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Útdráttur 
Í þessu rannsóknarverkefni var notkun á þjóðlegum táknum skoðuð, hjá átta 

íslenskum hönnuðum. Þessir hönnuðir hafa allir hannað nytjahluti, þar sem þjóðleg 

tákn koma við sögu. Notkun á þjóðlegu tákni beinist að samfélaginu á tvo vegu. Í 

fyrsta lagi varðandi val á þjóðlegu tákni, því allir notuðu þeir söguleg tákn í þessum 

hlutum. Nútímalegar athafnir voru ekki notaðar sem táknmyndir Íslands. Í öðru lagi 

unnu þeir allir að því marki að hanna nýja vöru. Hugmyndir samfélagsins um 

nýbreytni og sköpun hafði leiðandi áhrif í þessum hönnunarferlum. Hugmynda-

fræðina um verslunarvöruna og þjóðleg tákn samþættu þeir síðan í hlutnum á einn eða 

annan máta. Þar komu sjónarmið þeirra og túlkun við sögu í útlitsmótun. Þó að 

samfélagslegt sjónarmið gnæfi hér yfir, þá var hugmyndafræðin frekar leiðbeinandi til 

verka. Þeir túlkuðu allir á sinn einstaka máta. Þrátt fyrir að val á þjóðlegu tákni hafi 

verið gert með tilliti til þjóðernisvitundar, þá höfðu táknin einnig merkingu fyrir 

hönnuðina sjálfa. Því val á þjóðlegu tákni var ekki fjarlægt lífi þeirra, heldur tengdist 

því á einn eða annan veg. Það hafði merkingu með tilliti til félagslegrar stöðu, 

markmiða, minninga eða annarrar persónulegrar reynslu.     

 

 

 

Lykilhugtök:  Fyrirmyndir, táknrænt atferli, samhuglægni og stöðug aðlögun. 
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Abstract  
In this research the use of ethnic signs was examined with eight Icelandic designers. 

The designers had all designed functional objects where ethnic signs were used in 

some form or shape. What the designers had in common in their design process was 

how the use of the ethnic sign was directed towards the ideology of the society in two 

ways. First, regarding the choice of ethnic signs, because they all used historical signs 

in the designed objects. Modern behavior was not used to shine on the cultural 

identity of Icelanders. Secondly, they all aimed at creating a new product. The 

ideology that the community had about innovation and creativity was therefore a 

leading influence in the design process. They then integrated the ideologies that the 

community had about the commodity and ethnic signs into the design. Their own 

personal views and expression was also part of the design. Although societal 

perspectives dominated, the ideology was guiding in the design process. They 

interpreted each in their unique way. Although the selection of ethnic signs was done 

with ethnic consciousness they all had meanings for the designers themselves. The 

choice and use of the ethnic sign was part of their lives, it had a meaning with regards 

to social status, goals, memories or other personal experience. 
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Formáli	  
Þessi ritgerð og rannsóknarverkefnið Þjóðlegar fyrirmyndir er lokaverkefni í 

mannfræði við Háskóla Íslands. Verkefnið í heild sinni er metið til 60 eininga í 

mannfræði við félags- og mannvísindadeild. Leiðbeinandi verkefnisins var Kristín 

Loftsdóttir, prófessor og þakka ég henni fyrir góða leiðbeiningu. Ég vil einnig þakka 

hönnuðunum sem tóku þátt í þessu verkefni fyrir að hleypa mér inn í sitt daglega líf. 

Þolinmæði þeirra og vilji til þess að skýra ítarlega frá sínum hugmyndum er 

undirstaða þessa verkefnis. Síðast en ekki síst vil ég þakka eiginmanni mínum Ágústi 

Frey Ingasyni fyrir dyggan stuðning og hvatningu á námstímanum. 
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I. Kafli:  

 

 

 

 

Inngangur 
 

 

Rannsóknarverkefnið Þjóðlegar fyrirmyndir fjallar um íslenskt þjóðerni og mótun 

þess í samtímanum. Athyglinni var beint að hönnuðum og notkun þeirra á þjóðlegum 

táknum við hönnun á nytjahlutum. Hönnuðir urðu fyrir valinu, vegna þess að hjá þeim 

gafst tækifæri til að skoða efnislega úrvinnslu á hugmyndum um íslenskt þjóðerni. 

Markmið rannsóknarinnar er að gefa innsýn í það hvernig hönnuðir vinna með 

þjóðleg tákn. Rannsóknarspurningarnar voru: Hvernig hugsa þeir um þetta ferli? Hvað 

mótaði ferlið og með hliðsjón, til hvers er unnið með þessi tákn? Tilgangurinn var 

síðan að varpa ljósi á félagslegt samhengi þeirra viðhorfa sem hönnuðirnir hafa um 

táknin. Í tengslum við þetta er undirliggjandi markmið einnig að skoða skörun þess 

persónulega við samfélagsleg sjónarmið. Hafði þjóðerni eitthvað persónulegt gildi hjá 

þessum hönnuðum?  

 Rannsóknin var unnin á tímabilinu, febrúar 2011 fram að vormánuðum ársins 

2012. Rannsóknarferlið spannaði því liðlega ár. Á þessu tímabili voru tekin átta 

viðtöl, gerðar nokkrar þátttökuathuganir, kynningarefni hönnuðanna var safnað saman 

sem og margvíslegri umfjöllun í fjölmiðlum um hönnun. Þessi ritgerð var síðan 

skrifuð sumarið 2012. Í þessum inngangi verður byrjað á því að skýra frá helstu 

þemum sem komu fram í þessari rannsókn. Samhliða því að gert verður grein fyrir 

þeim hugtökum sem verða notuð til þess að gera þessum þemum skil. Síðan verður 

skrifað frá persónulegu sjónhorni um kenningar og reynslu sem höfðu áhrif á þessa 

rannsókn. Að lokum verður í stuttu máli fjallað um inntak meginkafla þessarar 

ritgerðar. 
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Um þjóðlegar fyrirmyndir 

Þetta verkefni fjallar fyrst og fremst um þá vegferð sem átta hönnuðir tóku sér fyrir 

hendur í mótun á hlut. Þetta er vegferð sem einnig verður vísað í sem hönnunarferli. 

Hönnuðirnir eiga að baki ólíka menntun og starfsreynslu en öll skilgreina þau sig sem 

hönnuði, með tilliti til þess að þau hanna hluti. Bakgrunnur þeirra er í listum, 

handverki, arkitektúr, vöruhönnun, fatahönnun og grafískri hönnun.  Þau tilheyra því 

vettvangi „skapandi greina“ eða creative industries eins og það er orðað í skýrslunni 

Hönnun: Auðlind til framtíðar (Sóley Stefánsdóttir og Halldór Gíslason, 2007). 

Hönnunarferlin eru verkferli sem enda í einu eintaki af þeim hlut sem um 

ræðir hverju sinni. Svokölluðu frumeintaki eða prototype. Verkferlið byrjaði á 

hugmynd sem síðan er útfærð, þar næst tekur við framleiðslustig þar sem fleiri eintök 

eru gerð eftir frumeintakinu. Að lokum tekur við markaðssetning og kynning á 

hlutnum. Verksvið hönnuðar er því að móta slík frumeintök og fylgja eftir í 

framleiðslu og á markað. Sjö af þessum átta hönnuðum störfuðu sjálfstætt sem 

hönnuðir og það var því þeirra verksvið að fylgja hlutnum eftir í gegnum öll 

framleiðslustigin. Einn starfaði þó sjálfstætt fyrir ýmis fyrirtæki og setti því ekki 

sjálfur sín verk á markað. Vinna þessa hönnuðar var lokið þegar frumeintakið var 

tilbúið. Flestir höfðu reynslu af því að hanna fyrir aðra en hlutirnir sem hér eru í 

kastljósinu hafa þeir hannað og byggt á eigin hugmynd. Kjarninn í þessari hugmynd 

er að nota þjóðlegt tákn, sem þau útfæra á ýmsa vegu. Tilgangur rannsóknarinnar var 

að rýna í notkun á þessum þjóðlegum táknum, því var lögð sérstök áhersla á fyrstu tvö 

stigin í framleiðsluferli hlutanna. Frá því að hugmynd kviknar hjá hönnuðinum að 

úrvinnslu á henni í hlutnum sem um ræðir hverju sinni. 

Hugtakið fyrirmynd er eitt af fjórum hugtökum sem notuð verða til þess að 

skýra það sem einkenndi notkun á þjóðlegum táknum. Í orðabók er fyrirmynd lýst 

sem líkan eða sniðmót, form eða eftirsjón sem er eftirbreytnisvert. Með tilliti til þessa 

og kenninga Anthony P. Cohen (198b) um að einstaklingar hugsa með 

hugmyndafræðinni, þá er orðið notað til að lýsa atferlin átta hönnuða. Hönnuðirnir 

unnu með margvíslegar gerðir af fyrirmyndum í hönnunarferlum. Bæði fyrirmyndir í 

efnislegu formi, það er að segja verk annarra hönnuða, leikmanna eða framsetningu 

stofnanna á þjóðlegum táknum. Fyrirmyndir voru einnig í formi hugmynda. 

Hönnuðirnir notuðu því ýmsar hugmyndir samfélagsins á leiðbeinandi máta (Cohen, 

1985b; Nyamnjoh, 2002). Það var því eins og þau hugsuðu með hugmyndafræðinni 

eða með hliðsjón af henni. Meðvitund (e. consciousness) hönnuðanna í þessum 
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verkferlum sneri ávallt að hugmyndafræði samfélagsins eða  þeim hugmyndum sem 

voru upp á pallborðinu þegar þessi rannsókn var gerð (Comaroff og Comaroff, 1992). 

 Annað sem einkenndi þessa vinnu hönnuðanna var að sumt var meðvitað og 

verkefnamiðað, annað síður meðvitað. Til að skýra þetta nánar, þá unnu þau öll með 

þá hugmynd að skapa nýjan hlut. Það er að segja markmið þeirra allra var að koma 

fram með vöru sem hafði eitthvað nýtt fram að færa til samfélagsins. Enginn hafði 

áhuga á því að að nota eldri vöru sem fyrirmynd og endurskapa hana. Allir þessir 

hlutir höfðu því sitthvað nýtt fram að færa. Þetta er hugmynd um nýbreytni í 

mótunarferli hluta, sem einnig er fyrirmynd og þau unnu öll eftir. Þau voru öll 

meðvituð um skýran áhuga sinn að hanna en þau voru hins vegar misjafnlega 

meðvituð um ofangreind markmið sín að skapa nýja gerð af vöru. Það virtist að mestu 

sjálfgefið. Enginn véfengdi eða andæfði gildi þess, því var þetta frekar undirliggjandi 

hvati til framkvæmdar. Á sambærilegan máta var notkun á þjóðlegu tákni meðvitað 

markmið, en meðferð og val þeirra var hins vegar háð þjóðernisvitund, sem virtist 

ekki meðvituð. Hönnuðirnir völdu allir tákn sem tengdist sögu landsins, eða náttúru. 

Enginn hafði áhuga á því að nota hverssdaglegar athafnir nútíma Íslendinga sem 

táknmynd um þjóðina. Að horfa á sjónvarp, versla í matinn eða annað nútímalegt 

atferli var ekki notað til að varpa ljósi á sérstöðu Íslands. Þessir hlutir báru því merki 

samfélagsins á tvo vegu. Í fyrsta lagi varðandi hugmyndir samfélagsins um nýsköpun 

og hvernig bæri að hanna verslunarvöru. Í öðru lagi unnu þau með hugmyndir 

samfélagsins um ýmis þjóðleg tákn. Þau samþættu síðan öll þessar hugmyndir í 

vörunni á einn eða annan máta. Þar komu þeirra sjónarmið og túlkun við sögu í 

útlitsmótun.  

 Til að skýra þessi áhrif samfélagsins á hönnuðina verður hugtak John og Jean 

Comaroff (1991) um táknrænt atferli notað. Táknrænt atferli er það atferli sem hefur 

merkingu í samfélagi, vegna þess að hugmyndir og gildismat samfélagsins brjótast 

fram í þessu táknræna atferli. Þessi hönnunarferli eru því táknrænt atferli. Þau vísa í 

félagslegt samhengi með tilliti til þjóðlegra tákna og hugmynda samfélagsins um 

verslunarvöruna. Þessar hugmyndir samfélagsins voru leiðbeinandi, því þessir 

einstaklingar samþættu hugmyndir samfélagsins í hlutnum á afar fjölbreyttan máta. 

Áhuginn á verkinu var mikill, þó þau hafi ávallt beint athygli sinni eða meðvitund að 

samfélaginu í þessum hönnunarferlum.   

Þessum verkferlum er best lýst sem opnu samtali við samfélagið í óeiginlegri 

merkingu. Þetta er opið samtal, af því að þau beina vitund sinni og atferli (Comaroff 
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og Comaroff, 1992) að samfélaginu í félagslegum tengslum. Þó þau vinni með 

hliðsjón af hugmyndum samfélagsins, gera þau það í stöðugri aðlögun (e. 

improvisation) að félagslegum aðstæðum í notkun á þjóðlegu tákni. Hugtak Tim 

Ingold og Elizabeth Hallam (2007) um stöðuga aðlögun í daglegum athöfnum lýsir 

þessum verkferlum vel. Ekkert þessa verkferla var eins, því enginn einstaklingur er 

eins, engin upplifun er eins. Kenningar þeirra beinast einmitt að notkun á 

menningarbundnum fyrirmyndum í hinum ýmsu verkferlum. „Daglegt líf bíður ekki 

upp á handrit um framvindu dagsins, sérhver dagur eru ófyrirséður og því stöðug 

aðlögun að því ófyrirséða“ (Ingold og Hallam, 2007). 

Að lokum er það hugtak fyrirbærafræðinnar um samhuglægni (e. 

intersubjectivity) sem gefur þessum hönnunarferlum ágæta umgjörð. Þessi verkefni 

hönnuðanna eru nátengd samfélaginu og hugmyndum þess en hönnuðirnir eru virkir 

og vilja taka þátt. Skilningur Francis B. Nyamjoh (2002) á atbeini sem samhuglægni 

gefur góða mynd af þessu samspili. Atbeini þarf ekki að skilgreina útfrá því hvernig 

eða hvort einstaklingur hefur áhrif á samfélagið telur Nyamjoh. Það er að segja 

hvernig atferli einstaklinga hefur áhrif til breytinga í samfélagi. Það er gagnlegra að 

skoða atbeini með formerkjum þess að vera samháður (Nyamjoh, 2002). Einstaklingar 

eru  samháðir í sínum menningarbundnu verkefnum, að viðhalda fyrirliggjandi formi 

(hugmyndafræði eða atferli) en þeim er aldrei beitt fullkomlega eins (Ingold og 

Hallam, 2007). Þessir hönnuðir vinna því verk samfélagsins en ekki síður þeirra eigin. 

Að auki, þá hafði þessi notkun hönnuðanna á þjóðlegum táknum ekki eingöngu 

merkingu sem var fjarlæg þeim, heldur hafði val og notkun þessara tákna einnig 

merkingu í félagslífi þessa einstaklinga. Með þátttöku sinni eru þau hluti af 

samfélaginu. 

