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Útdráttur 

Helsta markmið rannsóknarinnar er að sýna fram á tengsl íslenskra fatahönnuða við 

ferðaþjónustuna. Þá er skoðað hvernig ferðaþjónustan og fatahönnunin á Íslandi helst í 

hendur og hvernig tækifærin eru fyrir íslensku fatahönnuðina í markaðssetningu á Íslandi 

og erlendis. Við gagnaöflun var notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir með því að taka 

opin viðtöl við fjóra íslenska fatahönnuði á alþjóðlegum markaði. Allir viðmælendurnir 

voru með mismunandi útlit á sinni fatahönnun. Öll viðtölin voru tekin upp innan 

höfuðborgarsvæðisins. Í viðtölunum fengu viðmælendur að segja frá sínu fyrirtæki og 

hvernig það mögulega fléttaðist  inn í ferðaþjónustuna á Íslandi ásamt því að deila með 

rannsakanda sinni upplifun og reynslu á sviði fatahönnunar. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýna meðal annars fram á það að fatahönnuðirnir eru ekki aðeins að reyna að hanna fyrir 

ferðamenn heldur líka fyrir fólk almennt sem hefur áhuga á tísku og frumleika. 

Fatahönnuðirnir notast mikið við íslenska náttúru og sögu til að koma fatalínu sinni á 

framfæri. Þeir hafa tekið eftir því að náttúra okkar Íslendinga selur, þykir mjög einstakt 

fyrirbæri og því tilvalin til markaðssetningar. Í því samhengi verður leitast eftir að fá svör 

við því hvort það sé jákvætt eða neikvætt fyrir íslensku fatahönnuðina að vera íslenskir. 

Viðmælendur mínir telja internetið vera bestu leiðina til að markaðssetja sig á Íslandi jafnt 

sem erlendis. Einnig felst mikil markaðssetning í því að koma fram í tímaritum og á 

sýningum erlendis. Flestir voru sammála um að það væri mjög líklegt að þeir ferðamenn 

sem væru að kaupa þeirra vörur væru einmitt búnir að heyra góða umfjöllun um þau. Allir 

voru sammála um að draumurinn væri að búa á Íslandi og hanna þar og reyna að koma sér 

á framfæri út um allan heim, en að skortur á fjármagni standi oft í vegi fyrir því að það yrði 

að veruleika.  

Lykilorð: Íslensk fatahönnun, alþjóðlegur markaður, markaðssetning, ferðaþjónusta 
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Abstract 

Icelandic fashion designers on the 

international market and tourism 

The main purpose of this research is to put forth the answer to the question of how it is 

to be an Icelandic fashion designer and if it is difficult or easy to get your design on the 

international market. After that I will observe how the fashion and travel industry 

connect in Iceland and how well the Icelandic fashion designers are able to market them 

selves both in Iceland and also internationally. While gathering facts I used qualitative 

research by speaking to four different Icelandic designers that are on the international 

market. All the interviewers had a different looks for their collection. All the interviews 

were conducted in the capital city area. In the interviews the designers could share 

information about there companies and how they possible connected to the Icelandic 

tourism along with sharing their experience and feel of the fashion design. The results 

of the research show that the designers are not just focusing on designing for tourists but 

also for the general public that are interested in fashion and are not afraid of being 

original. The designers use Icelandic nature and history much in marketing their 

products. They have discovered that our Icelandic nature sells and that it is considered a 

unique phenomenon and their for a ideal marketing tool. In that context I try to answer 

the question whether it is a negative or positive thing for the Icelandic designers to be 

Icelanders. My informants said that the internet was the best way to market themselves 

both in Iceland and also worldwide. It is also a good marketing strategy to be showed in 

magazine and participate in fashion shows abroad. Most of the designers agreed upon 

the fact that most of the tourists that were buying there designs had heard positive things 

about them before. All of them said that their dream was to live in Iceland and work at 

their design there, but insufficient funds often stands in the way of that dream.  

Keywords: Icelandic fashion design, international market, marketing, tourism  
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1. Inngangur 

Í dag er ferðaþjónustan ein af stærstu atvinnugreinum heims. Samkvæmt World Travel & 

Tourism Council (WTTC) munu ferðalög og ferðaþjónusta vaxa um 2,8% árið 2012. Þessi 

vöxtur gerir ráð fyrir því að ferðaþjónustan gefi af sér um það bil 2 trilljónir til hagkerfis 

heimsins og mun halda uppi um 100 millljón störfum á heimsvísu (World Travel and 

Tourism Council, 2012). Segja má að ferðahegðun fólks hafi breyst með tímanum og nú 

ferðast fólk ekki aðeins til annarra landa af forvitni einni saman. Í dag leita ferðamenn sér 

stöðugt að nýjum og spennandi stöðum. Í því samhengi getur sköpunargleði íslenskra 

fatahönnuða hjálpað til við að vekja áhuga ferðamanna á Íslandi, en samkvæmt Steinunni 

Sigurðardóttur hefur íslensk fatahönnun velt um fimm milljörðum króna frá og með árinu 

2009 (Steinunn Sigurðardóttir, 2009). 

Upphaflegt markmið mitt með þessari rannsóknarritgerð var að sýna fram á tengsl 

íslenskra fatahönnuða við ferðaþjónustuna, en þar sem að þessi tengsl hafa verið mjög lítið 

rannsökuð þá ákvað ég að einbeita mér að markaðssetningu íslenskra fatahönnuða bæði 

innanlands og eins erlendis. Ég tók viðtöl við fjóra íslenska fatahönnuði sem starfa bæði 

hérlendis og erlendis, reyni að sýna fram á hvaða hátt þeir eru að markaðssetja sig og varpa 

þannig ljósi á áhrif þeirra á íslenska ferðaþjónustu.  

Í fræðilega kaflanum reyni ég að draga fram þessi tengsl. Ég byrja á því að fjalla 

almennt um fatahönnun, söguna og þróunina almennt. Síðan geri ég íslenska fatahönnun og 

þróun hennar að umfjöllunarefni mínu. Þá fer ég í markaðssetningu fatahönnuða og síðan 

tengsl þeirra við ferðaþjónustuna. Ég enda þennan fræðilega kafla á nýsköpun í fatahönnun 

á Íslandi.  

Stuðst er við eftirfarandi þrjár rannsóknarspurningar:  

 

1) Hvernig eru tækifærin í dag fyrir íslenska fatahönnuði að koma hönnun sinni á 

framfæri?  

- Hvernig tengist það ferðaþjónustunni á Íslandi þar sem hún fer ört vaxandi? 

 

2) Hverju eru íslenskir fatahönnuðir að leitast eftir þegar þeir markaðssetja sig á 

Íslandi og erlendis?  

 

3) Hvað er það við íslenska fatahönnun sem erlendir fjárfestar sækjast eftir? 
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2. Fræðilegt sjónarhorn 

2.1 Almennt um fatahönnun 

Áður en maðurinn fór að ferðast til annarra landa af forvitni einni saman, ferðaðist fólk á 

milli landa til þess að skiptast á vörum og hugmyndum. Fólk ferðaðist þá um langan veg, 

til að mynda um Silkiveginn til Kína til þess að verða sér úti um silki (Christian, 2000).  

Þessi verslunarleið var fyrst farin á tímum Han- keisaraveldisins 206 f. Kr. – 220 e. Kr., en 

stórir vagnar fullir af varningi voru dregnir á milli höfuðborgar Kína, Xian og stranda 

Miðjarðarhafsins. Leiðin lá um mjög erfið og harðgerð svæði, þannig að aðeins fáir höfðu 

ferðalagið af (Anna Dóra Sæþórsdóttir og Anna Karlsdóttir, 2009). Silki var mjög eftirsótt 

vara í Kína vegna þess að það þótti afar fallegt til klæðagerðar, var mjög létt efni og  

auðvelt að flytja á milli landa og verðgildi þess afar hátt (Christian, 2000). Frá þessu 

sjónarhorni er ljóst að ferðaþjónustan og fatahönnun er strax farin að tengjast um sirka 206 

f. Kr. Fatahönnun og tíska í dag eru nátengd hugtök en fatahönnun hefur að sjálfsögðu 

verið til alveg frá því að fólk fór fyrst að sníða sér föt úr dýrafeldum (Cannon, 1998).  

Hvað fatatísku varðar, hafa sérfræðingar á sviði tísku og fjölmiðla haldið því fram 

að hún sé ein af birtingarmyndum menningar á síðari hluta tuttugustu aldar alveg til jafns 

við kvikmyndir, ljósmyndir, djass og poppmúsík (Janssen, 2006). Upphafsmaður 

hátískunnar var Englendingurinn Charles Frederick Worth sem stofnsetti sitt eigið tískuhús 

í París árið 1858. Hann breytti grundvallarlögmálum tískunnar en hann var fyrstur til að 

hanna fyrirfram ákveðnar fatalínur. Þá raðaði hann saman sniðum, litum, efnum, áferð og 

skrauti að eigin hætti í samræmi við sniðið og útlitið á flíkinni (Ásdís Jóelsdóttir, 2009).  

