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Formáli 

Ritgerð þessi er 30 ECTS-eininga rannsóknarverkefni höfundar til meistaraprófs í 

nýsköpun og viðskiptaþróun við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Í þessari ritgerð er 

fjallað um íslenska hönnuði og hvernig þeir starfa í samanburði við hefðbundna 

frumkvöðla. Markmiðið var að skoða hver kjarnahvöt hönnuða sé, hvaða þættir í þeirra 

rekstri skiptir þá mestu máli og hvort það sé það sama sem drífur þá og danska hönnuði 

áfram. Hugmyndin að rannsóknarefninu kviknaði í náminu þar sem höfundur fékk innsýn 

í hugarheim frumkvöðla og öðlaðist meiri þekkingu í að stofna og reka 

frumkvöðlafyrirtæki. Höfundur er hönnuður að mennt og hefur rekið eigið 

hönnunarmerki um nokkurt skeið ásamt að hrærast í þeim heimi. Lokaritgerðin var unnin 

undir leiðsögn Magnúsar Þórs Torfasonar. Mig langar að þakka honum sérstaklega fyrir 

alla þolinmæðina, stuðninginn og þá góðu leiðsögn sem hann veitti mér. Að auki langar 

mig að þakka Guðrúnu Eddu Finnbogadóttir fyrir að hafa trú á mér þegar ég hafði það 

ekki, Rúnari Karli Kristjánssyni fyrir stuðninginn og strákunum mínum þeim Ísak Kristófer 

og Nóel Viktori fyrir skilninginn, þolinmæðina og ástina meðan á náminu og 

ritgerðarskrifunum stóð – þið eruð meistarar! 
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Útdráttur 

Kjarna hönnunar má skilgreina sem mannlega getu til að móta og búa til umhverfi okkar, 

til að uppfylla þarfir okkar og gefa lífi okkar merkingu. Þannig hafa hönnuðir með starfi 

sínu ekki bara áhrif á umhverfið heldur einnig á atferli fólks. Meginmarkmið 

rannsóknarinnar er að varpa ljósi á kjarnahvöt íslenskra hönnuða, ásamt því að skoða 

hvort munur sé á drifkrafti íslenskra og danskra hönnuða. Lögð var áhersla á að skoða 

upplifun hönnuða sem reka og eiga eigin hönnunarmerki sem hafa þróast í að vera 

leiðandi á íslenskum markaði. Leitast var eftir að finna dönsk hönnunarmerki af 

sambærilegri stærðargráðu. Eigindlegri rannsóknaraðferð var beitt og fór gagnaöflun 

fram með viðtölum. Alls voru þrettán viðtöl tekin, sjö við íslenska hönnuði og sex við 

danska hönnuði. Rannsóknarspurningarnar eru tvær: Hver er kjarnahvöt íslenskra 

hönnuða og er munur á því hvað drífur íslenska og danska hönnuði áfram? 

 Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að hönnuðir sem gerast 

lífstílsfrumkvöðlar eru drifnir áfram af þörfinni fyrir að stjórna sér sjálfir, byggja upp sitt 

eigið veldi og ósk sinni um aukið frelsi. Niðurstöðurnar benda einnig til að ákveðinn munur 

sé á íslenskum og dönskum hönnuðum, aðallega í formi þess að danskir hönnuðir upplifa 

sig betur stadda en þeir íslensku og að danskir hönnuðir með sambærilega veltu og 

íslenskir virðast hafa það mun betra rekstrarlega séð. Rannsakandi vonast eftir því að 

rannsóknin sýni fram á mikilvægi frekari rannsókna á hönnuðum sem frumkvöðlum og 

hvernig bætt þekking getur varpað ljósi á leiðir til að efla íslensk hönnunarmerki.  
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Abstract 

Design, stripped to its core, can be defined as the human capacity to shape and create 

our environment, to serve our needs and to give meaning to our lives. In this way, 

designers' influence not only affects the environment but also people's behavior. The 

main objective of the study is to shine some light on the core motives of Icelandic 

designers and their goals, as well as to seek to examine whether there is a difference in 

the driving force of Icelandic and Danish designers. Emphasis was placed on examining 

the experience of designers who operate and own their own design brands that have 

developed into leading design brands in the Icelandic market, when finding the Danish 

design brands an emphasis was put on finding brands of camparable size. An qualitative 

research method was used and data collection took place through interviews, a total of 

thirteen interviews were conducted, seven with Icelandic designers and six with Danish 

designers. The research questions are two: What is the core motivation of Icelandic 

designers and is there a difference between what drives Icelandic and Danish designers?

 The results of the study show that designers who become lifestyle entrepreneurs 

are driven by their need to be in controle, build their own empire and their desire for 

more freedom. The results also indicate that there are certain differences between 

Icelandic and Danish designers, mainly in the form of Danish designers feeling more 

success than Icelandic ones and that Danish designers with simular turnover to Icelandic 

designers seem to fare better operationally. The researcher hopes that the study will 

show the importance of more research on designers as entrepreneurs and how improved 

knowledge can shed light on how Icelandic design brands can be strengthened.
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1 Inngangur 

Flóra hönnuða á Íslandi er gríðarlega fjölbreytt og eru margir að gera afar áhugaverða 

hluti. Fjöldi hönnuða leggur í nám í þessari grein sem í raun gerir oft ekki kröfu um 

menntun, heldur fremur frjóa hugsun og skipulega framkvæmd. Hvað eru þeir sem 

útskrifast sem hönnuðir að öðlast umfram áhugafólk, getur íslensk hönnun verið 

framtíðaratvinnugrein eða er hún í raun aðeins áhugamál (e. hobby)? Ár hvert útskrifast 

vongóðir hönnuðir, en eftir þriggja ára grunnám (e. bachelor) bíður þeirra kaldur 

veruleikinn, hvað nú? Er pláss á vinnumarkaði hérlendis eða á í raun eftir að skapa markað 

fyrir íslenska hönnuði?  

Fyrir flesta sem ljúka námi í hönnunargreinum liggur ekki ljóst fyrir hvað tekur við eftir 

útskrift, ekki eru mörg full framtíðarstörf í boði fyrir hönnuði. Það er því ekki fyrsta skref 

að stökkva af stað í atvinnuleit heldur er raunveruleikinn í mörgum tilfellum þannig að 

hönnuðir þurfa að skapa sér atvinnu sjálfir og sækja inn á markaði sem getur verið 

ógnvekjandi. 

Það er því ekki nóg að hafa hæfileika í hönnun heldur er nauðsynlegt fyrir jafnvel unga 

og óharðnaða hönnuði að finna og búa sér til tækifæri og koma sér og sinni hönnun á 

framfæri. Það að eygja tækifæri á markaði og þora að grípa það er eðli sem talið er 

mikilvægt að frumkvöðlar búi yfir (Shane og Venkataraman, 2000). Einnig þurfa 

frumkvöðlar og sjálfstætt starfandi hönnuðir að vera í stakk búnir að sinna öllum þeim 

verkefnum sem fylgja rekstri á litlu fyrirtæki.  

Aðeins eru 21 ár síðan Listaháskóli Íslands var stofnaður og því einungis 18 ár síðan 

fyrstu hönnuðirnir útskrifuðust með BA-gráðu í hönnun á Íslandi. Hönnun samþættir 

viðskipti og menningu og er oft lýst sem grein sem dansar á línu þess að vera list og sköpun 

annars vegar og hins vegar viðskipti, en erfitt getur verið að fá sömu skilgreiningu á 

hugtakinu hönnun (Landoni o.fl., 2016; Trueman og Jobber, 1998; Verganti, 2009). Í 

grunnnámi (e. bachelor) Listaháskóla Íslands hefur þó ekki verið lögð áhersla á 

viðskiptalega hlið hönnunar. Listaháskóli Íslands hét áður Myndlista- og handíðaskólinn 

en svo virðist sem mörk handavinnu og hönnunar séu frekar óskýr hér á landi. Mörgum 

þykir jafnvel handverksmenning Íslendinga mikið eldri, dýpri og merkari. Það er að mörgu 
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leyti satt, Íslendingar eiga ríka og langa sögu þegar kemur að handverki – en er það 

handverk í raun hönnun og þess vegna reynist erfitt að skilja skilin? Þegar skoðað er hvað 

hönnun sé mætti hugsanlega halda því fram að allt sem ekki sé skapað af náttúrunnar 

hendi sé í raun hannað af manninum (Cross, 2001). Ef skilgreiningin er að allt það sem 

maðurinn skapar er hannað og því hönnun gerir það hönnuðum mögulega erfitt fyrir. 

Þetta á ekki aðeins við þegar er talað um hönnun, er myndupptakan á símanum þínum þá 

stuttmynd, eða hver er munurinn á listaverki og því sem barnið kom heim með úr 

leikskólanum?  

Það er óhætt að segja að hugtakið íslensk hönnun hefur verið óspart notað undanfarin 

ár en bæði menntaðir og ómenntaðir hönnuðir framleiða og selja sína vöru sem 

markaðssett er saman undir formerkjum íslenskrar hönnunar. Virðast sumir hönnuðir 

hafa áhyggjur af þessum skorti á aðgreiningu.  

Þegar talað er um auðlindir Íslendinga er hönnun kannski ekki það sem kemur fyrst 

upp í hugann en er að mati ýmsra klárlega sú auðlind sem ætti að hlúa að og nýta til hins 

ýtrasta eins og kemur fram í skýrslunni Hönnun: Auðlind til framtíðar, um hönnun sem 

faggrein og grundvallarþáttur þegar kemur að skapandi iðnaði þar sem segir: „Hönnun er 

enn sem komið er vannýtt auðlind fyrir íslenskt samfélag – hönnun er í vissum skilningi 

óáþreifanleg en hún er ótæmandi og sjálfbær“ (Sóley Stefánsdóttir og Halldór Gíslason, 

2007, bls. 7). 

Þegar heimamarkaðurinn er aðeins 364.134 manns hverjum á þá að selja eða hanna 

fyrir? Hvað er það sem drífur fólk í hönnunarnám og eftir námið út í eigin rekstur? Til að 

fá ítarlegt innlit í hugarheim hönnuða var gerð eigindleg rannsókn þar sem hálfopin viðtöl 

voru tekin við sjö hönnuði og eigendur íslenskra hönnunarmerkja, en einnig voru tekin 

viðtöl við sex danska hönnuði sem eru af svipaðri stærðargráðu og þeir íslensku. Þetta var 

gert til að skoða hvort það væri annar drifkraftur hönnuða á Íslandi miðað við danska, 

sem búa yfir töluvert lengri hönnunarhefð. Höfundur valdi þennan markhóp þar sem telja 

má það bestu leiðina til að skilja hugarheim hönnuða. Með því að komast að hver 

drifkraftur hönnuða er er betur hægt að skilja hvernig hægt sé að lyfta upp íslenskum 

hönnunarmerkjum og hönnunarheiminum hér á landi. Það gefur betri skilning þegar 

kemur að því að meta hvort einhverja þekkingu vantar til að hönnuðir hafi þau tól sem 

þarf til að hljóta velgengni sem frumkvöðlar.  
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Við upphaf skólaárs Listaháskóla Íslands 2020 var Halldór Laxness Halldórsson, sem 

kallar sig Dóra DNA, fenginn til að ávarpa nýnemana með myndbandi þar sem upphaf 

skólaársins var með öðru sniði vegna COVID-19. Dóri er leikari, höfundur og uppistandari. 

Hann útskrifaðist af sviðshöfundabraut Listaháskóla Íslands árið 2011.  

Dóri hefur ekki langt að sækja það að heillast af skapandi greinum og mögulega meiri 

stuðningur að skella sér í skapandi nám þegar fjölskyldan er í þeim geira eins og fjölskylda 

hans er, foreldrar hans eru kvikmyndagerðarmenn og afi hans enginn annar en 

rithöfundurinn Halldór Laxness. Dóri byrjar videóið á: „Ég heiti Dóri DNA og einhver ykkar 

kannast kannski við mig úr KFC-auglýsingunum sem segir kannski eitthvað um það nám 

sem þið erum að hefja, það er nefnilega þannig að það er engin stétt á Íslandi sem er jafn 

fyrirlitin og stétt listamanna. Fólki finnst þetta ekki vera stétt, finnst þetta ekki vera starf 

og finnst listamannalaun vera algjör vitleysa en við hin sem reynum að berjast áfram 

þurfum oft að gera hluti eins og leika í KFC-auglýsingum.“ Dóri heldur áfram og gefur 

nemendum gott ráð til að hafa sem veganesti: „En mig langar að segja ykkur afskaplega 

mikilvægan hlut, ekki vera of „too cool for school“, sumir kennarar sem eru að fara að 

kenna ykkur líta út fyrir að sofa í bílnum sínum og þetta er bara eitthvað sem þið þurfið 

að meðtaka og elska, þetta eru stóru árin, þetta eru mótunarárin, takið þátt í allri 

vitleysunni sem skólinn hefur upp á að bjóða. Það er nefnilega eitt sem er svolítið sérstakt, 

það er einn hlutur eða eitt heilræði sem stendur upp úr, ég var framan af smá upptekinn 

við annað í upphafi skólans, ég var upptekinn við ansi marga aðra hluti en fékk þetta frá 

kennara í áfanga sem mér gekk bara nokkuð vel í: „Nemandinn er vinsamlegast beðinn 

um að halda upp á og gæta þeirra gjafa sem hann fékk í vöggugjöf því nóg er til af 

útbrenndum eilífðar vonabíum og eilífðar táningum en það vantar alltaf vana menn og 

vanar konur.““  

Hann endar ávarpið á: „Skemmtið ykkur vel en ekki of vel það er það sem ég er að 

segja, ekki skemmta ykkur of vel í skólanum, takið hann alvarlega, takið ykkur alvarlega 

því það að vera listamaður er illa borgað, það er vanþakklátt og það eina sem við eigum 

sem listamenn er bara að taka okkur hátíðlega og taka okkur alvarlega og aldrei gleyma 

því og um leið ekki gleyma lífsgleðinni og þetta er mjög flókið, en lífið er flókið og nútíminn 

er ballett í símaklefa – ég heiti Dóri DNA einnig þekktur sem KFC-maðurinn.“ (Myndband 

gefið út af Listaháskóla Íslands, 2020).  
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Ef sú sýn Dóra um að búið sé að gjaldfella hugtakið „íslensk hönnun“ og að listamenn 

séu almennt ekki teknir alvarlega í samfélaginu, einungis 21 ári eftir stofnun 

Listaháskólans, hver er þá framtíð íslenskrar listar og hönnunar? Hér verður leitast við að 

svara eftirfarandi rannsóknarspurningum:  

 

• Hver er kjarnahvöt íslenskra hönnuða?  

• Er munur á hvað drífur íslenska og danska hönnuði áfram? 

 

Áhugavert er að bera saman íslenska og danska hönnuði í þeim tilgangi að varpa ljósi 

á hvort drifkraftur og kjarnahvöt íslenskra hönnuða séu einstök eða hvort líkur séu á að 

kjarnahvöt hönnuða sé áþekk. Danmörk býr yfir mikilli hönnunarhefð og hönnunarsögu, 

og hönnun er sterkur hluti af ímynd Danmerkur. Mögulega spegla íslenskir hönnuðir sig í 

dönskum sökum tengingar okkar við Danmörku og dönsk hönnunarmenning liti þar með 

íslenska hönnuði. Dönsk hönnun hefur þótt bera af þegar kemur að því að skapa sterk 

hönnunarmerki og hönnunaríkon (e. icon), þá voru þeir með í að móta 

hönnunarlandslagið eins og það er nú með stórum nöfnum eins og Arne Jacobsen (1902–

1971), Finn Juhl (1912–1989), Hans Wegner (1914–2007), Poul Henningsen (1894–1967) 

og Verner Panton (1926–1998), allt nöfnum á stórum hönnuðum sem þrátt fyrir að vera 

ekki lengur á lífi lifa áfram í gegnum hönnun sína (Regeringen, 2007). „Fortíðin er ekki 

dáin, hún lifir í okkur og mun lifa í framtíðinni sem við erum með í að skapa“ (Sparke, 

2009). 

Markmið rannsóknarinnar er að auka skilning á veruleika íslenskra hönnuða og þeim 

kjarnahvötum sem þeir hafa. Horft er á hönnuði sem frumkvöðla þar sem þeir eins og 

frumkvöðlar þurfa sjálfir að skapa sér tækifæri og koma sér á framfæri, ásamt að sinna 

öllum þeim hlutverkum sem þarf að sinna við hönnun, framleiðslu, markaðssetningu og 

sölu á eigin vörum og þjónustu. Frumkvöðlar þurfa samkvæmt fræðimönnum að vera 

færir um að takast á við óvissu, sjá tækifæri sem aðrir koma mögulega ekki auga á, þora 

að taka áhættu, koma með nýjar hugmyndir af samsetningu fyrirtækjaskipulags, 

framleiða nýjar vörur og vera snillingar þegar kemur að markaðssetningu og sölu (Kirzner, 

1984; Knight, 1957; Schumpeter, 1934). Með rannsókninni er skoðað hvort sama 
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kjarnahvöt drífi áfram íslenska hönnuði og talið er að frumkvöðlar séu drifnir af. Einnig er 

skoðað hvort kjarnahvöt íslenskra sjálfstætt starfandi hönnuða sé í samræmi við 

kjarnahvöt danskra hönnuða.  
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2 Eru hönnuðir frumkvöðlar? 

Áhugavert er að skoða nánar hvernig hægt er að svara hvort hönnuðir séu í raun 

frumkvöðlar. Fyrst er farið yfir eiginleika frumkvöðulsins út frá þeim fræðum sem rituð 

hafa verið. Kenningar og rit þeirra fræðimanna sem hafa verið leiðandi í skrifum um 

frumkvöðlafræði eru notuð til að greina frumkvöðla og hvað það er sem drífur þá áfram. 

Þá er kjarnahvöt frumkvöðla skoðuð og hvaða áhrif hún hefur í frumkvöðlastarfseminni. 

Til að svara spurningu höfundar um hvort hönnuðir séu frumkvöðlar eru hönnuðir 

mátaðir við eiginleika og kjarnahvöt frumkvöðla.  

 

2.1 Eiginleikar frumkvöðla 
Vert er að skoða hvað gerir frumkvöðul að frumkvöðli og hvernig hægt er að skilgreina þá 

út frá þeim fræðum og kenningum Schumpeters (1976), Kirzner (1984), Knight (1957) og 

Baumol (1993). Í ritum þessara fræðimanna er fjallað um eiginleika frumkvöðla ásamt því 

hvað drífur þá áfram. Fjallað verður um hvernig frumkvöðlar eru mögulega að þróast, á 

hvaða hátt og hvaða áhrif það hefur á hvað drífur þá áfram.  

Í kenningum og ritum Schumpeters (1976) er fjallað um eiginleika frumkvöðla og hvað 

hann telur drífa þá áfram. Schumpeter hefur lagt sitt af mörkum með kenningum og 

skrifum um eiginleika frumkvöðla, rit hans eru nú talin hornsteinar frumkvöðlafræði og 

oft talað um Schumpeter sem guðföður frumkvöðlafræði. Með útgáfu bókarinnar Theory 

of Economic Development, sem fyrst var gefin út árið 1912, tengdi Schumpeter 

frumkvöðlastarfsemi við nýsköpun, þar sem hann lagði einnig ríka áherslu á hversu 

mikilvægt frumkvöðlastarf væri fyrir samfélagið. 

Samkvæmt kenningum Schumpeter er frumkvöðull aðili sem setur fram nýjar 

hugmyndir af samsetningu fyrirtækjaskipulags, framleiðir nýjar vörur, þjónustu, hráefni 

eða nýjar framleiðsluaðferðir. Schumpeter sá frumkvöðulinn sem einstakan einstakling, 

eins konar úthverfa ofurhetju (e. extrovert superhero) sem væri fær um að þróa nýjungar, 

nýjar vörusamsetningar og hluti sem neytandi vissi jafnvel ekki að hann þyrfti. 

Frumkvöðullinn var í lykilhlutverki hjá honum, ofurmenni sem var mikill leiðtogi en þurfti 

einnig að vera markaðs- og sölusnillingur. Schumpeter tengdi frumkvöðla gjarnan við þá 

sem stofna eigið fyrirtæki, þá var það frumkvöðulsins að hlúa að fyrirtækinu með það fyrir 
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augum að vilja hagnast á því að fyrirtækið stækkaði og dafnaði. Þannig var frumkvöðullinn 

eins konar nýskapandi auðlind atvinnulífsins sem hugsaði út frá hagnaði. Með sköpun 

frumkvöðulsins gat átt sér stað ákveðin eyðilegging og á Schumpeter heiðurinn af því að 

skapa orðatiltækið skapandi eyðilegging (e. creative destruction). Til þess að ná velgengni 

sem frumkvöðull þarf hann að geta reiknað áhættu fyrir framtíðarmarkaðstækifæri, 

byggða á fyrri reynslu og umbreytingu óvissu í arðbærar niðurstöður: 

Líkt og hernaðaraðgerðir þar sem þarf að taka stefnumótandi afstöðu, 
jafnvel þó að öll gögn sem hugsanlega er hægt að nálgast séu ekki tiltæk, 
þarf að grípa til aðgerða í efnahagslífinu án þess að vinna úr öllum 
smáatriðum um hvað á að gera. Hér er velgengni alls háð innsæi, getu til að 
sjá hlutina á þann hátt sem síðan reynist vera sannur, jafnvel þó að ekki sé 
hægt að vera fullviss á því augnabliki, átta sig á grundvallarstaðreyndum og 
líta framhjá því sem er ekki mikilvægt, jafnvel þó að maður geti ekki gert 
grein fyrir þeim meginreglum sem þetta er gert með. (Schumpeter, 1934) 

 

Þrátt fyrir að yfir hundrað ár séu liðin síðan að Schumpeter gaf út bók sína Theorie der 

wirtschaftlichen Entwicklung sem seinna var gefin út á ensku undir nafninu The Theory of 

Economic Development er hún enn eitt mikilvægasta og virtasta ritið þegar kemur að 

frumkvöðlafræði. Kenningar hans eru að mati margra meðal þeirra mest heillandi og 

efnilegastar þegar kemur að frumkvöðlastarfsemi (Swedberg, 2014). 