 

Sjónarhorn 

Vettvangsrannsókn er ætíð staðsett í tíma og rými. Hér er ekki einungis átt við 

vettvanginn heldur einnig rannsakandann sjálfan (Kutsche, 1998). Valið á þessu 

verkefni var ekki hlutlaust, lýsingin og túlkunin tæpast heldur. En hvar á 

mannfræðingurinn að staðsetja sig þekkingarlega? Hve langt getur hann gengið í 

þekkingarleysi/hlutleysi og verið óháður menningarumhverfi sínu og félagsaðstæðum 

í rannsóknum eða lýsingum? Gupta og Ferguson (1997) telja mikilvægt að skoða 

hugmyndir mannfræðinnar um vettvang upp á nýtt. Það er gert meðal annars á þann 

veg að rannsakandinn endurmeti sífellt og skoði á gagnrýninn hátt menningarlega og 
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pólitíska stöðu sína (Gupta og Ferguson, 1997). Þetta sjónarhorn hefur verið áberandi 

í mannfræði og hluti af sjálfsrýni greinarinnar og þekkingarleit hennar (Moore og 

Sanders, 2006). Lengi vafðist þó fyrir mér á hvaða forsendum farið væri í eigindleg 

verkefni með hlutleysi að leiðarljósi. Kannski skiptir það þó ekki megin máli þegar 

upp er staðið heldur sú vissa að sérhver rannsókn eða vettvangur hefur sjónarhorn 

(Atkinson og Hammersley, 2007). Því er ég knúin til að gera mínu sjónarhorni 

stuttlega skil bæði hvað viðvíkur persónulegri reynslu en einnig og ekki síður 

gagnvart viðfangsefninu. 

 

Persónuleg reynsla og sýn  

Þjóðerni var viðfangsefnið sem ég ákvað að rannsaka en hönnun gaf möguleika á því 

að skoða efnislega úrvinnslu á hugmyndum um þjóðerni. Sjálf hef ég starfað sem 

hönnuður og sú reynsla nýttist mér vel í samræðum við þátttakendur sem og við 

greiningu á hlutunum. Þetta er ein ástæða þess að í þessari rannsókn var leitað til 

hönnuða. Ég taldi mig hafa innsýn í ferli sem oft á tíðum er hjúpað dulúð, 

sköpunarferli sem ég hef ímyndað mér að sé mörgum framandi. Því var farið af stað í 

þetta verkefni af nokkurri dirfsku og tiltrú á eigin getu. Ég hafði þó vanrækt að 

hugleiða hve mikið frelsi hönnuðir og listamenn gefa sér. Leit að þemum í atferli 

þessa hönnuða var því óneitanlega áskorun. Þó tókst mér að lokum að yfirstíga þann 

fjölbreytileika í greiningarferlinu.  

 Það var einnig annað sem að lokum leiddi mig að hönnuðum. Mikil gerjun var 

í greininni og vísbendingar voru um að íslenskir hönnuðir sæktu í vaxandi mæli í 

íslensk sérkenni í hönnun sinni. Þátttökuathugun á sjö viðburðum á Hönnunarmarsi í 

mars árið 2012 gaf slíkum vísbendingum byr undir báða vængi. Allt voru þetta 

viðburðir sem kynntu sérstaklega hönnun sem sótt var í íslenska þekkingu eða 

þjóðararf. Þarna voru kynnt fjölmörg verkefni þar sem íslenskir hönnuðir notuðu 

íslenskan efnivið eða aðra íslenska auðlind í ýmsum hlutum. Einn hönnuðurinn sem 

ég tók viðtal við í rannsókninni Þjóðlegar fyrirmyndir kallaði þessa gerð af hönnun 

„arfleifðarhugsun“ sem hann taldi eiga sér stað víðar en á Íslandi. Þó ber að nefna að 

þessir viðburðir voru hluti þeirra viðburða sem voru í boði á Hönnunarmarsi þetta 

árið. Á fjölmörgum öðrum viðburðum var kynnt til sögunnar hönnun sem var með 

nútímalegum brag þótt það hafi ekki verið rannsakað sérstaklega.  

Umfjöllun í dagblöðum bar einnig vott um að hönnuðir og verk þeirra fengju 

meðbyr í samfélaginu. Sá meðbyr í fjölmiðlum samræmdist ákalli Listaháskóla 
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Íslands í skýrslunni: Hönnun: Auðlind til framtíðar, frá árinu 2007 (Sóley 

Stefánsdóttir og Halldór Gíslason, 2007) að hönnun væri einmitt auðlind til framtíðar. 

Í þeirri skýrslu segir meðal annars þegar skrifað er um „skapandi greinar” (e. creative 

industries) og þekkingarsamfélag: 

 
21. öldin er gjarnan kölluð öld hinna skapandi atvinnugreina en síðastliðin ár hafa þær einmitt 

verið í brennidepli í þeim löndum sem eru að fjarlægjast samfélag hráiðnaðar og framleiðslu 

en nálgast samfélag þekkingar og upplifunar. Þannig er vaxandi meðvitund um að greinar eins 

og tónlist, kvikmyndagerð, auglýsingar, leikjagerð og hönnun séu mikilvægar og brýnar fyrir 

hagkerfið. 

 

Þessi skýrsla Listaháskóla Íslands tengist samstarfsverkefni þeirrar stofnunar við aðra 

listaháskóla á Norður- og Eystrasaltslöndunum. Í skýrslunni er tækifærum ungrar 

atvinnugreinar til framtíðar gerð skil þegar ekki er nema liðlega áratugur síðan 

hönnunardeild Listaháskólans var sett á laggirnar (Sóley Stefándóttir og Halldór 

Gíslason, 2007).  

Sama ár og skýrslan var gefin út var Hönnunarmiðstöð Íslands sett á fót. Á 

stefnuskrá miðstöðvarinnar var að auka hróður íslenskrar hönnunar innanlands sem og 

erlendis (Hönnunarmiðstöð Íslands, e.d.). Nú er svo komið, fimm árum síðar, að 

stjórnvöld standa að baki verkefni um mótun hönnunarstefnu Íslands 

(Iðnaðarráðuneyti, e.d.) en það verkefni er samstarf Hönnunarmiðstöðvar, 

Iðnaðarráðuneytis sem og Mennta- og menningarmálaráðuneytis. Markmið þess 

verkefnis er að huga að leiðum til að auka vægi hönnunar í allri vöruþróun, með það 

fyrir augum að auka verðmætasköpun í samfélaginu sem og samkeppnishæfni 

landsins á alþjóðavettvangi eins og segir á vefsíðu Iðnaðarráðuneytisins. Því má draga 

þá ályktun að stofnun Hönnunarmiðstöðvar Íslands árið 2007 hafi markað mikilvæg 

spor í þá átt að auka hróður og vægi hönnunar hér á landi. Íslensk stjórnvöld hafa 

síðan þá, í samstarfi við Hönnunarmiðstöð Ísland, tekið þeim sjónarmiðum sem greint 

er frá í skýrslunni Hönnun: Auðlind til framtíðar opnum örmum.  

Þessar þrjár stofnanir samfélagsins, sem standa að baki mótun hönnunarstefnu 

þjóðarinnar, stóðu einnig að ráðstefnu. Sú ráðstefna bar yfirskriftina: Nýr farvegur – 

Ráðstefna um hönnunarstefnu Íslands (Iðnaðarráðuneytið, e.d.). Nafnið á ráðstefnunni 

varpar ljósi á sýn þeirra sem standa að þessu átaki. Það á að hleypa atvinnulífinu í 

nýjan farveg, virkja skapandi greinar og hönnun í samfélaginu eins og greint er frá á 

vefsíðum ráðuneytisins (Iðnaðarráðuneytið, e.d.). 
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Sjálf hafði ég orðið fyrir áhrifum, af framtaksseminni í samfélaginu og 

orðræðunni um nýsköpun sem starfandi hönnuður að einhverju marki á sambærilegan 

hátt og þeir hönnuðir sem tóku þátt í rannsókninni Þjóðlegar fyrirmyndir. Þeir 

hönnuðir fá hugmynd að vöru en búa einnig yfir kunnáttu til að færa hana í form. Það 

átti einnig við um mig. Fyrir átta árum fékk ég þá hugmynd að nota menningararfinn í 

hönnun og mótun á vöru sem ég hafði hug á að markaðssetja. Hugmyndina fékk ég í 

kjölfar þess að rekast á verk hönnuðar sem hafði vakið athygli og eftirtekt fyrir 

tiltekið frumkvæði, það að sækja í brunn menningarinnar. Sá áhugi minn er enn fyrir 

hendi og er ein skýring þess að ég fór í þetta verkefni. Þessi áhugi minn á því að nota 

þjóðararfinn í hönnun vakti upp spurningar og kom róti á hugmyndir mínar um 

þjóðerni. Hvað er hér að baki? Hvaðan kemur sá áhugi á að nota söguna og 

menninguna í hönnun? Hvað er svona spennandi við það? Þessi rannsókn mín gaf mér 

bæði vísbendingar og einhver svör.  

Þrátt fyrir þátttökuathuganir, sem og skoðun á orðræðu um nýsköpun og 

hönnun, þróaðist rannsóknin á þann veg að meginþunginn var lagður í sjálf 

hönnunarferlin. Markviss orðræðugreining var ekki liður í þessari rannsókn, heldur 

beinist hún fyrst og fremst að atferli þessara hönnuða í tengslum við samfélag þeirra. 

Einhver gerjun var í því samfélagi sem líklega tengdist notkun hönnuðanna á 

íslenskum táknum eða menningararfi. Hér kom reynsla mín að góðum notun. Þó var 

ferlið engu að síður krefjandi vegferð á milli þess sem er kunnuglegt og þess sem er 

framandi.    

 

Þjóðerni 

Persónuleg reynsla hefur alltaf áhrif á val á vettvangi. Í eigindlegum aðferðum er 

rannsakandinn óneitanlega sjálft rannsóknartækið (Cohen, 1992; Hastrup, 1992, 1990; 

Okely 1992). Val á rannsóknarefni tengdist að auki áhugasviði innan mannfræðinnar, 

sem er þjóðerni með tilliti til menningar og sögu. Mér hafði löngum þótt ýmsar 

kenningar, sem ég hafði komst í tæri við, vanrækja daglegt líf einstaklinga í 

samsömun og aðgreiningu. Í þeim var tilveran skýrð með menningu eða öðrum 

knýjandi hugtökum (Jackson, 2005). Þau tilvistarsjónarmið sem Michael Jackson 

(2005) aðhyllist, leitast við að skýra daglegt líf án þess að einfalda tilveru fólks með 

hugtökum á borð við menningu. Þessi sjónarmið höfðu aðdráttarafl í aðdraganda 

rannsóknar. Áhugi minn og innsæi teymdu mig að því að skoða daglega notkun 
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þjóðlegra tákna í einhverri mynd. Rannsóknir fræðimanna eins og Anthony P. Cohen 

(1999, 1985) á þjóðernistilfinningum Skota sannfærðu mig að slíkt væri mögulegt.  

Sýn mín á þjóðerni samræmdist sýn Jackson (2005) á þann veg að ég hafði 

efasemdir um að þjóðerniskenndir væru eingöngu hugmyndakerfi sem stæði í óljósum 

skilningi utan við daglegan veruleika. Hugmyndakerfi, þar sem félagsverur lifa og 

hrærast með hugmyndinni um þjóð og þjóðerni sem ósjálfráðar verur ofurseldar 

knýjandi afli hugmyndafræðinnar. Í sumum tilvikum er það hlutverk fræðimannsins 

að vera gagnrýnandi hugmyndafræðinnar (Hammersley og Atkinson, 2007). 

Afbygging er vissulega þörf þegar fólk er undir oki staðalmynda annarra en þó er 

þjóðernistilfinning ekki alltaf hreyfiafl á neikvæðan máta (Hutchinson og Smith, 

1996). Sum samfélög leggja áherslu á samruna og samkennd þar sem ólík þjóðarbrot 

eru uppistaða samfélagsins (Nyamnjoh, 2002).  

Pierre Bourdieu (1977) gagnrýndi formgerðarhyggju á þann veg að með henni 

væri gefin óraunsæ mynd af samfélögum þar sem atbeini einstaklinga væri vanræktur. 

Félagslíf er ekki knúið fram af reglum, formum eða táknmyndum samfélaga heldur 

atferli einstaklinga. Það gerist þó með þeim hætti að ofmeta ekki atbeini einstaklinga, 

heldur gefa bæði formgerð, hugmyndafræði sem og atferli vægi í félagslegum ferlum 

(Bourdieu, 1977). Boudieu gerði markverða tilraun til þess að færa atbeina 

einstaklinga inn í kenningar í félagsvísindum. Þær eru af mörgum taldar ein 

frambærilegasta tilraunin til að samþætta atbeina einstaklinga við samfélagslega 

formgerð. Þótt ekki séu allir sammála um að það hafi tekist (Smith og Riley, 2009). 

Þessi sjónarmið Bourdieu eru viss undirstaða kenninga John og Jean Comaroff (1991, 

1992) sem verða notaðar til að skýra og greina frá þemum í rannsókninni Þjóðlegar 

fyrirmyndir.  

Kenningar John og Jean Comaroff (1992) eru þó fremur til þess fallnar að 

skýra félagslega framvindu frá sjónarhorni formgerðar. Þrátt fyrir að ofangreind 

sjónarmið um að rannsaka notkun þjóðlegra tákna frá sjónarhorni einstaklinga, komu 

þessar kenningar að góðum notum því að hvergi var hægt að komast hjá samfélaginu 

eða hugmyndafræði þess í einni eða annarri mynd í þessum hönnunarferlum. Það kom 

vissulega á óvart hve yfirgnæfandi þetta var í gögnunum. Það var þó ekki þar með 

sagt að hægt væri að einfalda tilveru þessa fólks á þann veg að hún væri 

hugmyndafræði eða menning, eins og Michael Jackson (2005) leggur áherslu á. Þó 

útskýrir hann sitt sjónarhorn á þann veg að það sé ekki þar með sagt að menningin eða 

þjóðerniskenndin hafi ekki merkingu fyrir fólk. Mótbárur hans beinast að þeirri 
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tilhneigingu innan félagsvísinda að skoða tilveru einstaklinga með menningunni eða 

samfélagslegri formgerð. Þess í stað leggur hann þunga í að félagslíf sé einnig 

rannsakað frá sjónarhorni einstaklinga (Jackson, 2005). Þetta sjónarmið var gagnlegt í 

þessu verkefni, við það að skýra vinnu þessa átta hönnuða. Því hönnuðirnir túlkuðu og 

samþættu ólík form samfélagsins á ýmsa vegu, þar kom þeirra persónulega reynsla og 

upplag við sögu. Hegðun ber ekki með sér merkingu heldur fær merkingu með túlkun 

bendir Anthony P. Cohen á (Cohen, 1985b: 17). Comaroff og Comaroff (1992) telja 

þó merkingu þvert á móti hvíla svo til eingöngu í atferlinu. Sjálf sé ég ekkert því til 

fyrirstöðu að merkingu sé að finna í atferli sem og í túlkunarferli.  