Talið er að á þessum tíma hafi karltískan verið orðin fullmótuð en fatahönnuðir einbeittu 

sér aðallega að kventískunni. Með iðnbyltingunni  jukust ferðalög fólks mikið og ferðatími 

styttist þannig að nýir tískustraumar breiddust hratt út og tískusveiflurnar urðu hraðari 

(Ásdís Jóelsdóttir, 2009). Fólk af öllum stéttum fór að tileinka sér nýjustu tískuna og 

tískutímarit fóru að fá mikla útbreiðslu sem lögðu línurnar í tískunni eftir ákveðnum 

reglum (Ásdís Jóelsdóttir, 2009). Fjölbreytnin í fatahönnun  hefur auk þess aukist 

gríðarlega frá og með þessum tímamótum (Janssen, 2006) og eftir þetta tímabil fór 
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fatatískan að þróast meira út í fjöldaframleiðslu. Efnisnotkunin í flíkurnar styttist, eins og 

til dæmis pilsin hjá kvenmönnunum. Áhugi fólks fór vaxandi á útilífi, íþróttum og 

lestarferðalögum til annarra landa og fór þá að myndast hreyfanleiki (Ásdís Jóelsdóttir, 

2009).  

Með auðveldari aðgangi fatahönnuða að tísku og tískustraumum vegna 

iðnvæðingarinnar varð félagsleg staða iðnaðarsamfélagsins síbreytileg. Frá og með þessum 

tíma hafa fatahönnuðir og fataframleiðendur verið hvattir til að hanna samfellt nýja og nýja 

fatalínu í takt við tímann. Niðurstaðan er sú að tískan og samfélag manna er sífellt að 

breytast (Cannon, 1998) og verða því fatahönnuðir að vera mjög sveigjanlegir þegar þeir 

eru að hanna sína fatalínu.   

Hvernig nýir tískustraumar verða til og falla í kramið fyrir ákveðinn stað og tíma er 

ennþá spurning sem aðeins er hægt að svara með sögulegu yfirliti. Ferli tískunnar er  

alþjóðlegt. Tískustraumarnir eru stöðugt virkir í venjulegum aðstæðum sem að skapa 

félagslega óvissu, en tískuferlið er afleiðing þess sem er og sem koma skal í sögulegri 

þróun á fatahönnun. Nýir tískustraumar geta þróast frá því sem áður var í tísku með 

minniháttar breytingum eða sem algjör bylting á hinum gömlu formum. Fatalínur geta oft 

flokkast annað hvort í einfalda eða flókna fatalínu, en það fer eftir því hvernig 

fatahönnuðurinn sjálfur byggir upp sína fatalínu. Okkar félagslegi heimur er síbreytilegur,  

við aðlögumst sífellt að nýjum áherslum (Cannon, 1998) og fatahönnuðir þurfa stanslaust 

að færa okkur nýja strauma ef þeir ætla að halda í sína viðskiptavini. Samkvæmt Harleen 

Sahni (2010) er tískuiðnaðurinn einn mest mengandi iðnaðurinn í heiminum. Þróunin í 

tískuiðnaðinum hefur að mörgu leyti breyst, til að mynda vegna alþjóðlegra aðgerðarsinna, 

hraða tískunnar, aukinna ráðstöfunartekna og kaupenda og hafa félags- og 

umhverfismálahreyfingar sprottið upp í kjölfarið. Í dag er áhersla lögð á að fatahönnuðir 

reyni að nota í meira mæli sjálfbæra hönnun, eins og t.d að hafa efnin í flíkinni þannig að 

hún innihaldi engin skaðleg efni (Sahni, 2010). 

    

 

   

   

  

 

 



4 

 

 

2.2  Íslensk fatahönnun 

2.2.1 Þróun og saga íslenskrar fatahönnunar  

Íslendingar voru fyrr á öldum einangraðir vegna legu landsins og voru þeir því ansi seinir 

að átta sig á nýjustu tískustraumunum frá öðrum menningarþjóðum. Þeir útlendingar sem 

til Íslands komu hér áður fyrr fjölluðu meðal annars um óþrifnað og ,,seinlæti“ Íslendinga, 

en að þess fyrir utan mætti sjá hér á landi mikið listfengi í skartgripum og klæðagerð 

(Ásdís Jóelsdóttir, 2009). Á þessum tímum var ekki auðvelt að fá erlendar vefnaðarvörur 

til Íslands og mjög fáir Íslendingar voru sérmenntaðir í fataiðn. Fatnaðurinn sem 

framleiddur var á Íslandi var aðallega framleiddur á heimilunum. Ásdís Jóelsdóttir (2009) 

fjallaði um þetta í bók sinni Saga fatagerðar og fatahönnunar á Íslandi frá lokum 19. aldar 

til byrjunar 21. Aldar: ,,Allur fatnaður var fyrst og fremst heimaunninn, handprjónaður eða 

handofinn úr frekar grófofnu vaðmáli og saumaður í höndum með handspunnum 

togþráðum“ (Ásdís Jóelsdóttir, 2009, bls 20).  

Íslensk tíska er nýlegt hugtak. Segja má að fyrsti íslenski fatahönnuðurinn hafi verið 

listmálarinn Sigurður Guðmundsson (1833-74) sem lærði teikningu og málun í Konung-

lega listaháskólanum í Kaupmannahöfn. Hann kom fram með nýjar hugmyndir að 

íslenskum þjóðbúningi sem kallaður er peysuföt. Konur notuðu þetta bæði sem 

hversdagslegan fatnað og spariföt langt fram eftir tuttugustu öldinni. Þó svo að þessi 

fatnaður hafi hætt að vera hversdagsfatnaður  íslenskra kvenna eftir tuttugustu öldina hefur 

hann haldið velli sem klæðnaður við viss tækifæri (Æsa Sigurjónsdóttir, 2011).  

2.2.2 Uppbygging íslensku fatatískunnar 

Ferðamenn sem til Íslands komu hér áður fyrr tóku sérstaklega eftir því að fatnaður kvenna 

væri allur sá sami. Peysufötin voru allsráðandi og gengu konur í þessum fötum hvort sem 

þær sinntu daglegum störfum eða voru að fara í kirkju á sunnudögum.  Eftir miðja 19. öld 
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fara erlendir tískustraumar að láta á sér kræla á Íslandi. Erlend fatatíska ógnaði fljótlega 

hinum hefðbundnu peysufötum Íslendinga. Embættismenn, kaupmenn og eiginkonur þeirra 

voru þá farin að klæðast nær eingöngu samkvæmt erlendum klæðaburði og almenningur 

fordæmdi þessa erlendu tískustrauma og taldi þá ógna sjálfstæði okkar Íslendinga (Ásdís 

Jóelsdóttir, 2009).  

Við upphaf tuttugustu aldar blandaðist þjóðerniskennd og fatatíska saman á mjög 

sérstakan hátt. Íslenska ullin varð sérstakt sameiningartákn íslensku þjóðarinnar. Allir áttu 

að ganga í íslenskri ull og sýna með því móti föðurlandshollustu. Síðar nærbuxur úr 

íslenskri ull fengu þar með það sérkennilega nafn föðurland. Sjálfstæðisbaráttan og 

iðnbyltingin hér á Íslandi fóru þá nánast að haldast í hendur. Fyrirtæki voru stofnuð til að 

vinna úr íslenskri ull, en um leið voru starfandi fyrirtæki sem framleiddu hversdagsleg föt 

og vinnu- fatnað úr bómullarefnum. 66° Norður er stofnað 1926, framleiðir vinnufatnað og 

hlífðarfatnað fyrir íslenska sjómenn og verður svo löngu seinna að tískumerki (Æsa 

Sigurjónsdóttir, 2011).  

Upp úr 1930 fór tískan að verða veigamikill þáttur í reykvískri menningu. 

Tískusýningar fóru til að mynda að verða hluti af skemmtanahaldi Reykvíkinga (Æsa 

Sigurjónsdóttir, 2011). Með hernámi Íslands þann 10. maí árið 1940 (Arnþór Gunnarsson, 

2004) var Íslandi kippt inn í tuttugustu öldina því bæði breskir og bandarískir hermenn 

fluttu með sér tískustrauma frá sínum löndum. Þetta hafði gríðarleg áhrif á menningu 

landsins í heild, en þeirra gætti mest á stór-Reykjavíkursvæðinu. Allt í einu komust 

Íslendingar í beina snertingu við tískustrauma frá bæði Evrópu og Bandaríkjunum. 

Hátískuvarningur eins og til dæmis nælonsokkar var allt í einu fáanlegur (Dagblaðið Vísir, 

1988). Í kjölfar seinni heimstyrjaldarinnar kemur kalda stríðið á milli Bandaríkjanna og 

Sovétríkjanna. Staða Íslands í kalda stríðinu var mjög sérstök vegna þess að áhrif 

bandaríska herliðsins á íslenska menningu voru mjög mikil. Sovétríkin voru nágrannar 

okkar í austri og íslenskur ullariðnaður var í viðskiptum við bæði Bandaríkin og Sovétríkin 

og urðu framleiðendur að taka tillit til beggja stórveldanna (Æsa Sigurjónsdóttir, 2011).  

Segja má að breski fatahönnuðurinn Colin Porter hafi verið fyrstur til að kynna fyrir 

okkur Íslendingum götutískuna í kringum árið 1950. Fljótlega eftir að hann kom til Íslands 

fór hann að hanna karlmannsföt fyrir staðbundin íslensk fyrirtæki. Á þessum tíma voru 

engir íslenskir tískufatahönnuðir til og réðu erlendir fatahönnuðir framleiðslunni hér á 

Íslandi. Markaðurinn á Íslandi var lítill á þessum tíma og útflutningur og innflutningur var 
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mjög takmarkaður, en Ísland gekk svo inn í European Free Trade Association (EFTA) árið 

1970 (Æsa Sigurjónsdóttir, 2011).  