Samkvæmt fræðum Kirzner snýst frumkvöðlastarfsemi um að sjá tækifærin, grípa og 

nýta þau. Þannig er frumkvöðullinn sá sem tekur eftir einhverju sem aðrir sjá ekki og þorir 

að nýta sér það. Þessi tækifæri leynast að hans mati gjarnan í ójafnvægi í efnahagslífinu. 

Kirzner, sem telur jafnvægi hagkerfisins afar mikilvægt, tilheyrir svokölluðum Austurríkis-

hagfræðingum. Hann taldi að þrátt fyrir að frumkvöðlarnir væru að hans mati drifnir 

áfram af hagnaðarvoninni og hugsuðu um sjálfa sig þá væri þeirra hlutverk í raun að færa 

hagkerfið í jafnvægi. Þegar frumkvöðullinn sér tækifæri á markaði dreifast upplýsingar, 

vitneskja verður til og aðrir fara að gera það sama. Þannig tekur frumkvöðullinn eftir 

villum og göllum og leiðréttir, sem gerir það að verkum að auðlindir nýtast betur sem og 

skilvirkni verður betri í samfélaginu, kenning sem er á skjön við kenningu Schumpeter sem 

telur frumkvöðlastarfsemi skapa ójafnvægi í hagkerfinu (Kirzner, 1984). 

Knight setur fram fræði þar sem óvissa og hagnaður eru lykilhugtök. Þegar kemur að 

frumkvöðlastarfsemi telur hann óvissu og áhættu lykilþætti. Frumkvöðullinn þarf að geta 
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tekist á við þá óvissu sem fólgin er í starfi frumkvöðulsins, þátt sem ýtir undir 

efnahagslegan ágóða. Samkvæmt Knight er óvissa þegar ekkert er vitað um mögulega 

útkomu og byggist öll ákvörðunartaka því á fyrirframgefnum hugmyndum á meðan 

áhætta er þegar ekki er vitað hver útkoman verður en hægt er að geta sér til um 

niðurstöðurnar (Knight, 1957). Fræðirit Knight eru að vissu leyti bæði byggð á kenningum 

Schumpeter og Kirzner, hann nýtir sér rit þeirra og í stað þess að koma með nýjar 

kenningar reynir hann að bæta við það sem fyrir er og fylla inn þar sem honum fannst 

vanta upp á í þeirra kenningum.  

Baumol dregur einnig kenningar fyrri fræðimanna saman í eins konar samsteypu. Hann 

telur það fara eftir efnahagslífinu hverju sinni hvort frumkvöðlastarf sé yfir höfuð jákvætt. 

Frumkvöðullinn skapi að hans mati ekki alltaf tækifæri fyrir aðra og þá sé 

frumkvöðlastarfsemi mögulega neikvæð (Baumol, 1993). Þó framangreindir fræðimenn 

séu kannski ekki algjörlega sammála þegar kemur að því að skilgreina frumkvöðla eru þeir 

sammála um að frumkvöðlar séu mikilvægir fyrir hagkerfin og að hlutverk þeirra séu 

mikilvæg.  

Frumkvöðull þarf að vera fær um að þróa nýjungar, nýja samsuðu og vera tilbúinn til 

að vera valdur af skapandi eyðileggingu sem oft á við um hönnuði (Schumpeter, 1976). 

Frumkvöðull þarf að skoða markaðinn til að skapa vöru sem fólk mun vilja kaupa, meta 

tækifæri og grípa þau (Kirzner, 1984). Þeir þurfa því að vera í stakk búnir til að geta tekist 

á við óvissu, þora að taka áhættu og meta tækifæri sem eru eiginleikar sem tengdir eru 

við frumkvöðla.  

Frumkvöðlastarfsemi hefur að sjálfsögðu þróast með tímanum og fleiri týpur af 

frumkvöðlum orðið til. Þrátt fyrir að guðfeður frumkvöðlafræði hafi flestir verið sammála 

um að hagnaðarvon væri það sem drifi frumkvöðla áfram er mögulega orðin breyting á 

því. Með tímanum hafa nýjar tegundir af frumkvöðlum litið dagsins ljós og ljóst er að með 

þeim hafa komið nýjar áherslur og þar með nýir frumkvöðlar sem hafa eitthvað allt annað 

en von um gróða sem meginmarkmið (Komppula, 2004).  

2.2 Kjarnahvöt frumkvöðla 
Vert er að skoða nánar kjarnahvöt og drifkraft frumkvöðla. Samkvæmt kenningum 

Schumpeters (1976) og Kirzner (1984) eru frumkvöðlar drifnir áfram af hagnaðarvon og 

löngun sinni til að skapa verðmæti og þar með stjórnast þeir af hagnaðarhvöt. Það er 
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vissulega tilfellið hjá sumum frumkvöðlum en talið er að nýjar tegundir af frumkvöðlum 

séu mögulega með aðra kjarnahvöt. Frumkvöðlar geta þannig meðal annars líka verið 

drifnir áfram af ósk sinni til að stjórna og vera kóngur í sínu sjálfskapaða ríki, samkvæmt 

kenningum Wasserman (2006).  

Vísindamenn hafa lengi lagt áherslu á meginhlutverk gróðasjónarmiða í kapítalískum 

hagkerfum (Schumpeter, 1942; Smith, 1991). Þá er talin vera áhersla á að persónulegt 

gróðasjónarmið stýri þegar kemur að einkarekstri og að frumkvöðlar vilji byggja upp 

persónulegan auð (Kirzner, 1973; Schumpeter, 1942). „Að frumkvöðullinn miði að því að 

hámarka hagnað sinn er ein grundvallarforsenda hagfræðikenningarinnar“ (de Scitovszky, 

1943). 

Þegar frumkvöðlastarfsemi er skoðuð ekki hægt að horfa fram hjá þeirri staðreynd að 

háu hlutfalli frumkvöðla mistekst (Aldrich og Fiol, 1994; Stinchcombe, 1965). Því þurfa 

frumkvöðlar að vera afar meðvitaðir um hvað hægt sé að gera til að auka eigið tækifæri á 

að ná þeim árangri sem þeir leitast eftir. Það getur skapað ákveðna togstreitu ef 

frumkvöðull er ekki meðvitaður um sína kjarnahvöt. Samkvæmt kenningum Wasserman 

(2006) eru frumkvöðlar ýmist drifnir áfram af hagnaðar- eða stjórnunarlöngun, í kenningu 

sem hann kallar ríkur vs kóngur (e. rich vs king). Mikilvægt er að vera meðvitaður um 

muninn og taka meðvitað val, þar sem frumkvöðull sem tekur ómarkvissar ákvarðanir er 

líklegri til að gera mistök. Wasserman útbjó sérstakt krossapróf til þess að skoða hvort sá 

sem tók prófið væri drifinn áfram af stjórnunar- eða hagnaðarhvöt. Frumkvöðull sem er 

meðvitaður um hver hans kjarnahvöt sé, hvort hann stjórnast af stjórnunarhvöt eða 

hagnaðarhvöt og þar með hvort hann sé að þessu til að vera ríkur eða kóngur, er mun 

líklegri ekki aðeins að ná markmiðum sínum heldur líka að ná þeim með þeim 

kjarnaviðhorfum sem hann hefur. Þrátt fyrir að flestir frumkvöðlar stjórnist annaðhvort 

af stjórnunar- eða hagnaðarhvöt eru þeir til sem vilja bæði. Að vilja hvort tveggja getur 

verið erfitt þar sem þær eiga það til að stangast á en eigi frumkvöðull að hafa möguleika 

að uppfylla báðar þarf sá hinn sami að búa yfir sterkum mannauð, nýta sér sterk 

félagstengsl og eigið fjármagn til að eiga möguleika á að geta orðið bæði ríkur og 

konungslegur (e. rich and regal) (Wasserman, 2006).  

Þó frumkvöðlar búi yfir og hafi sumar þær auðlindir sem mikilvægar eru til að grípa 

tækifæri og skapa úr þeim fyrirtæki, getur reynst sumum afar mikilvægt og mögulega 
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óhjákvæmilegt að afla aukinna auðlinda til að tækifærið nái þeim árangri sem 

frumkvöðullinn stefnir að (Stevenson og Jarillo, 1990). Það að fá inn nýjar auðlindir krefst 

oft að frumkvöðullinn gefi hlut af sínum eignarhlut. Við það getur frumkvöðulinn þurft að 

hafa skoðanir annarra í huga þegar kemur að því að stýra fyrirtæki sínu og getur orðið 

mikilvægt að geta unnið með öðrum. Frumkvöðull sem stofnar fyrirtæki til þess að vera 

kóngur en ekki til þess að hagnast sem mest er ólíklegri til þess að vera viljugur að láta af 

hendi eignarhlut (Wasserman, 2006). 

Það er engin rétt leið en mikilvægt að það sé meðvitað val. Áður fyrr var frumkvöðull 

sá sem drifinn var áfram af gróðavon en með nýjum skilgreiningum þar sem 

lífsstílsfrumkvöðlar eru orðnir meira áberandi er ekki öruggt að frumkvöðlar séu aðeins 

drifnir áfram af gróðavoninni (Schumpeter, 1942; Smith, 1991). Vilji frumkvöðull sjá 

hugmynd sína vaxa og dafna er mikilvægt að hafa þær auðlindir sem þarf og til taks á 

réttum tíma (Romanelli, 1989). Mikilvægustu auðlindir sem frumkvöðlafyrirtæki búa yfir 

eru fjármagn annars vegar og mannauður hins vegar (Sapienza o.fl., 2003). Það er þó alls 

ekki sama hvaða mannauð frumkvöðull tekur inn, þá munu reyndir fjárfestar krefjast 

hærri eignarhluta en þeir sem eru óreyndari eða koma með minna með sér að borðinu. 

Þannig þarf frumkvöðullinn að ákveða hvort skiptir hann meira máli; að eiga sem stærstan 

eignarhlut eða eiga minni hlut sem verður mögulega meira virði. Frumkvöðlar laðast að 

því að takast á við áskorunina við að byggja upp ný samtök (e. organizations), eru með 

hagnaðarsjónarmiðið að leiðarljósi (Schumpeter, 1942; Kirzner, 1973) og vilja vera við 

stjórnvölin við ákvarðantöku (Sapienza o.fl., 2003). Þrátt fyrir að það sé engin rétt leið til, 

er vitað að innan tiltekinnar tegundar viðskipta munu flestir frumkvöðlar standa frammi 

fyrir vali á milli fjárhagslegs hagnaðar og því að halda áfram að stjórna einn – á milli þess 

að vera „ríkur“ (minniháttar leikmaður með verðmætan hlut) á móti því að vera „kóngur“ 

(stór leikmaður sem hefur miklu verðminni hlut) (Wasserman, 2006).  

Frumkvöðlafyrirtæki sem elta of margar aðferðir (e. strategies) geta fest sig og þannig 

aldrei náð settum markmiðum (Baum o.fl., 2001). Eins eru frumkvöðlar sem taka 

ósamkvæmar (e. inconsistent) ákvarðanir líklegri til að enda uppi með loðna stefnu (e. 

muddled strategy) og þar með auknar líkur á að mistakast (Marlin o.fl., 1994). Á meðan 

eru frumkvöðlar sem taka stefnumarkandi val í samræmi við kjarnahvöt þeirra líklegri til 

að sínum markmiðum. Þannig eru frumkvöðlar sem velja í samræmi við 
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hagnaðarsjónarmið líklegri til að verða ríkir og frumkvöðlar sem taka ákvarðanir í 

samræmi við stjórnunarhvöt ættu að vera líklegri til að verða kóngar (Wasserman, 2006). 

Frumkvöðlar telja margir að líkur þeirra á að verða auðugir séu töluvert meiri ef þeir 

þora að taka áhættuna og hefja verkefni sem eru áhættusöm heldur en ef þeir velja 

öruggari kostinn (Amit o.fl., 2000). Á sama tíma hafa sjálfstætt starfandi töluvert lægri 

upphafstekjur og lægri tekjuvöxt en þeir sem vinna sér inn laun í launaðri atvinnu. Í 

ítarlegri rannsókn sem gerð var yfir margar atvinnugreinar og breiðan launaskala kom í 

ljós að meðalgildi í gegnum tíu ár skilaði frumkvöðli sem starfaði fyrir sjálfan sig að 

meðaltali 35% lægri innkomu en hann hefði getað þénað í vinnu fyrir aðra. Hvers vegna 

frumkvöðlar velja þrátt fyrir þetta að reyna og elta tækifærið gæti verið vegna þess að 

þeir sjá að sumir fá verulegan fjárhagslegan ávinning og þannig vonast þeir til að vera 

undantekningin, eða þráin að fá að vera eigin yfirmaður og þá í raun ekki stýrast að 

hagnaðarvoninni (Hamilton, 2000). 

Það er ekki hægt að segja að allir frumkvöðlar stjórnist af hagnaðarvon þó hún hafi 

verið talin meginástæða þess að frumkvöðlar tóku þá áhættu sem það getur verið að fara 

af stað með nýtt tækifæri. Frumkvöðlar geta allt eins stjórnast af því að vilja ráða sér 

sjálfir. Mikilvægt er fyrir frumkvöðla að átta sig á hver þeirra hvöt sé svo þeir geti stýrt 

fyrirtæki sínu út frá henni.  

2.3 Hönnuðurinn sem frumkvöðull 
Þegar skoðað er hvort skilgreina megi hönnuði sem frumkvöðla er mikilvægt að máta 

eiginleika og kjarnahvöt þeirra við frumkvöðla. Fjallað er um umhverfi hönnuða eftir 

útskrift ásamt eiginleikum og kjarnahvötum sem þeir kunna að búa yfir.  

Hönnuðir geta ekki gengið að því vísu að eftir þriggja til fimm ára háskólanám bíði 

þeirra atvinnutækifæri. Raunveruleikinn er að þegar hönnuðir útskrifast með 

háskólagráðuna í annarri hendi, portfólíó-möppu í hinni og hausinn fullan af hugmyndum 

er oft þeirra eina val ef þeir vilja starfa við sína faggrein að draga djúpt inn andann, vera 

svellkaldir, hafa trú á hugmyndum sínum og demba sér í rekstur. Þannig er mikilvægt fyrir 

hönnuði sem vilja lifa af hönnun sinni að vera í stakk búnir að sjá sóknartækifæri á 

markaði, setja hlutina í samhengi sem ekki allir myndu sjá og grípa þau tækifæri sem 

gefast líkt og frumkvöðlar (Kirzner, 1984). Hönnuður þarf að vera fær um ekki aðeins að 

koma auga á stefnur og strauma (e. trend) á undan almenningi heldur einnig að skapa 
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þær og skapa vöru sem fólk vill kaupa. Hönnuður sem ákveður að fara í eigin rekstur þarf 

þannig að geta tekist á við óvissu og vera tilbúinn að taka áhættu, líkt og eiginleika sem 

frumkvöðlar eru tengdir við (Kirzner, 1984). 

Hönnuðir eru ekki einungis að leitast eftir því að skapa nýjar vörur eða betrumbæta 

vörur sem nú þegar eru fyrir, þeir eru einnig drifkraftur nýsköpunar (Battistella o.fl., 

2012).	Þannig eru hönnuðir ekki aðeins að fegra og stílfæra vörur heldur bæta þær svo 

þær nýtist betur og hafi áhrif á umhverfið ekki einungis á fagurfræðilegan hátt. Skilgreina 

má vinnu sumra hönnuða sem nýsköpun, sem er eins og áður hefur komið fram að mati 

sumra mikilvægur hluti af frumkvöðlastarfsemi (Schumpeter, 1942). 

Margir sjálfstætt starfandi hönnuðir falla að eiginleikum frumkvöðla og eru því 

frumkvöðlar. Vert er að taka fram að það þýðir ekki að allir hönnuðir séu frumkvöðlar, 

sumir hönnuðir vinna sem starfsmenn hjá stærri hönnunarfyrirtækjum eða jafnvel hjá 

frumkvöðlum, en margir eiga starfsferil sem einkennist af að vera frumkvöðull samkvæmt 

ritum þeirra fræðimanna sem hafa skrifað um skilgreiningu á frumkvöðlum. 
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3 Hvers vegna gerast hönnuðir frumkvöðlar?  

í þessum kafla er farið yfir hvers vegna hönnuðir gerast frumkvöðlar og hvernig þeir starfa 

í samanburði við aðra frumkvöðla. Fjallað er um lífsstílsfrumkvöðla og drifkraft þeirra, um 

hönnuði sem gerast frumkvöðlar, um hvernig hönnuðir starfa með stjórnendum, hvernig 

þekkingarleysi getur haft miklar afleiðingar, hvernig danska smávöruveldið Tiger varð til 

af frumkvöðli sem langaði vera nálægt fjölskyldunni sinni ásamt að skoða hverjir notendur 

hönnunar eru og þar með hvern er verið að skapa fyrir.  

3.1 Lífsstílsfrumkvöðlar 
Hér er fjallað um lífsstílsfrumkvöðla og hvort hönnuðir séu líklegri til að tilheyra þeirri týpu 

af frumkvöðli. Eins og fram hefur komið hefur mikið verið skrifað um starf frumkvöðulsins, 

kjarnaþætti frumkvöðlastarfsemi, áhrif hennar á samfélagið og hvaða eiginleikum 

frumkvöðullinn býr eða ætti að búa yfir. Frumkvöðlastarf hefur þróast og ekki er aðeins 

ein ákveðin tegund af frumkvöðli til. Því er áhugavert að skoða hver kjarnahvöt 

lífsstílsfrumkvöðla er og hvernig hún hefur áhrif þegar kemur að frumkvöðlastarfi þeirra.  

Frumkvöðlar eru þeir sem stofna nýskapandi fyrirtæki í þeim tilgangi að hagnast eða 

stækka við skilyrði þar sem bæði óvissa og áhætta ríkir (Dollinger, 2003). Frumkvöðull 

stýrist af hagnaðarvon og kjarninn í frumkvöðlastarfsemi er oft gróði ásamt áhættusókn 

(Cantillion, 1755; Knight, 1921; Liefmann, 1897; Oberparleiter, 1930; Schumpeter, 1934). 

Geta þeirra í fjármálum skiptir höfuðmáli (Burns, 2001). Þegar eigendur lítilla fyrirtækja 

eru skoðaðir sýnir meirihluti þeirra sjaldnast dæmigerða hegðun í frumkvöðlastarfsemi 

og atvinnurekstri (Peters o.fl., 2009). Þrátt fyrir að fjármál, vöxtur og hagnaður séu rauði 

þráðurinn hjá mörgum frumkvöðlum eru ekki allir frumkvöðlar með það sem markmið að 

hagnast sem mest eða byggja upp fyrirtæki sem eru uppskalanleg (e. scalable) (Peters 

o.fl., 2009). 

Lífsstílsfrumkvöðlar (e. lifestyle entrepreneurs) eru frumkvöðlar sem ekki hafa það sem 

kjarnahvöt að hámarka vöxt fyrirtækja sinna. Þessi fyrirtæki sýna þar af leiðandi sjaldnast 

vöxt. Lífsstílsfrumkvöðlar eru oft á tíðum lífsstílshugsuðir frekar en skynsamir 

viðskiptamenn. Þá eru oftast engir starfsmenn, annar en frumkvöðullinn sjálfur, starfandi 

hjá slíkum fyrirtækjum og myndu flest þeirra flokkast sem örfyrirtæki (e. micro business) 

(Reinl og Kelliher, 2010). Fyrirtæki eða rekstur lífsstílsfrumkvöðla eru oft á tíðum nátengd 
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persónulegum gildum þeirra, áhugamálum og ástríðu (Marcketti o.fl., 2006; Peters o.fl., 

2009). Samkvæmt Marcketti o.fl. (2006) nær þessi skilgreining yfir einstaklinginn, 

verkefnið og hvötina til þess að hefja viðskipti.  

Lífsstílsfrumkvöðlar sækjast hvorki eftir auði né eru fjárhagslega sjálfstæðir 

áhugamenn, heldur drifnir áfram af samsetningu óskanna þriggja: Í fyrsta lagi að þéna 

sómasamleg laun (e. respectable living), í öðru lagi að finna ánægju í starfsárangri (e. find 

satisfaction in career attainment and achievements) og í þriðja lagi að geta notið 

gæðastunda með fjölskyldu sinni og vinum. Lífsstílsfrumkvöðlar aðgreina sig frá öðrum 

frumkvöðlum með framlagi sínu til fjölskyldu, samfélags og lífsgæða, frekar en framlagi til 

þróunar og vaxtar fyrirtækisins (Marcketti o.fl., 2006). Í rannsóknum Marcketti o.fl. kemur 

fram að tvö þemu myndast meðal lífsstílsfrumkvöðla; annars vegar aukning lífsgæða 

frumkvöðulsins vegna viðkomandi lífsstílsfyrirtækis og hins vegar aukning á lífsgæðum 

viðskiptavina eða eftir atvikum starfsmanna og samfélagsins vegna lífsstílsviðskipta. Þrátt 

fyrir að aðeins fáar rannsóknir hafi verið gerðar á aukningu á lífsgæðum hjá 

lífsstílsfrumkvöðlum benda þær sem hafa verið gerðar í sömu átt. Lífsstílsfrumkvöðlarnir 

fundu ekki einungis fyrir aukningu á lífsgæðum heldur líka fyrir ákveðnu jafnvægi milli 

fjölskylduhagsmuna annars vegar og viðskiptahagsmuna hins vegar. Það eitt og sér getur 

líka stuðlað að aukinni hamingju og skynjun á hamingju í huga frumkvöðlanna (Marcketti 

o.fl., 2006). 