Þessi hönnunarferli eru í mínum huga vitnisburður um hve stór þáttur daglegs 

atferlis getur beinst að samfélaginu; hugmyndum þess og formum en þó ekki síður 

hve úrræðagóðir hönnuðirnir voru við að nota þessar hugmyndir og hve áhugasamir 

þeir voru um þátttöku í verkefnum samfélagsins. Mannfræðingurinn Robert Murphy 

(1990) er sannfærður um að alls staðar berst maðurinn fyrir lífinu með lífsþorsta og 

skilgreinir sig út frá lífinu. Hann bendir á að það hafi Sigmund Freud og Levi Strauss 

lagt áherslu á. Þessari sýn á lífið gerði hann skil í etnógrafíunni The Body Silent. Það 

er hans eigin reynsla af alvarlegum veikindum sem hér er þungamiðja félagslegra 

samskipta. Veikindin fólust í lömun á líkama sem smám saman ágerðust og drógu 

hann til dauða. Þessu verki sinnti hann meðan hann hafði krafta til. Í því ferli var hann 

framandgerður í sínu samfélagi. Að hans mati mótast sjálfið í tengslum við aðra sem 

og menninguna. Sjálfið er lífið og þegar sjálfið brotnar niður eins og við lömun er 

sjálfið nær dauðanum en lífinu. Þegar einstaklingur er við það að lamast og er á rófi 

milli lífs og dauða er hann framandgerður (Murphy, 1990). Kannski skiptir mestu 

máli að gefa tilveru manna meiri gaum, eins og fyrirbærafræðingar og fleiri 

félagsvísindamenn hafa lagt þunga áherslu á (Jackson, 2005). Með þessu sjónarmiði 

var farið í verkefnið sem hér er fjallað um. 

Þetta rannsóknarverkefni, sem ég hef kallað Þjóðlegar fyrirmyndir, hefur verið 

þjálfun í að hugleiða mína eigin staðsetningu í tíma og rými um leið og gerð var 

tilraun til þess að fjarlægast hana. Þetta var áskorun á mörgum vígstöðum en á sama 

tíma afar gefandi og þroskandi vegferð, vegferð sem hefur haft áhrif á mína eigin 

vitund gagnvart samfélaginu sem aftur gefur kenningum John og Jean Comaroff 

(1991, 1992) um meðvitund, stoð og grundvöll í minni eigin persónulegu reynslu.  
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Uppbygging ritgerðarinnar 

 Í kafla tvö verður gerð grein fyrir þeim kenningarramma sem stuðst er við í þessari 

ritgerð. Í Hugmyndafræði og samfélagsleg merking verður fjallað um kenningar John 

og Jean Comaroff (1992) um tákrænt atferli. Þetta er yfirgripsmikill kenningarrammi 

um hugmyndafræði, atferli, meðvitund og menningu. Þar verður greint frá þessum 

kenningum í tengslum við stöðu þekkingar um mótun merkingar. Síðan tekur við 

kaflinn Þjóðernishyggja eða þjóðernisvitund? Þar verður fjallað um kenningar John 

og Jean Comaroff um þjóðerni í samanburði við orðræðu fræðimanna um þjóðerni 

sem hefur verið lífseig. Síðan tekur við kafli um Menningu og hnattvæðingu og 

hvernig kenningar John og Jean Comaroff geti verið ákveðinn grundvöllur að 

kenningarramma sem tekur mið af sjónarhorni einstaklinga. Síðan er það kaflinn um 

Samhuglægni og sköpunarkraft sem er á sambærilegum nótum. Þar er atferli skoðað 

með sjónarhorni einstaklinga. Í kafla þrjú verður aðferðafræði rannsóknarinnar gerð 

skil, sem og félagslegu samhengi þessa verkferla. Að endingu er það rannsóknin sjálf 

Þjóðlegar fyrirmyndir í kafla fjögur, í kafla fimm er dregið saman í lokaorðum. 
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II. Kafli:  

 

 

 

 

Kenning 
 

 

HUGMYNDAFRÆÐI OG SAMFÉLAGSLEG MERKING  

Í kaflanum hér á undan var greint frá meginþemum og hugtökum úr rannsókninni 

Þjóðlegar fyrirmyndir. Þar kom einnig fram að hér verður að stórum hluta stuðst við 

kenningar John og Jean Comaroff (1991, 1992), mannfræðingum og sérfræðingum í 

áhrifum nýlendustefnunnar í Suður-Afríku. Sjálf eru þau frá Suður-Afríku en stunda 

nú fræðastörf í Bandaríkjunum. Þessar kenningar beina sjónum sínum að táknrænum 

athöfnum samfélagsins, atferli sem er táknrænt og ber því merkingu í samfélagi. 

Fræðimennirnir hafa það ekki að markmiði að skýra persónulega merkingu sem er 

síbreytileg, heldur samfélagsleg form sem lifa meðal fólks. Þungamiðja þessa 

kenninga er athafnir einstaklinga í tengslum við hugmyndafræði og mótun hennar í 

sögulegu samhengi. Rannsóknir John og Jean Comaroff beinast að samfélagslegum 

breytingum og að því að skýra hugmyndafræðilega framvindu með tilliti til atferlis 

(Comaroff og Comaroff, 1991, 1992). Framlag þeirra til mannfræðinnar kemur hér að 

notum við skýringu á gögnum í tengslum við tvo grundvallarþætti. 

 Í fyrsta lagi nýtist það til skýringar á notkun á hugmyndafræði með tilliti til 

atferlis og í öðru lagi varðandi kenningar þeirra um þjóðerni (e. ethnicity). Kenning 

John og Jean Comaroff (1991, 1992) um hugmyndafræði er athyglisverð fyrir þær 

sakir að einstaklingar eru hluti af mótun hennar, ekki eingöngu með tilliti til atferlis 

heldur einnig meðvitundar (e. consciousness). Þessar kenningar gefa því mynd af 

hugmyndafræðilegri notkun hjá átta einstaklingum í rannsókninni Þjóðlegar 

fyrirmyndir. Það gera þau með því að leggja áherslu á athafnir sem virkt ferli en 
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misjafnlega meðvitað af hálfu einstaklinga. Með þessu er hugmyndafræðin ekki 

fjarlæg einstaklingum heldur eru þeir virk eining í stöðugri endurnýjun hennar. 

Skilgreiningar þeirra á þjóðerni eru ekki síður gagnlegar vegna þess að þær skýra 

mótun þess, bæði með hliðsjón af sögunni og pólitísku samhengi en einnig með tilliti 

til sammannlegra þátta (Comaroff og Comaroff, 1992). Í þessum kafla verða 

kenningum þeirra um hugmyndafræði gerð skil en í kaflanum Þjóðernishyggja eða 

þjóðernisvitund? verður greint frá kenningum þeirra um þjóðerni. 

Tvenns konar hugmyndafræði kom fram með afgerandi hætti í rannsókninni 

Þjóðlegar fyrirmyndir við mótun hluta í hönnunarferli, það eru hugmyndir 

samfélagsins sem höfðu áhrif á hlutina. Þetta voru hugmyndir og stef sem tengdust 

nýsköpun annars vegar og sameiginlegum táknum þjóðarinnar hins vegar. Hér verður 

gerð tilraun til að gera hugmyndafræðinni sem og menningarhugtakinu skil með 

kenningum þessara fræðimanna. Fyrst verður þó þekkingarlegur grundvöllur þessa 

kenninga skoðaður í tengslum við stöðu þekkingar.  

 

Framsetning og vald 

Eitt lykilatriði í kenningum John og Jean Comaroff er notkun þeirra á hugtakinu 

framsetning (e. representation) (Comaroff og Comaroff, 1991, 1992). Í orðabók er 

enska orðið representation þýtt á þann veg að standa fyrir eða tákna en einnig sem 

lýsing eða framsetning. Það er ávallt einhver sem setur eitthvað fram. Með 

framsetningu er því vísað í hlut eða atferli sem hefur merkingu, sem og tengsl milli 

þess sem færir fram og þess sem er notandi eða viðtakandi framsetningar (Sperber, 

1996: 24, 33). Í því sambandi eru etnógrafíur dæmi um framsetningu. Þær eru ekki 

hlutlausar þar sem einhver gerir þær fyrir einhvern. Því hafa mannfræðingar ítrekað 

mikilvægi þess að markmið rannsókna séu vel ígrunduð með tilliti til þeirra sem 

rannsóknin fjallar um sem og þeirra sem framkvæma hana (Lassiter, 2005). 

Dan Sperber (1996) bendir á að framsetning sé tvíhliða. Í fyrsta lagi það sem 

beinist að einstaklingum og því hvernig hann eða hún færir sjálfan sig fram í 

félagslegum tengslum með tilliti til skoðunar, fyrirætlana eða þess sem menn velja 

eða eru hliðhollir. Almennar framsetningar eru síðan tákn samfélags, í tungumáli sem 

og atferli, myndum og textum, það er að segja samfélagsform sem vísar í tiltekið 

samfélag. Í kjölfarið bendir Dan Sperber á að með því að gefa sér að fólk túlki 

framsetningu samfélags í ýmsu formi verður að gera ráð fyrir undirliggjandi kerfi sem 

þar býr að baki, það er að segja tungumáli, hugmyndafræði og svo framvegis 
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(Sperber, 1996). Fræðimenn eru þó síður en svo sammála um hvar skilin liggja milli 

einstaklings og samfélags með tilliti til merkingar (Linger, 2005). Hvað er persónuleg 

merking og hvað er samfélagsins? John og Jean Comaroff hafa lagt áherslu á að 

rannsaka framsetningu samfélagsins eða hin ýmsu merkingarbæru form þess með 

hliðsjón af atferli og meðvitund einstaklinga. Það telja þau vænlegast til að skýra 

félagslega framvindu en það telja þau hins vegar einstaklingsbundna túlkun ekki gera 

(Comaroff og Comaroff, 1991: 391).  

 Á níunda áratug síðustu aldar urðu straumhvörf í mannfræði sem kennd hafa 

verið við það að „skrifa um menningu” (e. writing culture). Ýmsir mannfræðingar 

bentu á hið ómögulega við að skrifa um menningu annarra. Fræðimenn lögðu áherslu 

á að þekkingarmótun væri ávallt tengd valdaþáttum, afstöðu og stjórnmálum (Smith 

og Riley, 2009). Menningunni væri ekki hægt að gera tæmandi skil með lýsingu eða 

túlkun mannfræðingsins, vegna þess að sá, sem túlkar, hefur aldrei sama sjónarhorn. 

Samfélag eða menning er ekki hlutur, bendir James Clifford á (1986:19) í 

ritgerðasafninu og tímamótaverkinu Writing Culture. Þar var kveðið skýrt á um að 

ekki sé mögulegt að lýsa eða túlka á tæmandi hátt um heilu samfélögin. Vegna þess 

að túlkun merkingar er ávallt háð samhengi, tíma og stöðugt er tekist á (e. contested) 

um hana. Mannfræðingar væru því í hættu að hlutgera menningu með sínum 

lýsingum. Það gera þeir með því að skrifa um menningu sem hlut, merkingu sem 

síðan er færð yfir á atferli og gildismat fjölda fólks. Þetta vísar síðan í, að ógerlegt er 

að einfalda tilveru fólks á þann veg að skýra hana í tengslum við afmarkaðan hóp eða 

menningu (Smith og Riley, 2009). James Clifford telur síðan í framhaldi að þörf sé á 

að rannsaka framsetningu í samfélagi með það fyrir augum að afbyggja þá merkingu 

og það gildismat sem í henni felst (Clifford, 1986; Smith og Riley, 2009). Það 

sjónarhorn hefur gjarnan verið kennt við nýformgerðarhyggju.   

 John og Jean Comaroff (1991, 1992) beina rannsóknum sínum að táknrænu 

atferli. Táknrænt atferli, sem hefur merkingu með tilliti til samfélagsins eða 

menningar, er því tiltekið form af framsetningu (e. representation). Af þessari ástæðu 

og með hliðsjón að fyrrgreindum vandkvæðum telja þau skynsamlegast að leita svara 

í rannsóknum með greinandi atferli (e. analytic practice) að leiðarljósi. Þau telja að 

fyrrgreindur meinbugur um að hlutgera menningu þurfi ekki að hamla 

mannfræðingum sé þungi lagður í rannsóknir á atferli. Ef öll merking er túlkun og 

ágreiningsatriði í sífellt breytilegum heimi. Heimi sem aldrei stendur kyrr. Hvernig 

ætla fræðimenn þá að gera ráðandi hugmyndafræði skil og samfélagsformum sem 
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sagan hefur skapað og lifir stundum um aldir meðal fólks? Hvers vegna ná sumir 

hópar yfirráðum, jafnvel fámennir, yfir fjölmennum samfélögum, þar sem 

hugmyndafræði þeirra hefur verið meðtekin, spyrja John og Jean Comaroff (1991: 

384). Hér ættu mannfræðingar að gera tilraun til þess að skýra bæði eigin samfélög og 

annarra í sögulegu og pólitísku sambandi. Það er einmitt það, sem þau leggja sig fram 

við, með ýmsum tjáningabærum formum samfélaga og framsetningar (e. 

representation) þeirra. John og Jean Comaroff leggja þó áherslu á að skýra athafnir 

einstaklinga og mótun hugmyndafræði með hliðsjón af gagnrýni póstmódernista og 

nýformgerðahyggju (Comaroff og Comaroff, 1991, 1992).  

 

Habitus; atbeini og samfélag  

Atferli einstaklinga er því veigamikill þáttur í kenningaramma John og Jean Comaroff 

(1991, 1992). Táknrænt atferli og greining á því er þungamiðjan í kenningum þeirra 

sem eiga rætur í kenningum Karl Marx og Max Weber en einnig eins og fyrr var bent 

á, í veigamiklu tilliti í kenningum Pierre Bourdieu. Þetta eru kenningar hans um svið 

(e. field) og síðast en ekki síst um habitus. Bourdieu lagði sitt lóð á vogarskálarnar í 

félagsvísindum með því að sýna fram á nauðsyn þess að ímyndun fræðimanna um 

formgerð samfélaga væri sannreynd með rannsóknum á notkun þessara félagslegu 

forma á jörðu niðri, hjá einstaklingum í þeirra atbeina (Moore og Sanders, 2007). Það 

gerði hann með því að færa þungann í rannsóknum bæði frá formgerð samfélagsins 

sem og huglægri reynslu yfir í áherslu á líkama og atferli (Smith og Riley, 2009).  

 Á eftirfarandi veg greinir Pierre Bourdieu (1977) frá hugtakinu habitus í 

Outline of a Theory of Practice. Habitus sér Bourdieu sem „lífseigt form eða kerfi 

umbreytanlegra tilhneiginga, mótuð formgerð með tilliti til þess að virkja og byggja 

upp, það er grunnþemu í mótun og skipulagningu atferlis” (Bourdieu, 1977: 72). Þetta 

mætti einnig skýra sem líkömnuð þekking eða tilhneiging í atferli og lífstíl eða 

heimsmynd sem brýst fram í atferli sem og metnaður eða væntingar í starfi. 