Frá og með 21. öldinni hefur íslenskum fatahönnuðum og þá sérstaklega ungum 

íslenskum fatahönnuðum fjölgað mjög mikið og er fatahönnun þeirra sögð vera mun 

frumlegri en tíðkaðist hér áður fyrr. Hinir ungu fatahönnuðir hafa því verið að spreyta sig á 

allskonar nýjum hugmyndum á sviði tísku og hafa þeir margir hverjir notast við íslensk 

sérkenni í  hráefnisvali frá Íslandi. Erlendu fólki jafnt sem Íslendingum þykir mjög 

merkilegt og stórbrotið að notast við íslenskt hráefni, en ungu fatahönnuðirnir hafa þá til 

dæmis notast við leður og ull (Valgerður Sverrisdóttir, 2000). Íslenskir fatahönnuðir fá oft 

megininnblásturinn í fatahönnuninni sinni út frá íslensku landslagi og þykja þeir búa yfir 

mjög skapandi innsæi í tjáningu sinni (Guðríður Sigurðardóttir, 2006). 

Fatahönnunarfyrirtæki hér á Íslandi eru æ oftar að ná að verða alþjóðlega þekkt, en 

mörg þeirra hafa náð því með samstarfi við fataverslanir og fatahönnunarfyrirtæki út í 

heimi (Ásdís Jóelsdóttir, 2009).  

2.3  Markaðurinn fyrir fatahönnun  

2.3.1 Fyrsta skrefið hjá fatahönnuðum 

Fataframleiðsla er gott dæmi um alþjóðlegan markað. Hönnunin og markaðssetningin á 

bak við flíkina fer venjulega fram inn á skrifstofum í vestrænum borgum, en framleiðslan í 

þróunarlöndum. Þessar vestrænu borgir eru venjulega háþróaðar tískuborgir, þar sem 

fatahönnuðirnir eru í góðu samstarfi við ,,þekkt fólk“ innan fatahönnunariðnaðarins 

(Asper, 2009).   

Þegar fatahönnuðurinn hefur lokið námi í fatahönnun eða einhverju sambærilegu og 

hyggst stofna fatahönnunarfyrirtæki með sinni eigin fatalínu eru nokkur skref sem hann 

þarf að stíga fyrst. Þau meginatriði sem hönnuðurinn þarf að hafa í huga þegar lagðar eru 

línur fyrir hvað skal gera í hönnunarferlinu eru að hafa þekkingu og reynslu á sviði 

fatahönnunar, vera með staðsetningu sína á markaði á hreinu, uppbyggingu fatalínunnar, 

verðlagningu og hráefnisval (Þórey Vilhjálmsdóttir, 2002).  
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2.3.2 Reynsla og þekking á sviði fatahönnunar 

Reynsla skiptir mjög miklu máli þegar kemur að því að stofna sitt eigið fatahönnunar- 

fyrirtæki og koma með sína eigin fatalínu. Með því að hafa góða reynslu að baki hefur 

fatahönnuðurinn öðlast þá reynslu að vita nánast hvað viðskiptavinurinn vill. Markaðurinn 

er síbreytilegur (Andreasen, 2002) og verður því fatahönnuðurinn að vera klókur í því að 

aðlagast honum hverju sinni. Með því að vera til dæmis nemi, starfsmaður hjá 

hönnunarfyrirtæki eða hjá reyndum fatahönnuði, starfsmaður í fataverslun eða jafnvel 

kaupandi, öðlast þú reynslu. Hönnuðurinn þarf  til dæmis að vita hvar er best að framleiða 

vöruna. Talið er að 4-5 ára reynsla sé mjög góð áður en hönnuðurinn fer af stað með sína 

eigin fatalínu (Þórey Vilhjálmsdóttir, 2002).  

Fatahönnuðurinn verður líka að geta staðsett sig á markaði vegna þess að það er 

mjög flókið og erfitt verk fyrir hönnuðinn að búa til fatalínu sem á að geta selst. Með því 

að staðsetja sig á markaðnum nær hönnuðurinn að sjá hvaða viðskiptavinir munu kaupa 

vöruna, hvaða verslanir munu taka við fatalínunni og hvað selst í þeirri verslun sem 

fatalínan mun vera í. Stundum er talað um að fatahönnuðir þurfi að gera nokkrar 

prufufatalínur áður en þær nái á toppinn með fatalínunni sinni. Margir brenna sig á því að 

gera of stóra fatalínu í byrjun, en vanalega er best að vera með smáa fatalínu með frekar 

einföldum sniðum og sem höfðar til breiðs hóps fólks  (Þórey Vilhjálmsdóttir, 2002 ).  

 

2.3.3 Tengslanet 

Að hafa gott og jákvætt tengslanet milli viðskiptavina, birgja, framleiðanda, dreifingaraðila 

og samstarfsaðila hefur mikið að segja hvað varðar samkeppnishæfni og afkomu á markaði 

gagnvart öðrum fyrirtækjum. Með góðu samstarfi milli þessara einstaklinga geta þeir náð 

að hafa áhrif á hvað ákveðin fyrirtæki gera á markaði og geta viðhaldið samstarfsaðilum 

sínum en annað getur verið kostnaðarsamt (Coviell og Munro, 1995). Frá og með síðustu 

aldarmótum hefur íslenskum fatahönnuðum á alþjóðlegum markaði fjölgað mjög mikið og 

hafa þeir til dæmis myndað góð tengslanet hvað varðar saumavinnu erlendis við Tyrkland, 

Ítalíu og Hong Kong.  Dreifingin, markaðsmálin, hönnun fatnaðarins og útflutningur fer þá 

fram hér á Íslandi en sem dæmi hefur fatahönnunarfyrirtækið Nikita sem hannar 
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snjóbrettafatnað og annars konar kvenfatnað verið með mjög stóran og sérhæfðan markað 

erlendis (Ásdís Jóelsdóttir, 2009).  

Þegar fatahönnuðir og fatahönnunarfyrirtæki ætla að fara af stað með fatalínu er 

mjög mikilvægt að staðsetja sig rétt á markaðnum. Oftast verður sá markaður sem við 

veljum erlendis landfræðilega nálægur og menningalega líkur okkar markaði heima fyrir. 

Með þessu móti eru innlendu fyrirtækin að reyna að forðast viðskiptahindranir (Moore, 

Fernie og Burt, 2000).  Fatahönnuðirnir á bak við íslenska fatahönnunarfyrirtækið 

Spakmannsspjarir hafa til dæmis hannað fatnað til margra ára og verið með útflutning til 

nágrannalandanna Danmerkur, Færeyja, Þýskalands og Svíþjóðar, en einnig til stór-

verslunarinnar Selfridges í London (Ásdís Jóelsdóttir, 2009).  

Á Íslandi er ekki nægilega stór markaður fyrir fatahönnuði og verða þeir því oftast 

að koma sér í samstarf við alþjóðleg fyrirtæki ef þeir ætla sér að ná langt. Vandamálið er 

að fjármagn stendur oft í vegi fyrir því að fatahönnuðir nái að komast langt, því mjög 

kostnaðarsamt er að koma fatalínu á markað. Þeir sem hafa náð hvað lengst hafa til dæmis 

náð því með því að koma fatalínunni sinni á framfæri annars staðar en í heimalandi sínu 

með tengslaneti erlendis. Auk þess hafa þeir náð í ríka viðskiptavini sem eru tilbúnir að 

kaupa vöruna sama hvað hún kostar og þróað alþjóðlegt merki. Ljósmyndir í 

auglýsingaherferðum skipta líka mjög miklu máli þegar kemur að því að koma sér á 

framfæri, því það er það fyrsta sem viðskiptavinurinn sér við vöruna þína (Moore, Fernie 

og Burt, 2000). Samkvæmt Moore, Fernie og Burt (2000) snýst tíska um:  

 

Sjálfsímynd og með því að nota vöruna og vörumerkið segir þú í rauninni til 

um hver þú ert, eða hvernig þú vilt vera. Sérhvert tískuvörumerki sem gengur 

vel að koma sér á framfæri er byggt út frá mynd.  Þessa mynd nærð þú að 

setja fram með auglýsingum. Tíska þrífst af auglýsingum. Auglýsingarnar 

eru þær sem skapa sjálfsímyndina og aðdráttaraflið (Moore, Fernie og Burt, 

2000, bls. 932) 
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2.4 Ferðaþjónusta og íslensk fatahönnun 

2.4.1  Tískuvikur og fatahönnun 

Með hönnunarsamkeppnum og tískusýningum á Íslandi jafnt sem erlendis hafa íslenskir 

fatahönnuðir náð að komast á kortið á alþjóðlegum markaði. Með aukinni athygli 

umheimsins má segja að sumskonar fatahönnun hér á Íslandi sé orðin alþjóðlega þekkt. 

Talið er að ferðamenn sem komu til Íslands árið 1998 hafi keypt hönnunarvörur á Íslandi 

fyrir 400-500 milljónir króna (Ásdís Jóelsdóttir, 2009). Steinunn Sigurðardóttir 

fatahönnuður lýsti því yfir er hún ávarpaði aðalfund SA, að frá og með árinu 2009 hafi 

íslensk fatahönnun velt um fimm milljörðum króna á ári og áætlað var að innlend sala velti 

um tveimur milljörðum króna. Árið 2008 seldu íslensku fyrirtækin Nikita, Elm Design og 

Andersen & Lauth fyrir tvo og hálfan milljarð króna erlendis (Steinunn Sigurðardóttir, 

2009).  