Lífsstílsfrumkvöðulinn sem er drifinn áfram af lífsgæðum frekar en vexti verður að vera 

meðvitaður um að það hefur að sjálfsögðu áhrif á rekstur hans. Lífsstílsfrumkvöðlar eru 

oftar en ekki afar háðir dreifingaraðilum vegna tekna sinna, jafnvel það mikið að það hefur 

skaðleg áhrif á arðsemi og samkeppnishæfni rekstursins (Bastakis o.fl., 2004; Buhalis, 

2000). Oft ríkir afar óræð stjórnun og ákvarðanir teknar af hálfu frumkvöðulsins eru ekki 

byggðar út frá möguleikum á hagnaði. Þetta er þrátt fyrir að lífsstílsfrumkvöðlar séu drifnir 

áfram af ósk sinni um að lifa af og hafi nægar tekjur til að viðhalda lifnaðarháttum sínum 

og fjölskyldu sinnar (Komppula, 2004). Ákveðin hegðun sem er einkennandi fyrir 

lífsstílsfrumkvöðla er að vissu leyti hamlandi þegar kemur að rekstrinum, hlutir sem geta 

í raun aukið lífsgæði þar sem reksturinn eða fyrirvinnan er öruggari.  

Lífsstílsfrumkvöðulinn virðist hræddur við vaxtarstefnu þar sem hugsjónin sé að 

stækka og hagnast sem mest sem verður til þess að lífsstílsfrumkvöðullinn hindrar jafnvel 
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venjulegan vöxt telji hann að möguleiki sé á að lífsgæði hans gætu minnkað, eitthvað sem 

gerir fyrirtæki lífsstílsfrumkvöðla ekki skólabókardæmi um frumkvöðlastarfsemi (Bastakis 

o.fl., 2004; Buhalis, 2000; Schumpeter, 1934). Þannig verður forgangsröðunin oft sú að 

lífsstíll frumkvöðulsins er hærra settur en þarfir fyrirtækisins sem og þjónusta við 

viðskiptavini. Því miður virðast lífsstílsfrumkvöðlar einnig ekki fullkomlega meðvitaðir um 

mikilvægi gæða stjórnunartækni (Morrison og Thomas, 1999), ásamt að hafa afar 

takmarkaða reynslu af markaðssetningu og vera tregir til að þiggja faglega ráðgjöf. 

Samband vinnuálags frumkvöðla og lífsgæða veltur vissulega á persónulegum óskum og 

einstökum einkennum eða persónueinkennum (Marcketti o.fl., 2006). Það verður 

vissulega að teljast kostur að mati höfundar að fólk horfi í meira en aðeins hagnað, að 

frumkvöðlar setji ósk sína um að lifa lífi þar sem áherslan er á að verja tíma með sínum 

nánustu, skapa minningar og lifa lífinu ofar en að leggja áherslu á sífellt meiri ágóða, að 

það er það sem fái fólk fram úr á morgnana. Hins vegar er ljóst að á sama tíma eru mörg 

einkenni lífsstílsfrumkvöðla sem ráðast af þekkingarleysi, trega til að þiggja aðstoð og 

skorti á rekstarkunnáttu. Þetta ásamt vanhæfni til að sleppa eða selja verkefni, lítilli 

nýbreytni og skorti á samstarfsvilja gerir að verkum að fyrirtæki lífsstílsfrumkvöðla 

hagnast ekki meira (Weiermair, 2001). Lífsstílsfrumkvöðlar hætta því yfirleitt 

frumkvöðlastarfsemi á þeim tíma sem þeir viðurkenna að þeir hafi náð hámarksstigi 

persónulegra lífsgæða.  

Þrátt fyrir að enn sé óljóst hvaða breytur eru lífsgæði hvers og eins, má gera ráð fyrir 

að tekjur, álit, félagslegt orðspor eða svipaðar breytur falli í þennan flokk lífsgæða fyrir 

atvinnurekendur (Peters o.fl., 2009). Lífsstílsfrumkvöðlar reka ekki vaxtarmiðaða stefnu 

en aðeins vaxtarmiðaðir eða Schumpeterian-athafnamenn munu fylgja 

hagnaðarhámörkun. 

Það sem lífsstílsfrumkvöðlar líta mögulega á sem val er að einhverju leyti mögulega 

einnig hægt að skrifa á þekkingar- og reynsluleysi. Reynsla og þekking í markaðsmálum, 

fjármálum ásamt stjórnunarstefnum ætti því að nýtast öllum frumkvöðlum. Það er 

staðreynd að lífsstílsfrumkvöðlar eru tregir til að sækja sér utanaðkomandi 

sérfræðiaðstoð (Peters o.fl., 2009).  
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3.2 Hönnuðir sem gerast frumkvöðlar 
Hönnuðir sem fara í eigin rekstur til að starfa við fag sitt gerast frumkvöðlar en hvers 

vegna? Líklegt er að það sé ástríðan sem drífur flesta hönnuði áfram, það að komast inn í 

hönnunarnám getur verið bæði erfitt og kostnaðarsamt, en komist viðkomandi inn og í 

gegnum námið er oft lítið um atvinnumöguleika. Hönnuðir upplifa oft á tíðum að ekki sé 

mikið um þakklæti eða virðingu frá samfélaginu (Listaháskóli Íslands, 2020). Hönnuðir 

sem fara í frumkvöðlastarfsemi vegna þess að það er eina leið þeirra til að starfa við það 

sem þeir lærðu og hafa hugsanlega ástríðu fyrir eru kannski líklegri til að falla undir þá 

skilgreiningu að vera lífsstílsfrumkvöðlar, þar sem sköpun er að öllum líkindum þeirra 

áhugamál og ástríða. Þannig stýrast hönnuðir ekki út frá hagnaðarhvöt heldur ástríðu og 

löngun til að skapa.  

Það liggur náttúrulega fyrir hönnuði að skoða umhverfið og vilja betrumbæta það, sjá 

hvað betur mætti fara, finna galla sem þarf að laga og tækifæri á markaðinum sem þarf 

að nýta en á sama tíma hafa hönnuðir að vissu leyti afar takmörkuð tól þegar kemur að 

því að reka frumkvöðlafyrirtæki (Bastakis o.fl., 2004; Buhalis, 2000). Þrátt fyrir að hönnun 

sé samsuða af list og viðskiptum er það ekki þar með sagt að hönnunarnám leggi jafna 

áherslu á báða þætti. 

Hönnuðir sem vilja starfa við fag sitt og þannig hanna sem lifibrauð geta orðið að gerast 

frumkvöðlar til þess að starfa. Ef hönnuður fer í rekstur til að geta starfað við að skapa, 

fag sem að marga mati er frekar langt frá sköpun, er áhugavert að sjá hvort reksturinn 

verði viðauki en ekki áherslan. Ef reksturinn er viðauki getur það haft þau áhrif að það 

sem ræður förinni er í raun löngunin til að skapa en ekki hvað er rekstrarlega góð 

ákvörðun til að hámarka hagnað, líkt og á við um lífsstílsfrumkvöðla.  

Þegar skoðuð eru íslensk hönnunarmerki virðist ekkert þeirra keppa á alþjóðlegum 

markaði og það virðast heldur ekki mörg stækka úr því að vera örfyrirtæki (e. micro 

business). Áhugavert er að skoða hvort íslenskir hönnuðir hagnist á að gerast frumkvöðlar 

og hvað mögulega gæti verið að halda aftur af þeim þegar kemur að því að stækka og skila 

hagnaði:  

 

1. Þeir vilja ekki stækka.  

2. Þeir hafa ekki þekkinguna sem til þarf. 
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3. Umhverfið er of hrjóstugt.  

 

Ófá örhönnunarfyrirtæki eru á Íslandi (e. micro business). Örfyrirtæki eru samkvæmt 

skilgreiningu fyrirtæki þar sem færri en 10 starfa á meðan lítið fyrirtæki er skilgreint sem 

fyrirtæki sem hefur allt að 49 starfsmenn (Reinl og Kelliher, 2010).  

Samkvæmt þeim fræðum sem búið er að leggja fram kemur fram að flest þeirra leggja 

áherslu á að frumkvöðlar starfi í hagnaðarskyni. Hins vegar er ekki aðeins til ein tegund af 

frumkvöðlum, líkt og heimurinn þróast fagið og verandi fólk sem starfar við nýsköpun 

þurfa frumkvöðlar sennilega að vera mun opnari fyrir nýjungum. Þá eru ýmsar áskoranir 

sem frumkvöðlar þurfa að takast á við. Rannsóknir hafa t.a.m. sýnt að margar af þessum 

áskorunum geta minnkað lífsgæði (Shaver o.fl., 2001; Weiermair og Peters, 1998). 

Hönnuðir sem ekki ná að tryggja nægjanlega veltu geta þurft að setja fyrirtækið til hliðar 

til að afla tekna, þannig getur skortur á fjármagni hindrað hönnuðina í að koma 

hugmyndum yfir í veruleika.  

3.3 Hönnuðir og stjórnendur  

Þrátt fyrir að hönnun hafi sannað sig sem mögulegt lykilatriði í velgengni hjá ákveðnum 

fyrirtækjum eins og til dæmis Apple, Jetblue og Herman Miller, er samband hönnuða og 

viðskiptahugsuða stundum frekar fjarlægt og stirt (Martin, 2007). Þegar kemur að því 

stjórnast hönnuðir og viðskiptafræðingar/stjórnendur oft út frá afar ólíkum hugsjónum, á 

meðan hönnuðir hugsa og stjórnast út frá gildis- eða réttmætishugsjón, stjórnast 

viðskiptafræðingar gjarnan út frá hugsjón um áreiðanleika (Martin, 2007). Áreiðanleiki 

sannast af fyrri atburðum, hvernig hlutirnir hafa áður verið gerðir og af niðurstöðum þess, 

á meðan gildis- og réttmætishugsjón er sönnuð með því að skoða hvernig framtíðin 

þróast. Þar sem þessar hugsjónir stangast á er ekki mögulegt að fylgja annarri án þess að 

fórna hinni sem gerir það að verkum að annar þarf að lúta (Martin, 2007). „Hönnuðir elska 

almennt ekkert annað meira en erfiða og flókna hönnunaráskorun svo þeir geti skapað 

stórkostlega lausn sem ekki var til staðar, á meðan stjórnendur elska almennt ekkert 

meira en að taka þann ruglingslega og tvíræða heim sem þeir starfa í og skipuleggja hann 

í áreiðanlegri aðgerð“ (Martin, 2007). 
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Það eru að sjálfsögðu dæmi um að hönnuðir og stjórnendur eigi afar góð og 

langvarandi sambönd sem líkja má við farsælt hjónaband en það er þó ráðandi að 

sambönd þeirra séu meira eins og skyndikynni, stutt og ekki alltaf árangursrík. Því miður 

er grundvöllur sambands hönnuða og viðskiptahugsandi oft byggður á ákveðnu 

skilningsleysi þar sem aðilar eru ekki meðvitaðir um hve afar ólíkar hugsjónir þeirra eru 

ásamt ólíkum tilgangi verkefna. Þetta getur haft alvarlegar afleiðingar þar sem spenna 

myndast og verður til þess að báðir aðilar skilja hvor annan illa og reyna að knýja alla aðila 

til að taka þátt í hegðun sem veldur þeim kvíða og áhyggjum. Lykilatriði er að hönnuðum 

og stjórnendum takist að skilja hvor annan og þar með eðli deilna sem kunna að koma 

upp. Takist þeim að sjá hlið hvor annars og setja sig í spor hvor annars er möguleiki á að 

þeir geti komið saman sem sterk heild sem gerir þá mikið sterkari saman en þeir gætu 

verið hver fyrir sig (Martin, 2007).  

Þannig þurfa stjórnendur að skapa umgjörð þar sem hönnuðir geta unnið og afkastað 

því sem mælst er til (Martin, 2007). Hönnuðir glíma við að þurfa að takast á við að vinna 

úr loðnum gögnum, eigin innsæi og skoðun annarra. Hönnuðir sjá þar með hluti sem 

stjórnendur sjá ekki og takast á við margþætt flækjustig. Einungis með því að sýna 

samkennd með hönnuðum og raunverulegan skilning á áhyggjum þeirra og starfsháttum 

getur framkvæmdastjóri gert stjórnunarskipulag sem tekur bæði mið af þörfum 

skipulagsins og þörfum hönnuðanna (Martin, 2007). 

Ef hönnuðir velja ekki að vinna með einhverjum sem sér um viðskiptahliðina geta þeir 

þurft að sinna henni sjálfir. Þannig vissulega forðast þeir deilur sem gætu komið upp í 

samstarfi við aðila sem hefur mögulega aðra kjarnahvöt en þurfa þá að taka á sig hlutverk 

sem þeir brenna mögulega ekki fyrir. 

3.4 Hafa hönnuðir tólin eða þekkinguna sem til þarf? 
Athyglisvert er að skoða sögu Nasty Gal, fyrirtækis sem stofnað var af Sophiu Amoruso. 

Sophia ætlaði að eigin sögn aldrei í viðskipti en endaði á forsíðu Forbes Magazine (Cao, 

2018; Collis o.fl., 2015). Sophia er lífsstílsfrumkvöðull sem byggði upp veldi sem fór hratt 

upp og hratt niður, en fyrirtæki hennar fór frá því að vera metið af Forbes á 280 miljónir 

dollara í gjaldþrotaskipti á innan við 6 mánuðum. Þegar saga Sophiu er skoðuð er afar 

áhugavert að skoða hvernig hún sem lífsstílsfrumkvöðull fór frá því að stjórnast af ástríðu 

og stjórnunarhvöt yfir í að vera með yfir 200 starfsmenn og þaðan í þrot. Þannig getur 
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sagan nýst þegar skoðað er hvaða áhrif frumkvöðullinn hefur þegar kemur að því að stýra 

því sem hann byggði upp.  

Sophia segir sjálf að hún þoli ekki auðvaldsskipulag (e. capitalism), hennar markmið var 

einungis að geta unnið fyrir sér upp í rúmi. Kjarnahvöt Sophiu var að gera það sem hún 

elskar og lifa af því, og það er í takt við kjarnahvöt lífsstílsfrumkvöðla. Hún var ómenntuð 

og hafði enga reynslu þegar kom að því að stýra fyrirtæki. Saga hennar er gott dæmi um 

hvernig frumkvöðull getur byggt upp veldi en á sama tíma hversu hratt það veldi getur 

orðið að engu. Fall Nasty Gal er skrifað á lélega stjórnun Sophiu. Samkvæmt því sem haft 

er eftir Sophiu er greinilegt að samkvæmt fræðum Wasserman (2006) hafi hún stjórnast 

af stjórnunarhvöt en einhvers staðar á leiðinni orðið að hagnaðarhvöt án þess þó að hafa 

þá þekkingu sem nauðsynleg var til að stýra fyrirtækinu þangað sem nýja stefnan sagði til 

um. 

Sophia Amoruso stofnaði Nasty Gal í svefnherberginu sínu 22 ára gömul. Eina 

markmiðið var að reyna að lifa af án þess að þurfa að harka í níu til fimm vinnu, vinnandi 

fyrir aðra. Það mætti eflaust flokka hana sem uppreisnarsegg (e. rebel) sem hætti í námi 

og átti erfitt með að halda vinnu. Sophia elskaði að gramsa á mörkuðum og í búðum sem 

selja notuð föt (e. vintage) og var virkilega góð í að finna einstaka hluti. Sú ástríða ásamt 

löngun til þess að geta þénað pening heima og það helst uppi í rúmi varð til að hún 

stofnaði Nasty Gal, „vefverslun“ þar sem hún seldi notuð föt á Ebay. Þegar hún sagðist 

endurselja föt sem hún keypti sérstaklega til að selja var hún spurð hvort hún teldi 

virkilega að hún væri nógu ábyrg til að reka fyrirtæki. Svar hennar var að hún væri ekki að 

fara að stofna fyrirtæki og „ég ætla ekki að svindla á fólki!“ Í huga hennar var 

viðskiptaheimurinn vondur. Henni var bent á að skipti á vöru fyrir pening sem atvinna 

væri í raun rekstur. Þeirri fullyrðingu svaraði Sophia: „Rangt! Ég vil bara geta verið allan 

daginn á nærbuxunum upp í rúmi og samt borgað leigu og borðað, þetta er lífsstíll – ekki 

fyrirtæki!“ (e. „it’s á lifestyle, not a business!“).  

Þrátt fyrir að Sophia hafi ekki ætlaði að reka fyrirtæki eða gerast frumkvöðull varð hún 

það, og þá aðeins 22 ára gömul. Fyrirtækið sem sneri í raun að mörgu leyti að hennar 

þörfum varð að fyrirtæki sem velti yfir 100 miljónum dollara á ári. Þar sem markmið 

Sophiu í upphafi rekstursins var að gera það sem hún hefur ástríðu fyrir til þess að þéna 

nægilega til að lifa, en á sama tíma ekki lifa til að vinna, myndi hún flokkast sem 
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lífsstílsfrumkvöðull (Morrison og Thomas, 1999). Engu að síður endaði Sophia framan á 

Forbes sem mat hana og fyrirtæki hennar á yfir 280 miljónir dollara. 

Reksturinn, sem átti aldrei að vera fyrirtæki, stofnaði Sophia eins og áður hefur komið 

fram á nærbuxunum heima hjá sér árið 2006 þegar hún opnaði Ebay-búð undir nafninu 

Nasty Gal Vintage. Ebay-verslunin varð afar vinsæl og það leiddi til þess að stelpan sem 

vildi ekki rekstur (e. business) heldur lífsstíl opnaði sína eigin vefverslun, NastyGal.com 

árið 2008. Daginn sem síðan fór í loftið seldust allar vörurnar á síðunni upp á innan við 

sólarhring. Fyrirtækið stækkaði og hagnaðurinn með, en á árunum 2009 til 2011 fór hún 

frá því að vera með veltu upp á 1 miljón dollara í að skila hagnaði upp á 28 milljónir dollara. 

Árið 2012 tók hún inn fjárfesta sem komu með 60 miljónir dollara inn í reksturinn. Sophia 

sem þá var 28 ára gömul hafði enga menntun eða fyrri reynslu þegar kom að því að stjórna 

fyrirtæki sem var með yfir 200 starfsmenn. Hún opnaði tvær búðir og náði 100 miljóna 

dollara veltu árið 2015. Þannig fór Sophia frá því að vera upp í rúmi með kjarnahvöt að 

stjórna sér sjálf yfir í að þurfa vinna í teymi, með fjárfesta, starfsmenn og fullt af 

skuldbindingum.  

Það sem fer upp þarf að koma niður aftur er orðatiltæki sem flestir þekkja og kynntist 

Sophia því árið 2016 sem varð afar viðburðaríkt ár í hennar lífi. Yfir sex mánaða tímabil 

landaði hún forsíðunni á Forbes Magazine, eiginmaður hennar til 8 mánaða bað um 

skilnað og fyrirtækið hennar sem hún hafði stofnað tíu árum áður á nærbuxunum uppi í 

rúmi sótti um gjaldþrotaskipti daginn sem Trump var kjörinn forseti Bandaríkjanna, eða 

eins og Sophia orðar það svo fallega: „Fuuuuck.“ (Cao, 2018). 

Fall Nasty Gal er skrifað á lélega stjórnun Sophiu sem segir sjálf að hún hafi ekki vitað 

hvernig best væri að verja þeim 60 milljónum sem komu inn með fjárfestum. Þegar saga 

Nasty Gal er skoðuð er augljóst að um ræðir fyrirtæki sem var lífsstíll og Sophia 

lífsstílsfrumkvöðull án þekkingar á hvað mögulega þyrfti til að reka fyrirtæki að þeirri 

stærðargráðu sem Nasty Gal varð. Lífsstílsfrumkvöðlar eru drifnir áfram af öðrum hvötum 

en hagnaðarhvöt, yfirleitt er það stjórnunarhvöt ásamt ástríðu o.fl. sem er mikilvægastur 

fyrir lífsstílsfrumkvöðla. Frumkvöðlar sem eru drifnir áfram að stjórnunarhvöt gætu þurft 

að velja þá hvöt fram yfir hagnað þar sem stjórnunarhvöt og hagnaðarhvöt eiga ekki alltaf 

samleið. Þannig getur stjórnunarhvötin verið ákveðin hindrun þegar kemur að hagnaði 

(Wasserman, 2006). Ef frumkvöðull skiptir um stefnu er mikilvægt að skoða hvort 
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frumkvöðullinn sé í raun að gefa eftir fyrri hvöt eða aðeins bæta annari hvöt við (Cao, 

2018; Collis o.fl., 2015). 

Þegar fyrirtækið var orðið fjárfestingartækifæri í augum margra hefði mögulega þurft 

að skoða útskiptingu á stofnframkvæmdastjóra yfir í framkvæmdastjóra sem hefði 

hæfnina til að stýra því áfram. Mikilvægt er að stofnframkvæmdastjórar séu meðvitaðir 

um sína eigin hæfni ásamt takmörkunum og hafa kjarkinn í að sleppa tökunum og horfast 

í augu við að mögulega vanti þá aðstoð, tól og þekkingu (Wasserman, 2006). Raunin er að 

ef farið er úr að vilja vera kóngur yfir í að vilja vera ríkur er því miður ekki lengur hægt að 

vera kóngur ef þekking sem til þarf er ekki til staðar.  

Þegar Sophia var spurð um líðan sína varðandi að hafa stýrt Nasty Gal í þrot sagði hún: 

„Þetta var rússíbanaferð og ég var barnaleg“ (e. „it was a ride and I was naive.“). Hún 

sagðist hafa lært óendanlega mikið en væri enn mjög ung. Fyrirtækið seldist á 20 milljónir 

dollara í gjaldþroti svo á heildina litið væri hún stolt af að hafa afrekað þetta. Þrátt fyrir 

að Sophia segðist hafa lært mikið á Nasty Gal taldi hún ekki ástæðu til að eyða tíma í að 

horfa til baka.  