Samkvæmt Smith og Riley (2008) gaf skilgreining Bourdieu á habitus kost á túlkun 

því að þær voru sveigjanlegar. Þó lagði Bourdieu áherslu á að habitus væri ekki 

byggður á skynsemi en væri frekar eins og hvati til atferlis í eina eða aðra áttina, hvati 

sem oftar en ekki væri því ómeðvitaður (Smith og Riley, 2008). 

Habitus var því tæki til þess að skoða bæði hvernig staðföst eða lífseig viðhorf 

eða hefðir brutust fram í daglegu atferli. Nátengt þessu hugtaki um einstaklinginn og 

atferli hans eru hugtök Bourdieu um félagslegt svið (e. field) og menningarlegt 
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auðmagn (Smith og Riley, 2009). Tilteknar tilhneigingar (e. dispositions) eru því 

bundnar vissum vettvangi (Lahire, 2003). Þessi hugtök eru gagnleg við að skoða og 

rannsaka atferli einstaklinga með tilliti til þekkingar, hugmyndafræði og gildismats í 

samfélagi og hafa verið mikið notuð í félagsvísindum (Lahire, 2003). Þessar 

myndlíkingar Boudieu um manninn og atferli hans er eru tiltekinn undirstaða  

kenninga John og Jean Comaroff (1991, 1922) þótt þau byggi ofan á þessar kenningar 

og nýti sér jafnframt fræðastörf fjölmargra annarra félagsvísindamanna. Hugtök 

Pierre Bourdieu voru tilraun til að tengja saman atbeina og samfélagsform og voru 

hugsuð sem andsvar við formgerðarhyggju sem og fyrirbærafræðinni og túlkandi 

mannfræði (Harker, Mahar og Wilkes, 1990). Hér eru athafnir í tengslum við 

stofnanir og samfélagslega merkingu eins og talað mál er í tengslum við samvirkni 

tungumálsins; málfræðireglur og orðaforða benda John og Jean Comaroff á (1992). 

Líkaminn er miðill þekkingar og gildismats í samfélagi á sambærilegan hátt og fólk 

notar formgerð tungumáls og þekkingarbrunn þess í mæltu máli. 

 

Um samfélagslegar breytingar 

Hugmyndafræði sprettur ávallt upp í tilteknu pólitísku og sögulegu samhengi en hún 

er einnig breytingum háð (Comaroff og Comaroff, 1992). Þó að sumar hefðir virðist 

hafa lifað um aldur og ævi breytast öll samfélagsform með tíð og tíma. Stundum 

gerist það hægt og stundum hratt. Með tilliti til þessa rannsaka John og Jean Comaroff 

samfélagslegar breytingar með það fyrir augum að skýra viðkomandi breytingar á 

tilteknu tímaskeiði, síðast en ekki síst með tilliti til valdaþátta enda er nýlendustefna 

síns tíma og afleiðingar hennar vettvangur þeirra. Kenningarnar byggja á rannsókn á 

Twana fólkinu í Suður-Afríku og samskiptum þess við trúboða breska heimsveldisins 

og þær afleiðingar sem þau samskipti höfðu á menningu og gildismat beggja hópa. 

Þrátt fyrir viðnám, mótmæli og tiltekna endursköpun vestræns gildismats þá urðu 

gífurleg umskipti á samfélögum Twana fólksins í Suður-Afríku. Á þessum tíma varð 

til ný heimsmynd og ráðandi hugmyndafræði (e. hegemony) hjá Twana fólkinu.  

Markmið Comaroff og Comaroff (1991, 1992) var að skýra hvernig gildismat 

og hegðun þessa fólks breyttust. Til þess nota þau meðal annars skjalasöfn og 

sögulegar heimilir. Það eru áhrif þessa samskipa sem þau hafa áhuga á skýra með 

tilliti til fyrrnefna breytinga. Í skýrslum og öðrum sögulegum gögnum rekja þau 

tiltekin ágreiningsmál sem varða gildismat þessara hópa. Þó svo að þau leggi áherslu 

á athafnir er ljóst að þau leita uppi hugmyndir og félagslegan hvata að baki 
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samfélagslegra breytinga. Hugmyndir og meðvitund leikmanna eru því aldrei alveg 

aðskilin atferli þeirra. Í kjölfarið útskýra þau á mjög sannfærandi máta hvernig atferli 

er misjafnlega meðvitað. Það er þeirra aðferð til að rannsaka atbeina og 

samfélagslegar breytingar (Comaroff og Comaroff, 1991). Leikmenn eru ekki alltaf 

ósjálfráða og ómeðvitaðir hvað varðar  hugmyndafræði eða gildismat samfélags í sínu 

atferli. Þeir eru einnig meðvitaðir og verkefnamiðaðir (Ortner, 2006). Það, sem hefur 

verið vanrækt, er að leikmenn eru líka misjafnlega meðvitaðir, það er að segja 

meðvitund er ekki eingöngu viðvarandi eða fjarverandi (Comaroff og Comaroff, 

1991). Þó ber að ítreka að John og Jean Comaroff skýra ekki meðvitað atferli 

einstaklinga og framsetningu á sjálfinu í félagslegum samskiptum, eins og til dæmis 

kenningar Erving Goffman eru þekktar fyrir (Smith og Riley, 2009). Því þau leggja 

ekki áherslu á túlkandi þætti, heldur telja samfélagslega merkingu hvíla í atferli og 

framkvæmd (Comaroff og Comaroff, 1992). 

Hins vegar eru kenningar John og Jean Comaroff (1991,1992) ágætt tæki til að 

skýra hvernig átta hönnuðir nota hugmyndafræði samfélagsins í rannsókninni 

Þjóðlegrar fyrirmyndir. Þrátt fyrir margvíslega túlkun beindu allir hönnuðir atferli 

sínu að tveimur samfélagsformum. Atferli hönnuðanna beinist að neyslu samfélagsins 

með því að móta verslunarvarning. Verslunarvaran er almennt samþykkt 

samfélagsform (Comaroff og Comaroff, 1992). Atferli hönnuðanna beinist einnig að 

hugmyndum samfélagsins um þjóðerni í notkun þjóðlegra tákna. Þekking og gildismat 

samfélagsins brýst því fram í habitus þessara hönnuða, atferli sem virðist í 

meginatriðum ómeðvitað. Þó var eins og hönnuðirnir væru ekki vissir í sinni sök því 

að stundum urðu þeir tvísaga í túlkun sinni. Stundum gætti mótsagna varðandi 

hugmyndir samfélagsins og stundum gætti tiltekins andófs í túlkun þeirra. Þó voru hér 

ekki skýr þemu þvert á viðtölin, markaðsetningu eða hluti. Þegar upp var staðið 

beinist atferli hönnuðanna þó að fyrirliggjandi samfélagsformun, eins og greint hefur 

verið frá. Samfélagsform eru tilvísun í gildismat samfélagsins og því táknrænt atferli 

leikmanna (Comaroff og Comaroff, 1991). 

Við tilteknar aðstæður fara táknmyndir (e. signs and symbols) samfélagsins á 

flug og afstaða leikmanna gagnvart þeim styrkist (Comaroff og Comaroff, 1991). Með 

öðrum orðum er tekist á um viðhorf og gildismat í orðræðu og atferli. Þegar 

endurskoðun á sér stað skipta valdaþættir miklu máli í því sem verður viðtekið. Það er 

í þessu rými sem það ræðst hvaða viðhorf eða atferli verður ráðandi (Comaroff og 

Comaroff, 1991). Í hönnunargeiranum á hér á landi á sér stað gerjun um þessar 
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mundir. Nýtt starfsvið er að festa rætur í íslensku samfélagi og hönnuðir leita svara 

við spurningunni: Hvað er Íslensk hönnun? Verkefni Hönnunarmiðstöðvar er að 

kynna íslenska hönnuði á erlendum vettvangi en einnig og ekki síður að auka vægi 

greinarinnar innanlands og virkja „skapandi greinar” á tímamótum í íslensku 

samfélagi eins og greint er frá á vefsíðu stofnunarinnar (Hönnunarmiðstöð, e.d).   

Erfitt er að spá fyrir um hvernig íslensk hönnun þróast en um þessar mundir er 

notkun íslenskra táknmynda áberandi. Sú gerjun á sér ekki stað í félagslegu tómarúmi, 

heldur tengist náið markmiðum Íslendinga og stefnumörkun í samskiptum við aðrar 

þjóðir. Stefnumörkun sem tengist meðal annars efnahaglegri hagsæld í kapitalísku 

hagkerfi samtímans og efnahaglegum samskiptum (Stefán Ólafsson, 2005). Þar liggur 

þjóðerni á mörkum sjálfsmyndar og menningar og umbreytingar eiga sér á 

alþjóðavettvangi (Comaroff og Comaroff, 2009: 1). Þjóðernisvitund rennur í 

sívaxandi mæli saman við efnahag daglegs lífs, hlutgerð í neyslu og verslunarvarningi 

í neyslusamfélögum nútímans, allt frá Suður-Afríku til Skotlands til frumbyggja 

Norður-Ameríku (Comaroff og Comaroff, 2009). Sú þróun á sér einnig stað hér á 

landi. Tinna Grétarsdóttir (2002) túlkar notkun íslenskrar menningar og náttúru sem 

sýndarsýningu landsins. Sú sýning landsins birtist á vettvangi fjölmiðla sem ímyndað 

samfélag (Anderson, 1983) til að lokka erlenda ferðamenn til landsins (Tinna 

Grétardóttir, 2002). 

Nú verður fjallað um ýmsar kenningar um atbeina einstaklinga áður en gerð 

verður ítarlegri grein fyrir kenningum John og Jean Comaroff (1991, 1992) um 

atbeina, meðvitund, hugmyndafræði og þjóðerni. Það er gagnlegt til að búa þeim 

kenningum umgjörð. 

 

Mótun merkingar 

Greining á notkun á þjóðlegum táknum var áhugaverð til að varpa ljósi á skörun 

persónulegra sjónarmiða við samfélagslega þætti. Það var þó áskorun að tengja 

persónulega túlkun við samfélagsleg form. Ýmsar kenningar hafa komið fram á 

sjónarsviðið sem gera tilraun til samþætta atbeini einstaklinga og samfélagslega 

formgerð. Sumir fræðimenn leggja áherslu á einstaklinginn og túlkandi þætti, aðrir á 

orðræðu, vald og stofnanir. Um þessar mundir taka flestir fræðimenn þó að einhverju 

marki tillit til beggja þátta (Smith og Riley 2009). Þó greinir menn á um hvaðan 

samfélagsleg merking sprettur og áherslurnar eru ólíkar (Moore og Sanders, 2006). 

Býr hún í einstaklingnum í túlkandi ferli í félagslegum samskiptum eða er hana í 
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einhverjum skilningi að finna fyrir utan manneskjuna? Ef hún liggur á báðum 

vígstöðum, þá hvar? (Linger, 2005; Sperber, 1985).  

Ein birtingarmynd þessa samruna í félagsvísindum síðustu áratugina er aukin 

áhersla á ferli (Eriksen, 2001). Hugtakið lýsir flæði og félagslegri framvindu, þar sem 

félagsvísindamenn ímynda sér manneskjuna sem virka einingu. Rannsóknir á orðræðu 

má að vissu leyti einnig tengja þessari þróun þar sem orðræða er rannsökuð sem 

lifandi form, þar sem fólk er að einhverju marki virkir þátttakendur (Linger, 2005). 

Sumum hefur þó fundist aukinn áhugi fræðimanna á atbeina ganga of langt (Comaroff 

og Comaroff; Orthner, 2006), með tilliti til túlkandi sjónarmiða. Sherry Ortner (2006) 

bendir á kenningar um táknræn samskipti sem dæmi. Hér er meðal annars horft til 

heimspeki fyrirbærafræðinnar sem hefur haft margvísleg áhrif innan mannfræðinnar 

(Smith og Riley, 2009). Sumir fræðimenn vísa hins vegar í fyrirbærafræðina sem 

þekkingarfræðilegan grundvöll eigindlegra rannsóknaraðferða (Taylor og Bogdan 

(1984). Þá eru fræðimenn eins og John og Jean Comaroff ekki á eitt sáttir um að 

þekkingarlegur grundvöllur einstaklinga liggi eingöngu í beinum félagslegum 

samskiptum, óháð sögu og samfélagslegri merkingu (Comaroff og Comaroff, 1992). 

 Í tengslum við þessi sjónarmið John og Jean Comaroff (1992), þá telur Sherry 

Ortner (2006) að kenningar um táknræn samskipti hafi verið ágætt mótvægi við þá 

hefð innan mannfræðinnar í sögulegu tilliti að rannsaka manneskjuna út frá 

samfélaglegri formgerð. Hins vegar aðhyllist hún þann kenningararm sem á íslensku 

mætti kalla kenningar um atferli og framkvæmd og hún nefnir Practice theory á 

enskri tungu. Sherry Ortner vísar í frumkvæði félagsvísindamanna eins og Pierre 

Bourdieu, Marshall Shalins og Anthony Giddens við að samþætta atbeina einstaklinga 

við samfélagið með því að leggja þunga í að rannsaka atferli einstaklinga. Atferli er í 

þessum kenningum eins og í kenningum John og Jean Comaroff (1992), miðjan sem 

unnið er útfrá. Með þessum kenningum er áherslan að vissu leyti færð yfir á 

einstaklinginn með því að líta á líkamann sem virka einingu í félagslegu samhengi, 

bæði meðvitaðan og verkefnamiðaðan sem og ómeðvitaðan í sínu atferli (Ortner, 

2006). Þó væri hægt að ímynda sér að hér væri að einhverju leyti komin fram á 

sjónarsviðið enn önnur haftakenning þar sem líkaminn tekur völdin í félagslegu 

samhengi yfir ósjálfráða einstaklingum sem eru fastir í viðjum vanans.  

Með einum hætti er hér deilt um að hve miklu leyti manneskjan gerir sér grein 

fyrir athöfnum sínum og í öðru lagi að hve miklu leyti merking í samfélagi mótast í 

tengslum við atferli manneskjunnar og túlkun (Ortner, 2006). Til að renna styrkari 
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stoðum undir þetta er gagnlegt að skoða aftur kenningar um táknræn samskipti. Einn 

helsti talsmaður kenninga um táknræn samskipti er Herbert Blumer. Samkvæmt 

kenningum hans bregst fólk við öðru fólki og hlutum á grundvelli þeirrar merkingar 

sem aðrir setja í hluti og annað fólki í félagslegum tengslum (Taylor og Bogdan 

(1984). Þetta er sjónarhorn sem fjölmargir félagsvísindamenn gætu sammælst um 

(Smith og Riley 2009). Herbert Blumer (1969: 3) telur hins vegar að sú merking, sem 

um ræðir, verði til í félagslegum samskiptum. Með því er lögð fram kenning sem 

leggur ofuráherslu á hvernig fólk skapar og notar merkingu í félagslegum samskiptum 

á kostnað fyrirliggjandi gilda og menningarbundinna áhrifa (Smith og Riley, 2009). 