Icelandic fashion week eða Íslenska tískuvikan sem hefur verið haldin á Íslandi er 

talin góð leið til þess að kynna unga fatahönnuði fyrir erlendum fjölmiðlum, alþjóðlegum 

fatahönnuðum og kaupendum. Með þessum viðburði ná fatahönnuðirnir auk íslensku 

þjóðarinnar að kynna land sitt og þjóð í bland við fatahönnunina fyrir erlendum 

ferðamönnunum (mbl.is, 2005). Íslenska tískuvikan sem var haldin árið 2010 fékk góða 

umfjöllun á heimasíðunni fashionlifecoach.com fyrir einstaka tískuupplifun og það að 

vekja athygli á hefðbundinni þjóðlegri hönnun í bland við bestu erlendu óþekktu hönnuði 

heims (Fashionlifecoach, 2010). Árið 2006 vakti Dagblaðið Vísir athygli á því að Ísland 

væri greinilega komið á kortið út í hinum stóra tískuheimi vegna umfjöllunar breska 

blaðsins Herald Tribune á íslensku tískuvikunni (Vísir, 2006). Tískuvikan hefur yfirleitt 

fengið mjög jákvæða umfjöllun í gegnum tíðina, en árið 2009 fékk hún frekar neikvæða 

umfjöllun. Á heimasíðunni New York Fashion var talað um íslensku tískuvikumartröðina 

vegna hræðilegrar aðkomu og aðstöðu fyrir erlendu fatahönnuðina og fyrirsæturnar þeirra 

þegar þau mættu til starfa (Meter, 2009). Þetta getur haft mikil neikvæð áhrif á 

ferðamannastrauminn til Íslands. Neikvæð umfjöllun og þá sérstaklega frá erlendum 
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ferðamönnum getur haft veruleg áhrif á ímynd Íslands sem áhugaverðs staðar. Árið 2003 

tók Ísland mjög mikilvægt menningarlegt skref hvað varðar að tengja saman ferðaþjónustu 

og list. Þá var hleypt af stokkunum verkefninu ,,Reykjavik Pure Energy“ eða ,,Hrein orka 

Reykjavíkur“ af borgaryfirvöldum í samvinnu við Listahátíð Reykjavíkur og 

Ferðamálastofu Íslands. Hin nýja tísku- og listakynslóð sem Ísland hefur alið af sér vakti á 

sama ári athygli á Reykjavík sem spennandi og áhugaverðum stað fyrir tísku og 

samtímalist. Síðan þá hefur Reykjavík orðið vitni að verulegri fjölgun á hönnunarbúðum 

og verslunum sem selja tísku- og fatahönnunarvörur á Íslandi (Æsa Sigurjónsdóttir, 2011).  

 

2.5 Nýir straumar og stefnur í fatahönnun  

2.5.1 Nýsköpun 

Ef fyrirtæki sem starfar á sviði ferðaþjónustu ætlar sér að halda velli í viðskiptaumhverfinu 

er mjög mikilvægt fyrir það að vita hvað sé nýtt og ferskt á markaðnum hverju sinni. 

Upplýsingatæknin og breytingar í eftirspurn og viðhorfum hjá kaupandanum hverju sinni 

búa til öflugan geira þar sem nýsköpun skiptir öllu máli (Sørensen, 2007). Nýsköpun í 

ferðaþjónustu ber með sér nýjar hugmyndir, þjónustu og vörur á markaðinn. Í ljós hefur 

komið að þessi hugsun er orðin alþjóðlega varanleg og breytilegt ferli (OECD, 2004 ). Má 

því segja að hönnun sé tengingin á milli sköpunarkrafts og nýsköpunar. Hægt er að 

skilgreina hönnun sem sköpunarkraft til að ná tilsettu takmarki (Sóley Stefánsdóttir og 

Halldór Gíslason, 2007). Þetta þurfa eigendur og stjórnendur fyrirtækja að huga að.   

Fatahönnuðir eru sköpunarverur sem skapa ávallt eitthvað nýtt fyrir hvert tímabil. 

Menn hafa þó bent á að þrátt fyrir nýjar hugmyndir, ný hráefni og nýja tækni séu hönnuðir 

oft ekkert að finna upp hjólið. Tískan gengur oft í hringi, þannig að þrátt fyrir nýbreytni og 

sköpunargleði fatahönnuðarins lítur hann oft aftur til fortíðar í hönnun sinni. Nýsköpun 

fylgir því gjarnan sú áhætta að margir íslenskir fatahönnuðir kjósa að fara öruggu leiðina 

(Guðmundur Oddur Magnússon og Þorvaldur Þorsteinsson, 2000).  
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2.5.2 Íslenskt hráefni 

Segja má að frá og með hruninu árið 2008 hafi nýsköpunin í fatahönnun hér á Íslandi verið 

vakningin á íslenskum hráefnum eins og á lopanum. Það hafa orðið til margvíslegar 

framfarir í notkun íslensks hráefnis sem hér áður fyrr var einfaldlega hent í ruslið 

(Guðmundur Arnar Jónsson, 2009). Íslenskir fatahönnuðir dagsins í dag vita að náttúran og 

saga okkar Íslendinga selur og því beintengja þeir fatahönnun sína við landið og þjóð.  

Fyrir fáeinum árum síðan var íslenski lopinn aðeins notaður sem nauðsynleg vernd 

gegn hinu harða loftslagi á Íslandi. Í seinni tíð má segja að með nýsköpunargleði okkar 

Íslendinga og áhuga ferðamanna á íslenskri fatahönnun sé lopinn orðinn að tískuvöru. 

Íslenska lopapeysan er í dag útfærð í mörgum gerðum og mynstrum og er hún fyrir vikið 

notuð af fólki frá öllum aldurshópum. Lopinn sem tískuvara er breytileg frá ári til árs, en 

þrátt fyrir það helst hann frekar öruggur frá útrýmingu á svipaðan hátt og gallaefnið er um 

allan heim (Strand, 2008). Fiskur hefur ávallt verið aðaluppistaða fæðu okkar Íslendinga en 

það eru aðeins nokkur ár síðan farið var að súta roð. Íslenskt fiskiroð er nú notað til dæmis 

í fatnað eins og hanska, belti og skó (Þórhildur Elín Elínardóttir, Hafþór Yngvason, 

Guðbjörg Giss-urardóttir, 2007). Einnig hafa fatahönnuðir nýtt hrossaleður, hvalaforhúð, 

hreindýraskinn, fjaðrir og margt fleira sem landið okkar Ísland býður upp á (Erna 

Bergmann o.fl., 2010). Þessi vistvæna sköpun okkar Íslendinga sparar okkur til dæmis olíu 

og minnkar þá mengun sem felst í að flytja varning á milli landa.  

2.5.3 Tæknin 

Með nýjustu tækni  hafa íslenskir fatahönnuðir getað notfært sér ýmsar samskipta- og 

framleiðsluleiðir í gegnum veraldarvefinn. Til að koma hönnun sinni á framfæri út um 

allan heim er veraldarvefurinn besta leiðin til að ná sem flestum viðskiptavinum (Hrafnkell 

Birgisson, 2007). Umfjallanir um íslenska fatahönnuði og tísku, svo sem í blöðum, 

tímaritum, sjónvarpi og í útvarpinu hafa oft komið fatahönnuðum til góða, en með 

umfjöllun næst oft aukin eftirtekt frá ferða- og viðskiptafólki.  
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2.5.4 Íslensk fatahönnun sem minjagripur  

Það sem tengir oft á tíðum ferðamennsku og tískuhönnun er að ferðamennirnir kaupa 

varning sem tískuvöru jafnt sem minjagrip þegar þeir eru á ferðalagi. Ferðamaðurinn 

kaupir vöruna vegna þess að hann vill vandaðan og flottan varning  en að sama skapi sem 

minjagrip um landið og þjóðina (Guðrún Hannele Henttinen, 1995). Nútímaferðamenn 

jafnt sem innlendir viðskiptavinir eru oft tilbúnir til að greiða hátt verð fyrir vöruna ef hún 

er vel unnin (Hrafnkell Birgisson, 2007). Ferðaþjónustan nýtur á margan hátt góðs af 

íslenskri tískuhönnun og að sama skapi njóta hönnuðir góðs af ferðamönnunum.  
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3. Gögn og aðferðir  

3.1 Aðferðafræði rannsóknar 

Við rannsókn mína notaðist ég eingöngu við eigindlegar rannsóknaraðferðir (Qualitative 

research methods). Með eigindlegum rannsóknaraðferðum reynir rannsakandinn að fá 

aukna innsýn í félagslegt líf fólks. Með viðtali nær viðmælandinn að útskýra á auðveldan 

hátt sína reynslu og upplifun af viðfangsefni rannsóknarinnar fyrir rannsakanda. 

Megindlegar og eigindlegar rannsóknaraðferðir eru ólíkar á þann hátt að venjulega tekur 

lengri tíma að safna gögnum í þeim eigindlegu og rannsakandinn þarf að þróa færni við að 

breyta talsmáta í texta. Ef rannsakandinn velur sér eigindlega rannsóknaraðferð byrjar 

rannsóknarferlið með ákveðnum rannsóknarspurningum og gögnum aflað út frá þeim.  