„Það er mjög auðvelt að eyða miklum tíma í að horfa til baka. Ef þú ert ekki að gera 

mistök ertu ekki að taka áhættu. Ég vil miklu frekar gera mistök og læra af þeim en að sitja 

á rassinum og telja smápeninga (e. pennies).“ (Cao, 2018; Collis o.fl., 2015). 

Þannig eru til greinileg dæmi um að frumkvöðlar geti náð velgengni án þess að vera 

lærðir eins og ævintýri Sophiu sem með sprengivexti sínum er ein stærsta sagan í 

rafrænum viðskiptum. Sophia var ekki menntaður hönnuður en afar skapandi persóna, 

með auga fyrir hvað markaðurinn vill, útsjónarsöm, með mikinn persónuleika og nýtti 

hæfileika sína í að stofna fyrirtæki (Collis o.fl., 2015). Hvers vegna fjárfestar hennar stigu 

ekki inn og sáu að þörf væri á utanaðkomandi aðstoð frá einhverjum sem hafði reynslu 

og þekkingu í að reka fyrirtæki er erfitt að segja. Í viðtölum sem tekin hafa verið við Sophiu 

er hægt að finna fyrir ákveðnum fordómum fyrir „hinum“, auðvaldsskipulagi (e. 

capitalism) og þeim sem hugsa út frá hagnaði. Í ritgerð eftir Rögnu Margréti 

Guðmundsdóttir sem ber nafnið Hvað eru hönnunarauðlindir og hvernig mun hönnun ýta 

undir ferli nýsköpunar í rekstrarumhverfi framtíðarinnar? er einmitt rætt um þessa 

meintu fordóma. Þar er m.a. nefnt að miklir fordómar séu á milli hópa úr mismunandi 

hópum innan háskólasamfélagsins, á milli hins hefðbundna bóklega umhverfis og þess 
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listræna. Fordómarnir ásamt menningarlegum mun geta gert hópunum erfitt fyrir, ýtt 

undir ágreining þar sem þeir eiga erfitt með að tala saman og skilja hver annan (Ragna 

Margrét Guðmundsdóttir, 2018).  

Ef draga á lærdóm af sögu Sophiu er mikilvægt að skilja að þrátt fyrir að frumkvöðli 

takist að byggja upp ákveðið veldi getur verið að önnur þekking sé nauðsynleg til að stýra 

veldinu. Án efa eru til jafn góðar sögur sem enduðu betur en það er mikilvægt að draga 

ákveðinn lærdóm af því sem áður hefur átt sér stað og skoða hvað hægt er að gera til að 

koma í veg fyrir að endurtaka það sem illa fór en endurgera það sem heppnaðist. 

Höfundur telur sögu Sophiu áhugaverða að því leyti að hún virðist hafa verið með skýra 

stefnu um að stjórnast af stjórnunarhvöt ásamt að hafa í upphafi þá skoðun að 

auðvaldsskipulag væri af hinu slæma en samt sem áður stýrði hún fyrirtækinu sínu upp í 

þá stærðargráðu að draumurinn að vinna uppi í rúmi var löngu orðinn óraunhæfur. Þar 

að auki tók hún inn fjárfesta sem varð til þess að hún varð að taka tillit til skoðun annara. 

Mögulega má því skrifa fallið á að hún vissi ekki lengur hvers vegna hún var að þessu. 

Stjórnunarhvötin er ekkert verri en önnur en mikilvægt er að frumkvöðlar skilji að hún 

getur haft heftandi áhrif þegar kemur að því að hagnast fjárhagslega á þeim verkefnum 

sem frumkvöðullinn tekur sér fyrir hendur (Wasserman, 2006).  

3.5 Tíkall 
Lennart Lajboschitz er frumkvöðull sem sá tækifæri sem hann ákvað að nýta, lífið gerði 

það að verkum að hann varð að breyta rekstri sínum en með því að hafa auga fyrir hvað 

markaðurinn vildi, góðri markaðssetningu og útsjónarsemi byggði hann upp veldi sem 

veitir frumkvöðlum innblástur.  

Lennart Lajboschitz hafði atvinnu af því að fara á milli markaða, útihátíða og 

bæjarskemmtana með lítinn bás þar sem hann og konan hans seldu aðallega sólgleraugu 

og regnhlífar, eitthvað sem fólk oft á tíðum þarfnast á svona hátíðum (Thorbech, 2015). 

Rekstur þeirra var lífsstíll frekar en viðskipti og var það ekki ætlun Lennart að vera 

frumkvöðull. Þegar þau hjónin áttu von á barni gat eiginkona hans ekki lengur verið með 

Lennart í viðskiptaævintýrinu. Lennart vildi vera nálægt fjölskyldu sinni og því ekki 

möguleiki að reka þetta litla lífsstílsfyrirtæki óbreytt. Til að geta haldið áfram með 

reksturinn fann hann lítið verslunarrými nokkrum metrum frá heimili sínu á Íslandsbryggju 

í Kaupmannahöfn og ákvað að stofna verslun, hún hét Zebra og gekk nokkuð vel. Lennart 
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var með góðar hugmyndir þegar kom að markaðssetningu og við opnun Zebra bauð hann 

viðskiptavinum sínum regnhlífar á eina danska krónu. Það tilboð skilaði sér með yfirfullri 

búð og fullt af fjölmiðlaumfjöllun (Thorbech, 2015). 

Lennart segist hafa lagt mikla vinnu í að lesa markaðinn og vera með vörur sem 

markaðurinn vill. Zebra seldi ódýrar vörur sem fólk ýmist vantaði eða langaði í, hugmyndin 

af því að láta allar vörur búðarinnar kosta það sama eða tíu krónur danskar var þó ekki 

hans. Það var eitt sumarið sem frænka hans var að gæta verslunarinnar á meðan 

fjölskyldan var í sumarfríi sem jafnaðarverðið kom. Frænkan mundi ekki hvað allar 

vörurnar kostuðu og byrjaði því að rukka 10 dkr fyrir allt. Salan jókst svo um munaði og 

segir Lennart að meira að segja sólgleraugu sem áður höfðu kostað 6,50 dkr hafi selst 

töluvert betur á 10 dkr. Það var því úr að verðið í búðinni varð 10 dkr á vöru, sama hver 

hún var, og var nafni búðarinnar um leið breytt í Tiger sem er tígrisdýr á dönsku en hljómar 

einnig eins og tíu krónur. Saga Lennart er óneitanlega ein af þeim stóru í Danmörku. Hann 

stofnaði Tiger árið 1995 og er í dag afar efnaður maður eftir að hafa selt 70% hlut í 

fyrirtækinu 18 árum síðar fyrir 1,5 miljarð dkr. Eftir að Lennart seldi og dró sig úr daglegum 

rekstri keðjunnar hefur gengi hennar dregist allverulega saman og covid reynst 

fyrirtækinu erfitt en einhverjir rekstrarerfiðleikar voru þó fyrir. Lennart er þó enn á fullu í 

frumkvöðlastörfum og vill skilja heiminn eftir betri en þegar hann kom í hann. Ástæða 

velgengni Lennart og Tiger er að hans mati sú að hann hefur verið meðvitaður um hvers 

vegna, hvað og hvernig. Að hans mati eru alltof margir sem vita hvað og hvernig en ekki 

hvers vegna þeir gera það sem þeir gera. Það er að hans mati lykilinn að velgengni 

(Thorbech, 2015).  

3.6 Notendur hönnunar 

Hönnuðir sem hanna fyrir notanda eru líklegri til að standa með seljanlega vöru í 

höndunum en eina leiðin til að hanna sannfærandi lausn fyrir viðskiptavininn er að skilja 

hann. Þannig er næstum ómögulegt að hanna eitthvað sem viðskiptavinurinn mun kunna 

að meta ef hönnuðurinn virðir ekki skoðanir hans. Vitnisburður um takmörkun þess að 

vanvirða viðskiptavin þinn eru til dæmis skjalaskápar fullir af óbyggðum húsum sem 

hönnuð voru fyrir viðskiptavini arkitekta, þar sem arkitektinn skildi ekki óskir 

viðskiptavinarins eða taldi hann ekki með nógu fágaðan smekk til að vita hvað hann vildi. 

„Arkitektinn huggar sig við ljómandi hönnun sína án þess að hafa betri skýringar á 
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andvana fæddum örlögum sínum en viðskiptavinurinn sýndi ekki þakklæti fyrir 

arkitektúrinn.“ (Lawson, 2004). 

„Allir eru hönnuðir. Allt sem við gerum, næstum allan tímann, er hönnun, því hönnun 

er grundvallaratriði í allri mannlegri virkni. Skipulagning og mynstur hvers konar athafna í 

átt að fyrirsjáanlegum endalokum er hönnunarferlið. Sérhver tilraun til að aðgreina 

hönnun til að gera það af sjálfu sér, vinnur gegn því að hönnun er aðal undirliggjandi hluti 

lífsins“ (Papanek, 1972). Ef allt sem við gerum er hönnun og allir eru hönnuðir er 

mikilvægt fyrir þá sem ákveða að mennta sig sem slíkir að vera hæfari en hinir. Hinn 

áhrifaríki hönnuður þarf að öðlast djúpan skilning á hver viðskiptavinur hans er og hverjar 

kjarnaþarfir hans séu til að eiga sem mesta möguleika að hanna það sem 

viðskiptavinurinn gat ekki einu sinni gert sér í hugarlund sjálfur. Mikilvægt er að vita 

hversu áhættusækinn hann er, hverjar hans helstu áhyggjur eru og stærstu óskir (Martin, 

2007). 

Störf hönnuða geta reynst afar fjölbreytt líkt og þau verkefni sem þeir sinna. Þannig er 

starf hátískuhönnuðar í París ólíkt grafískum hönnuði sem vinnur á auglýsingastofu á 

Íslandi. Hátískuhönnuður þarf að vera mjög skapandi, óhefðbundinn, villtur og með afar 

framsæknar hugmyndir þar sem það er sá rammi sem honum ber að vinna innan á meðan 

grafískur hönnuður á auglýsingastofu þarf að aðlagast hverjum og einu viðskiptavini. Sé 

viðskiptavinurinn íhaldssamur með ímynd sem þarf að vernda er það hönnuðarins að 

hanna innan þess ramma. Þó kröfurnar og starf þeirra séu að mörgu leyti afar ólík er það 

að sama skapi hlutverk þeirra hvort tveggja að skilja viðskiptavin sinn, þær kröfur, þarfir 

og óskir hann hefur og uppfylla þær eftir bestu getu (Lawson, 2004).  

Þegar kafað er ofan í saumana er það sem skilgreinir hönnuði sem hönnuði þekking 

ásamt kunnáttu sem þeir treysta á í vinnu sinni ásamt færni til að nýta þá þekkingu og 

kunnáttu í vinnunni. Hönnuðir hafa svo að sjálfsögðu mismikla færni, sumir hönnuðir ná 

mikilli velgengni á meðan aðrir ná ekki jafn langt. Velgengni er ekki skilgreind af öllum á 

sama máta, það eru margir mælikvarðar fyrir að njóta velgengni (e. success) sem 

hönnuður, til dæmis að fá nóg af verkefnum, há laun, alþjóðleg þekking og hafa áhrif á 

þróun hugmynda annarra í sínu fagi (Lawson, 2004). 

Þegar skilgreina á framúrskarandi hönnuði er vert að skoða hvað þeir vita sem aðrir 

gera ekki, eða hvaða færni þeir hafa sem aðrir hafa ekki þróað? Það sem flokka má sem 
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mikilvægast fer eftir greinum/sviðum. Stundum er mikil þekking talin mikilvægust, 

þekking getur þá bæði verið sérþekking eða mikil og breið þekking, á meðan í öðrum 

greinum er ákveðin færni (e. skill) það sem skiptir öllu máli. Bæði er vissulega satt en 

stundum er það hvorugt þessara atriða sem er mikilvægast, þá getur getan til að sjá og 

skilja hluti verið það sem skiptir sköpum. Þannig er það kannski ekki hvað hönnuðir vita 

og hvað þekkingu þeir hafa heldur geta þeirra til að sjá og skynja hluti á máta sem gefur 

þeim tækifæri til að skapa eitthvað sem öðrum hafði ekki dottið í hug sem gerir þá 

framúrskarandi (Lawson, 2004). 

Ástæða hönnuða að gerast frumkvöðlar er í raun hvorki þekkt né augljós, kjarnahvöt 

þeirra hefur ekki verið greind og því mikilvægt að fá svör frá þeim svo hægt sé að greina 

hvers vegna hönnuðir gerast frumkvöðlar.  
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4 Saga hönnunar  

Vert er að gera sögu hönnunar stuttlega skil en sagan er mikilvæg þegar kemur að því að 

skilja hvaðan hönnuðir koma, á hvaða sögu er byggt og gefa þannig samhengi. Fjallað er 

um hönnunarnám og -kennslu og hver grunnurinn á bak við hönnunarnám eins og nú 

þekkist er. Þá er fjallað stuttlega um hönnunarsögu Íslendinga. 

4.1 Hönnunarnám 
Hönnun samþættir viðskipti og menningu en þrátt fyrir það er áhersla flestra 

hönnunarskóla ekki samsuða þessara tveggja heima. Hönnunarnám eins og nú þekkist er 

ekki gamalt fyrirkomulag og afar fáir hafa skrifað um þá þróun sem hefur átt sér stað 

varðandi hlutverk hönnuða í sögulegu samhengi. Þrátt fyrir að sagan spanni ekki yfir 

langan tíma hefur mikil breyting orðið á hlutverki hönnuða. Þannig var litið á hönnuði í 

kringum 1950 sem eins konar listamenn þar sem ekki einungis hugmyndin væri 

hönnuðarins heldur legði hönnuðurinn gjarnan líka hönd á handverkið sem gerði skil milli 

handverks og hönnunar afar óljós (Valtonen, 2005). Með þróun innan fagsins hefur orðið 

síalgengara að hönnuðir verði hluti af þverfaglegu teymi þar sem hönnuður sér um 

hugmyndir og fagfólk um framleiðsluna. Þessi breyting gerir það að verkum að krafa 

verður um ákveðna sérþekkingu en á sama tíma þörf fyrir að hönnuðir geti starfað í 

þverfaglegu teymi (Valtonen, 2005).  

Donald A. Schon er meðal okkar áhrifamestu heimspekinga þegar kemur að hönnun 

og hönnunarmenntun. Samkvæmt honum er hönnun læranleg en ekki kennslufræðilega 

kennanleg með fyrirlestrum og almennum kennsluaðferðum (Waks, 2001). Hann telur að 

hönnun lærist eingöngu í gegnum tilraunir sem gerðar eru í fyrirfram gefnum römmum. 

Hönnun er heildstæð og því ekki hægt að læra hlutina einangraða. Hana þarf að læra í 

heild sinni, á sameiginlegan hátt, því að hönnun er að vinna að mynstri, heildstæðri röð, 

merkingarheimi sem samanstendur af öllum þáttum aðstæðna. Hönnunarhæfni fer eftir 

getu til að þekkja æskilega og óæskilega eiginleika heimsins – eitthvað sem hentar 

frumkvöðlinum vel, finna hvað markaðurinn þarf jafnvel áður en hann veit það. Margir 

gætu eflaust ekki hugsað sér að innrétta heimili nú á dögum án þess að vera með sófaborð 

en staðreyndin er sú að sófaborð var ekki hluti af innbúi fólks fyrr en í kringum 1900. Talið 

er að hugmyndin og form sófaborðsins komi frá þjónustuvögnum sem notast var við fyrir 

1900.  
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Í faggrein sem þróast jafn mikið og hönnun er mikilvægt að skoða stöðugt hvað 

hönnuðir þurfa til að geta starfað við fagið. Bauhaus-skólinn var brautryðjandi á sínum 

tíma en hann var starfandi frá 1919 til 1933. Bauhaus var stofnað af Walter Gropius og 

var starfandi í Weimar fyrstu 6 árin, flutti þaðan til Dessau og var síðustu mánuðina í 

Berlín. Fyrsta Bauhaus-sýningin sem opnaði í Weimar var með yfirskriftinni: List og tækni 

– ný eining. Hönnunarnám hefur eins og komið hefur fram þróast en þrátt fyrir það eru 

tól frumkvöðlastarfsemi ekki orðin liður af hönnunarnámi né fókus á viðskiptahlutann. 

Hönnuður sem gerist frumkvöðull þarf að búa yfir virkilega breiðu bili af hæfileikum ætli 

hann sér að starfa einn og reyna að ná velgengni. Frumkvöðullinn þarf ekki einungis að 

geta notað jafnt bæði heilahvelin heldur einnig skilja heim frumkvöðla. 

4.2 Þróunin á Íslandi 
Vert er að gera sögu og þróun hönnunar á Íslandi stuttlega skil til að skilja betur á hvaða 

sögu er byggt á. Þegar hönnunarmenning Íslands er skoðuð er mikilvægt að hafa í huga 

að eins og áður hefur komið fram er einungis 21 ár síðan Listaháskóli Íslands var stofnaður 

og 20 ár síðan hönnunarbrautirnar bættust við námsúrvalið. Fyrir stofnun Listaháskólans 

höfðu skapandi skólar á Íslandi lagt áherslu á handverkið fremur en hugvit.  

Mikil gróska hefur verið í íslenskri hönnunarmenningu undanfarin ár og hefur Miðstöð 

hönnunar og arkitektúrs sem í daglegu tali er kölluð Hönnunarmiðstöð gert mikið til þess 

að kynna íslenska hönnun og mikilvægi hönnunar fyrir samfélagið (Miðstöð hönnunar og 

arkitektúrs, e.d.). Hönnunarmiðstöð er nú í eigu Arkitektafélags Íslands, Félags húsgagna- 

og innanhússarkitekta, Félags íslenskra landslagsarkitekta, Félags vöru- og iðnhönnuða, 

Leirlistafélags Íslands, Fatahönnunarfélags Íslands, Textílfélagsins, Félags íslenskra 

gullsmiða og Félags íslenskra teiknara og er með rekstrar- og þjónustusamning við 

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti og Mennta- og menningarmálaráðuneyti. Saga 

Hönnunarmiðstöðvar hófst í júní 1994 þegar hafinn var tilraunarekstur sem átti að vera 

til tveggja ára. Verkefnið var samstarfsverkefni fjármagnað af Samtökum iðnaðarins og 

Iðnaðarráðuneytinu. Í byrjun var starfsmaður Samtaka iðnaðarins ábyrgðarmaður 

verkefnisins og var ráðinn í hálft starf. Ásamt honum var starfandi ráðgjafaráð sem í sátu 

fulltrúar hönnuða, Útflutningsráðs, Iðntæknistofnunar og Alþýðusambands Íslands. Erfitt 

reyndist að fjármagna einstök verkefni en almenn ánægja var þó með verkefnið. Óskað 

var eftir að lengja verkefnið um ár og var það gert. Úr þessu reynsluverkefni komu meðal 
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annars Hönnunardagar sem haldnir voru árið 1995 (Iðnaðar- og viðskiptaráðuneyti, 

2003). 

Nú á dögum er eitt af verkefnum Hönnunarmiðstöðvar HönnunarMars sem var haldinn 

í 11. sinn í ár. HönnunarMars er samtímis uppskeruhátíð og tækifæri fyrir hönnuði til að 

sýna almenningi hvað þeir eru að hanna, framleiða og vinna að. Hátíðin er afar fjölsótt en 

ásamt almenningi er blaðamönnum erlendis frá boðið að koma, til að reyna að hjálpa 

hönnuðum að koma sér á framfæri fyrir utan landsteinana. Einnig er DesignTalks og 

DesignMatch partur af HönnunarMars.  

Eitt af verkefnum Hönnunarmiðstöðvar er að auka vægi hönnunar og arkitektúrs í 

verkefnum, bæði þegar kemur að verkefnum af hálfu stjórnvalda og fyrirtækja. 

Hugmyndin á bak við það er að það sé gert til að auka virði og gæði vara og þjónustu sem 

framleidd er í landinu svo bæta megi samkeppnisstöðu Íslands (Miðstöð hönnunar og 

arkitektúrs, e.d.). Þá er einnig hugsjón að fjölga þannig verkefnum sem lúta að því að 

þekking hönnuða nýtist í þágu nýsköpunar, atvinnusköpunar og sjálfbærra lausna. Þrátt 

fyrir að aukin áhersla sé á hönnun er það upplifun forsvarsmanna Listaháskóla Íslands að 

berjast þurfi fyrir því að fá sama framlag og aðrir háskólar á Íslandi. „Listaháskólinn er 

fjarri því að fá þau framlög sem nauðsynleg eru til að geta skapað hönnunargreinum 

nauðsynleg vaxtarskilyrði. Nýsköpun og þróun krefst rannsókna.“ (Miðstöð hönnunar og 

arkitektúrs, e.d.; Sigrún Birgisdóttir, 2016). 

4.3 Skandinavísk hönnun 
Eins og áður hefur komið fram búa á Íslandi u.þ.b. 360.000 manns en samkvæmt Hagstofu 

Íslands bjuggu 364.134 manns á Íslandi 1. janúar 2020 (Hagstofa Íslands, 2020). Þetta 

mætti flokka sem afar lítinn heimamarkað en til samanburðar búa 5.825.337 manns í 

Danmörku og 10.327.589 í Svíþjóð, löndum sem gjarnan eru notuð til samanburðar þegar 

kemur að íslenskri hönnun (Danmarks Statistik, e.d.; SCB, 2021). Hönnunarstefnur og stíll 

skandinavískra hönnuða eru frekar lík og á heimsvísu er talað um skandinavískan stíl sem 

nýtur vinsælda um heim allan. 