Ef merking brýst eingöngu fram í beinum samskiptum, hvernig skýra menn þá hefð 

og sögulega mótaða merkingu? Þekkt er gagnrýni Pierre Bourdieu á túlkunar 

mannfræði og áherslu á sjálfsmeðvitund einstaklinga í merkingarbærum veruleika. 

Bourdieu taldi of mikinn þunga vera settan í túlkandi þætti. Þetta gerði það að verkum 

að félagsvísindin voru ekki að beina athyglinni að því að félagslíf væri að stórum 

hluta bundið athöfnum sem vísa í samfélagsleg form og hefðir en ekki persónulega 

merkingu einstaklinga eða tjáningu þeirra (Eriksen, 2001: 92).  

Kenningarrammi Pierre Bourdieu (1977) á félagslegum veruleika er þó ekki 

tæmandi uppspretta tækja og tóla við að skýra félagslíf. Þessar kenningar hafa verið 

gagnrýndar fyrir að vera illa til þess fallnar til þess að skýra samfélagslegar breytingar 

(Smith og Riley, 2009).  Líklega væri hægt að vísa í fjölmarga aðra 

félagsvísindamenn sem gera tilraunir til að samþætta einstakling og samfélag en þá 

sem hér hafa verið nefndir. Kenningar Anthony Giddens eru til dæmis athyglisverðar 

fyrir að hafa gert vitund einstaklinga skil. Í því sambandi telur hann félagslíf vera 

samsafn meðvitaðra athafna. Í hans huga er formgerð ímynduð tilvera fólks sem lifir í 

eigin huga og minningum og er eins hvetjandi og það er letjandi til atbeina (Smith og 

Riley, 2009: 137). Formgerð samfélags er bæði miðill og úrvinnsla í atferli. Hér er 

vísað í megináherslur í kenningum Giddens um structuration. Það sem þessir 

fræðimenn eiga sameiginlegt eru tilraunir til að nýta sjálf einstaklinga, á einn eða 

annan veg sem tæki til að færa fram kenningar um atbeina í tengslum við menningu 

(Smith og Riley, 2009: 140).  

Sýn Anthony Giddens á félagslíf er fyrir margt athyglisverð en þau hugtök, 

sem Pierre Bourdieu hefur fært félagsvísindamönnum, hafa hins vegar verið meira 

notuð sem skýringartæki í rannsóknum (Smith og Riley, 2009). Hér er vísað í hugtak 

Pierre Bourdieu um habitus og samfellda hugmynd um félagslega tilhneigingu (e. 



29 

disposition) sem stuttlega hefur verið fjallað um. Hugmyndin um dispostion eða það, 

sem hér er kallað félagsleg tilhneiging, er talsvert notað í rannsóknum. Þessi tengsl 

hafa þó lítið verið sannreynd (Lahire, 2003). Það sem Bernard Lahire (2003) bendir á 

er að félagsvísindamenn noti þessi hugtök til að tengja manneskjuna við félagslegt 

samhengi í almennum og víðum skilningi. Lahire hvetur félagsvísindamenn til að nota 

hugtakið í þeim tilgangi að draga fram fjölbreytni félagslegrar tilhneigingar  í atferli 

(e. plurality of dispositions). Með því væri gerð tilraun til að gera hinum ýmsu 

félagslegu hliðum samfélagsins skil, vettvöngum og samhengi. Annað væri fullmikil 

einföldun á tilhneigingu einstaklinga í hegðun og félagslegu atferli. (Lahire, 2003). 

Moore og Sanders (2007) benda á að í raun þá hafi félagsvísindin takmarkaða 

þekkingu á því hver raunveruleg tengslin eru á milli gildismats og athafna. Lahire 

telur að félagsvísindamenn þurfi að leiða hugann að því hvar og hvernig þeir ákvarða 

hvað sé félagsleg atferli. Í þessu sambandi hvetur hann til rannsókna á félagslífi 

einstaklinga, með tilliti til sálfræði sem og félagsfræði (Lahire, 2003).  

Þetta beinir líklega umfram annað athyglinni að því hve vandsamt er að tengja 

sjálfið við kenningar í félagsvísindum. Sumir fræðimenn (Cohen, 1994) hvetja 

kollega sína til þess að taka sjálf einstaklinga alvarlega í sínum rannsóknum en aðrir 

tortryggja slíkt. Enn aðrir velta því fyrir sér hvort tímabært sé að færa fram kenningar 

um huglægni og á hvað forsendum slíkt gæti gerst (Biehl, Good og Kleinman, 2007). 

Þrátt fyrir ágæti kenninga John og Jean Comaroff (1991) er eins og markmið þeirra sé 

ekki að ná utan um sjálfið í kenningaramma sínum. Þau útskýra það á þann veg að 

það sé ekki þeirra viðfangsefni að rannsaka mótun merkingar í daglegum samskiptum. 

Merking sem er hverful, einstaklingsbundin og festir ekki rætur í samfélagi (Comaroff 

og Comaroff, 1991). Þrátt fyrir vandkvæði þess að tengja sjálfið og einstaklinginn við 

samfélagið virðast fræðimenn á eitt sáttir að félagsleg sérstaða sé til, þótt ekki sé með 

því einu að rannsaka eða skrifa um þessa menningu og hina, þennan þjóðernishóp eða 

annan. Félagsvísindamenn leitast þó við að skýra félagslíf með hugtökum þar sem 

sjálfið kemur með ýmsum hætti við sögu. 

Hér var gerð tilraun til að gefa innsýn í erfiðleika þess að huga að 

margbreytileika manneskjunnar, samhliða því að skýra eða varpa ljósi á 

menningarlega sérstöðu og mótun hennar með tilliti til þess að hér verður greint frá 

rannsókn sem tekur tillit til menningarlegrar sérstöðu. Það er íslensks þjóðernis og 

hvernig táknmyndir þess eru notaðar í hönnun. Að auki var gerð tilraun til að varpa 

ljósi á hvernig ýmsir fræðimenn takast á við mótun sérstöðu í félagslegu samhengi, 
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með því að samþætta atbeina og félagslega merkingu til að skýra félagslega 

framvindu. Ýmsir leggja áherslu á túlkun manneskjunnar í félagslegum samskiptum 

og telja félagslíf spretta fram og úr viðjum slíkra samskipta. Félagslíf felist í slíkum 

samskiptum og túlkun hvers og eins þáttakanda. Aðrir félagsvísindamenn telja þessa 

sýn á félagslífi einföldun og leggja áherslu á að samþætta atbeina einstaklinga í 

tengslum við hugmyndafræði eða orðræðu.   

 

Vitund og athafnir  

Margt af því sem fólk tekur sér fyrir hendur dags daglega er sjálfgefið og vanabundið 

(Bourdieu, 1977). Við sækjum vinnu, kaupum í matinn og kaupum okkur nýjar flíkur, 

kannski án þess að leiða hugann að því hvað við gerum eða hvað hér liggur að baki. 

Við búum í neyslusamfélagi og það er daglegur veruleiki. Aðrar athafnir fanga athygli 

okkar, við horfum, hlustum og hugleiðum. Í rannsóknum sínum á hugmyndafræði, 

atferli og samfélagslegum breytingum telja John og Jean Comaroff (1991) að vitund 

gegni miklu hlutverki bæði varðandi það að halda í og endurnýja gildismat eða 

þekkingu. Hér verður greint frá því hvernig þau sjá fyrir sér tengsl vitundar og 

athafna. Hvort tveggja flæðir fram í nánum tengslum við hugmyndafræði og 

félagslega framvindu (Comaroff og Comaroff, 1991). 

 John og Jean Comaroff (1991: 391) telja að hugmyndir vestrænna 

félagsvísindamanna um vitund séu undir áhrifum tvíhyggju Decates. Því er stutt í 

skilgreiningar á vitund sem annaðhvort sönn eða ósönn, fjarlæg eða til staðar. Þetta er 

hins vegar ekki raunin að þeirra mati. Vitund einstaklinga er oftar en ekki staðsett á 

rófi milli þessara póla. Hér vísa þau í algenga notkun og skilning á hugtakinu en 

benda þó á að sálfræðin, sem fræðigrein, sé hugsanlega undanskilin þessum áherslum. 

Að auki benda þau á að nýmarxistar á borð við Antonio Gramsci hafi lengi gagnrýnt 

þessa tvíhliða sýn á vitund. Það er því einföld sýn á félagslíf, að þeirra mati, að sjá 

fyrir sér einstaklinga sem eru ávallt meðvitaðir í sínum athöfum, að túlka og að sníða 

til merkingu í félagslegum tengslum. Eða að sjá fólk fyrir sér sem er eingöngu bundið 

vana og ósjálfrátt í faðmi hugmyndafræðinnar. Oftar en ekki er meðvitundin á rófi 

milli andstæðra póla. John og Jean Comaroff (1991) telja þetta rými afar gjöfult fyrir 

félagsvísindamenn þegar þeir skýra og skoða atbeina. 

Fræðimenn hafi þó lengi notað hugtakið um meðvitund til þess að vísa í 

þekkingu þar sem þekking geymist en er ekki leið að þekkingu (Comaroff og 

Comaroff, 1991). Þegar umrót á sér stað í samfélagi, færist það sem var undir yfirboði 
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upp að yfirborði og nær vitund einstaklinga. Fólk er að einhverju marki með augun 

opin og skynjar hreyfingu í samfélaginu en getur þó ekki gert grein fyrir henni eða 

gert henni skil. Á sama hátt geta hugmyndafræðileg átök tekið á sig nýja mynd og 

færst niður undir yfirborð meðvitaðra samskipta. Sum form samfélagsins hvíla lengi 

undir yfirborðinu, jafnvel öldum saman. Þau hafa lifað svo lengi með fólki að það 

lítur á slík form sem óháð sögunni eða sem tilveruna sjálfa. Önnur lifa í orðræðu fólks 

og er síðan jafnvel  varpað fyrir róða. Þetta rými þar sem skynjun og hugmyndir um 

félagslega þætti eru óljós og gerir fólki erfitt að henda reiður á þeim umbreytingum 

sem eiga sér stað.  Comaroff og Comaroff telja slíkt afar auðugan vettvang til 

rannsókna. Hér mótast ný samfélagsform sem eru samspil formgerðar og efniviðar, 

forms og innihalds (Comaroff, Comaroff, 1991, 1992).  

 

Hugmyndafræði og menning 

Fyrrgreind sýn á meðvitund og atferli er samofin hugmyndafræði. Hreyfing á 

gildismati og formum samfélagsins spannar sama skala og vitund einstaklinga 

samkvæmt kenningum John og Jean Comaroff (1991). Þetta gengur hönd í hönd. 

Hugmyndafræði er alltaf breytingum háð hvort sem hún liggur undir yfirborði, nálægt 

því eða er hluti af lifandi orðræðu. Þessar kenningar Comaroff og Comaroff gefa 

haldgóða skýringarmynd af samfélagi og hvernig félagsleg framvinda er samspil 

hugmyndafræði og meðvitundar og síðast en ekki síst með tilliti til menningar.  

(Comaroff og Comaroff, 1991). 

 Fræðileg nálgun John og Jean Comaroff (1991) byggist meðal annars á 

marxískum grunni. Þau benda á að Marxistar hafi lengi verið gagnrýndir fyrir að 

vanrækja menningarhugtakið. Ef marxistar hafa verið gagnrýndir fyrir að hafa 

vanrækt menninguna með því að gefa vitund og merkingu takmörkuð skil, hafa 

marxistar vissulega gagnrýnt mannfræðinga fyrir að skilgreina menningu sem 

hlutlausa og óháða sögunni (Comaroff og Comaroff, 1991: 386). Skilgreiningar 

fræðimannanna taka því mið af hugmyndafræði en vísa gjarnan í samfélagslega 

merkingu þegar þau greina frá sinni sýn á menningu. Þau nota orðið semantics, orð 

sem þýtt hefur verið á íslensku sem merkingarfræði. Menning er því merkingarbær 

vettvangur þekkingar og tákna í tungumáli og athöfnum. Þau nota hugtakið 

menningarsvæði (e. cultural field), til að leggja áherslu á að um er að ræða flæðandi 

rými tákna og samskipta. Menningarsvæði sem ekki verður skýrt afmarkað með tilliti 

til merkingar (Comaroff og Comaroff, 1991: 391). Til þess að tákn öðlast gildi í 
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samfélaginu þurfa slík form að vera tjáningarbær. Það er að segja fólk þarf að eiga 

kost á að nota þau í samskiptum benda Comaroff og Comaroff á (1991). Einfalt dæmi 

væri þekkingarbrunnur tungumálsins. 

 Það er hér sem hugmyndafræðin kemur við sögu með tilliti til menningar 

(Comaroff og Comaroff, 1992). Með henni skýra John og Jean Comaroff valdið, það 

afl sem gefur þessum merkingarbæru formum meðbyr. Aflið sem velur formin og 

knýr þau fram í félagslegu og sögulegu samhengi. Menningin er því eins konar 

brunnur merkingar í samfélaginu sem lifir og hrærist með hugmyndafræðinni. 

Comaroff og Comaroff (1991) nota því hugtakið um hugmyndafræði til að skýra 

félagslega framvindu og hreyfingu á merkingu í samfélagi með tilliti til valdaþátta. 

Því er vert að undirstrika að menning og hugmyndafræði er ekki það sama með tilliti 

til þeirra skýringa sem þau gefa á félagslífi (Comaroff og Comaroff, 1992). 

 Á sambærilegan máta og vitund einstaklinga gagnvart táknrænu atferli er á 

rófi milli tveggja póla, þá er hugmyndafræðin tvíhliða og á rófi á milli tveggja póla. 