Eftir því sem rannsakandinn fer að afla sér betri vitneskju um málefnið fara 

rannsóknarspurningarnar að þrengjast og viðtalsrammi er búinn til. Þegar viðtalsramminn 

er fullbúinn leggur rannsakandinn hann fyrir viðmælendur sína. Með viðtali nær 

rannsakandinn að fá ítarlegar, lýsandi og tilfinningalegar upplýsingar frá viðmælendum 

sínum sem hann hefði ekki getað fengið með megindlegum rannsóknum. Rannsakandinn 

þarf þó að passa sig á því að leggja ekki mat á veruleika viðmælenda sinna strax í upphafi 

heldur reyna að lýsa því sem þeir sögðu frá í viðtalinu. Því er mikilvægt að öll sjónarhorn 

eigi rétt á sér og að rannsakendur hafi ekki áhrif á ímyndunarsköpunina hjá viðælendum 

sínum (Esterberg, 2002).  

3.2 Framkvæmd, val og aðgengi 

Þegar rannsakandinn ætlar að hefjast handa við rannsókn þarf hann fyrst og fremst að finna 

sér viðfangsefni sem er áhugavert. Viðfangsefni mitt er íslenskir fatahönnuðir á 

alþjóðlegum markaði og tengi ég þá við ferðaþjónustu á Íslandi, en við nánari athugun 

komst ég að því að þetta hefur lítið sem ekkert verið rannsakað og því lítið til af 
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heimildum. Til að byrja með skoðaði ég hvað væri til af bókum, greinum og á 

veraldarvefnum um viðfangsefnið. Út frá þeim upplýsingum gat ég farið að móta 

rannsóknarspurningarnar mínar. Rannsóknarspurningarnar mínar eru þrjár talsins og hljóða 

svona:  

1) Hvernig eru tækifærin í dag fyrir íslenska fatahönnuði að koma hönnun sinni á 

framfæri?  

-Hvernig tengist það ferðaþjónustunni á Íslandi þar sem hún fer ört vaxandi? 

 

2) Hverju eru íslenskir fatahönnuðir að leitast eftir þegar þeir markaðssetja sig á 

Íslandi og erlendis?  

 

3) Hvað er það við íslenska fatahönnun sem erlendir fjárfestar sækjast eftir? 

 

Næsta skref í rannsóknarferlinu mínu var  að velja mér viðeigandi þátttakendur í 

rannsóknina. Þátttakendur rannsóknarinnar voru fjórir talsins og rannsakandinn hafði það í 

huga að velja þátttakendur sem myndu skila honum sem bestum upplýsingum um 

viðfangsefnið. Rannsakandinn ætlaði sér að ræða við fimmta viðmælandann, Aðalheiði 

Birgisdóttur, eiganda fatahönnuðarfyrirtækisins Nikita, en vegna mikilla anna hjá henni 

náðist því miður ekki viðtal við hana. Ég notaðist við markvisst úrtak til að fá sem besta 

mynd af viðfangsefni mínu. Þátttakendurnir voru allir valdir markvisst af rannsakanda, 

fyrir utan einn, en þeir eru orðnir alþjóðlega þekktir fatahönnuðir sem höfðu reynslu af 

fatahönnun í bland við íslenska ferðaþjónustu. Ég fann viðmælendur mína á 

veraldarvefnum en einnig fékk ég upplýsingar frá fólki í kringum mig um áhugaverða 

íslenska fatahönnuði sem væru tilvaldir í rannsóknina. Í byrjun hvers viðtals voru 

viðmælendur upplýstir um að spurningarnar væru um fatahönnun þeirra, markaðssetningu 

og ferðaþjónustu á Íslandi. Viðtölin sem voru tekin upp voru opin og hálfstöðluð (e. 

Semistructure Interview) þar sem viðmælanda er gefinn kostur á að tjá sig og tala af vild án 

þess að rannsakandinn grípi inn í. Viðtölin tóku á bilinu 20-45 mínútur. Í öllum viðtölunum 

studdist rannsakandinn við fyrirfram gefinn viðtalsramma með sextán spurningum til að 

brjóta ísinn, en út frá þeim og því sem að viðmælandinn svaraði spruttu oft fram fleiri 

spurningar. Allir viðmælendurnir fengu sama spurningalistann fyrir utan einn viðmælanda. 

Sá viðmælandi var borinn saman við hina því hann er ekki alþjóðlega þekktur, en er að 

reyna að koma sér á framfæri alþjóðlega. Með því að styðjast við sama spurningalistann 

gafst mér tækifæri til að safna saman upplýsingum um sama efnið frá hverjum viðmælanda 

fyrir sig en ólík sjónarhorn komu frá hverjum viðmælanda.  
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3.3 Gagnaöflun 

Öflun gagna stóð frá 26. október 2011 til 17. mars 2012. Fyrsta viðtalið var tekið við 

Guðmund Hallgrímsson, fatahönnuð og eiganda verslunarinnar MUNDI, þann 26. október 

2011, á verkstæði hans. Viðtalið var alls 25 mínútur. Rannsakandinn hafði þá þær 

upplýsingar að Guðmundur Hallgrímsson, eða MUNDI eins og hann kýs að kalla sig, væri 

alþjóðlega þekktur fatahönnuður  og því tilvalinn í rannsóknina.  

Annað viðtalið var tekið við Rannveigu Gísladóttur þann 1. nóvember 2011 á 

heimili rannsakanda. Viðtalið var alls 42 mínútur. Rannveig Gísladóttir er nýútskrifaður 

fatahönnuður frá Los Angeles og er því ekki enn orðin alþjóðlega þekktur fatahönnuður. 

Fannst mér því tilvalið tækifæri að taka viðtal við hana, því hún hefur verið að reyna að 

koma sér á framfæri alþjóðlega.  

Þriðja viðtalið var tekið við Sæunni Þórðardóttur, fatahönnuð sem starfar hjá 66° 

Norður á Íslandi þann 7. nóvember 2011 á matsölustað. Viðtalið tók alls 19 mínútur. 

Sæunn Þórðardóttir er með góða reynslu að baki hvað varðar alþjóðlega fatahönnun og 

hefur starfað hjá 66° Norður í dágóðan tíma.  

Fjórða viðtalið var tekið við Brynhildi Pálsdóttur fatahönnuð þann 17. mars 2012, 

en hún er einn af stofnendum Víkur Prjónsdóttur. Viðtalið tók alls 32 mínútur. Vík 

Prjónsdóttir er fatahönnunarfyrirtæki sem er orðið alþjóðlega þekkt um allan heim.  
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4. Niðurstöður 

Í þessum hluta mun ég greina frá niðurstöðum mínum úr viðtölunum. Heitin á köflunum 

eru þau meginþemu sem ég dró fram við úrvinnslu gagna.  

4.1 Alþjóðlegur markaður 

Íslensku fatahönnuðirnir störfuðu allir á alþjóðlegum markaði fyrir utan einn, þ.e. 

Rannveigu Gísladóttur. Hún hefur reynt að koma sér á framfæri alþjóðlega síðan hún 

útskrifaðist nýlega úr fatahönnun frá skólanum Feren í Los Angeles. Það sem kom í ljós 

var að með þekkingu þeirra og reynslu á sviði fatahönnunar hafa þau smám saman náð að 

koma sér fyrir á alþjóðlegum markaði. Öll höfðu þau lokið námi á háskólastigi og sýnir 

það að námið og reynslan á þeim stöðum sem þau höfðu unnið á í gegnum tíðina 

auðveldaði þeim að koma sér á framfæri. Aðrir sem eru minna menntaðir eða með minni 

reynslu að baki eiga erfiðara með að ná fótfestu á alþjóðlegum markaði. Rannveig 

Gísladóttir talaði um að áhugi hennar á að læra fatahönnun erlendis hafi kviknað þegar hún 

vann á textílsafni á Blönduósi, 18 ára gömul. Rannveig segir:  

 

Ég hitti fólk allstaðar úr heiminum, hitti fullt af fatahönnuðum erlendum, frá 

Þýskalandi, frá Bandaríkjunum, fólk sem að þekkti fólk sem að voru kannski í 

fjölskyldunni þeirra og voru fatahönnuðir og voru að segja mér frá skólum og 

einhverju svona. Steinunn Sigurðardóttir var einmitt með sýningu eitt sumarið 

áður en ég byrjaði þannig það var pínu tenging þarna á milli. Semsagt 

yfirmaðurinn minn þekkti hana mjög vel, þannig ég fékk að tala við hana og 

hún mælti eindregið með því að fara út og mennta sig í fatahönnun.  

 

Þetta svar Rannveigar sýnir að ferðamenn á Íslandi eru oft á tíðum ekki aðeins að skoða 

landið okkar og þjóð heldur líka fatahönnun, tísku og handverk. Þegar erlendir 

fatahönnuðir koma til Íslands vilja þeir oftast fá að sjá eitthvað sem er alíslenskt. Rannveig 
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sagði að erlendu fatahönnuðirnir hefðu komið við á textílsafninu t.d. vegna þess að þeir 

höfðu lesið um það í bæklingum. Ferðabæklingar reyndust því oft góð auglýsing fyrir 

hönnuði.  

Allir voru sammála því að markaðurinn á Íslandi væri frekar lítill og því erfitt að 

koma sér á framfæri einungis þar og þess vegna þyrftu þau að vera með fatalínuna sína út 

um allan heim. Með því að vera skapandi og frumlegur eru meiri líkur á umfjöllun um þig 

sem fatahönnuð og með umfjöllun skapast athygli frá  hugsanlegum viðskiptavinum.  