Staðsetning Íslands sem eyju í miðju Atlantshafi gerir það að verkum að vörur hönnuða 

er yfirleitt aldrei án flutningskostnaðar. Flutningskostnaður leggst ekki einungis á 

vöruverð íslenskra hönnuða þegar hönnuðir senda vörur sínar úr landi til að selja í búðum 

eða beint til neytenda víðs vegar um heiminn heldur líka á þær vörur sem seldar eru á 
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Íslandi þar sem margir hönnuðir neyðast til þess að framleiða vörur sínar erlendis sökum 

takmarkaðra framleiðslumöguleika hér á landi. Staðsetning hefur þannig ekki aðeins áhrif 

á verðið heldur gerir hönnuðum erfitt fyrir þegar kemur að framleiðslu.  

Hönnuðir þurfa að vanda vel valið þegar kemur að því að finna áreiðanlega 

framleiðendur erlendis þar sem ekki er hægt að vera tíður gestur í verksmiðjunum. 

Framleiðsla landa í Evrópu minnkaði mikið á árum áður og hefur framleiðsla mikið til flutt 

til Asíu til að minnka framleiðslukostnað. Þessi þróun hefur að einhverju leyti verið að 

snúast við og almenningur orðið meðvitaður um hvort vara sé framleidd við mannúðlegar 

aðstæður og hvert kolefnisspor vöru sé í ljósi þeirrar umhverfisvakningar sem orðið hefur. 

Hefur það haft í för með sér að framleiðsla er að einhverju leyti að snúa aftur til Evrópu. 

Sú framleiðsla getur illa keppt við verð þeirrar asísku, en markaðurinn er að svara ákveðnu 

kalli í samfélaginu og er ákveðinn viðskiptahópur til í að borga aukalega fyrir vörur sem 

uppfylla umhverfisvænni kosti og betri kjör fyrir framleiðendur. Viðskiptavinir eru því í 

sumum tilfellum til í að borga meira fyrir vöru sem er framleidd í löndum þar sem vitað er 

að fylgst sé með því hvort hún sé framleidd við mannúðlegar aðstæður. Það er þróun sem 

kemur sér vel fyrir efnahagskerfi þeirra landa sem fyrirtæki flytja framleiðsluna til. Sökum 

stærðar Íslands eru þó enn litlir framleiðslumöguleikar hér á landi, meira að segja er ullin 

sem Ísland er þekkt fyrir mikið til flutt úr landi til að vinna á fjölbreyttari hátt en það sem 

í boði er hérlendis og hönnuðir láta prjóna og vefa úr henni erlendis. 

Danir virðast oft á tíðum fá hönnunaráherslur með móðurmjólkinni. Þar er óneitanlega 

ákveðin virðing fyrir faginu og hönnuðum, sem mögulega er þeim „stóru“ að þakka. Danir 

búa svo vel að eiga magnaða hönnuði sem hafa markað stefnu þegar kemur að því að 

móta hönnunarstíl og danskt samfélag að því sem það er í dag. Hönnuðir á borð við Arne 

Jacobsen, Finn Juhl, Hans Wegner, Poul Henningsen og Verner Panton voru með í skapa 

hinn fúnksíonalíska stíl á miðri tuttugustu öld sem Danir eru heimsfrægir fyrir. Undir 

áhrifum af Bauhaus notuðu þessir hönnuðir nýja framleiðslu- og tæknimöguleika í bland 

til hugmyndir um einfaldleika og virknihyggju (e. functionalism) til að hanna til dæmis 

byggingar, húsgögn, ljós og heimilisáhöld. Úr varð stíll og stefna sem einkennir 

skandinavíska hönnun ásamt hlutum sem nú er flokkaðir sem íkon (e. icon) og eru margir 

hverjir enn í framleiðslu. Eigandi ríka sögu er samt ekki það eina sem hjálpar dönskum 

hönnuðum, ríkið og samfélagið stendur við bakið á þeim og áttar sig á þarna er auðlind 
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sem ef haldið er rétt utan um hagnast öllum. Það er erfitt að finna danska sjónvarpsþætti, 

kvikmyndir eða sjónvarpssett sem ekki gera danskri hönnun hátt undir höfði (Regeringen, 

2007). 

Mikilvægi hönnunar og hönnuða virðist alltaf vera að aukast og mikil vitundarvakning 

hefur orðið. Dæmi eru um að íslensk stjórnvöld/stofnanir hafi valið erlenda hönnun fram 

yfir íslenska. Mögulega mætti skýra þetta sem hugsunarleysi og ekki sé verið velta fyrir 

sér að það gæti skipt máli að styðja við íslenskan hönnunarmarkað með þessum hætti. Til 

að mynda hafði það mikil áhrif á feril Arne Jacobsen að hann fékk tækifæri til að hanna 

fyrir stór og öflug fyrirtæki í sínu heimalandi. Það gaf honum stökkpall til að hanna marga 

af sínum íkonum (e. icons) þegar hann fékk það verkefni að hanna fyrir ákveðið fyrirtæki 

eða stofnun. Svanurinn var til að mynda hannaður fyrir SAS-hótelið en lifir enn þann dag 

í dag sem eitt stærsta hönnunaríkon (e. icon) Dana (Fritz Hansen, e.d.). Reykjavíkurborg 

hefði því getað gefið efnilegum íslenskum hönnuði afar stórt tækifæri og á sama tíma 

íslenskum hönnuðum í heild sinni sem eru að reyna skapa sér sína sögu, stíl og stefnu. Til 

að mynda var það fréttaefni þegar Listasafn Reykjavíkur vantaði fleiri stóla og lítið var til 

af fjármagni var valið að kaupa eftirlíkingar af danskri hönnun. Þar hefði mögulega verið 

betra að ýta undir íslenska hönnun með því að leyfa íslenskum hönnuðum að spreyta sig 

(Jón Hákon, 2014). 
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5 Aðferðafræði 

Við greiningu á hver kjarnahvöt hönnuða sem starfa sem frumkvöðlar sé og hvort munur 

sé á hvað drífur íslenska og danska hönnuði áfram var notast við eigindlega aðferðafræði 

(e. qualitative research). Eigindleg aðferðafræði byggir á að gagnasöfnun sé gerð í formi 

viðtala sem síðan eru túlkuð út frá viðhorfi og upplifun viðmælanda (Merriam, 2009). 

Eigindlegar rannsóknir eru gerðar til að reyna fá dýpri skilning á viðfangsefni með því að 

fá innsýn í aðstæður, upplifun eða reynslu einstaklinga á ákveðnu viðfangsefni, sem að 

þessu sinni er þeirra upplifun á hönnun, sér sem hönnuði og fyrirtækjaeiganda ásamt 

rekstrarumhverfinu (Merriam, 2009).  

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að fá svar við rannsóknarspurningunum sem 

vonandi gefur innsýn í hvernig hönnuðir sem vinna sem frumkvöðlar starfa og hvernig 

þær upplýsingar geta nýst. Tekin voru viðtöl við sjö íslenska og sex danska hönnuði. 

Höfundur notaðist við hálfopinn viðtalsramma (e. semi-structured interview) um upplifun 

á að starfa sem sjálfstætt starfandi hönnuður, um fyrirtækisreksturinn og þá sem 

persónur. Ekki er hægt að alhæfa um að hve miklu leyti niðurstöður eigindlegra rannsókna 

eiga við um þýðið í heild (Glaser og Strauss, 1967). Í þessum kafla eru gerð skil á þeim 

aðferðum sem höfundur byggir rannsókn sína á, val á viðmælendum skoðað, gerð skil á 

viðtalsrammanum, úrvinnslunni og frágangi gagna. 

5.1 Val á viðmælendum 

Mikilvægt er að vanda valið á viðmælendum þegar eigindleg rannsókn er framkvæmd og 

þannig finna viðmælendur sem mestir möguleikar eru á að læra sem mest af (Merriam, 

2009). Höfundur setti tvö skilyrði við val á viðmælendum, annars vegar að viðkomandi 

hönnuður væri með eigið hönnunarmerki og hins vegar að það væri hans aðalatvinna. Þá 

var einnig skoðað hvaða merki voru áberandi og mögulega leiðandi á markaði. Þessi 

skilyrði voru sett til að fá innsýn í hugarheim þeirra sem tekist hefur að byggja upp 

nægilega sterk hönnunarmerki til að vera með rekstur í kringum hönnun sína og lifa af 

henni, fá álit á upplifun þeirra að reka eigið hönnunarmerki, starfa sem frumkvöðull og 

skoða hvort þeir hagi sér eins og dæmigerðir frumkvöðlar. Fyrirtæki hönnuðanna leggja 

flest megináherslu á að selja framleiðsluna áfram til annarra fyrirtækja, svo sem 

dreifingaraðila eða smásala, sem síðan selja vöruna til einstaklinga á meðan nokkrir leggja 
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áherslu á að selja sjálfir beint til einstaklinga. Ástæða fyrir því að höfundur vildi ræða við 

hönnunarmerki sem virðast ganga vel er til að sjá hvað þau mögulega eru að gera rétt og 

einnig skoða hvort höfundur sjái tækifæri til að gera enn betur.  

Við val á íslensku hönnuðunum var vissulega takmarkaðra val en af þeim dönsku þar 

sem mikið færri hönnuðir á Íslandi reka eigin hönnunarmerki. Rannsakandi valdi sjö afar 

áhugaverða hönnuði til að taka viðtal við en þeir eiga allir hönnunarmerki sem eru sterk 

á íslenskum markaði. Þegar dönsku hönnuðurnir voru valdir var reynt að finna hönnuði 

sem ráku fyrirtæki í sambærilegri stærðargráðu og þeir íslensku til að samanburðurinn 

væri sem marktækastur.  

Tafla 1: Viðmælendur rannsóknarinnar 

Þátttakendur Aldur Menntun/bakgrunnur Land 

A1 37 Ekki lærður hönnuður Ísland 

A2 52 Listmálari Ísland 

A3 37 Hönnuður Ísland 

A4 45 Hönnuður Ísland 

A5 52 Hönnuður Ísland 

A6 36 Hönnuður Ísland 

A7 39 Arkitekt Ísland 

B1 40 Hönnuður Danmörk 

B2 34 Ekki lærður hönnuður Danmörk 

B3 42 Hönnuður Danmörk 

B4 31 Hönnuður Danmörk 

B5 29 Ekki lærður hönnuður Danmörk 

B6 46 Hönnuður Danmörk 
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5.2 Viðtalsramminn 

Til að fá sem besta innsýn í starfsemi hönnuðanna sem starfa sem frumkvöðlar studdist 

rannsakandi við hálfopinn viðtalsramma (e. semi-structured interview). Slíkur rammi 

gerði rannsakanda kleift að spyrja spurninga um fyrirfram ákveðin efnistök en veitti einnig 

rými fyrir viðmælendur að koma öðrum upplýsingum á framfæri (Merriam, 2009). 

Viðtalsramminn var hannaður af rannsakanda út frá viðfangsefni rannsóknarinnar (sjá 

viðauka 1). Íslenski viðtalsramminn var þýddur af rannsakanda yfir á dönsku og fóru 

viðtölin við dönsku hönnuðina öll fram á dönsku (sjá viðauka 3). Rannsakandi gætti þess í 

viðtölunum að vera ekki leiðandi og leyfa viðmælendum að svara út frá sjálfum sér. Þá fór 

rannsakandi eftir spurningarammanum en var viðbúinn að bæta við spurningum ef 

rannsakandi taldi það gefa dýpri eða víðari skilning. Rannsakandi sagði viðmælendum ekki 

nákvæmlega hver raunveruleg rannsóknarspurning væri til að hönnuðirnir gætu ekki 

myndað sér fyrirfram myndaða skoðun og til að gæta þess að lita ekki viðmælendur af 

þeim mögulegu svörum sem rannsakandi kunni að hafa.  

5.3 Gagnaöflun og úrvinnsla 

Gagnaöflunin átti sér stað frá maí til ágúst 2021, rannsakandi tók sjö viðtöl við íslenska 

hönnuði og sex við danska hönnuði. Af þeim sjö íslensku er fjórir menntaðir hönnuðir, 

einn þeirra hefur ekki lokið skapandi námi á meðan hinir tveir sem ekki eru menntaðir 

hönnuðir hafa lokið öðru skapandi námi. Allir eiga það sameiginlegt að vera með eigið 

hönnunarmerki og starf þeirra við þau þeirra aðaltekjur. Viðtölin fóru fram ýmist á 

vinnustofu rannsakanda eða vinnustofum viðmælendanna eftir því hvað viðmælendur 

óskuðu eftir. Hvert viðtal stóð yfir í um 40 til 75 mínútur. Af dönsku hönnuðum eru fjórir 

lærðir hönnuðir, einn lærður í öðru skapandi fagi og tveir ekki lærðir innan skapandi 

greina. Dönsku viðtölin fóru öll fram á dönsku og voru framkvæmd ýmist á Zoom eða 

Instagram eftir því hvað viðmælendum fannst þægilegra. Viðmælendurnir voru allir á 

sínum vinnustofum og var hvert viðtal um 30 til 60 mínútur. Viðtölin fóru fram á þeim 

tíma sem hentaði hönnuðunum en flest þeirra fóru fram fyrir hádegi. Viðmælendum var 

öllum gerð grein fyrir nafnleynd í upphafi hvers viðtals ásamt að óskað var eftir leyfi fyrir 

hljóðupptöku, afritun og kóðun, sem í öllum tilfellum var veitt.  
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Að spurningunum loknum voru viðmælendur beðnir um að taka krossapróf (sjá 

viðauka 2 og 4). Krossaprófið er eftir Wasserman (2006) þar sem fræði hans um ríkur vs 

kóngur er prófað. Allir viðmælendur samþykktu að taka krossaprófið og las rannsakandi 

upp krossaprófið fyrir viðmælendur sem vissu ekki hvað væri verið að rannsaka. 

Krossapróf Wasserman samanstendur af níu spurningum, þær eru upprunalega á ensku 

en voru þýddar af rannsakanda yfir á íslensku fyrir íslensku hönnuðina og yfir á dönsku 

fyrir dönsku hönnuðina. Tveir svarmöguleikar eru við hverja spurningu, annað svarið er 

út frá að stjórast af stjórnun á meðan hitt er út frá hagnaði. Þá telst sá sem svarar þremur 

eða fleiri spurningum út frá stjórnunarhvöt vera kóngur á meðan þeir sem svara færri eru 

sagðir stjórnast af hagnaðarhvöt.  

Á meðan gagnaöflun átti sér stað fór einnig fram gagnagreining. Höfundur afritaði 

viðtölin yfir í textaskjal við fyrsta tækifæri og því næst var notast við opna kóðun til að 

greina gögnin. Ákveðin þemu voru áberandi og var notast við litakóðun til að skilgreina 

þau betur og undirflokkar nýttir samkvæmt aðferðum Merriam (2009). Þemun gáfu góða 

innsýn í hugarheim hönnuðanna, þar sem skýr mynd af hegðun og hugsjón hönnuðanna 

gaf höfundi gott tækifæri til að greina hegðun þeirra út frá frumkvöðlafræðum. 

5.4 Staða rannsakanda  

Eigindleg rannsókn byggir á greiningu gagna og túlkun rannsakanda á þeim. Mikilvægt er 

að rannsakandi haldi hlutleysi sínu við gagnaöflun, úrvinnslu, greiningu og túlkun gagna 

(Hennink o.fl., 2011). Höfundur þessarar ritgerðar er sjálf hönnuður með eigið 

hönnunarmerki og hafði í huga að verandi sjálf hönnuður gæti haft áhrif á hugsanlega 

hlutdrægni en var meðvituð um mikilvægi þess að gæta hlutleysis. Þá telur rannsakandi 

ekki að það sé líklegt að sú staðreynd að hún sé hönnuður ásamt stöðu hennar sem 

mastersnemi í nýsköpun og viðskiptaþróun hafi áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar. 

Rannsakandi er jafnframt meðvitaður um að þar sem eigindlegar rannsóknir byggja á 

túlkun rannsakanda, er ávallt takmörkun þar sem hæfni rannsakandi til að lesa úr 

niðurstöðum á stóran þátt í niðurstöðum (Charmaz, 2006).  

5.5 Takmarkanir 
Í rannsókninni felst ákveðin takmörkun; ekki reynist unnt að alhæfa um niðurstöður þar 

sem sjö íslenskir og sex danskir hönnuðir voru teknir í viðtöl og starfsemi þeirra skoðuð 
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og ekki er hægt að yfirfara þessar niðurstöður á öll íslensk og dönsk hönnunarmerki. Til 

að fá sem besta heildarmynd á hönnuðunum sem frumkvöðlum var staða þeirra á 

markaði höfð að leiðarljósi og ekki haft til hliðsjónar að kyn hönnuðanna skiptust jafnt, þá 

var aldur fyrirtækjanna eða menntun eiganda ekki sett sem krafa fyrir þátttöku í 

rannsókn. 

Valið á hönnuðum getur einnig flokkast sem ákveðin takmörkun, ekki eru mörg íslensk 

hönnunarfyrirtæki og sér í lagi ekki af þeirri stærðargráðu sem höfundur var að leitast 

eftir. Höfundur taldi best að ræða við hönnuðina til að fá innsýn í þeirra kjarnahvöt. 

Höfundur varð að nota þekkingu sína á íslenskum hönnunarmerkjum þegar kom að því að 

meta fyrirtækin og tengslanet sitt til að komast í samband við hönnuðina og fá þá í viðtöl. 

Þar sem hönnunarumhverfið á Íslandi er ekki stórt kannaðist höfundur í einhverjum 

tilfellum við hönnuðina en áhersla var lögð á hlutleysi. Erfiðara var að fá dönsku 

hönnuðina í viðtöl en höfundur hafði samband við marga þeirra ítrekað. Höfundur 

kannaðist hvorki við þá persónulega né hafði sambönd sem tengdust þeim. 

Aðeins náðist að fá viðtal við sex danska hönnuði en tekin voru viðtöl við sjö íslenska 

hönnuði. Þrátt fyrir að sami fjöldi danskra og íslenskra hönnuða náðist ekki telur höfundur 

að það hafi ekki skekkt heildarmyndina.   



 

 45 

6 Niðurstöður 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að greina hvað drífur íslenska hönnuði áfram, hver 

þeirra kjarnahvöt sé ásamt hvernig þeir starfa sem frumkvöðlar, til að hafa samanburð og 

bæta skilning á kjarnahvöt hönnuðanna. Spurningarnar voru samdar til að fá hagnýta 

innsýn inn í hugarheim, rekstur, þankagang og hegðun hönnuðanna sem rætt var við. 

Niðurstöður höfundar úr eigindlegri rannsókn eru settar fram í þessum kafla þar sem fyrst 

er farið yfir eigindlega þemagreiningu og síðan fjallað um niðurstöður sem byggðar eru á 

persónulegum lýsingum og fullyrðingum frá viðmælendum. Þar að auki eru niðurstöður 

krossaprófanna settar fram. Þegar höfundur hafði samband við viðmælendur og bað um 

viðtöl var fullri nafnleynd heitið og því hefur nöfnum viðmælenda verið skipt út fyrir 

bókstafina A og B, A eru íslenskir hönnuðir og B danskir. A fer upp í A7 og B í B6 og er það 

gert til að auðvelda lesendum á að átta sig á hverjum og einum viðmælenda. 

Eigindleg þemagreining: 

Við kóðun á viðtölum við viðmælendur mátti greina þrjú greinileg þemu sem höfundur 

hefur sett í þrjá flokka. Ásamt því voru undirflokkar nýttir til að komast dýpra í hvern flokk. 

Flokkarnir eru eftirfarandi:  

• Hönnuðurinn sem frumkvöðull – stefnur og markmið – leiðarlok 

• Reksturinn – salan – heimamarkaðurinn 

• Hver er kjarnahvöt hönnuðanna? Drifkraftur – hvers vegna eru þeir að þessu? 

Fyrsta þemað sem er farið yfir ber heitið Hönnuðurinn sem frumkvöðull, og við 

úrvinnslu þemans skoðaði höfundur hvort skilgreina mætti hönnuðina sem frumkvöðla 

og hvaða tegund frumkvöðla þeir myndu þá vera líklegastir til að falla undir út frá 

skilgreiningum frumkvöðla samkvæmt fræðunum sem var farið yfir í fræðikaflanum. 

Undirþema kaflans eru stefnur og markmið ásamt kafla um leiðarlok. Í stefnum og 

markmiðum verður farið yfir hvaða stefnur og markmið hönnuðirnir voru með áður en 

þeir byrjuðu, eru núna með og hvernig þeir fara að því að vinna að þeim. Þá er farið í 

undirþemað Áætlanir um leiðarlok – frumkvöðlar sem stofna fyrirtæki til að hámarka 

hagnaðarmögurleika eru oft á tíðum með stefnu varðandi leiðarlok eða svo kallað „exit 
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plan“. Það er oft lokamarkmið frumkvöðulsins í hverju tækifæri og snýst um að selja á 

réttum tímapunkti. Í viðtölum höfundar kom í ljós að hönnuðirnir höfðu ýmist ekki spáð í 

neinum leiðarlokum eða höfðu þá skoðun að þetta ætti engan enda að taka. Þeir voru í 

raun að stofna fyrirtæki til að byggja upp arfleifð.       

 Í kaflanum Reksturinn verða niðurstöður höfundar varðandi rekstur hönnuðanna 

kynntar, farið er yfir sýn þeirra á rekstrarhlið fyrirtækisins, hvers vegna og hvernig þeir 

hófu reksturinn og hvernig hann hefur gengið. Undirkaflar eru Salan og 

Heimamarkaðurinn. Í kaflanum Salan verður farið yfir hvaða söluleiðir (e. sales channels) 

hönnuðirnir leggja áherslu á. Seinni undirkaflinn er Heimamarkaðinn, þar sem höfundur 

fer yfir hvaða áhrif heimamarkaðurinn hefur á hönnuðina samkvæmt rannsókninni og 

hvert viðhorf þeirra sé til hans.         

 Í þriðja og síðasta kaflanum kynnir höfundur niðurstöður sínar varðandi hver 

kjarnahvöt hönnuðanna sé, hver drifkraftur þeirra er og hvers vegna þeir eru yfir höfuð 

að þessu. Ef greina á á einfaldan máta muninn á markmiði og kjarnahvöt má líkja því við 

fjallgöngukonu, hún setur stefnuna á að ganga á Everest sem þar með er hennar markmið. 