Önnur hlið hugmyndafræðinnar er hin þöglu form samfélagsins. Í þeim skilningi að 

menn deila ekki um þau. Það er gildismat sem brýst fram í atferli sem sjálfgefið og 

ráðandi. Hér nýta John og Jean Comaroff (1992) sér hugtak Antonio Gramsci um 

ráðandi hugmyndafræðilegt afl í samfélagi eða það sem þekkt er á enskri tungu sem 

hegemony. Hugtak Gramsci telja þau gagnlegt til að skýra tengsl milli valds og 

menningar. Þau meta hugtakið sem opið og sveigjanlegt til notkunar, þar sem Antonio 

Gramsci hafi sjálfur ekki skilgreint það á afgerandi hátt (Comaroff og Comaroff, 

1991). Hegemony, með tilliti til vitundar, er það afl sem er meira ómeðvitað. Þetta eru 

þau samfélagsform sem fólk beinir athöfnum sínum að í hversdeginum án þess að 

hugleiða hverju sinni hvað í þeim felst. Þetta eru samfélagsform eins og 

verslunarvaran, tungumálið og þekkingarfræðilegur grunnur samfélagsins (Comaroff 

og Comaroff, 1991). Hin hliðin á hugmyndafræðinni tengja þau við hugtak Karls 

Marx um hugmyndafræði (e. ideology) en ítreka þó að hér sé ekki um að ræða 

knýjandi afl yfirstéttar, heldur hinna ýmsu samfélagshópa. Þessi hlið á 

hugmyndafræðinni er meira á yfirborðinu á sambærilegan hátt og orðræða, í þessu 

umhverfi eiga sér stað meira meðvituð tjáskipti um gildismat og lífsýn. Hegdemony 

sem ráðandi hugmyndafræði er eins og tungumálið sjálft, málfræði og 

merkingarbrunnur þess. Hugtak Karls Marx um hugmyndafræði stendur hins vegar 

fyrir talað mál í samfélaginu, sem vettvangur tjáskipta. Samfélagið og menning þess 

er hvort tveggja, tungumálið sjálft og talað mál (Comaroff og Comaroff, 1991). 
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Samfélag og saga 

Það sem John og Jean Comaroff (1991, 1992) hafa sett sér er að skýra lífsseig form 

samfélags og breytingar á þeim með tilliti til sögulegra áhrifa, menningar og 

hugmyndafræði. Þetta gera þau með því að skoða áhrif eins þjóðernishóps á annan. 

Þungamiðja þessara rannsóknaraðferðar er táknrænt atferli, þekking, hugmyndir og 

gildismat samfélagsins sem eru tjáð í gegnum táknrænt atferli. Með þessu telja þau sig 

vera að skoða form samfélagsins en ekki huglæga merkingu þess. Þó gera þau tilraun 

til að skýra atbeina með vitund í nánum tengslum við breytingar á hugmyndafræði. 

Meðvitund gagnvart samfélaginu er oftast á rófi milli andstæðra póli en ekki 

annaðhvort fjarverandi eða nærverandi. Fólk skynjar breytingar en gerir sér þó ekki 

alltaf alveg grein fyrir í hverju þær felast. Með því að leggja áherslu á táknrænt atferli 

telja John og Jean Comaroff sig geta skoðað og skýrt breytingar á samfélagi án þess 

að vera bundin af túlkandi þáttum sem eru að þeirra mati síbreytileg (Comaroff og 

Comaroff, 1992).  

 

 

ÞJÓÐERNISHYGGJA EÐA ÞJÓÐERNISVITUND? 

Á þjóðernisvitund djúpstæðar rætur í sögu þjóðar eða er það ofar öðru pólitískt og 

félagslega mótað? Kenningar John og Jean Comaroff (1992) um þjóðerni taka mið af 

hvoru tveggja. Þó leggja þau áherslu á að ekki sé um eðlislægt fyrirbæri að ræða, 

heldur félagslegt form sem hefur sammannlegar skýringar. Það, sem er mönnum 

sameiginlegt óháð tíma og samhengi, er flokkun og mótun merkingar í klassískum 

skilningi Emilie Durkheim og Marcel Mauss. Með hliðsjón af því er þjóðerni 

meðvitund sem er mótuð í pólitísku og sögulegu samhengi með tilliti til félagslegra 

tengsla milli félagslegra eininga (e. groupings). Hvernig hópar skapa merkingu sín á 

milli er síðan háð menningu og formgerð samfélaga. Þessar kenningar eru gagnlegar 

til þess að brjótast úr viðjum fyrrgreindra andstæðna þar sem þjóðerni er annað hvort 

eðlislæg sjálfsmynd eða hugmyndafræði (Comaroff og Comaroff, 1992). 

Undirstaða þessara sjónarmiða eru kenningar um hugmyndafræði, menningu 

og táknrænt atferli sem greint hefur verið frá í grundvallaratriðum. Kenningar 

Comaroff og Comaroff um þjóðerni stíga út fyrir þjóðernishugtakið sem afmarkað og 

bundið form með áherslu á meðvitund í félagslegum tengslum (Comaroff og 

Comaroff, 1992).   
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Orðræða fræðimanna  

Áður en greint verður frá kenningum John og Jean Comaroff (1992) um þjóðerni  

verða orðræðu fræðimanna gerð skil. Comaroff og Comaroff færa fram sínar 

kenningar meðal annars með hliðsjón af orðræðu fræðimanna um þjóðerni. Árið 1992 

þegar kenningar fyrrnefndra fræðimanna voru gefnar út benda þau á að 

félagsvísindamenn greini enn á um grundvallarþætti sem og skilning á hugtakinu. Í 

þessu sambandi spyrja þau hvort þjóðerni eigi að rannsaka í sjálfu sér sem félagslegt 

fyrirbæri sem þurfi útskýringar við? Eða er gagnlegra að nota hugtakið til að varpa 

ljósi á grundvallarþætti í mannlegri tilvist? (Comaroff og Comaroff, 1992: 49). Með 

þessar hugleiðingar að leiðarljósi verður stiklað á stóru um helstu ágreiningsmálin.  

 Vel þekktar eru flokkanir fræðimanna í tvær fylkingar með tilliti til rannsókna 

og kenninga um þjóðerni (Hutchinsson og Smith, 1996). Á enskri tungu hafa þeir 

verið nefndir instrumentalists, þá sem útskýra þjóðerni í megindráttum sem tæki í 

valdatafli einstaklinga og hópa og primordialists þá sem telja þjóðerni eiga rætur í 

sögu þjóðar (Hutchinsson og Smith, 1996). John og Jean Comaroff (1992: 50) greina 

frá því að sú kenning um tengsl þjóðernis við fortíðina sé að miklu leyti byggð á þeirri 

hugmynd að öll menningarsamfélög búi yfir eðlislægri tilfinningu um sjálfsmynd 

sína. Athafnir hópsins byggjast síðan á þessum grunni samkenndar (Comaroff og 

Comaroff, 1992).  

Í kjölfarið benda Comaroff og Comaroff (1992) á að þó að menningasamfélög 

hafi ávallt einhvern sjálfskilning þá sé hann undartekningarlaust byggður á 

samanburði í félagslegum tengslum. Að þeirra mati er ómögulegt að ímynda sér að 

þjóðfélagshópar hafi ekki gert sér grein fyrir siðvenjum hver annars fyrr á tímum. Hér 

benda þau á tótemisma og hvernig hinar ýmsu birtingarmyndir hans voru vísun í 

félagsleg tengsl; merking á félagslegum tenglum og eðli þeirra. En sú vitund var ekki 

sjálfsprottin heldur mótuð í félagslegum tengslum og í tilteknu sögulegu samhengi 

(Comaroff og Comaroff, 1992). 

En Primordialism hefur fengið mikla gagnrýni fyrir vanhæfni sína við að 

útskýra fyrrnefnd tengsl við fortíðina. Fræðimenn benda á skörun þess við aðrar 

sjálfmyndir og ólíkar birtingarmyndir háð samhengi (Hutchinsson og Smith, 1996). 

Richard Jenkins (1997) gerir tilraun til að varpa nýju ljósi á kenningar í þjóðerni og að 

leiða saman ólík sjónarmið að nokkru leyti. Að hans mati hafa forgöngu menn þessara 

andstæðu sjónarmiða einatt verið mistúlkaðir. Jenkins bendir á að Clifford Geertz sé 
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oftast nefndur í mannfræði þegar vikið er að kenningum primordialista þótt hugtakið 

komi upphaflega frá Edward Shils (Hutchinsson og Smith, 1996). Kenningar Geertz 

hafa verið túlkaðar háðslega á þann hátt að hann telji þær öflugu tilfinningar, sem 

hópar og einstaklingar beri til þjóðernis, séu ekki háðar félagslegu samhengi. Þrátt 

fyrir það hefur hann gert grein fyrir hlutverki menningar í að halda á lofti tilfinningum 

um þessi gefnu tengsl við fortíðina (Jenkins, 1997). Ennfremur hefur Geertz bent á að 

styrkur slíkra tilfinningatengsla og form þeirra sé breytilegt og háð einstaklingum, 

samfélagi og tímabili, þvert á það sem oft hefur verið gefið í skyn (Jenkins, 1997: 45). 

Að mati Jenkins gerir Geertz sér því fullvel grein fyrir því að það, sem er veigamest í 

þessu sambandi, er að einstaklingar og hópar líti á uppruna, tungu og menningu sem 

náttúrulegt fyrirbæri. Geertz er umhugað um það sem fólk trúir, skrifar Richard 

Jenkins (1997).  

Að auki bendir Jenkins á að jafnvel Fredrik Barth hafi verið sakaður um  

yfirsjón varðandi forn tengsl þjóðernis með því einu að vísa í þjóðerni sem 

grundvallarsjálfsmynd einstaklinga (Jenkins, 1997: 45) þegar flestir eru sammála um 

að það sé síður en svo megináhersla Barth að vísa í forn tengsl þjóðernis (Eriksen, 

2002: 53). Kenningar Barth hafa haft umtalsverð áhrif í mannfræði og orðið til þess 

að þjóðerni er ofar öðru skilgreint í félagslegum tengslum (Cohen, 1994). Þó gefa 

Comaroff og Comaroff (1992: 22) etnógrafíu Edmund Roland Leach;  Political 

Systems of Highland Burma frá 1954 þann heiður. Norski félagslegi 

mannfræðingurinn Barth (1969) taldi fræðimenn hafa vanrækt að rannsaka tengsl 

þjóðernishópa og eðli slíkra tengsla (Barth, 1969: 9). Lengi höfðu menn talið að 

mikilvægur þáttur í menningarlegri fjölbreytni væri landfræðileg og félagsleg 

einangrun í stað félagslegrar samsömunar og aðlögunar (Barth, 1969). Kenningar 

Barth hafa þó ofar öðru verið taldar skýra þjóðerni með formerkjum félagslegs 

samhengis og pólitískra þátta (Jenkins, 1997: 44).  

Þessi dæmi um orðræðu fræðimanna gefa vísbendingu um togstreitu sem 

loðað hefur við útskýringar á þjóðerni og sjónarhorn fræðimanna í þessum efnum.  

Það sem er hins vegar athyglisvert við kenningar Comaroff og Comaroff (1992) er að 

þeim tekst að sameina ofangreind sjónarmið með því að horfa á hugtakið með víðari 

linsu en fyrrnefndar fylkingar fræðimanna höfðu gert. Að þeirra mati er sannleika að 

finna í kenningum beggja fylkinga. Það gera þau með því að leggja áherslu á 

meðvitund í félagslegum tengslum. Það, sem mætti kalla ævafornt, er að félagsleg 

tengsl öðlist merkingu. Sú merking á síðan rætur samhliða í menningu og formgerð 
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samfélaganna. Þjóðernishópar hafa því löngum gefið samskiptum sínum merkingu í 

sögunni. Tótemismi og þjóðernisvitund nútímans eiga það sameiginlegt að vera 

tiltekið form samfélagslegrar meðvitundar en samfélagsleg formgerð í nútímanum er 

af öðrum meiði og skapar þjóðernisvitund nútímans sérstöðu (Comaroff og Comaroff, 

1992). 

 

Þjóðernishyggja  

Félagsvísindamenn hafa lengi lagt áherslu á að skilgreina þjóðernishyggju (e. 

nationalism) sem hugmyndafræði sem á upptök sín á 19. öld (Anderson, 1983; 

Gellner, 1997; Smith, 1986).  Sú hyggja mótast í félagslegu og pólitísku landslagi 

rómantíkunnar. Sjónarmið primordialista eru talin eiga sögulegar rætur í þessu 

tímabili og í heimspeki Herder og Hegel, rómantískri hugmyndafræði um 

menningarlega sérstöðu og rétt fólks til hennar sem var andsvar við undangenginni 

skynsemishyggju upplýsingarinnar (Jenkins, 1997). Þó að fræðimenn, sem rannsakað 

hafa þjóðerni (e. ethnicity), geri greinarmun á rannsóknum á þjóðerni og 

þjóðernishyggju, með tilliti til þessa tengsla við ákveðið tímabil í sögunni eru aðrir 

sem virðast ekki gera slíkan greinarmun (Hutchinson og Smith, 1996). Í þessu 

sambandi er áhugavert að skoða skrif sagnfræðingsins Guðmundar Hálfdanarson og 

sérfræðings í rannsóknum á íslensku þjóðerni (2001). Skrif hans verða meðal annars 

notuð til að skýra helstu sjónarmið þeirra sem hann nefnir nútímasinna. Þetta er 

flokkun sem er sambærileg þeirri sem fjallað var um í kaflanum á undan, en skrif 

Guðmundar eru gagnleg til þess að skoða nánar kenningar þeirra sem leggja áherslu á 

pólitíska mótun þjóðernis.  

Þegar sagnfræðingurinn Guðmundur Hálfdanarson (2001: 26-27) greinir frá 

helstu kennistefum og skilgreiningum á hugtakinu þjóð, skiptir hann fræðimönnum 

upp í tvo hópa: „módernista“ og „eþnisista“. Hér eru það ensku orðin modernity og 

ethnicity sem höfundur hefur ekki þýtt og vísar í. Aðgreining fræðimannanna varpar 

ljósi á ólík viðhorf félagsvísindamanna til uppruna þjóðernis. Guðmundur bendir á að 

ekki sé um heilstæðar stefnur að ræða. „módernistar“ í þeim skilningi, sem 

Guðmundur leggur fram hér, telja þjóðerni nútímafyrirbæri sem tengist iðnvæðingu 

og lýðræðisþróun. Þeir hafna kenningum „eþnisista“ um að þjóðerni sé einn angi 

samkenndar sem fylgt hefur manninum langt aftur fyrir nútímann (Guðmundur 

Hálfdanarson, 2001). Flokkun Guðmundar er athyglisverð. Í fyrsta lagi er hér hópur 

fræðimanna sem rannsakar þjóðerni með formerkjum nútímans og afmarkað af 
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nútímanum. Hins vegar eru þeir sem gefa sér að um sé að ræða félagslega einingu 

sem vert sé að rannsaka og nefnt er þjóðerni. Þar af leiðir vísun Guðmundar í 

„eþnisista.“ Af þeirri flokkun mætti því draga þá ályktun að Guðmundur hafi 

efasemdir um hvort gagnlegt sé að nota hugtak eins og þjóðerni eða enska orðið 

ethnicity alfarið í vísindalegum tilgangi. Guðmundur er sérfræðingur í sögu íslensks 

þjóðernis en er þó vantrúaður á langlífi þess. Það er athyglisvert að skoða hvers 

vegna. 

 Guðmundur  Hálfdanarson (2001) tiltekur tvo fulltrúa ofangreindra hópa, þá  

Ernest Gellner og Anthony D. Smith. Guðmundur telur Ernest Gellner þekktan 

frumkvöðull módernismans og vísar í viðhorf hans um þjóðerni háð sögulegum 

aðstæðum og pólitík því til stuðnings. Hins vegar telur Anthony D. Smith þjóðir 

nútímans vera  „skilgetið afkvæmi” þjóðflokkasamfélaga eins og Guðmundur orðar 

það. Að mati Smith er hugmyndin um þjóðina því ekki bara pólitískt mótuð en er í 

beinum tengslum við menningarlegar rætur og fortíðina eins og Guðmundur bendir á. 

