Soffía Oddsdóttir, könnun á stöðu kvenna í grafískri hönnun á Íslandi 2019. 
58 Halla Helgadóttir, viðtal 1. 
59 Þórhildur Laufey Sigurðardóttir, viðtal 2. 
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Lokaorð 

Hér hefur verið farið yfir stöðu kvenna í grafískri hönnun undanfarin ár með áherslu á 

stöðuna á Íslandi. Í gegnum tíðina hefur fagið verið mjög karllægt bæði hér á landi og 

erlendis og konur hafa ekki fengið jafn mikla viðukenningu og umfjöllun fyrir framlag sitt 

eins og karlar. Konur hafa samt átt stóran þátt í að móta grafíska hönnun sem starfsgrein og 

margar geta talist til frumkvöðla í faginu þó framlag þeirra virðist oft gleymast.  

Á undanförnum árum hefur orðið mikil vitundarvakning um stöðu kvenna í faginu 

og skort á fjölbreytileika. Til þess að vekja athygli á stöðunni hafa verið gerðar kannanir  

og stofnuð félög víða um heim. Staðan er misgóð eftir því hvert er litið, en þó er vonandi 

að hún hafi á flestum stöðum batnað. Það eru enn ýmsar áskoranir og í flestum tilfellum á 

það ekki einungis við um grafíska hönnun heldur þarf eitthvað að breytast í samfélaginu 

því sömu áskoranir finnast víða. Samkvæmt könnun höfundar á stöðu kvenna í grafískri 

hönnun árið 2019 má áætla að breytingar hafi orðið undanfarin ár og framtíðin sé bjartari 

en áður. Þó virðast þessar breytingar taka töluvert lengri tíma en margir myndu vilja og enn 

langt í land að vissu leiti.  

Konur hafa í gegnum tíðina hrökklast frá auglýsinga- og hönnunarstofum  

og farið að starfa sem einyrkjar eða innan stórfyrirtækja en nú er eitthvað að breytast og 

konur eru að verða sýnilegri. Helsta áskorunin í faginu í dag er skortur á fjölbreytileika  

og konum í stjórnunarstöðum og þangað þarf að beina athyglinni núna. Staðan er ekki ein-

ungis slæm fyrir konur, heldur alla minnihlutahópa yfir höfuð. Það er nauðsynlegt að það 

sé ekki bara einn hópur sem hefur allt ákvarðanavaldið. Flestir sem starfa sem grafískir 

hönnuðir, bæði konur og karlar, vilja breyta og bæta stöðuna og þar af leiðandi virðist 

vandamálið vera kerfislægt. Það er kominn tími til þess að breyta gömlum venjum því 

fjölbreytni er lykillinn að árangri.  
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