Markmiðið tengist þó ekki hennar kjarnahvöt sem getur verið að sigrast á sjálfri sér, fá 

viðurkenningu, sanna sig eða eitthvað allt annað. Þannig er kjarnahvöt erfiðari að greina. 

Kjarnahvöt hönnuðanna er bæði greind út frá svörum þeirra við spurningaramma 

rannsakanda en einnig út frá krossaprófi Wasserman þar sem skoðað er hvort þeir 

stjórnist af stjórnunarhvöt eða hagnaðarhvöt og hvort hegðun þeirra þegar kemur að 

fyrirtækjum sínum sé í takt við þá hvöt sem þeir hafa. 

6.1 Hönnuðir sem frumkvöðlar 

Í kaflanum kynnir höfundur niðurstöður vegna hönnuða sem tekin voru viðtöl við, 

hönnuðirnir verða greindir út frá frumkvöðlafræðum, skoðað verður hvort megi skilgreina 

þá sem frumkvöðla og ef svo er hvernig frumkvöðla og hvernig hönnuðirnir hegða sér í 

samanburði við hinn týpíska frumkvöðul sem fjallað var um í fræðikaflanum. Til að gefa 

dýpri sýn á hvernig hönnuðirnir hugsa þegar kemur að fyrirtækjum sínum verða 

undirkaflar nýttir og eru þeir tveir; annars vegar Stefnur og markmið, þar sem farið verður 

yfir hvernig hugsjónir hönnuða eru varðandi hvernig þeir kjósa að leiða fyrirtæki sín áfram 

og hvert þeir stefna og hins vegar undirkaflinn Áætlanir um leiðarlok, þar sem skoðað 

verður hvaða hugmyndir hönnuðirnir hafa um leiðarlok í fyrirtækjum sínum.  
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6.1.1 Hönnuðurinn sem verður lífsstílsfrumkvöðull 

Þegar hönnuðirnir eru skoðaðir samkvæmt þeim skilgreiningum sem settar voru fram í 

fræðikaflanum er ljóst að þeir eru frumkvöðlar. Þeir eru þó mögulega ekki hinir týpísku 

frumkvöðlar heldur mun frekar hinn margumtalaði lífsstílsfrumkvöðull eins og hefur orðið 

síalgengara undanfarin ár. 

Líkt og hefur komið fram eru frumkvöðlar sem vinna við sitt áhugamál og stjórnast ekki 

út frá hagnaðarvon oft flokkaðir sem lífsstílsfrumkvöðlar. Allir viðmælendur voru að eigin 

sögn að lifa draum sinn. Þeir ræddu allir um að geta stjórnað lífi sínu sjálfir, geta verið 

meira með börnunum, unnið við það sem þeir elska og stýrt hvað væri í forgangi, sem 

þeim þótti afar mikilvægt. „Ég vildi vinnu þar sem ég gat notið þess að vera með 

börnunum mínum, átt stundir með þeim á morgnana án þess að það væri stress og tilbúin 

að taka á móti þeim eftir skóla.“ A6 Þannig var líka skýr lína að hönnun varð fyrir valinu 

þar sem hönnun leyfir bæði list, sköpun og praktík að ganga hlið við hlið. Hönnuðirnir voru 

ekki að hanna vegna þess að þeir sáu gat á markaðinum eða tækifæri sem varð að nýta 

heldur vegna þrár til að skapa og lifa af því sem þeir elska. Þannig sáu margir hönnuðir 

tækifæri í að láta vörurnar vinna fyrir sig svo þeir gætu unnið minna og notið meiri 

samveru með ástvinum. Hönnuðirnir höfðu allir farið út í fyrirtækjarekstur sem leið til að 

lifa af því sem þeir elska og brenna fyrir en ekki endilega af því að viðskiptahliðin væri svo 

heillandi. 

Allir hönnuðirnir voru meðvitaðir um að viðskipti væru ekki þeirra sterkasta hlið, hvorki 

út frá hæfni né áhugasviði. Þeir töldu hönnun vera öruggari en list, listin væri of 

óútreiknanleg og þar með of mikil áhætta ásamt því að hún ynni ekki fyrir þig jafnt og 

vörusala sem tíðkast í hönnun. Hönnuðirnir vildu lítið gefa fyrir það að vera starfandi sem 

hönnuðir fyrir gróða, „maður gerist ekki hönnuður til að verða ríkur.“ B1 Þrátt fyrir það 

var greinilegt að þegar höfundur náði að gægjast lengra inn var augljóst að þó hönnuðirnir 

væru vissulega lífsstílsfrumkvöðlar og leituðust eftir að lifa góðu lífi númer eitt, tvö og þrjú 

var meðal nokkurra þeirra einnig komin ákveðin þrá að fara að hagnast aðeins meira. Þar 

var ákveðinn munur meðal íslensku og dönsku hönnuðanna. Þannig reyndust þeir dönsku 

ekki vilja stækka of mikið og meðvitað draga úr vexti ef það þyrfti á meðan þeir íslensku 

einblíndu á að stækka og geta farið að lifa því lífi fjárhagslega sem þeir vonuðust eftir 

þegar þeir gerðust frumkvöðlar. Meðal íslensku hönnuðanna var því ákveðin gróðavon 
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innst inni. Sumir höfðu orð á að gróðavon væri af sumum álitin tabú innan fagsins og 

„maður vill ekki vera sell out“ A4. Lífsstílsfrumkvöðull stjórnast ekki af gróðavon eins og 

áður hefur komið en hefur þó væntingar um að geta lifað góðu lífi og ekki vinna of mikið. 

Hægt er að túlka gróðavon sem milliveg hjá sumum hönnuðum og getur hún líka stafað 

af því að þeir sem ekki voru komnir á þann stað að geta borgað sér sómasamleg laun voru 

í raun ekki að uppfylla þá hvöt sem þeir höfðu sem lífsstílsfrumkvöðlar og orðnir þreyttir 

á harki.  

Þá voru sumir hönnuðir að eigin sögn hræddir við að taka áhættu, ólíkt hinum týpíska 

frumkvöðli. „Maðurinn minn er áhættufíkill og ég er það ekki, þannig að ég byrjaði smátt.“ 

A2 Margir tóku í sama streng og vildu reyna að takmarka áhættu eftir bestu getu. Þannig 

fóru hönnuðirnir sem hræðast áhættu afar varlega af stað og töluðu um að maki eða 

annar hjálpaði þeim að vera hugrakkur þegar þyrfti. „ ... ég var alltaf með annan fótinn á 

bremsunni, ahh þetta má ekki vera of stórt og eitthvað á meðan maðurinn minn var alltaf 

„já neinei ekkert mál, kýlum á þetta, tökum þetta á leigu“ og svo framvegis.“ A1 

Lífsstílsfrumkvöðlarnir virkuðu heldur áhættufælnir fremur en áhættusæknir. Ef þeir 

hræddust að stjórnast af gróða, byrjuðu í viðskiptum „bara af því þetta var gaman“ A1 og 

hræddust að vissu leyti áhættu, hvert stefna þeir þá? 

6.1.2 Stefnur og markmið 

Hér verða niðurstöður höfundar um stefnur og markmið hönnuða settar fram. Höfundi 

fannst afar mikilvægt að skilja markmið þeirra vel og sjá hvort þeir væru fjarri þeim, 

einkum til að sjá hvort aukin frumkvöðlafræði og viðskiptahugsjónir gætu mögulega 

hjálpað þeim að ná markmiðum sem þeir væru ekki nú þegar búnir að ná.  

Hönnuðirnir voru bjartsýnir og glaðir en hjá þeim sem veltan var í lægri kantinum mátti 

skynja smá þreytu. Þannig mátti sjá að þrátt fyrir að vera lifa drauminum og starfa sem 

lífsstílsfrumkvöðull, sem er drifinn áfram að ástríðu og löngun um áhyggjuminna líf, getur 

það reynst erfitt ef innkoman er ekki nægjanleg. Draumurinn var og er hjá mörgum að 

vera frjálsari og hafa meiri tíma með ástvinum en á sama tíma höfðu þeir orð á því að þeir 

hefðu aldrei unnið jafn mikið. Þrátt fyrir að vilja ekki stjórnast af gróða er greinilegt að 

þeir hönnuðir sem ekki voru að velta nægilega til að vera ekki með peningaáhyggjur voru 

orðnir þreyttir af harkinu eins og A5 sagði: „Mig langar svo til þess að geta lifað af þessu.“ 
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Hönnuðirnir voru meðvitaðir um að hæfni þeirra til að lesa í þarfir markaðarins væri 

ávallt að verða betri og betri. Þrátt fyrir það var það ekki draumurinn að hanna út frá 

eftirspurn heldur hanna það sem þeir vildu setja á markað og jafnvel það sem þá langaði 

sjálfa í. „Ég er bara svo heppin að vera með smekk sem fólk fílar“ A4 og „sko, ég er bara 

að gera eitthvað sem mér finnst fallegt.“ A2. Þannig líta hönnuðirnir ekki á sig sem 

viðskiptamenn heldur meira sem listamenn. Þeir töldu mikilvægt að markaður væri fyrir 

vöruna og þyrfti að dansa á línunni. „Mér finnst margir hönnuðir vera hanna fyrir hönnuði 

en ekki almenning.“ A4 

Hönnuðirnir voru flestir með einhverja stefnu skrifaða á blað sem þeir litu lítið og 

sjaldan á. Þeir vissu að viðskiptaáætlun væri eitthvað sem frumkvöðlar notuðust við en 

fannst það ekki endilega passa í sinn ramma. Þar sem margir höfðu farið út í eigin rekstur 

höfðu þeir ekki gert áhættumat eða verið með viðskiptaáætlun frá upphafi á meðan aðrir 

höfðu farið á námskeið á borð við stofnun og rekstur smáfyrirtækja. Stefna hönnuðanna 

var pínu eins og slagorð íþróttamanna, „upp og ofar!“ 

Frumkvöðlarnir voru margir hverjir með drauma og markmið um að verða þekkt 

vörumerki og þar af leiðandi stærri, á meðan sumir voru einfaldlega með markmiðið að 

geta lifað af „þessu“ og hafa minni áhyggjur. Það var talsverður munur þegar kom að 

stefnu og markmiðum íslensku og dönsku hönnuðanna, þannig voru dönsku hönnuðirnir 

með mun lágstemmdari og hógværari markmið en kollegar þeirra á Íslandi. Þeir höfðu 

allir orð á því að vilja ekki verða of stórir, „ég vil alls ekki að þetta verði eitthvað 

risafyrirtæki með 200 starfsmenn, það myndi svipta mig því frelsi sem ég hef í dag.“ B2 

Íslensku hönnuðirnir voru sumir með aðeins háleitari markmið þar sem stefnan var sett á 

að vera stórt þekkt hönnunarmerki. Þessi munur á markmiðum gat verið af ýmsum 

ástæðum, sem dæmi virtust þeir dönsku hönnuðir sem voru að velta milli 10 til 50 

miljónum á ári hafa það töluvert betra en þeir íslensku. Dönsku hönnuðirnir sem voru að 

velta 10 til 50 miljónum sögðust allir hafa það gott, það væri vel hægt að lifa af því að eiga 

eigið hönnunarmerki, vera með starfsmenn og að byggja upp fyrirtækin sín. Íslensku 

hönnuðir sem voru með sambærilega veltu og þeir dönsku voru ekki á sama máli.  

Hönnuðirnir hafa allir verið að hanna og sjá um rekstur sinn sem aðalstarf, þrátt fyrir 

að öll hafi þau byrjað vegna mikillar þarfar á að skapa, sem varð til þess að þau fóru að 

selja. Þau voru öll með markmið um að þetta væri alvöru fyrirtæki:„ ... svo kannski eldist 
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maður og búin að vera lengur í þessu og breytist áherslan, maður getur náttúrulega ekki 

endalaust verið bara í einhverju af því að það er gaman ...“ A1 Markmið hönnuðanna 

virtust hafa breyst með tímanum og ljóst var að viðskiptin þurftu að vera arðsöm út frá 

fjárhagslegum sjónarmiðum.  

Eins og áður hefur komið fram getur það reynst frumkvöðlum erfitt ef þeir stjórnast 

bæði út frá stjórnun og gróðahvöt þar sem þær stangast á og því afar erfitt að ná að 

uppfylla báðar samtímis (Wasserman, 2006). Hönnuðirnir virtust fylgja innri tilfinningu (e. 

gut feeling) og innsæinu þegar kom að því að ná sínum markmiðum. 

6.1.3 Áætlanir um leiðarlok  

Hér verður fjallað um niðurstöður höfundar um hverjar hugsjónir hönnuðanna voru með 

tilliti til rekstrarins og hver þeirra skoðun var þegar leiðarlok voru rædd. Mikill samrómur 

var meðal allra viðmælenda þegar þeir voru spurðir út í hvort þeir væru með „exit plan“ 

eða hefðu hugleitt það.  

Allir viðmælendurnir voru sammála um að sala á fyrirtækinu væri ekki markmiðið 

þegar kæmi að því að stofna það og byggja upp. Á meðan sumir sögðust aðeins ekki hugsa 

svona langt var greinilegt að aðrir voru að þessu til að byggja upp arfleifð (e. legacy). „Ég 

held að það muni koma á dóttir mína og erfingja að halda þessu gangandi, ég sé það ekki 

fyrir að geta selt í rauninni fyrirtækið, það er pínu eins og að selja nafnið sitt.“ A3 Þannig 

voru hönnuðirnir mögulega frábrugðnir hinum týpíska frumkvöðli sem oftast leitast eftir 

að hámarka möguleika sína á hagnaði en ekki að byggja upp arfleifð. Það að byggja upp 

og vonast til að skilja eftir sig arfleifð mætti aftur tengja við að margir íslensku 

hönnuðanna virtust leitast eftir viðurkenningu (e. validering).  

 

Mig langar náttúrulega til þess að þetta sé fyrirtæki sem er komið til þess að 
vera. Mig langar að þetta sé svona stolt Íslendinga, það er náttúrulega 
svolítið mikið egó í því, mig langar bara að þetta sé Marimekko Íslands eða 
eitthvað af þessum fínu merkjum. A4  

 

Það er að mati höfundar ekkert endilega verra að það sé hugsjónin en velta mætti fyrir 

sér hvort það geri hönnuðunum erfiðara fyrir þar sem stoltið er mikið og enginn vill vera 

„sell out“, en á sama tíma mikil ósk um að geta lifað af vinnunni sinni.  
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„Ég er ekki að sjá fyrir mér að ég verði búin að byggja upp þetta fyrirtæki og geti selt 

það á fullt af pening. Af því að þetta er svo mikið bara svona mitt, mig langar svo bara að 

þetta sé mitt.“ A4 Þessi hugsjón er óneitanlega á skjön við hinn týpíska frumkvöðul sem 

gerir það að verkum að ef það á að hjálpa hönnuðum að taka lífsstílsfrumkvöðlafyrirtækin 

sín á hærra plan er mikilvægt að skilja nákvæmlega hver hugsjónin á bak við fyrirtækin er 

og hvað það er sem hönnuðirnir leitast eftir. 

„Það er ekkert exit plan – ég hugsa ekki þannig, þetta er eitthvað sem dóttir mín tekur 

við af mér.“ A7 Það að vera ekki með exitplan er í takt við að vera lífsstílsfrumkvöðull þar 

sem þeir lifa fyrir ástríðuna sem fyrirtækið er byggt upp í kring. „Fyrir mér er vinnan lífið.“ 

A3 Höfundur telur líklegt út frá svörum íslensku hönnuðanna að þeir spegli sig í stórum 

hönnuðum sem byggðu upp fyrirtæki í kringum 1950 og lifa enn þann dag í dag. Þó 

hönnuðurinn sé kannski fallinn frá þá heldur arfleifðin áfram og viðurkenningin sem fylgir 

því að ná þeirri velgengni. Mögulega er það dýrmætara en krónur að skilja eitthvað eftir 

sig og hafa áhrif á umhverfið, jafnvel um ókomna tíð. 

6.2 Reksturinn 

Nú mun höfundur rannsóknar fara yfir rekstrarhlið fyrirtækja sem voru í eigu 

hönnuðanna. Fjallað verður um hvernig þeir haga rekstri sínum í samanburði við hinn 

sígilda frumkvöðul. Það kom höfundi að óvart hvað sumir voru að velta miklu og hversu 

breitt bil reyndist vera á þeim hönnuðum sem tóku þátt í rannsókninni m.t.t. veltu. Það 

hafa verið viðloðandi sögusagnir að ekki sé hægt að þéna pening í skapandi greinum eins 

og hönnun og ímynd hönnuða oft sett upp sem týpa sem labbar um miðbæinn í skrýtnum 

klæðum, drekkandi grænt te og í annarri bylgjulengd en þeir sem fóru „beinu leiðina“ í 

lífinu.  

„Það sem hefur komið öðrum mest að óvart er að hægt sé að lifa af því að skapa.“ B4 

Þrátt fyrir að hönnuðirnir hafi að eigin sögn margir „lent í rekstri“ virtist reksturinn vera 

að ganga. Aðspurðir voru allir hönnuðirnir í plús og að skila hagnaði. Velta hönnuðanna 

var á bilinu 4 til 100 miljónir á árinu 2020. Aðeins tveir hönnuðir vildu ekki segja hver 

veltan var en sögðust þó báðir vera í plús. Hönnuðirnir sögðust ekki alltaf hafa verið í plús 

og sumir þurft að taka lán til að brúa bil hjá fyrirtækinu.  
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Þar sem flestir „lentu í rekstri“ að eigin sögn, fóru þeir þannig út í reksturinn án þess 

að skoða hvaða áhætta (e. risk) væri, gera viðskiptamódel eða rekstraráætlun.  

 

Það var eiginlega svona móment eftir fæðingarorlof árið 2015, heimilið mitt 
var undirlagt, ég var með einhverjar afskornar flöskur í eldhúsinu og fullt af 
einhverjum efnum í glugganum og maðurinn minn kom heim og var bara: 
„Sæll! Býr Walter White hér eða, hvað er að frétta?“ og ég fékk eiginlega 
bara svoldið nóg af því að vera alltaf bara í svona í einhverju svona í smá 
föndri þannig að ég ákvað bara að taka bara stökkið og hafa bara trú á mér 
og gefa mér það! A1 

 

Hönnuðirnir enduðu ýmist í rekstri vegna skorts á atvinnumöguleikum, vegna 

eftirspurnar eða þar sem þeir gátu ekki sleppt að skapa og vildu taka sköpun sína frá að 

vera mögulega álitið sem „hobbý“ yfir í að vera tekin alvarlega. Reksturinn byrjaði smám 

saman og var yfirleitt áhersla hjá hönnuðinum að það væri gert án þess að taka mikla 

áhættu, þannig byrjuðu hönnuðirnir án þess að afþakka vinnu, hætta í vinnu, leggja út 

stórar upphæðir eða gera stórar skuldbindingar.  

Þrátt fyrir að vera ekki með annað markmið í upphafi en að búa til vörur af því þeim 

fannst það gaman og selja hana mátti sjá blæbrigðamun milli þeirra dönsku og íslensku. 

Þannig virtust sumir hinna íslensku að einhverju leyti vera að leitast eftir viðurkenningu í 

gegnum sköpun sína. Íslensku hönnuðir eru þannig ekki aðeins að hanna og selja vörurnar 

sínar til að hagnast en einnig til að fá ytri viðurkenningu (e. validering) og til að vera 

eftirsóknarverðir. Áhugavert er hvort það sé tilfinning sem þeir eru meðvitaðir um og 

hvort frumkvöðlar séu einnig að leita eftir viðurkenningu. Á sama tíma virkaði sala og í 

raun viðskiptahliðin þyngri á íslensku hönnuðinum en dönskum kollegum þeirra. Hvers 

vegna íslensku hönnuðirnir að einhverju leyti séu að leitast eftir viðurkenningu (e. 

validering) getur verið af mörgum ástæðum, meðal annars mögulega að eins og áður 

hefur komið fram, í inngangi ritgerðar, er ákveðinn skortur á skilningi og virðingu á Íslandi 

fyrir skapandi greinum, það getur verið menningarlegur munur þar sem Danir eru þekkir 

fyrir að vera meira hlédrægir eða sú staðreynd að íslensku merkin virtust ekki vera að fá 

jafn mikinn fjárhagslegan hagnað þegar kom að rekstri fyrirtækja sinna. Það að vera 

þekktur hönnuður mun að öllum líkindum skila hönnuðinum meiri hagnaði, fjárhags- og 

ególega séð. Það byggir enginn upp arðleifð án þess að verða þekktur.  
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Þegar rætt var við hönnuðina virtist rekstur þeirra dönsku hönnuða sem tóku þátt 

ganga betur en þeirra íslensku, þrátt fyrir að þeir dönsku væru ekki að velta meira en þeir 

íslensku.  

Hönnuðirnir vissu að eflaust hefði verið sniðugt að vera með einhverja áætlun en á 

sama tíma var eitthvað sem gaf í skyn að þeir hefðu ekki of mikla trú á slíkum plönum. 

Hönnuðirnir höfðu margir orð á því að hafa farið af stað verandi blautur á bak við eyrun 

(e. naive) og í smá Pollýönnuleik. Það hafi mögulega verið best fyrir þá þar sem hefðu þeir 

vitað hve erfitt og átakanlegt ferli væri framundan hefðu þeir mögulega ekki verið 

nægilega hugrakkir til að skella sér í djúpu laugina. Þá töldu sumir að slík plön gætu haft 

bæði heftandi áhrif þegar kemur að sköpun og minnkað frelsið sem er ástæða þess að 

þeir fóru yfir höfuð af stað í rekstur. Það að fara af stað í rekstur án þess að vera með skýr 

markmið getur verið dýrkeypt en sem betur fer virðast þessir hönnuðir sem gerðust 

lífsstílsfrumkvöðlar komast af án þeirra. Það þýðir þó ekki að það sé besta leiðin og gaman 

væri að vita hvar þau stæðu nú ef þau hefðu verið með skýra viðskiptaáætlun og stefnu 

um hver markmið og hvöt þeirra væru. Þeir hönnuðir sem voru að velta mest voru 

áberandi meira viðskiptamiðaðir, með smá stefnu varðandi reksturinn og komnir með 

starfsmenn.  