Það er hér sem Guðmundur hnýtur um áherslur félagsfræðingsins og „eþnisistans“ og 

dregur í efa þessi beinu tengsl við fortíðina. Engu að síður viðurkennir Guðmundur 

fúslega að menn leiti til menningartákna og sögunnar við mótun þjóðernis og dregur 

ekki úr vægi þess fyrir einstaklinga og þjóðir. Þó bendir hann á að ekki sé um algildar 

reglur að ræða og að val á sameiningartáknum virðist tilviljun háð. Þar af leiði rótleysi 

fyrirbærisins (Guðmundur Hálfdanarson, 2001:28). Það virðist því vera rótleysi 

hugtaksins sem er því fjötur um fót að mati þess fræðimanns.    

Sagnfræðingurinn Guðmundur  Hálfdanarson (2001) bendir á kenningar 

Ernest Renan máli sínu til stuðnings. Samkvæmt höfundi er framlag Ernest Renan, 

trúarbragðafræðings og málvísindamanns, eitt merkilegasta innlegg fræðimanns til að 

skilgreina þjóðarhugtakið. Ernest Renan taldi ekki gerlegt að skilgreina hugtakið á 

annað veg en að um sameignlegan vilja hópsins væri að ræða þar sem  

atkvæðagreiðsla um sameiningartákn eigi sér stað sér hvern dag. Tungumál, 

kynþáttur, sameiginlegir hagsmunir og landfræðileg afmörkun væru ekki nægilega 

afgerandi til að greina þjóðir að svo vel sé vísindalega (Guðmundur Hálfdanarson, 

2001). Skoðanir Guðmundar (2001) um þjóðerni ríma við skoðanir módernista. 

Kjarninn í viðhorfi hans á uppruna þjóðernis er að þar sem það er félagslega mótað sé 

það mótað í nútímanum og engin haldbær rök séu fyrir þeim þræði aftur í tímann sem 

Anthony Smith heldur fram. Sögulegar aðstæður breytast og hafa áhrif á 
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menningarfyrirbæri eins og þjóðerni. Pólitísk bönd fyrr á öldum voru frábrugðin þeim 

sem nú eru þekkt skrifar Guðmundur (Guðmundur Hálfdanarson, 2001).  

Í þessu sambandi bendir Ernest Gellner á að öll mannlega samfélög eiga tvo 

þætti sameiginleg en þeir eru menning og félagslegt skipulag skrifar Ernest Gellner 

(1997: 14). Í sögu mannsins hafa tengsl þar á milli breyst umtalsvert. Í grófum 

dráttum má skipta samfélagsþróun mannsins í þrjú stig: Það sem snýr að 

veiðimennsku og söfnun, jarðyrkju og að lokum iðn og vísindum. Til að skýra hvers 

vegna þjóðernishyggja gat ekki sprottið upp fyrr en í nútímanum útskýrir Gellner með 

því hvernig jarðyrkjusamfélög voru byggð upp og hvaða þættir vógu þar þyngst í 

samfélagslegri samheldni. Í jarðyrkjusamfélögum var félagslegt skipulag oft miðstýrt 

eins og þekkt er um þessar mundir en þó er um grundvallarmun að ræða. Það kerfi, 

sem um ræðir, var byggt á stigkerfi eða stéttaskiptingu. Hugmyndir um lýðræði höfðu 

ekki fæðst og því síður iðnaður. Mönnum var umhugað um heiður sinn og stöðu í 

samfélaginu. Sérhver þjóðernishópur tilheyrði gjarnan tiltekinni stétt og menning 

hafði það hlutverk að efla og gera sýnilega stöðu einstaklinga innan samfélagsins. Á 

tímum jarðyrkjusamfélaga hafði verkaskipting aukist mikið frá því veiðisamfélög 

voru við lýði og þörf var á sérhæfingu sem var talin samfélagslega hagkvæm. 

Menningarleg fjölbreytni var því ákjósanleg bendir Gellner á í ljósi verkaskiptingar 

og stéttarskiptingar. Pólitísk samheldni fyrr á tímum þurfti ekki á menningarlegri 

einsleitni að halda skrifar Gellner (1997: 14-24).  

Hér vísar Gellner (1997) í þjóðernisstefnu nútímans og hvernig menning varð 

forsenda samkenndar síðar meir þegar fyrrgreind stefna sprettur upp við lok átjándu 

aldar. Á þeim tíma fóru menn að horfa í söguna til að afmarka sín félagslegu tengsl og 

taka upp söguleg og menningarbundin tákn. En með hliðsjón af sögulegum 

útskýringum Gellners og vísun í rannsóknir Levi-Strauss í Brasilíu má ljóst vera að 

fjölþjóðasamfélög hafi verið lengi verið til (Gellner, 1997). Anthony Smith (1986) 

telur að í sögunni megi finna hliðstæður við þjóðernishyggju nútímans. Af þeim 

sökum telur hann tiltekin vandkvæði fylgja þeirri afstöðu að líta á þjóðernishyggju 

sem nútímafyrirbæri. Richard Jenkins (1997: 84) tekur undir sjónarmið Smiths um að 

þjóðernishyggja eigi sambærilegar rætur í samfélögum fyrr á tímum. Vegna þessa 

vanda við að rannsaka þjóðerni hafa fræðimenn gjarnan dregið þá ályktun að ýmist 

væri um að ræða nútímafyrirbæri eða eðlislægt fyrirbæri. Söguskoðun leiðir í ljós að 

hvorug ályktunin á við rök að styðjast er sannfæring Anthony D. Smith (1986).  
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Sumir fræðimenn (Gorgendiére, 1996; Kristín Loftsdóttir, 2007) eru 

sannfærðir um að í daglegu lífi fólks sé ekki gerlegt að taka eingöngu mið af 

fyrrgreindum fylkingum. Fyrri stefnan sjái fólk að of miklu leyti sem tækifærissinnað 

og að þjóðerni sé þar of sveigjanlegt form. Síðari stefnan gefur fólki hins vegar of 

lítið ráðrúm til að laga sig að tilteknu umhverfi og endurmeta stöðu sína(Gorgendiére, 

1996). Að mati Hutchinson og Smith (1996) á taka fæstir fræðimenn mið af annarri 

hvorri stefnunni en engu að síður eru fáar kenningar sem hafa verið lagðar fram til 

brúa bilið milli þeirra. Ég tel hins vegar að kenningar John og Jean Comaroff (1992) 

hafi burði til að skýra þjóðerni út frá fyrrnefndum og andstæðum sjónarmiðum með 

því að leggja áherslu á vitund í félagslegum tengslum.  

 

Þjóðernisvitund 

Kenningar John og Jean Comaroff (1992) um þjóðernisvitund (e. ethnic 

consciousness) eru skýrðar í kaflanum Of Totemism and Ethnicity í bókinni 

Ethnography and the Historical Imagination. Þessar kenningar skýra þjóðerni sem 

sögulega og pólitískt mótað með tilliti til meðvitundar í félagslegum tengslum. Sú sýn 

á þjóðerni setur því tilteknar skorður á sama tíma og lögð er áhersla á að þjóðerni sé 

ekki sjálfsprottin vitund eða eðlislæg samkennd. Skýringarnar beinast  að 

grundvallarþáttum í mannlegri tilvist eins og greint hefur verið frá. Hér byggja þessir 

tveir mannfræðingar á grundvallarsýn fræðigreinarinnar á manneskjuna. Maðurinn er 

ofar öðru vera sem flokkar umheiminn og gefur honum merkingu. Þau leggja til að 

þjóðernisvitund sé rannsökuð meðal annars með tilliti til þessa (Comaroff og 

Comaroff, 1992).  

Vísað verður í kenningar Comaroff og Comaroff (1991, 1992) sem kenningar 

um þjóðernisvitund vegna þess að í þeim er lögð áhersla á vitund einstaklinga. Um er 

að ræða vitund hópsins en þó ekki í bókstaflegri merkingu heldur sem þekkingarlegt 

uppeldi einstaklinga, með tilliti til menningar og hugmyndafræði. Athafnir og vitund 

beinist að samfélagslegri merkingu, hugmyndafræði, menningu og táknrænum 

athöfnum. Þjóðernisvitund sprettur fram á sjónarsviðið undan sögulegum öflum þess 

tíma, öflum sem eru samtímis bundin menningu og samfélagslegri formgerð 

(Comaroff og Comaroff, 1992). 

Þjóð er þó ekki bundin eða afmörkuð eining í reynd, heldur lifir í hugum og 

vitund einstaklinga sem slík (Comaroff og Comaroff, 1992). Það gerir hana ekki síður 

gilda sem mikilvægt hreyfiafl í samfélaginu. Svo framarlega sem hugmyndir fólks og 
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athafnir halda áfram að beinast að hugmyndinni um þjóð er þeirri vitund haldið við. 

Hér er í meginatriðum byggt á kenningum Max Weber þó að því undanskildu að 

þessar athafnir beinast ekki að ævafornum tengslum, heldur menningu og formgerð í 

nútíð. Þjóðerni er eitt form samfélagslegrar vitundar, eitt af mörgu sem mótast í 

sögulegu samhengi í félagslegri flokkun. Tótemismi er annað form af samfélagslegri 

vitund (Comaroff og Comaroff, 1992: 50). 

Tótemismi er, eins og greint var frá merking á félagslegum tengslum 

(Comaroff og Comaroff, 1992), það er að segja tótemsúlur með tilvísun í dýrslegt eðli 

eða aðra sambærilega merkingu eru ekki skýring í sjálfu sér á mótun slíkra hluta. 

Hlutirnir varpa ljósi á eðli félagslegra tengsla á milli hópa. Í því samhengi skilgreinir 

hópurinn sig sem óháðan eða háðan öðrum hópi. Hér er því um að ræða mótun 

merkingar í hlut; tótem sem er í senn samsömun og aðgreining. Það, sem einkennir 

þetta form af félagslegri vitund, er að þeir hópar sem hér um ræðir eru sjálfstæðir og 

hliðstæðir að gerð. Tengslin eru byggð á því að hóparnir tengjast á sambærilegan hátt. 

Sjálfsmynd hópsins mótast í þessum samanburði sem vitund í félagslegum tengslum 

(Comaroff og Comaroff, 1992). 

Með sambærilegum hætti verður þjóðernisvitund til sem sjálfsmynd hópsins 

með hinum ýmsu merkimiðum hennar. Að þessu leytinu eru þjóðernisvitund og 

tótemismi lík en að öðru leyti er form þjóðernisvitundar byggð á öðrum grunni 

(Comaroff og Comaroff, 1992). Þeir hópar, sem hér hafa mótað sér félagslega 

meðvitund hver gagnvart öðrum, standa ekki jafnir að vígi hvað varðar vald eða 

samfélagslega formgerð. Með öðrum orðum þjóðernisvitund fylgir misvægi valds. 

Það er að segja að tengsl slíkra hópa mótast á þeim grundvelli. Þetta elur síðan af sér 

fordóma eða alhæfingu gagnvart atferli eða eiginleikum hins hópsins. Það er í því 

umhverfi sem vitund hópsins þróast í félagslegum tengslum. Þær skilgreiningar, sem 

beinast að misvægi milli hópa með tilliti til valds, eiga einnig við um stéttaskiptingu 

(Comaroff og Comaroff, 1992). John og Jean Comaroff sjá því það sem er 

sameiginlegt með þjóðernisvitund og stéttaskiptingu. Í báðum samfélagsformum fá 

félagsleg tengsl merkingu í huga fólks. Þjóðernisvitund á sér þó marghliða tengsl, það 

er að segja milli margra og ólíkra hópa. Merking þeirra og vægi eru margvísleg  

(Comaroff og Comaroff, 1992: 54). Hér eiga Íslendingar, eins og aðrar þjóðir. í 

samskiptum út fyrir landsteinana og hafa mótað tengsl við erlendar þjóðir, tengsl sem 

eiga sína sögu og merkingu. 
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En hver er þá raunverulegur munur á tótemisma og þjóðernisvitund? Hver eru 

tengsl félagslegrar meðvitundar við samfélagsgerð?  Comaroff og Comaroff (1992) 

benda á að auðvelt væri að ímynda sér að tótemismi sé fyrirrennari þjóðernisvitundar 

með tilliti til samfélagsgerðar. En sú skýring dugi ekki til. Skýringuna er að finna á 

öðrum vettvangi að þeirra mati. Sú liggur í þeim samfélagsformum og samhengi sem 

fyrir eru þegar vitund á milli hópa brýst fram á sjónarsviðið. Táknin og athafnir 

einstaklinga eru notuð við mótun merkingar, en táknin og athafnirnar eiga hins vegar 

rætur í formgerð og efnahag samfélagsins (Comaroff og Comaroff, 1992). Hér væri 

því hæglega hægt að ímynda sér að þeir hlutir, sem átta íslenskir hönnuðir vinna að í 

Þjóðlegum fyrirmyndum, séu dæmi um tótem. Því hér er um að ræða mótun hluta í 

félagslegum tengslum með tilliti til þjóðernisvitundar.  

Þótt þjóðernisvitund komi fram á sjónarsviðið í tilteknu sögulegu og pólitísku 

samhengi hefur hún tilhneigingu til að verða sjálfráða afl í samfélaginu (Comaroff og 

Comaroff, 1992). Það á við þegar menningin hefur verið hlutgerð og losað tauma frá 

uppsprettu sinni. Við slíkar aðstæður getur þjóðernisvitund haldist við í tengslum við 

aðra félagslega þætti en þá sem knúðu hana fram á sjónarsviðið í upphafi. Þannig 

getur þjóðernisvitund jafnvel haft sjálfstæð áhrif á það samhengi sem það reis upp úr 

segja John og Jean Comaroff. Þetta beinir athyglinni að þjóðernisvitund nútímans sem 

sprettur upp úr tilteknu umhverfi nítjándu aldar og stöðu hennar um þessar mundir.  

Guðmundur Hálfdánarson (2001) gefur til kynna að endalok þjóðríkisins séu nærri en  

Comaroff og Comaroff (2009) telja að þjóðernisvitund sé síður en svo á undanhaldi. 

Það rökstyðja þau með því að benda á breytta þjóðernisvitund á alþjóðavettvangi í 

samtímanum (Comaroff og Comaroff, 2009). 

 

Þjóðernisvitund nútímans 

Þjóðernisvitund á alþjóðavettvangi þróast um þessar mundir í nokkuð sem fæstir 

félagsvísindamenn sáu fyrir (Comaroff og Comaroff, 2009). Á gráu svæði á milli 

sjálfsmyndar og menningar á gerjun sér sér stað.  Birtingarmynd hennar má sjá víða 

um heim. Þetta fyrirbæri kalla John og Jean Comaroff Ethnicity, Inc sem mætti 

útleggja á íslensku sem Þjóðerni ehf. (eignarhaldsfélag). Hér er um að ræða titil á bók 

og á forsíðu hennar er mynd af glaðlegri, dansandi suður-afrískri konu sem klæðist 

þjóðbúningi Zulu þjóðarinnar. Myndin er tekin af vefsíðu konungdæmisins og hvílir 

undir fyrirsögninni; „Zulu konungsdæmið bíður þín“ (Comaroff og Comaroff, 2009). 