Þegar viðmælendur voru spurðir að hvernig þeir myndu lýsa staðsetningu sinni á 

alþjóðlegum markaði og hvernig þessi staðsetning hefði áhrif á íslenska ferðaþjónustu 

komu fram mismunandi svör. Guðmundur Hallgrímsson talar um að staðsetning hans á 

alþjóðlegum markaði væri góð ef við næðum að auka ferðaþjónustuna meira á Íslandi. 

Hann sagði að það væri mjög jákvætt og sniðugt ef fatahönnuðir tengdu saman tísku og 

hönnun og gerðu eitthvað á Íslandi fyrir fólk sem væri að fljúga til London eða New York 

vegna tískuvikna. Fólk millilenti á Íslandi á leið sinni á tískuviku og tilvalið væri að sjóða 

eitthvað saman á meðan það dvelur á Íslandi. Hann talaði um að það væri mjög dýrt að 

fljúga til og frá Íslandi og að það standi oft í vegi fyrir honum og erlendum fatahönnuðum: 

 

Það er alltaf ákveðinn þröskuldur að fara út, líka í myndlist þá er oft, þú veist 

maður kynnist eða hittir fólk sem væri hægt að vinna með að öllum líkindum þá 

stendur þetta oft í vegi, að semsagt fljúga frá Íslandi og það er samt líka út af 

bara fávisku um Ísland. 

  

Dæmið hans Guðmundar hér að ofan sýnir að íslenskir fatahönnuðir eiga oft erfiðara með 

að koma sér á kortið sem frægir alþjóðlegir fatahönnuðir heldur en þeir erlendu. 

Guðmundur segir að fólk haldi líka oft að langan tíma taki að ferðast til Íslands vegna 

landfræðilegrar staðsetningar. Það væri hægt að fræða fólk betur um að ekki sé nema 2-3 

tíma flug til Íslands og það sé ekkert svo dýrt að ferðast innan Evrópu með lág- 

gjaldarflugfélögum.  

Brynhildur Pálsdóttir talar um að Vík Prjónsdóttir sé með markhóp sem  saman-

stendur af ungu fólki sem hefur áhuga á skapandi greinum og hefur þekkingu á hönnun. 

Hún segir að Vík Prjónsdóttir sé staðsett á alþjóðlegum markaði sem fyrirtæki sem selur í 

frekar litlu magni í ,,hliðargötum“ erlendis og litlum hönnunarbúðum á Íslandi. Vík 
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Prjónsdóttir hefur verið í samstarfi við erlenda fatahönnuði og er því að selja föt sín út um 

allan heim. Brynhildur segir: 

 

Við gerðum eitt samstarf með Henrik Vibskov, franska fata-hönnuðinum, og þá 

fóru vörurnar okkar í meiri svona fatabúðir, en við erum bæði í. Þetta er 

nefnilega svolítið fyndið með Vík Prjóns, markhópurinn okkar er bæði tískan 

og svo líka svona vöruhönnunar, svona heimilisbúðir. Þannig að við erum 

svona á báðum stöðum. 

 

Vörurnar frá Vík Prjónsdóttir eru einnig seldar í búðinni Geysi sem Brynhildur segir vera 

íslenska verslun en líka ferðabúð. Búðin er þá bæði fyrir hinn erlenda ferðamann í leit að 

íslenskri fatahönnun en að sama skapi fyrir íslenskan markað.    

Sæunn Þórðardóttir talar um að fyrirtækið 66° Norður sé orðið mjög alþjóðlega 

þekkt merki, sérstaklega innan Skandinavíu:  

 

Til dæmis á stórum vörukynningum í þessum geira úti þá hefur það stórt svæði 

og það hefur mikla ,,presence“. Ég meina það er kannski ekki eins gígantískt 

og North face eða Patagonia, það er samt alveg, til dæmis á ISPO sem er 

svona stærsta útivistarsýning sem er, ég meina þá er það í Skandinavíu 

skalanum og eina íslenska fyrirtækið sem er þar og er jafn stórt þar og Helly 

Hansen. 

 

Allir fatahönnuðirnir hér að ofan sýna fram á að þau séu alþjóðlega þekktir fatahönnuðir, 

en í ljós kemur að þau eru öll á mismunandi hátt alþjóðleg. Það sem eitt fyrirtæki gerir til 

að verða alþjóðlega þekkt gerir annað fyrirtæki á allt annan hátt. Þetta sýnir flóru 

fatahönnunar á Íslandi sem gerir landið og hönnuðina svo sérstaka.   

4.1.1 Markaðssetning  

Þegar fatahönnuðir ætla sér að markaðssetja sig svo að þeir nái til breiðs hóps 

viðskiptavina er internetið ávallt sá valkostur sem hentar þeim best. Guðmundur og 

Brynhildur telja einmitt internetið vera besta kostinn við markaðssetningu. Brynhildur 
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Pálsdóttir sagði að þau hjá Vík Prjónsdóttir sæju mikla framtíðarmöguleika í því að vera 

með verslun á netinu og væru þau því að vinna að heimasíðu í augnablikinu.   

Guðmundur Hallgrímsson borgar til dæmis aldrei fyrir auglýsingar eða annað sem 

snýr að markaðssetningu. Hann er grafískur hönnuður að mennt og segist því taka sjálfur 

flottar og frumlegar ljósmyndir til að koma sér á framfæri. Einnig segir hann:  

 

Síðan er náttúrulega mikil markaðssetning í því að taka viðtöl og koma fram í 

blöðum og tímaritum. 

4.1.2 Fjölmiðlar 

Fjölmiðlar hafa mikil áhrif á umfjöllun um íslensku fatahönnuðina. Með því að miðla 

upplýsingum til fólks eins og til dæmis í tímaritum, á internetinu og með vörusýningum er 

strax búið að búa til góða leið til markaðssetningar fyrir fatahönnuði. Allir viðmælendur 

mínir sögðust hafa fengið umfjöllun um sitt fyrirtæki hjá hinum ýmsum miðlum. Sæunn 

talar um að 66° Norður hafi verið að sanka að sér viðurkenningum undanfarin ár fyrir til 

dæmis bestu úlpuna og besta jakkann. Hún segir að auglýsingaherferðirnar þeirra, 

markaðssetningin og útlitið hafi mikið um það að segja að þau séu að raða inn 

verðlaununum.  

Með tæknivæðingunni hefur þróast sú leið að ekki einungis nágrannalöndin eru að 

fjalla um íslenska fatahönnuði, heldur er það gert út um allan heim. Brynhildur segir að 

Vík Prjónsdóttir hafi fengið umfjöllun í Þýskalandi, Póllandi, Kóreu, Rússlandi, Japan, 

Ástralíu, Bandaríkjunum og á fleiri stöðum. Hún talar einnig um hvað fjölmiðlar og annað 

fólk geti haft ótrúlega mikil áhrif þegar kemur að hennar fyrirtæki: 

 

Við erum til dæmis ekki með búð í Kóreu en við erum búin að fá rosalega mikla 

umfjöllun frá Kóreu, þannig að núna kannski opnast tækifæri, af því að við 

finnum það að það er ótrúlegt hvað svona blogg og allt þetta eru geðveikt 

áhrifamikil. Þess vegna ákváðum við að fara strax í að búa til online búð. En 

maður finnur til dæmis, það fór einhver einhverntímann að blogga um okkur í 

Ungverjalandi um jólin, þá allt í einu fórum við að selja nokkrar vörur til 

Ungverjalands. Þannig að maður finnur að þetta hefur rosalega mikil áhrif. 
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4.2 Staða íslensku fatahönnuðanna 

Þegar viðmælendur mínir voru spurðir að því hvort sú staðreynd að þeir væru Íslendingar 

hefði jákvæð eða neikvæð áhrif á feril þeirra sem fatahönnuði svöruðu flestir að það hefði 

mjög jákvæð áhrif. Sæunn taldi það í rauninni ekki breyta neinu hvaðan þú ert. Það hefði 

kannski áhrif á fegurðargildið hvað þú gerir, en hún taldi að þegar þú værir að fara með 

vöru á alþjóðlegan markað hefðu gæði vörunnar mun meiri áhrif heldur en hvaðan 

hönnuðurinn er.  

Guðmundur og Rannveig svöruðu hins vegar því að það þætti mjög exótískt eða 

einstakt að vera Íslendingur. Guðmundur talar um að það neikvæða gæti hins vegar verið 

stærðin á markaðnum. Ísland er mjög lítið land og því oft erfitt að hafa viðurværi sitt 

eingöngu af innlendum markaði, en til þess að lifa af að þá þurfa íslenskir fatahönnuðir oft 

að verða alþjóðlegir. Guðmundur segir:  

 

Það væri mjög hentugt fyrir fatamerkið að vera með markaðinn þannig að 

heimamenn gætu alveg staðið á bak við merkið, að allt utanaðkomandi væri 

bónus, eins og það er nauðsynlegt fyrir mig að hafa þennan, einhvern markað 

úti, en hann er bara rosalega dýr og er í miklum sveiflum. 

 

Rannveig talaði um að þegar hún var við nám í Bandaríkjunum hafi Bandaríkjamönnum 

þótt mjög spennandi að fræðast og spyrja hana um hvaðan hún væri: 

 

Það finnst öllum ógeðslega ,,cool“ að vera frá Íslandi, meira segja allir úti. 