 

... ég hefði bara viljað nýta tækifærin betur og hætta að vera svona mikið 
krútt, verið aðeins meiri töffari. Maður er alveg búinn að vera hugrakkur og 
duglegur, en ég hefði samt alveg viljað vera meiri úlfur! A4 

 

Samkvæmt nokkrum viðmælendum var ástæða þess að hönnun varð fyrir valinu sú að 

þar blandast list með því hagnýta í formi viðskipta. Þörfin fyrir að skapa og hafa áhrif á 

umhverfið en á sama tíma eiga möguleika á að hagnast. Sumir þeirra komu úr fjölskyldum 

þar sem foreldrar voru í rekstri eða sjálfstætt starfandi hönnuðir, listamenn eða öðrum 

rekstri og því eðlilegt að fara í rekstur. Reksturinn gekk að þeirra mati vel en allir íslensku 

hönnuðirnir höfðu orð á að 350.000 manna eyja væri erfiður heimamarkaður. Þó sumir 

væru í smávægilegum útflutningi væri það erfitt sökum flutningsgjalda, skatta og verðlags 

á Íslandi. Allir viðmælendur skila nú einhverjum hagnaði en sumir aðeins nýkomnir 

þangað eftir mörg ár í mínus.  
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6.2.1 Salan 

Hér setur höfundur fram niðurstöður sínar um hvernig hönnuðirnir hátta sölu á vörum 

sínum. Aukin velta og þar með aukin sala var eitthvað sem íslensku hönnuðirnir töluðu 

allir um, á sama tíma höfðu dönsku hönnuðirnir orð á því að þeir hefðu haft áhyggjur af í 

upphafi að finna viðskiptavini, búðir og vera með nægilega stóran markhóp, en það hefði 

reynst vera óþarfa áhyggjur.  

Sex af sjö fyrirtækjum íslensku hönnuðanna leggja megináherslu á söluleiðir þar sem 

varan er seld til verslana eða dreifingaraðila á meðan í einu þeirra vildi hönnuðurinn 

eingöngu selja sjálfur til einstaklinga. Það fyrirtæki sem selur eingöngu beint til 

viðskiptavina byrjaði á að selja í virðulegri hönnunarbúð hér á landi en þegar þau sáu 

hversu vel varan seldist völdu þau að taka hana úr sölu þar og eingöngu vera með hana í 

sölu í eigin búð ásamt vefverslun sinni til að fá allan söluhagnaðinn sjálf. Þetta gerðu þau 

einnig til að hitta viðskiptavininn sjálf og hafa þannig stjórn á öllu ferlinu, hvernig 

þjónustan er, geta mögulega selt viðskiptavininum meira og á sama tíma ekki metta 

markaðinn of fljótt. Sökum smæðar heimamarkaðar íslenskra hönnuða hafa nokkrir 

hönnuðir rekið sig á að hanna vörur sem urðu gríðarlega vinsælar, „allir“ eignuðust þær 

en enginn hagnaðist verulega. Ástæðan getur meðal annars verið of hátt framleiðsluverð, 

of hár stofnkostnaður, of lágt söluverð og of margir milliliðir.  

Alls voru fjórir af hönnuðunum með eigin sölustað, tveir voru með verslun á meðan 

tveir voru með vinnustofu þar sem búið var að útbúa sérstaka söluaðstöðu. Allir 

hönnuðirnir voru með eigin vefverslun. Af þeim sex sem leggja áherslu á sölu til smásölu 

eða dreifiaðila reyndu ekki allir að fá sem mest af sölunni í gegnum síðuna sína og jafnvel 

ekki auglýsa hana af ótta við viðbrögð fyrirtækjanna sem þau selja til og til að vera ekki í 

samkeppni við búðirnar sínar. Áherslan var því ekki á að leggja allt í sölurnar til að hámarka 

veltu vefverslunarinnar: „Listamaðurinn í mér – ég er svo viðkvæm, ég vil ekki að búðirnar 

fari í fýlu.“ A2 Það sama átti við þegar kom að því að samþykkja nýjar búðir til að selja 

vörurnar sínar, óttinn við viðbrögð verslana sem voru nú þegar að selja vörurnar var mikill. 

Þrátt fyrir að vera með stærri hönnunarmerkjum á Íslandi litu ekki allir á sig sem 

viðskiptatýpu. „Ef ég væri alvöru bisnesskona þá væri ég löngu búin að opna þennan sal 

hérna og það væri bara opið hérna frá níu til fjögur.“ A2 Þessi ótti virtist ekki vera til staðar 

meðal dönsku hönnuðanna, þeir hafa um töluvert breiðara úrval af búðum að velja á milli 



 

 55 

en kollegar sínir á Íslandi. Þá gefur stærðin á heimamarkaði þeirra þeim einnig möguleika 

á stærri viðskiptahóp án þess að fara út fyrir landsteinana.  

Þegar kom að rekstri er greinilegt að hönnuðirnir gætu gert betur, þrátt fyrir að vera 

lífsstílsfrumkvöðull þá eru merkin öll með ónýtt tækifæri sem væri áhugavert að nýta og 

koma þeim á betri og öruggari stað þar sem þau væru samkeppnishæf á alþjóðlegum 

markaði. 

6.2.2 Hönnuðirnir um heimamarkaðinn 

Vert er að athuga nánar skoðun íslensku hönnuðanna á Íslandi sem heimamarkaði og 

hvort heimamarkaðurinn hafi áhrif þegar kemur að því að stækka, fara í útflutning og 

framleiða vöru. Íbúar Íslands eru tæplega 16 sinnum færri en íbúar Danmerkur. Það hefur 

vissulega kosti og galla að búa við svona lítinn heimamarkað og verða þeir skoðaðir. 

Það að Ísland sé eyja fækkar möguleikum þegar kemur að flutningsaðferðum til og frá 

landi, ofan á það eru heimamarkaðurinn aðeins rúmlega 350.000 manns. Að mati 

hönnuðanna hefur þetta heftandi áhrif þegar kemur að því að byggja upp hönnunarmerki. 

Það sem var mest áberandi hjá hönnuðunum var flutningskostnaður til og frá Íslandi, 

þannig leggst kostnaður á vöruna þegar hún er flutt til landsins sem oft á tíðum er dýr 

sökum staðsetningar landsins, ef hönnuður ætlar að reyna við útflutning leggst aftur 

flutningskostnaður þegar varan er flutt úr landi. Nokkrir hönnuðanna höfðu skoðað að 

nota svokölluð vöruhótel erlendis til að spara flutningsgjöld. Telja hönnuðirnir að þetta 

ásamt því að búa við dýran heimamarkað geri hönnuðunum erfitt fyrir þegar kemur að 

því að vera samkeppnishæf erlendis.  

Svo virðist sem erfiður og lítill heimamarkaður hafi ákveðin heftandi áhrif á hönnuðina 

þegar kemur að því að byggja upp merkin (e. brand) sín. Hönnuðirnir þurfa að selja 

erlendis til að stækka vegna smæðar heimamarkaðarins en eiga erfitt með það af fleiri 

ástæðum. Það er töluverð vinna og því fylgir kostnaður að komast inn á nýjan markað, 

töldu sumir íslensku hönnuðirnir það frekar óyfirstíganlegt á meðan aðrir töldu það ekki 

tímabært. Nokkur merkjanna voru seld í nokkrum búðum erlendis en mátti telja þær búðir 

á fingrum annarrar handar. Til að hafa það sem til þarf að reyna við nýjan markað þurfa 

hönnuðir að vera tilbúnir að hlúa að fyrirtækjum sínum og vera með sterkan grunn. Það 

að heimamarkaðurinn er svona lítill og hrjóstrugur gæti gert þeim erfitt fyrir.  
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Þrátt fyrir að íslensku hönnuðirnir væru margir hverjir ekki að velta minna en þeir 

dönsku virtust þeir eins og komið hefur fram vera undir meira álagi en þeir dönsku. 

Íslensku hönnuðirnir töluðu um að rekstrarumhverfið hér á landi væri erfitt. Þannig væru 

meðal annars há launatengd gjöld og erfið innflutningsgjöld. Stærð heimamarkaðarins 

hefur líka áhrif þegar kemur að því hversu mörg eintök af hverri vöru mögulegt er fyrir 

hönnuðina að selja. Hver vara getur kostað hönnuðinn mikinn tíma og peninga og þarf því 

alltaf að skoða hvort borgi sig að fara í framleiðslu.  

Allir dönsku hönnuðirnir sem rætt var við í rannsókn höfundar höfðu fengið 

utanaðkomandi aðstoð þegar kom að rekstrarhlið fyrirtækja þeirra. „Það fyrsta sem allir 

sem ætla sér í rekstur ættu að fá sér er endurskoðandi, það er að segja ef þú lifir ekki fyrir 

bókhald.“ B5 Ásamt því að þeir sem voru með veltu yfir tíu til fimmtán miljónir voru með 

endurskoðanda töluðu hönnuðirnir um að hafa fengið aðstoð í formi ráðgjafa á vegum 

sveitarfélagsins og ríkisins sem leggja fram aðstoð, þar sem hönnuðirnir fá ráðgjöf til að 

skoða hvernig hægt er að nýta tækifæri betur, skoða rekstur og markaðshluta 

fyrirtækjanna. Hugsjónin er að aðstoða lítil fyrirtæki svo þau eigin aukinn möguleika að 

lifa af því eins og áður hefur komið fram er það að mistakast sem frumkvöðull alls ekki 

óalgengt.  

Mögulega er þetta eitthvað sem skoða mætti til að aðstoða hönnuði til að stækka og 

verða samkeppnishæfa erlendis. Það væri einnig hagnaður fyrir íslenska ríkið ef 

hönnuðirnir stækka þar sem þeir borga skatta hérlendis og væri mögulega 

atvinnuskapandi.  

Það eru óneitanlega líka kostir við að búa við lítinn heimamarkað og unga 

hönnunarmenningu. Lítið er um fyrirfram gefnar reglur eða boð og bönn, þar sem 

markaðurinn er enn að mótast og upplifa hönnuðirnir sig því sérlega frjálsa þegar kemur 

að því að hanna ásamt að vera með í að móta hönnunarsögu Íslendinga. Þá er 

tengslanetið virkt, landið lítið og flestir þekkja hver annan þegar kemur að 

hönnunarheiminum. Dönsku hönnuðirnir töluðu sumir um að erfitt gæti verið að fá 

umfjöllun og birtingu í blöðum, nokkuð sem íslenskir hönnuðir búa ekki við.   
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6.3 Drifkraftur hönnuða 

Hér birtast niðurstöður um hver drifkraftur hönnuðanna sé og hvers vegna þeir eru í raun 

og veru að þessu. Til að komast að því einblíndi höfundur á að skoða hvaða hvöt 

hönnuðirnir höfðu, ásamt draumum og markmiðum. Ákveðinn munur reyndist á íslensku 

hönnuðunum og kollegum þeirra í Danmörku þó svo vissulega hafi þeir líka átt líka margt 

sameiginlegt. Í þessum kafla setur höfundur einnig fram niðurstöður úr krossaprófi sem 

samið var af Wassermann, en krossaprófið var framkvæmt í lok hvers viðtals.  

Aðspurðir hvers vegna þeir völdu hönnun voru þeir almennt á því að það væri ekkert 

annað en hönnun sem kæmi til greina. „Það er eiginlega bara: Design or die og ég ætla 

mér ekkert að deyja,“ A5 og „ég gæti ekki lifað án þess að skapa.“ B6 Mögulega má því 

segja að hönnuðir stjórnist meira af áhuga en hinn klassíski frumkvöðull þar sem fagið var 

valið fyrst og reksturinn síðan. Drifkrafturinn verður þannig löngunin að fá að hanna. 

Hönnuðirnir sögðust þó allir skoða hvaða tækifæri væru innan síns markaðar. Hönnuðirnir 

byrjuðu allir af þörf og ósk um að skapa og var það enn megindrifkraftur þeirra. Þeir voru 

þá líka með stórar óskir um að stjórna sér sjálfir og hanna það sem þeir vildu, ólíkt ef þeir 

myndu starfa sem hönnuðir fyrir annað fyrirtæki. Hönnuðirnir byrjuðu þannig af ósk sinni 

til að skapa og gleðinni sem kom við það að fólk vildi kaupa vöruna þeirra en hefur færst 

aðeins til þar sem hvötin um aukna sölu og möguleikann á að efnast að einhverju leyti 

hefur orðið stærri. Þemað „að geta lifað af þessu“ er það sem kom hvað oftast upp í 

gögnum rannsakanda, sem gefur innsýn í líf hönnuðarins, þar sem það er alls ekki sjálfsagt 

að geta lifað af starfi sínu og menntun. Á sama tíma er þeim alvara, þetta er hönnun, ekki 

hobbý.  

 
Mér finnst líka mikilvægt að fara að fá pening. Og það er alveg að fara að 
gerast, ég finn það. Þetta er orðin meiri alvara, þetta er alveg að koma. A4 
 

Þeir eru drifnir áfram af ástríðu fyrir sköpun en þörf fyrir sölu verður að fyrirtæki. 

Viðmælendur töluðu um að þó þeir væru vissulega til að gefa sig í þetta í einhver ár án 

þess að í raun uppskera annað en ánægju yrði það til lengdar ekki vænleg leið. Þá ræddu 

þeir sem voru fljótir að byrja að skila einhverjum hagnaði að allt færi inn í fyrirtækið aftur 

til þess að reyna að eiga fyrir því að framleiða vörur og stækka. Sumir hönnuðanna höfðu 
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rekið sig á að hanna vöru sem var vinsæl en áttu ekki nægilegt lausafjármagn til að 

framleiða nægilega mikið svo hægt væri að anna eftirspurn. Það hefði kostað þá mikið. 

Þó greinilegt væri að sumir hönnuðanna væru að einhverju leyti drifnir áfram af 

hagnaðarvon, frægð og frama, þá var það ekki aðalhvötin. „Hugsjónin var ekki beint „Já, 

ég ætla bara að fara að græða pening,“ enda vantar það skilurðu, þetta var ekki 

frumdrifkrafturinn beint. Þetta var líka bara „Hvað á ég að gera við þessa menntun?““ A6 

6.3.1 Í leit að framtíðarstarfi 

Eins og áður hefur komið fram voru sumir að leita að því að verða þekkt vörumerki, við 

það væri arfleifð sköpuð. Það myndi að sjálfsögðu þýða töluvert hærri veltu en sú ósk 

virtist meira snúast um viðurkenningu og það að byggja upp veldi frekar en hagnað, þar 

sem enginn virtist vilja selja fyrirtækið þó rétt upphæð yrði boðin. Þrátt fyrir að sumir 

íslensku hönnuðanna væru að leitast eftir því að skrifa sig í hönnunarbækurnar nefndu 

aðrir að það væri ekkert endilega best að stækka sem mest, né að ná heimsyfirráðum en 

nauðsynlegt væri að verða nægilega stór til að geta átt í sig og á. Stjórnunarhvötin var 

áberandi meðal viðmælendanna, það var þeim afar mikilvægt að stjórna og eiga 

fyrirtækið sitt að hluta eða öllu leyti.  

 
Ég hef reyndar aldrei unnið fulla vinnu fyrir aðra en sjálfan mig, eina vinnan 
sem ég hef unnið fyrir aðra er sumarvinna fyrir fyrirtæki sem pabba minn á 
sem er Parki en að öðru leyti hef ég ekki verið neins staðar og ég hef einmitt 
líka látið illa að stjórn hjá honum, þannig ég held það sé bara best að ég geri 
mitt sjálfur, það hefur komið best út. A3 
 

Aðeins einn hönnuðanna hafði fengið fjárfesta inn og var því ekki lengur með 100% 

eignarhlut. Fjárfestirinn kom inn með fjármagn og þekkingu í viðskiptum. Hugmyndin 

hafði verið að fjárfestirinn myndi í raun vinna hjá fyrirtækinu og sjá um viðskiptahliðina 

sem hann gerði til að byrja með en sökum þess að fyrirtækið átti ekki efni á að hafa hann 

á launaskrá er sá fjárfestir núna í vinnu annars staðar og aðeins í aukavinnu hjá fyrirtækinu 

sem hann keypti sig inn í.  

Enginn af hinum hönnuðunum virtist hafa áhuga á að fá inn fjárfesta, ástæðurnar voru 

að sögn viðmælenda aðallega hryllingssögur um fjárfesta sem losað hafa sig við 

frumkvöðla eftir að þeir kaupa sig inn og óttinn við það að stjórna sér ekki lengur sjálfur, 
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heldur þurfa að vinna í samstarfi við annan sem hefur rétt á því að hafa skoðanir um 

fyrirtækið sem þeir álíta sem hluta af sjálfum sér.  

Afar erfitt getur verið til lengdar að halda öllum höttunum á lofti sjálfur og auðvelt er 

að missa einhverja til jarðar þegar kemur að því að reka fyrirtæki einn. Þeir hönnuðir sem 

ekki voru með starfsmenn þekktu það allt of vel. Hönnuðirnir voru þó meðvitaðir um að 

ef starfsmenn yrðu margir myndi það líka þýða að mikill tími færi í að stýra þeim, sem 

gæti dregið þá frá því að skapa – sem var það mikilvægasta fyrir langflesta. Þá langar því 

frekar nota tímann í að hanna og ráða sér sjálfir. Að geta verið með starfsmenn til að sinna 

því „leiðinlega“ væri fullkomið. „Að hafa einhvern sem myndi sinna öllu því sem mér þykir 

leiðinlegt við rekstur væri gulls ígildi.“ B2 

6.3.2 Kjarnahvöt hönnuðanna 

Hér verða kynntar niðurstöður úr krossaprófi Wassermann, ríkur vs kóngur, ásamt hver 

kjarnahvöt hönnuðanna sé samkvæmt rannsókninni sem höfundur gerði. Komið hefur 

fram að mikilvægt sé að hönnuðir geti stjórnað sér sjálfir. Í ljós kom einnig að þeir heillast 

eins og hinn sígildi hönnuður af að byggja eitthvað upp þó ólíkt honum sé það hugsað sem 

ævilangt hjónaband. Rétt eins og í hjónabandi er mikilvægt að skoða hver er með í 

ferðalaginu. Fyrir flesta hönnuði er fjárfestirinn eins og tengdamamman sem þú aldrei 

vildir. Hugsjónin um aukið fjármagn, þekking ásamt mögulegum aukahöndum hljómar 

næstum of góð til að vera sönn en á sama tíma er frelsið þeim allt og þeir ekki til í að selja 

hluta af sjálfum sér. 

Samkvæmt krossaprófi Wasserman (2006) eru 12 af 13 hönnuðum kóngar, prófið 

samanstendur eins og áður hefur komið fram af níu spurningum en vægi þeirra 

konungslegu er hærra, frumkvöðull þarf aðeins að svara fleiri en þremur spurningum út 

frá stjórnunarhvöt til að verða kóngar. Hönnuðirnir stjórnuðust því samkvæmt fræðum 

Wasserman út frá stjórnunarhvöt en ekki löngun þeirra til þess að verða ríkir. Þá er ljóst 

að samkvæmt svörum hönnuðanna er kjarnahvöt þeirra að ráða sér sjálfir, rík áhersla var 

meðal hönnuðanna að eiga tíma með fjölskyldunni en sú áhersla var enn sterkari hjá 

dönsku hönnuðunum en þeim íslensku. Hjá þeim íslensku mátti greina smávegis von um 

lottóvinning ef þeir myndu slá í gegn. Lottóvinningurinn væri ekki aðeins í formi fjármuna 

heldur einnig í formi staðfestingar að hafa byggt upp veldi sem gerði þá að einhverju leyti 
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ódauðlega. Sú hvöt getur verið merki um metnað en afar áhugavert er að skoða hvaðan 

þörfin fyrir viðurkenningu kemur og hvernig sú þörf hefur áhrif á rekstur hönnuðanna.  

 
Mikilvægast er að hitta í mark! Ég mundi segja að, ég hef gaman að því að 
gera vörur sem að fólk langar til að hafa heima hjá sér. Þá finnst mér ég hafa 
gert eitthvað gott. A5 
 
Mmm það er bara að búa til vörur og koma þeim í búðir, bara það sem selst. 
Mér finnst það mjög gaman. Það er eiginlega ég held sko að ástæðan fyrir 
því að ég komst ekki inn í LHÍ á sínum tíma, að ég hafi verið of sölumiðuð. A1 

 

Þrátt fyrir að hönnuðirnir hafi allir byrjað í rekstri ýmist af því það var enga vinnu að fá 

eða vegna óskar um að stjórna sér sjálfir og getað skapað atvinnu úr áhugamáli sínu 

ræddu þeir sem lærðu í Listaháskóla Íslands að það hefði ekki verið áhersla í skólanum að 

skoða rekstur eða hvernig viðskiptahlið hönnunar væri. Þeir hönnuðanna sem fóru í 

atvinnurekstur vegna neyðar þar sem skortur var á atvinnutækifærum í faginu sáu ekki 

eftir því að hafa skellt sér í rekstur þó þeir væru sammála um að það væri mun erfiðara 

en þeir hefðu haldið, að mörgu leyti líka allt öðruvísi og alls ekki fyrir alla.  

 

Þú gefst aldrei upp, heldur heldur alltaf áfram og það er það sem 
endurspeglast í fyrirtækjarekstri, það eru endalausir „bumbs on the road“ 
sem þú verður að taka og það er ekkert gert fyrir alla, að vera í þannig 
vegferð. Vegferð af því að við erum að horfa á þetta fyrirtæki er 10 ára í dag 
og ég sé þetta fyrir mér sem 100 ára fyrirtæki, það er ævin mín þó maður 
taki einn dag í einu. A3 

 

Að mörgu leyti mæti segja að þessi fyrirtæki verði til þegar hobbý þróast út í atvinnu. 