Þegar ég talaði um að ég væri frá Íslandi þá poppaðist ég upp um hærri flokk, 

allt í einu var ég bara orðin ,,cool“. Þá finnst þeim rosalega áhugavert það 

sem ég er að gera og einhvernveginn fatta ,,já, þú ert ekki að vinna úr 

einhverju venjulegu leðri heldur úr lambaleðri frá Íslandi“ og þá svona gerir 

þetta það svona miklu meira spennandi. Af því að fólk veit ekkert mikið um 

Ísland, sérstaklega ekki Bandaríkjamenn, en þeir eru rosalega jákvæðir og 

rosalega forvitnir um Ísland og Íslendinga.  
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Í ljós kemur að það skiptir viðskiptavininn oft mjög miklu máli að varan komi frá 

heimalandi fatahönnuðarins. Ef flíkin er til dæmis unnin úr íslenskri ull eða íslensku roði 

og fatahönnuðurinn íslenskur er hönnuðurinn oft að selja viðskiptavinum sínum til dæmis 

ferðamönnum á Íslandi, mikið af vörunni. Sæunn talar um að í dag hafi áhugi og skilningur 

fólks á fatahönnun aukist alveg rosalega á Íslandi og hafa því orðið miklar framfarir í þeim 

geira. Það er kominn meiri skilningur fyrir faginu nú en hér áður fyrr og hefur það góð 

áhrif á íslenska fatahönnuði.  

Í byrjun þegar fatahönnuðirnir ætluðu sér að fara af stað með fatalínu byrjuðu þeir 

mjög smátt. Best er að byrja smátt og vinna sig þannig upp í stóra fatalínu til að sjá hvort 

varan sé að seljast. Guðmundur byrjaði aðeins með eina peysu og seldi hana í versluninni 

Kron Kron. Þegar hann sá að hún seldist upp á einu augabragði hannaði hann tíu peysur til 

viðbótar og seldi þær aftur í Kron Kron. Þegar hjólin fóru að snúast hjá honum fékk hann 

mömmu sína til liðs við sig, en hún safnaði peningum saman og þá fór hann að hanna heila 

fatalínu sem hann fór með til Parísar. Eftir það náði merkið hans, MUNDI, góðri sveiflu og 

síðan þá hefur það verið að halda í sömu kúnna, misst nokkra en fengið aðra í staðinn.  

4.2.1 Markmið framleiðslunnar 

Hjá öllum fatahönnuðunum er markmið framleiðslunnar að hanna ekki aðeins fyrir 

ferðamenn heldur fyrir fólk almennt. Hjá 66° Norður er verið að hanna föt sérstaklega  

fyrir öfgafullar veðuraðstæður en að sama skapi nær fyrirtækið að brúa bilið frá því að vera 

sérhæfð vara yfir í tískuvöru svo þær nái til breiðs markhóps. Brynhildur talar um að Vík 

Prjónsdóttir sé að hanna fyrir fólk sem hafi áhuga á skemmtilegum vörum. Með hverri 

vöru fylgir lítil bók með einhverri ákveðinni sögu eða skírskotun frá Íslandi og eigandinn 

getur ráðið því sjálfur hvort hann vilji halda í söguna eður ei. Brynhildur talar um að þessi 

litla aðferð sé mjög góð til að gera vöruna einstaka og sérstaka.  
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4.3 Erlendir viðskiptavinir 

Þeir erlendu viðskiptavinir sem versla sér íslenska fatahönnun eru vanalega þeir sem hafa 

heyrt góða hluti um vöruna. Íslenska hráefnið, svo sem ullin, þykir mjög einstök vegna 

þeirra ströngu laga á Íslandi við að flytja inn dýr, segir Rannveig. Hún talar um að 

textílkennarinn hennar úti í Bandaríkjunum hafi einmitt heyrt um hvað íslenski lopinn   

væri einstakur og keypti sér lopapeysu frá Íslandi á netinu. Flestir viðmælendur mínir voru 

sammála því að ferðamönnum þykir varan mun meira spennandi ef hún er framleidd úr 

íslensku hráefni. Rannveig og Guðmundur tala bæði um hve jákvæð orkan og 

andrúmsloftið sé hér á Íslandi fyrir fatahönnuði. Guðmundur segir:  

 

 Það er rosalega mikil sköpun hér á Íslandi, það hefur jákvæð áhrif og það 

þykir ferðamönnum yfir höfuð mjög sérstakt.  

 

Brynhildur telur að með því að notast við íslensku náttúruna eða íslensku þjóðsögurnar geti 

varan orðið bæði minjagripur og tískuvara fyrir ferðamennina. Sæunn bendir einmitt á að 

66° Norður sé til dæmis merki sem við Íslendingar eigum og getum tengt við landið okkar. 

Hún talar um að ferðamenn sem ferðast með Icelandair sjái hönnun þeirra um leið og þeir 

stíga um borð í vélina. Á höfuðpúðunum í vélinni stendur ,,Keeping Iceland warm since 

1966“ og um leið og þú kemur inn í Leifsstöð á Íslandi blasa við stórar auglýsingar frá 66° 

Norður. Sæunn telur þetta vera góða leið fyrir landkynningu og til að ná hugsanlegum 

viðskiptavinum. Með þessari aðferð sé fyrirtækið búið að ná að tengja sig vel við Ísland.  

Hún segir:  

 

Um leið og þú ferð niður í bæ og labbar Bankastrætið þá er þetta, þetta þú 

veist það fer ekki framhjá þér ef þú ert ferðamaður.  

 

Þrátt fyrir að 66° Norður sé ekki að framleiða öll sín föt úr íslensku hráefni þykir merkið  

mjög einstakt og fágað útlitslega séð. Eins og hefur komið fram hefur fyrirtækið verið 

starfrækt frá 1966 og hefur náð því markmiði að vera stórt útivistarmerki, en ferðamenn 

vilja oft kaupa vöru sem þeir geta reitt sig á.  
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4.4 Staðsetning og framleiðsla  

Það sem kom í ljós varðandi staðsetningu og framleiðslu hjá viðmælendum mínum er að 

flestir töluðu um að þeir væru til í að geta haft alla sína framleiðslu á Íslandi og eru að 

vinna í því. Guðmundur sagði: 

 

Ég byrjaði að framleiða hér og svo hef ég verið að framleiða mikið í 

Frakklandi, Tyrklandi, Eistlandi og Lettlandi, en dregið aftur, dregið það niður 

í það að láta framleiða hér á landi og er ég að sauma saman í versluninni 

minni hérna. 

 

Brynhildur talaði um að þau hjá Vík Prjónsdóttur væru að framleiða allt á Íslandi hjá 

Víkurprjóni í Vík í Mýrdal. Það er greinilegt að þessir hönnuðir sjá hag sinn í því að 

framleiða mest heima á Íslandi. Ástæðurnar get verið misjafnar. Hjá Vík Prjónsdóttir vilja 

þau hanna á Íslandi og Brynhildur talaði um á heimasíðu þeirra að allt snúist þetta  um 

íslenska upprunann.  

 

Eins og til dæmis ein sem er að selja fyrir okkur í Kanada, það skiptir hana 

öllu máli að þetta sé framleitt hér á  Íslandi og að þetta sé íslenskt hráefni. Þau 

sögðu við okkur að ef við færum að framleiða þetta einhvers staðar annars 

staðar þá myndu þau ekki vilja selja fyrir okkur. 

 

Það sem Brynhildur hefur heyrt frá þeim sem eru að selja vörurnar þeirra heima á Íslandi er 

að fólk og þá sérstaklega ferðamenn spyrja um vörur sem eru búnar til á Íslandi og með 

hráefni frá Íslandi. Það skiptir ferðamenn oft miklu máli að varan sé úr íslensku hráefni og 

framleidd á Íslandi því þá verður hún mun áhugaverðari samkvæmt Brynhildi.  

Hins vegar þegar viðmælendur mínir voru spurðir hvar búðirnar þeirra væru 

staðsettar voru allir að selja vörur sínar á víð og dreif út um allan heim. Það virðist vera 

stefnan hjá íslensku fatahönnuðunum að koma sér á framfæri á sem flestum stöðum 

erlendis.  
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4.5 Framtíðin 

Viðmælendur mínir virtust stefna á erlendan markað og að nota netsölu sem leið til að 

stækka markhóp sinn. Þau eru öll með staði heima á Íslandi sem selja fyrir þau en innlend 

sala er aðeins hluti af heildarsölu þeirra. Allir viðmælendurnir töluðu um að vilja vera 

staðsett á Íslandi og vinna að hönnun sinni hér en koma henni á framfæri á erlendan 

markað. Rannveig Gísladóttir orðar þetta svona: 

 

Þegar maður er orðinn stabílli í því sem maður er að gera þá getur maður 

farið að vinna héðan, þrátt fyrir að hönnunin manns sé erlendis líka þá getur 

maður, þú veist eins og Steinunn Sigurðardóttir er að gera til dæmis, hún bjó 

úti í mörg ár og er núna flutt heim, en hún er enn að selja, þú veist hún er alls 

staðar í þessum heimi, þannig hún getur unnið hvar sem er í heiminum. Þannig 

ég vil gera bara eitthvað svipað. 

 

Það sem skiptir viðmælendur mína mestu máli er að vera eins Íslenskir og þeir geta í sinni 

hönnun. Ísland virðist vera mjög mikilvægt vörumerki í sjálfu sér og þar af leiðandi vilja 

þeir halda sér heima á Íslandi eins lengi og þeir geta.  
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5. Túlkun og umræður 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru um margt líkar því sem kemur fram í fræðilega kaflanum 

sem fjallar um hvernig ferðaþjónustan og fatahönnunin helst í hendur. Það sem kemur í 

ljós er að því íslenskari sem hönnunin er því áhugaverðari og einstakari verður varan bæði 

fyrir erlenda ferðamenn á Íslandi jafnt sem Íslendinga. Það virðist vera mjög áhugavert og 

mjög jákvætt í dag að vera íslenskur fatahönnuður á alþjóðlegum markaði vegna þess hve 

náttúra og saga okkar Íslendinga þykir einstakt fyrirbæri. Þetta fer saman við hugmyndir 

Valgerðar Sverrisdóttur (2000) að erlendu fólki jafnt sem Íslendingum þyki mjög merkilegt 

og stórbrotið að notast við íslenskt hráefni. Einnig sýna niðurstöður Guðríðar 

Sigurðardóttir (2006) að íslenskir fatahönnuðir þykja búa yfir mjög skapandi innsæi í 

tjáningu sinni.  

 Ef fatahönnuðurinn ætlar sér að fara með fyrirtækið sitt út á alþjóðlega markaðinn 

er ljóst að hann verður að koma með eitthvað nýtt og spennandi í sinni fatalínu sem vekur 

áhuga erlendis. Þetta sýnir fatahönnunarflóruna á Íslandi sem gerir landið og hönnuðina 

svo sérstaka. Eins og kom fram í fræðilega kaflanum geta sýningar eins og Íslenska 

tískuvikan haft gríðarleg áhrif hvað þetta varðar. Íslenska tískuvikan getur laðað að 

ferðamenn til Íslands og að sama skapi getur fatahönnuðurinn náð að koma sér út á 

alþjóðlega markaðinn. Þetta passar vel við svarið við fyrstu rannsóknarspurningu minni, 

hvernig tækifærin fyrir íslenska fatahönnuði að koma hönnun sinni á framfæri eru í dag, 

þar sem ferðaþjónustan fer ört vaxandi. Þrátt fyrir tískusýningar, einstaka náttúru og sögu 

er samt sem áður mjög erfitt fyrir íslenska fatahönnuði að koma sér fyrir á alþjóðlegum 

markaði. Það virðist vera frekar erfitt fyrir íslenska fatahönnuði að mynda tengslanet við 

önnur lönd vegna þess að Ísland er aðeins lítil eyja langt í burtu frá öðrum löndum og því 

mjög dýrt að koma hönnun sinni á framfæri. Staða Íslands og fjármagnið við að koma 

hönnun sinni á framfæri getur haft áhrif á ferðamannastrauminn til Íslands. Fyrst að það er 

svona dýrt að koma hönnun sinni á framfæri og dýrt að ferðast til og frá Íslandi er mjög 

líklegt að fatahönnuðurinn nái ekki að koma öllu sínu til skila eins og hann ætlaði sér í 

byrjun. Það er því mjög líklegt að hann nái ekki til allra hugsanlegu viðskiptavinanna eða 

til ferðamannanna.   
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Íslensku fatahönnuðirnir sem tóku þátt í rannsókninni töluðu samt sem áður um 

eina góða leið til þess að koma hönnun sinni á framfæri á frekar ódýran og fljótlegan hátt, 

þ.e. með internetinu. Fatahönnuðirnir töluðu allir um að internetið væri besta leiðin til þess 

að markaðssetja sig. Með internetinu ná þeir til mun breiðari markhóps en ella  en það 

svarar rannsóknarspurningunni minni, hverju íslenskir fatahönnuðir eru að leitast eftir 

þegar þeir markaðssetja sig á Íslandi og erlendis. Þetta passar vel við hugmyndir Hrafnkels 

Birgissonar (2007) þegar hann talar um veraldarvefinn sem bestu leiðina til að ná sem 

flestum viðskiptavinum.  

Fjölmiðlar hafa gríðarleg áhrif á alla umfjöllun um fatahönnun í gegnum blöðin, 

tímaritin, sjónvarpið, tölvuna o.s.frv. Með góðri umfjöllun um íslensku fatahönnuðina 

okkar nást oft fleiri erlendir viðskiptavinir. Þeir hafa þá heyrt góða hluti um vöruna og 

kaupa hana þá bæði sem minjagrip um Ísland eða sem tískuvöru. Íslenska ullin hefur þá 

verið í fararbroddi en hún þykir mjög einstakt fyrirbæri. Þetta styðst við þriðju 

rannsóknarspurninguna mína um hvað það er við íslenska fatahönnun sem erlendir 

kaupendur sækjast eftir. Erlendir kaupendur sækjast fyrst og fremst eftir þessu náttúrulega, 

upprunalega, einstaka og sögunni í íslenskri fatahönnun en líka vegna tískunnar. Þeir sem  

kaupa vörurnar frá viðmælendum mínum eru oftast efnaðra fólk sem er tilbúið að kaupa 

þær ef gæði eða upprunaleiki er fyrir hendi. Þetta styðst við hugmyndir Moore, Fernie og 

Burt (2000) um viðskiptavinina.  

Þegar kom að staðsetningu og framleiðslu áttu viðmælendur mínir það sammerkt að 

vilja hafa alla sína framleiðslu á Íslandi og selja þá vörur sínar erlendis og væru að reyna 

að vinna í því. Vandamálið væri samt sem áður eins og hefur áður komið fram fjármagnið 

og staðsetning Íslands. 

 Ferðaþjónusta er fjölbreytt starf og umhverfi hennar breytilegt. Greinin þykir ekki 

mjög stöðug þar sem afkoma hennar byggir á fjölda ferðamanna og óviðráðanlegar 

aðstæður geta breytt ferðamannastraumnum á stuttum tíma, en ef þróunin á ferðamanna- 

straumi heldur áfram að vera jákvæð eins og hún er í dag, þá mun það væntanlega styrkja 

stöðu fatahönnuða til hins betra. Ef ferðaþjónustan mun aukast til muna næstu ár væri mjög 

skynsamlegt af íslenskum fatahönnuðum að aðlagast þeim breytingum og bregðast rétt við 

aðstæðum líkt og Cannon (1998) fjallaði aðeins um.    
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Viðaukar 

Hér eftirfarandi er viðtalsramminn sem ég studdist við fyrir viðmælendur mína fjóra. 

 

Almennt um einstaklinginn og reynslu hans   

Hvað heitir þú fullu nafni, hvenær ertu fædd/ur og hvar? 

Hvað ertu lærð/ur og hvar lærðir þú? 

 

Alþjóðlegur markaður  

Hvaðan kemur þekking þín og reynsla á sviði fatahönnunar? 

- Nú fer ferðaþjónustan ört vaxandi á Íslandi, í ljósi þess hvernig metur þú tækifærin þín  í 

að koma hönnun þinni á framfæri? 

Hvernig myndir þú lýsa staðsetningu þinni á alþjóðlegum markaði og hvernig hefur þessi 

staðsetning þín áhrif á íslenska ferðaþjónustu? 

 

Markaðssetning 

Hverju ert þú að leitast eftir þegar þú markaðssetur þig á Íslandi jafnt sem erlendis? 

 

Fjölmiðlar  

Hefur þú fengið umfjöllun um þína fatahönnun á einhvern hátt? 

 

Staða íslensku fatahönnuðanna 

Hefur sú staðreynd að þú sért Íslendingur haft jákvæð eða neikvæð áhrif á feril þinn sem 

fatahönnuður? 

Hvernig var uppbyggingin á fatalínunni þinni þegar þú varst að hefja ferilinn þinn og svo 

aftur á móti nú í dag? 

 

Íslenskt hráefni í fatahönnun 

Hvers konar hráefni/ eða efni notast þú við í þinni fatahönnun? 

Hvernig kemur sú hönnun þér á framfæri á alþjóðlegum markaði? 
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Markmið framleiðslunnar 

Myndir þú segja að fatahönnunin þín væri hönnuð sérstaklega fyrir Íslendinga eða fyrir 

fólk almennt? 

 

Erlendir viðskiptavinir 

Hvaða áhrif telur þú að hönnun þín hafi á erlenda ferðamenn á Íslandi? 

Telur þú íslenska fatahönnun hafa jákvæð eða neikvæð áhrif á hinn erlenda ferðamann? 

 

Staðsetning og framleiðsla 

Fatahönnun þín er íslensk en hvaðan er framleiðslan? 

- Hvernig myndir þú þá lýsa þinni fatahönnun? Fjöldaframleidd eða frumleg o.sv.frv. 

Hvar eru búðin/búðirnar þínar staðsett/ar?  

- Ef svarið er erlendis, að spyrja þá hvort það sé til þess að sýna erlendu fólki íslenska 

fatahönnun? 

- Ef erlendis, þá spyrja auk þess hvort þau hafi hugmynd um hvort að það laði ferðamenn 

hingað til lands, sem kaupa svo vöruna hér á Íslandi. 

 

Framtíðin 

 Hvar sérðu sjálfan þig hanna föt í framtíðinni, t.d. eftir sirka 10 ár? 

- Af hverju þar? 

Hvert er framhaldið hjá þér núna? 

 

 

 

 

 

 

 