Hönnuðir myndu ekki vilja að talað væri um sköpun þeirra sem hobbý þar sem þeir telja 

það niðrandi og nefndu þeir að oft væri skortur á þekkingu og virðingu en þegar höfundur 

segir hobbý er meira átt við eitthvað sem viðkomandi hefur unað af og gerir af því honum 

þykir það svo skemmtilegt. Ástríða verður því að atvinnu og ljóst að hjá þessum 

framúrskarandi hönnuðum sem reka þekkt hönnunarmerki á Íslandi kemur ástríðan fyrst 

og síðan reksturinn. Það er svo ekki fyrr en að hönnuðirnir sem nú eru lífsstílsfrumkvöðlar 

átta sig á að það þarf að lifa af reksturinn og einhver áherslubreyting verður. Það þarf í 

raun að endurskipuleggja allan reksturinn sem getur reynst erfitt, bæði þar sem ástríðan 
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er enn ríkjandi og að mörgu leyti líka af því margir hönnuðir vita lítið um rekstur. Margir 

hönnuðanna töluðu um að eiga maka sem væri klár í viðskiptum og hefði hjálpað þeim, 

og þeir vissu ekki hvar þeir væru nú hefðu þeir ekki haft þá.  
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7 Umræða og lokaorð 

Meginmarkmiðið með rannsókninni var að skilgreina hver kjarnahvöt hönnuða sé og 

hvort munur sé á kjarnahvöt íslenskra og danskra hönnuða. Með því að skilja kjarnahvöt, 

markmið og drifkraft hönnuða er hægt að auka skilning á hvers vegna hönnuðir gerast 

frumkvöðlar og hvernig þeir starfa í fyrirtækjum sínum. Rannsóknin byggir á viðtölum við 

13 hönnuði, þar sem höfundur lagði upp með að fá svar við eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: 

• Hver er kjarnahvöt íslenskra hönnuða?  

• Er munur á hvað drífur íslenska og danska hönnuði áfram? 

Niðurstöður sem höfundur fékk úr rannsókn þessari verðar settar fram í umræðum 

sem fara fram hér á eftir og þær settar í samhengi.  

7.1 Hver er kjarnahvöt íslenskra hönnuða? 
Samhljómur var meðal íslensku hönnuðanna að ástæða þess að þeir hefðu gerst 

frumkvöðlar væri þörf fyrir að skapa og löngun til að lifa af ástríðu og í tilfelli sumra af 

menntun sinni. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að hönnuði sem starfa 

sjálfstætt með eigin fyrirtæki megi skilgreina sem lífsstílsfrumkvöðla. Þörf fyrir að ráða 

hvað þeir vildu skapa og hvenær gerði það að verkum að áhugi var ekki fyrir atvinnu þar 

sem þeir hönnuðu innan stórs fyrirtækis. Þannig voru þeir drifnir áfram af þörf fyrir að 

stjórna sér sjálfir, byggja upp sitt eigið og ósk sinni um aukið frelsi. Þrátt fyrir að 

hönnuðirnir hefðu mikla þörf fyrir frelsi voru ekki allir sem upplifðu að frelsið hefði verið 

auðfengið og þörf á fjármagni vakti áhyggjur sem hönnuðirnir voru ekki að leitast eftir. 

Stjórnunarhvöt var áberandi meðal hönnuðanna sem skein í gegn á fleiri stöðum, bæði 

þegar krossapróf Wasserman var tekið en einnig þegar hönnuðirnir voru spurðir út í 

áætlun varðandi leiðarlok (e. exit plan). Enginn þeirra hafði hugsað sér að selja reksturinn 

á þeim tímapunkti sem það gæti talist fjárhagslega hagstætt og sáu merkin (e. brand) sem 

hluta af sér. Hönnuðirnir voru þannig líka mótfallnir því að fá inn fjárfesta, en aðeins einn 

hönnuðanna var með fjárfesti, sá var fenginn inn til að aðstoða við að auka veltu. Hinir 
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frumkvöðlanna hræddust þá frelsissviptingu sem þeir töldu fjárfesta vera og sögðu það 

geta dregið úr sköpunargetu þeirra.  

Rannsóknin bendir til að hönnuðirnir sem gerðust frumkvöðlar vegna ástríðu og voru 

drifnir áfram af stjórnunarhvöt hefðu fundið fyrir aukinni þörf á að geta lifað af vinnu sinni 

og gáfu þar með í skyn að það hefði oft á tíðum reynst erfitt. Þeir töldu mikilvægt, rétt 

eins kjarnahvöt lífsstílsfrumkvöðulsins er ekki aðeins stjórnunarhvöt en einnig að lifa góðu 

lífi, sem að þeirra mati er þegar frumkvöðullinn stjórnast ekki af rekstrinum heldur 

reksturinn af frumkvöðlinum. Ósk um að geta lifað án þess að hafa miklar áhyggjur, til að 

mynda fjárhagslegar, og að einhverju leyti vera teknir alvarlega gerði það að verkum að 

íslensku hönnuðirnir voru komnir með kjarnahvöt um að þéna meira. 

Hönnuðirnir tengja sköpun sína við sig og telja það því endurspegla sig sem persónu 

hvort vörunni sem þeir hanna, þróa og setja í sölu gengur vel eður ei. Ákveðna ósk um 

viðurkenningu (e. validering) var hægt að greina meðal íslensku hönnuðanna og getur 

orsök hennar verið margþætt, m.a. tenging hönnuðanna við að vara sé hluti af þeim, þörf 

fyrir meiri veltu eða eins og áður hefur komið fram í inngangi ritgerðar, að ákveðinn 

skortur er á skilningi og virðingu á Íslandi fyrir skapandi greinum og þeim sem starfa innan 

þeirra.  

„Það krefst hugrekkis að mistakast, ef það væri auðvelt myndu allir gera það,“ er 

setning úr lagi og afar viðeigandi þegar kemur að frumkvöðlarekstri og hvað þá sem 

hönnuður. Það er svo sannarlega alltaf áhætta þegar eitthvað nýtt er prófað, án gagna 

um hvernig sú tilraun gæti farið. Þrátt fyrir að hönnuðirnir margir hverjir séu nú þegar að 

taka áhættu með því að starfa sem frumkvöðlar, höfðu þeir orð á að þeir væru að 

einhverju leyti áhættufælnir og telur höfundur að það gagnist þeim mögulega betur en 

að vera hugrakkari og frakkari. 

Það væri hægt að skrifa þessa eiginleika og hegðunarmynstur lífsstílsfrumkvöðlanna á 

val, að vilja ekki dragast áfram af hagnaðarvoninni og stundum er jafnvel litið niður á þá 

sem eru ekki aðeins að skapa til að skapa, að vilja hagnast á list og sköpun sé ekki það sem 

list snýst um. Að fókusinn sé á lífið, fjölskylduna og vellíðan er eitthvað sem allir geta tengt 

við en að sama skapi er vellíðan líka tengd orðspori, því að ná langt í sínum frama og lifa 

þægilegu lífi þegar kemur að fjármálum. Með hliðsjón af því má sennilega reka mörg 



 

 64 

fyrirtæki lífsstílsfrumkvöðla aðeins betur en það er ekki endilega það sem hönnuðirnir eru 

að leitast eftir.  

7.2 Er munur á hvað drífur íslenska og danska hönnuði áfram? 
Þrátt fyrir að ákveðinn samhljómur væri meðal allra hönnuðanna sýndu niðurstöður 

rannsóknar ákveðinn mun meðal drifkrafta íslensku og dönsku hönnuðanna. 

Stjórnunarhvöt dönsku hönnuðanna var til að mynda sterkari en meðal þeirra íslensku. 

Þannig höfðu dönsku hönnuðirnir ekki áhuga á vexti, hvöt sem íslensku hönnuðirnir höfðu 

nú en höfðu mögulega ekki í upphafi rekstrar. Dönsku hönnuðirnir myndu líkt og fram 

hefur komið um lífsstílsfrumkvöðla hægja á vexti fyrirtækisins til að koma í veg fyrir að 

missa þá frelsistilfinningu sem þeir hafa nú, gæta þess að þurfa ekki að sinna 

stjórnunarstöðu og vernda þar með sköpunartíma sinn.  

Þá reyndist ákveðinn munur á vinnutíma hönnuðanna, dönsku hönnuðirnir voru að 

eigin sögn að vinna færri tíma en þeir íslensku og var afar rík áhersla lögð á að fjölskyldan 

kæmi á undan rekstrinum. Þá var einnig afar rík áhersla á að þeim liði vel og að reksturinn 

ylli þeim ekki áhyggjum eða hugarangri. Þá var ekki að greina að dönsku hönnuðirnir væru 

að sækjast eftir viðurkenningu sem mögulega má skrifa á menningarlegan mun, bæði 

hvað varðar Dani sem þekktir eru fyrir að vera kannski aðeins hógværari en Íslendingar 

en einnig þann menningararf sem dönsku hönnuðirnir eiga að. 

Mikill munur reyndist á hvernig hönnuðirnir upplifðu stöðu sína fjárhagslega, þannig 

virtust þeir dönsku hönnuðir sem voru að velta milli 10 og 50 milljónum hafa það töluvert 

betra en þeir íslensku. Dönsku hönnuðirnir sem voru að velta 10 til 50 miljónum sögðust 

allir hafa það gott, það væri vel hægt að lifa af því að eiga eigið hönnunarmerki. Dönsku 

hönnuðirnir sem voru að velta um 5 milljónum sögðust ekki vera með há laun en samt 

sem áður lifa af vinnunni sinni, þeir sem voru með 10–15 miljónir sögðust vera komnir 

með ásættanleg laun og starfsmenn á meðan þeir sem voru með veltu á bilinu 20–50 

miljónir sögðust hafa það gott. Hins vegar voru þeir íslensku hönnuðanna sem voru með 

5 til 15 milljón króna veltu að vonast til að geta farið að lifa af frumkvöðlastarfsemi sinni, 

þeir voru ekki með starfsmenn og greinilegt að ákveðin ósk um að gera farið að segjast 

þéna á fyrirtækinu sínu var ofarlega í huga. Hvort það sé sökum þess að það situr meira 

eftir hjá þeim dönsku miðað við veltu, ódýrara að lifa í Danmörku eða þeir geri minni 

kröfur er erfitt að segja en áhugavert væri að skoða þennan mun. Það kom höfundi á óvart 



 

 65 

hversu breitt bil var á veltu þessara merkja sem flest eru vel kunnug Íslendingum og hvaða 

munur var á hljóðinu í íslensku hönnuðunum í samanburði við danska með álíka veltu. 

Það virtist töluvert þyngri róður hér í miðju Atlantshafi. 

7.3 Framtíðarrannsóknir 
Áhugaverðar niðurstöður komu í ljós í rannsókninni en rannsakandi telur að svör hafi 

fengist við báðum rannsóknarspurningunum. Þrátt fyrir það eru takmarkanir þessarar 

rannsóknar fjöldi viðmælenda sem rannsóknin byggir á og því ekki hægt að alhæfa um 

niðurstöður hennar. Þá eru niðurstöður rannsóknar einnig byggðar á túlkun rannsakanda 

á þeim gögnum sem fengust í viðtölunum og byggja mikið á upplifun hönnuðanna. 

Rannsóknin getur nýst til áframhaldandi rannsókna og vill höfundur meina að áhugavert 

sé að rannsaka frekar hvort það sé tilfellið að danskir hönnuðir upplifi sig betur stadda en 

þeir íslensku og þá af hverju, að danskir hönnuðir með sambærilega veltu og íslenskir hafi 

það mun betra rekstrarlega séð. Niðurstöður slíkrar rannsóknar geta gefið skýrari mynd 

af stöðu íslenskra hönnuða, hvort kjarnahvötin stýrist að einhverju leyti af stöðunni og 

hvað hægt sé að gera til að efla íslensk hönnunarmerki.  
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Viðauki 1 

Viðtalsramminn: 

Hvers vegna ákvaðst þú að gerast hönnuður?  

Hvað er mikilvægt fyrir þér þegar kemur að því að hanna? 

Hvernig er venjulegur dagur í þínu lífi? 

Hver er drifkrafturinn þinn? 

Hvaðan færðu innblásturinn þinn? 

 

Hvers vegna ákvaðst þú að stofna fyrirtæki? 

Hvaða vangaveltur gerðir þú þér áður en þú stofnaðir fyrirtæki? 

 - áhættumat? 

Hvað finnst þér mikilvægt þegar kemur að því að reka fyrirtæki?  

Er eitthvað sem þú hefðir viljað vita áður en þú gerðist fyrirtækjaeigandi? 

 

Markmið, stefna og skipulag:  

Settir þú þér skrifuð markmið og stefnu þegar þú byrjarðir í rekstri sem þú skoðar 

reglulega? -business módel 

- ef já hvernig hljómuðu þau og er það eitthvað sem þú endurskoðað reglulega? 

- er eitthvað sem ekki hefur verið í samræmi við markmiðin? 

- ef nei, vildir þú að þú hafir gert það? 

Gerðir þú rekstraráætlun? 

Hvað hefur komið þér mest að óvart? 

 

Reksturinn:  

Hvernig gengur reksturinn? 

Hvernig líður þér? ég lifi fyrir þetta 
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Má ég spyrja um veltu á ári? 

Ertu með starfsmenn? 

Er hagnaður eða tap?  

 

Samstarf/meðeigendur:  

Er fyrirtækið þitt í eigu fleiri aðila en þín? 

Hversu mikilvægt er að þú stjórnir fyrirtækinu þínu sjálf/ur?  

Ertu með fjárfesta? 

Hefurðu skoðað að fá fjárfesta inn? 

- ef nei, hvers vegna ekki?  

- ef já, ertu með eða hefur þú reynt af fá? 

Hefurðu fengið utanaðkomandi aðstoð varðandi viðskiptahliðina? 

Ef þú myndir ráða inn starfskraft hvaða eiginleika myndir þú vilja að hann myndi búi yfir?  

 

Framtíð og exit:  

Hver er þín framtíðarsýn varðandi reksturinn þinn? 

Ertu með „exitplan“? 

- ef já hvernig hljómar það? 

- ef nei, hvers vegna? 

Hvað værir þú ef þú værir ekki hönnuður?  

Er þetta draumurinn? 

 

Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú varst lítil/l?  

Hvaða kosti myndir þú segjast búa yfir?  

Hvernig myndu aðrir lýsa persónuleika þínum?  

Hver er að þínu mati munurinn á íslenskri og danskri hönnun?  

Hvað er frumkvöðull fyrir þér? 

Ef það væri einn hlutur sem þú gætir breytt við íslenska hönnunarheiminn hvað væri það? 
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Viðauki 2 

Viðtalsramminn á dönsku: 

 

Hvorfor besluttede du dig for at blive designer? 

Hvad er vigtigt for dig, når det kommer til at designe? 

Hvordan er en normal dag i dit liv? 

Hvad er din drivkraft? 

Hvor får du din inspiration fra? 

Hvorfor besluttede du at starte en virksomhed? 

Hvilke spekulationer havde du, før du startede din virksomhed? 

- risiko osv? 

Hvad er vigtigt for dig, når det kommer til at drive virksomhed? 

Er der noget, du gerne ville have vidst, før du startede din virksomhed? 

 

Satte du skriftlige mål og strategier, inden du startede din virksomhed, som du 

regelmæssigt gennemgår? -forretningsmodel 

- hvis ja, hvordan lød de, og er det noget du gennemgår regelmæssigt? 

- er der noget, der ikke har været, som du satte dig for? 

- hvis ikke, ville du så gerne have gjort det? 

Lavede du en økonomiplan? 

Hvad har overrasket dig mest? 

 

Hvordan går forretningen? 

Hvordan har du det?  

Må jeg spørge om omsætning om året? 

Har du medarbejdere? 

Er det et overskud eller et tab? 
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Er din virksomhed ejet af andre end dig? 

Hvor vigtigt er det for dig, at du driver din egen virksomhed? 

Har du investorer? 

Har du overvejet at få investorer ind? 

- hvis ikke, hvorfor? 

- hvis ja, hvordan er det? 

Har du modtaget hjælp udefra på forretningssiden? 

Hvis du skulle ansætte en, hvilke kvalifikationer ville du så have at den person havde? 

 

Hvad er din vision for din virksomhed? 

Har du en "exit plan"? 

- hvis ja, hvordan lyder den? 

- hvis ikke, hvorfor ikke? 

Hvad ville du være, hvis du ikke var designer? 

Er dette drømmen? 

 

Hvad ville du være, da du var lille? 

Hvilke fordele vil du sige, at du har? 

Hvordan ville andre beskrive din personlighed? 

Kender du noget islandsk design? 

Hvad er en iværksætter for dig? 

 

Må jeg tage en lille krysse test på dig? 
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Viðauki 3 

Krossapróf: ríkur vs. kóngur 

 

Við stofnun fyrirtækis myndi ég reyna að :  

Stofna fyrirtækið ein(n)  

Leggja áherslu á að finna meðstofnendur 

 

Ef ég væri að stofna fyrirtæki með öðrum myndi ég: 

Leita jafnt til fólks sem ég þekki vel og fólks sem ég þekki lítið eða ekkert  

Leita til vina og fjölskyldumeðlima til að finna meðstofnendur  

 

Ég myndi leitast við að : 

Tryggja að ég hafi stjórn á sem flestum þáttum rekstrursins  

Deila ákvarðanatöku sem mest með meðstofnendum  

 

Við úthlutun hlutafjár myndi ég reyna að : 

Deila umtalsverðu hlutafé með meðstofnendum og lykilstarfsmönnum þótt það minnki 

minn eignarhlut 

Halda sem mestu af hlutafénu eftir sjálf(ur)  

 

Varðandi ákvarðanatöku myndi ég vilja: 

Hafa lokaákvörðunarvald í mikilvægum ákvörðunum  

Láta viðeigandi sérfræðinga bera ábyrgð á sem flestum ákvörðunum  
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Ég myndi leitast við að fá fjármagn frá: 

Áhættufjárfestingasjóðum eða einstaklingum sem myndu vilja hafa áhrif á reksturinn 

Vinum, fjölskyldu, eða vel stæðum einstaklingum sem ekki væru að leita að virkum 

eignarhlut  

 

Í samningaviðræðum við fjárfesta myndi ég: 

Leggja aðaláherslu á að fá besta verðmatið og reyndustu fjárfestana  

Reyna að forðast skilmála sem gefa fjárfestunum lokaákvörðunarvald  

 

Ef upp kæmi tillaga frá fjárfestum um að fá annan framkvæmdastjóra í minn stað myndi 

ég: 

Leggja áherslu á að fá að halda áfram að stjórna mínu fyrirtæki  

Gefa eftir framkvæmdastjórastöðuna ef hæfari/reyndari aðili finndist 

 

Ef ég þyrfti að gefa eftir framkvæmdastjórastöðuna myndi ég vilja: 

Taka að mér aðra stöðu í fyrirtækinu sem hentaði mínu áhugasviði  

Hætta í fyrirtækinu og snúa mér að öðru. 
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Viðauki 4 

Krossapróf: ríkur vs. kóngur á dönsku 

 

Hvis jeg skulle starte en virksomhed, ville jeg prøve at: 

Start en virksomhed alene  

Fokusere på at finde medstiftere  

 

Hvis jeg startede en virksomhed med andre, ville jeg: 

Søge efter mennesker jeg kender godt, jeg kender lidt og  mennesker som jeg ikke kender  

Søge efter venner og familiemedlemmer for at finde medstiftere 

 

Jeg ville prøve at: 

Sørge for at jeg har kontrol over så mange aspekter af operationen som muligt  

Dele beslutningstagning så meget som muligt med medstiftere  

 

Ved tildeling af aktier ville jeg prøve at: 

Dele en betydelig aktiekapital med medstiftere og nøglemedarbejdere, selvom det 

reducerede min beholdning  

Beholde det meste af aktiekapitalen selv  

 

Med hensyn til beslutningstagning vil jeg gerne: 

Have det sidste ord i vigtige beslutninger  

Gøre de relevante eksperter ansvarlige for så mange beslutninger som muligt  

 

Jeg vil prøve at få finansiering fra: 

Venturekapitalfonde eller enkeltpersoner, der gerne vil påvirke driften 

Venner, familie eller velhavende personer, der ikke ledte efter en plads i bestyrelsen   
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I forhandlinger med investorer vil jeg: 

At hovedfokus er på at få den bedste værdiansættelse og de mest erfarne investorer  

Prøve at undgå vilkår, der giver investorer lov til at tage den endelige beslutning  

 

Hvis der var et forslag fra investorer om at få en anden direktør i mit sted, ville jeg: 

Fokusere på at fortsætte som direktør i min virksomhed 

Forlade stillingen som direktør, hvis der findes en mere kvalificeret / erfaren person 

 

Hvis jeg ikke kunne være direktør mere, ville jeg gerne: 

Tage en anden stilling i virksomheden, der passede til mit interesseområde  

Afslutte virksomheden og vende til noget andet 
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Viðauki 5 

Niðurstöður hönnuða úr krossaprófi Wasserman: 

 

Hönnuðirnir fengu að meðaltali 5,3 kóngstig.  

Frumkvöðlar fá að meðaltali þrjú til fjögur kóngsstig (e. kingscore) þannig eru 

hönnuðirnir með töluvert hærri kóngsstig og eru drifnir áfram af stjórnunarhvata. Tveir 

hönnuðir voru þó með lægri fjölda kóngsstiga en hinir og fengu aðeins þrjú stig hvor. Báðir 

þessir hönnuðir eru með frekar stór merki og mikla veltu. Þá hefur annar þeirra stofnað 

fyrirtæki í hóp ásamt því að hafa stofnað eigið hönnunarmerki.  

 