Hér má á augabragði sjá samruna menningar og viðskipta og hvernig menningin er 
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notuð til að vekja athygli. Hér hefur vitundin um þjóðina verið hlutgerð og losnað frá 

rótum. 

Frá árinu 1980  hafa fjölmörg „menningarþorp“ verið stofnuð í Suður-Afríku 

til að kynna ferðamönnum lifnaðarhætti innfæddra (Comaroff og Comaroff, 2009). 

Einnig hefur verið settur á fót skemmtigarður sem byggist á menningu Zulufólks og er 

kallaður Shakaland. Comroff og Comaroff nefna fleiri dæmi um slíkan samruna 

menningar og hagrænna þátta sem þó renna saman á ýmsa vegu víðsvegar um 

heiminn. Hér er það menningarleg sérstaða sem er hnattvædd í ýmsu formi. Á sumum 

viðburðum Hönnunarmiðstöðar Íslands, fyrr á þessu ári, svifu íslensk þemu yfir 

vötnum. Íslensk arfleifð, saga og menning voru uppspretta í nýsköpun og hönnun 

þeirra hluta sem þar voru kynntir. Hið sama á við um hönnuðina átta sem eru 

þátttakendur í Þjóðlegum fyrirmyndum. Hér var það sagan, arfleiðin eða menning sem 

urðu uppspretta sköpunar. John og Jean Comaroff (2009) telja þennan samruna 

menningar og hagrænna þátta vera samofinn sögu kapitalismans og þróun hans, síðast 

en ekki síst með tilliti til hugverkaréttar (e. intellectul property rights) og nýsköpunar. 

Ráðandi hugmyndafræði (e. hegemony) á alþjóðavettvangi sækir í sig veðrið varðandi 

hugverkarétt og menningin er að einhverju marki að renna saman við. Hér koma fram 

ýmis tilbrigði við að færa hugverkarétt á menningu í nýsköpun og neysluvæðingu 

(Comaroff og Comaroff, 2009).  

John og Jean Comaroff (2009) hvetja fræðimenn til að veita þessari þróun 

frekari athygli en verið hefur. Oft leggja þeir sem hér koma við sögu ástríðu í þessi 

verkefni sín að markaðssetja menningu sína og atferli  „sinn kjarna” eins og John og 

Jean Comaroff orða það. Hins vegar eru þau uggandi yfir þessari þróun þar sem 

menningin er hlutgerð og fjarlægð uppruna sínum, hvata og merkingu (Comaroff og 

Comaroff, 2009). Ástæðan er sú að verslað er með hugmynd um þekkingu, gildismat 

og lífsýn í efnahagslegu tilliti en ekki þekkinguna sjálfa, það er að segja menninguna 

sjálfa og þekkinguna sem í henni býr. Á þessum vettvangi er hún fjarlæg uppruna 

sínum og því framandgerð. Einfalt dæmi er hönnuður sem býr yfir þeirri 

handverksþekkingu, prjónaskap, sem margar íslenskar konur búa yfir og á sér sess í 

íslenskri menningu. Í skilningi Comaroff og Comaroff er prjónaskapur táknrænt 

atferli í íslenskri sögu (Comaroff og Comaroff, 1992). Í samtímanum knýja 

hugmyndafræðileg öfl á notkun þessara þekkingar á öðrum forsendum. Það er að 

segja hugmyndin um prjónamennsku eða birtingarmynd hennar, sem gæti verið 

íslensk lopapeysa, er hlutgerð í verslunarvöru. Hugmyndin um þekkinguna er notuð 
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en þekkingin sjálf er framandgerð. Þetta telja John og Jean Comaroff (2009) 

uggvænlega þróun, þar sem þau velta því fyrir sér hver nýtur góðs af því að verslað sé 

með þekkingu eða menningu þjóðernishópa. 

 

Um orðræðu og þjóðernisvitund 

Orðræða fræðimanna um þjóðerni hefur lengi verið föst í því að skýra hugtakið um 

þjóðina sem eingöngu pólitískt mótað í sögulegu samhengi. Umfjöllun um þessa 

orðræðu í köflunum hér á undan hefur vonandi varpað ljósi á það. Í þessum 

kenningum var lögð áhersla á hverfulleika þjóðernis og þar af leiðir ómöguleika þess 

að skýra það með tilliti til sögunnar. Þó hafa fræðimenn í auknum mæli skoðað 

þjóðerni sem ímyndað og með formerkjum hugtaksins um sjálfsmyndina (Kristín 

Loftsdóttir, 2007). Það tengist vafalítið áherslum fræðimanna á að rannsaka hvernig 

einstaklingar ímynda sér samfélög (Anderson, 1983), þar sem sífellt meiri þungi hefur 

verið lagður í að skoða atbeina einstaklinga (Ortner, 2006). Hins vegar telja sumir að 

hægt sé að ganga of langt í þessum efnum (Comaroff og Comaroff, 1992). Því 

þjóðerni er ekki eingöngu sjálfmynd. Þjóðerni er einnig félagsleg flokkun (Jenkins, 

1997). Það er því þörf á að fara bil beggja sjónarmiða í þessum efnum. 

 Í þessari auknu áherslu á að skýra atbeina einstaklinga, gleymdist stundum að 

gaumgæfa það sem er veigameira. Það er hvernig einstaklingar og hópar viðhalda 

sinni félagslegu stöðu í félagslegum tengslum (Nyamnjoh, 2002). Það er mögulegt 

meðal annars með því að skoða þjóðerni með formerkjum sammannlegra þátta í 

félagslegri flokkun, í samsömun og aðgreiningu (Comaroff og Comaroff, 1992). Á 

þann veg og skýrt hefur verið frá að einstaklingar gefa sínum félagslegum 

samskiptum merkingu, með tilliti til menningar, félagslegrar formgerðar og sögulegra 

áhrifa. Með kenningarramma John og Jean Comaroff (1992) er kominn gagnlegur 

kenningarammi við að rannsaka pólitíska mótun á félagslegri vitund í sögulegu 

samhengi. Með þessari áherslu á vitund og táknrænt atferli er einnig lagður góður 

grunnur til þess að skoða breytingar á samfélögum, eins og John og Jean Comaroff 

hafa gert.  

Í þessu sambandi er þekkingarbrunnur menningarinnar notaður á ýmsa vegu í 

mótun og merkingu á félagslegum tengslum (Comaroff og Comaroff, 1992). Þetta er 

háð samhengi. Það má sjá sitthvað sameiginlegt með kenningum Comaroff og 

Comararoff um táknrænt atferli sem og kenningum Pierre Bourdieu (1977) um 

habitus. Hér er það gildismat eða tilhneiging (e. disposition) sem eiga sér sögulegar 
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rætur í tungumáli og menningu sem tengja saman þjóðernishóp. Það er að segja með 

ákveðinni tilhneigingu í atferli og þekkingu. Þó er meðvitundin gagnvart menningunni 

ekki alltaf sú sama. Á grundvelli þessa sameiginlegu þátta eru félagslegar breytingar 

skýrðar með því að beina athyglinni að táknrænu atferli og breytingum á því. Því eins 

og kenningar Comaroff og Comaroff kveða skýrt á um breytast samfélög og gildismat 

þeirra í sífellu þótt einstaklingum gæti þótt tilvera þeirra eilíf (Comaroff og Comaroff, 

1992). Á þessum grunni eru lagðar fram afar athygliverða kenningar um þjóðerni sem 

vitund í félagsleg tengslum. Er þörft á afmarkaðri ramma? Í þessum kenningum er  

þjóðerni ekki rannsakað sem fyrirbæri í sjálfu sér og sjálfsprottið sem slíkt. Þessi í 

stað er þjóðerni grundvallað í félagslegum tengslum sem vitund um samanburð og 

aðgreiningu hópa. Vitund sem tekur ekki alltaf á sig sömu mynd. Þetta er sjónarhorn 

sem nær út fyrir orðræðu fræðimanna og gefur skýra og sannfærandi mynd af 

þjóðernisvitund. 

 

 

MENNING OG HNATTVÆÐING  

Ef þjóðerni er í grundvallaratriðum vitund í félagslegum tengslum, eins John og Jean 

Comaroff telja (1992), hvaða merkingu hefur þá menningin í daglegu lífi fólks? 

Samkvæmt John og Jean Comaroff er menningin í meginatriðum merkingarbær 

vettvangur. Frá þessu sjónarhorni þeirra og einnig með hliðsjón af kenningum Pierre 

Boudieu (1977), mætti skilja menninguna sem þekkingu. Þekkingu sem býr bæði í 

sögulega mótaðri merkingu, í tungumáli sem og í atferli; táknrænu atferli. Vitundin 

gagnvart þessari þekkingu er þó misjafnlega mikil og misjafnt í hvaða tákn er sótt til 

þess að merkja eða tjá félagslega vitund. Hvernig viðhalda Íslendingar því að vera 

Íslendingar í félagslegum tengslum? Að vera Íslendingur er hluti af félagsmótun 

samfélagsins en hvernig er því viðhaldið á tímum hnattvæðingar? Fræðimenn 

rannsaka atbeina á ólíka vegu og stundum missa menn sjónar af því sem skiptir meira 

máli, það er hvernig einstaklingar og hópar viðhalda sinni félagslegri stöðu 

(Nyamnjoh, 2002) 

 

Menningin vanrækt? 

Menningin er sá brunnur þekkingar sem fólk sækir í við mótun þjóðernisvitundar eins 

og greint hefur verið frá (Comaroff og Comaroff, 1992). Menningin er ávallt tiltæk til 

að merkja þau tengsl sem þjóðernisvitund er. Það er þó ekki þar með sagt að öll 
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samfélög gefi félagslegum tengslum sínum merkingu á sama hátt eða með sömu 

táknum. Þetta á sér stað á sambærilegan hátt og kapitalisminn hefur áhrif á 

þjóðernisvitund víða um heim í samtímanum (Comaroff og Comaroff, 2009). Richard 

Jenkins (1997) telur þó að menningin hafi gjarnan verið vanrækt hvað varðar 

rannsóknir á þjóðerni. Þó skiptir menningin máli því að hún skiptir fólk máli í daglegu 

lífi. Hugmyndin um hópinn lifir ekki nema að hún hafi merkingu fyrir einstaklinga í 

þeim hópi (Jenkins, 1997: 166).  

 Daniel Rosenblatt (2011) telur að ýmsir fræðimenn hafi vanrækt að rannsaka 

þjóðernishópa með tilliti til menningar. Samhengið hafi, að hans mati, skyggt á 

menninguna og í raun lokað staðbundið sjónarhorn af í fjölmörgum rannsóknum á því 

sem hann vísar í sem menningarstrauma á alþjóðavettvangi. Þetta eru rannsóknir 

undir yfirskrift nýlenduhyggju, hnattvæðingu og frjálshyggju. Hann bendir meðal 

annars á John Comaroff og Jean Comaroff (2009) og úttekt þeirra á samruna 

menningar og frjálshyggju sem fjallað hefur verið um. Hugtak þeirra um Þjóðerni ehf. 

er óneitanlega ofar öðru til þess fallið að skýra samruna menningar og efnahags sem 

alþjóðlegs fyrirbæris með hliðsjón af nýfrjálshyggju. Hér er það alþjóðlegt samhengi 

sem hæst ber. Þó skal þess getið að Comaroff og Comaroff gefa fjölmörg dæmi um 

þennan samruna og fjölbreytni hans (Comaroff og Comaroff, 2009). Að mati 

Rosenblatt er það engu að síður einföldun að skýra aukna notkun á 

menningarbundnum táknum eingöngu sem endurvakningu í hnattrænu tilliti 

(Rosenblatt, 2011). 

Að auki vísar Rosenblatt (2011) í notkun Arjun Appadurai á hugtaki 

menningar. Að mati Rosenblatt telur Appadurai það gagnlegt til að úrskýra hvernig 

fólk notar sérstöðuna á virkan hátt við að móta sjálfsmynd sína (Appadurai í 

Rosenblatt, 2011). Það, sem Rosenblatt (2011) telur vera gagnrýni vert, er vanmat á 

því að menningin sjálf gefi sjónarhorn. Með öðrum orðum er ekki lagður mikill þungi 

í menninguna sem áhrifaríka í daglegum samskiptum í fyrrnefndum rannsóknum. 

Þetta sjónarhorn sitt, rökstyður Daniel Rosenblatt með rannsókn sinn á Maori 

þjóðflokknum á Nýja-Sjálandi. Sjónarhorn Maori var ekki eingöngu nútíminn og 

alþjóðlegt samhengi. Samhengið var ekki eingöngu nútímasamfélag með öllum sínum 

þægindum og tækni heldur einnig  gildismat og sýn á tilveruna sem Maori 

(Rosenblatt, 2011).  

Maori menn hafa tiltekna sýn á samfélag og þeir færðu þessa sýn inn í 

borgarasamfélagið (Rosenblatt, 2011). Þetta er tiltekin sýn á skipulagi mannlegrar 
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reynslu sem er endurspeglað í sýn og notkun menningarbundinna hluta (e. 

representation). Gerð var rannsókn á hvernig Maori þjóðflokkurinn notaði tiltekna 

gerð byggingar sem þjónaði félagslegu hlutverki í samfélaginu. Þetta er einskonar 

félagsmiðstöð og er kallað marae. Slík hús hafa öðlast nýtt félagslegt gildi í 

borgarsamfélagi. Rosenblatt telur að endurvakning slíkra húsa segi meira um hvernig 

Maori kýs að lifa sínu lífi en að vera táknmyndir í félagslegum samskiptum um 

uppruna þeirra. Slíkar byggingar eru því ekki eingöngu táknmyndir þjóðarinnar sem 

sjálfsmynd í hnattrænu samhengi, heldur einnig daglegt líf þeirra (Rosenblatt, 2011).  

Richard Jenkins (1997) telur  að ein ástæða þess að menningin hafi setið á 

hakanum í rannsóknum á þjóðerni sé arfleifð Fredriks Barth (1969). Í þeim 

kenningum Barth er þjóðerni ofar öðru mótað í samanburði. Siðvenjur og menningin 

sjálf skipta því ekki raunverulegu máli í þessari sýn á þjóðerni (Cohen, 1994; Jenkins, 

1997). Þjóðerni er samanburður og aðgreining. Með áherslu sinni á félagslegt 

skipulag má segja að Fredrik Barth (1969) hafi aðstoðað fræðimenn við að losna 

undan klafa menningar í rannsóknum á þjóðerni að nokkru leyti því að lengi vel var 

menningarleg sérstaða skýrð með tilliti til einangrunar frekar en samskipa. 

Þrátt fyrir mikilvægi þess að hafa félagsleg tengsl að leiðarljósi í rannsóknum 

á þjóðerni skiptir menningin einnig máli. Hún skiptir einstaklinga og hópa máli að 

mati Richard Jenkins (1997: 122) sem vísar í rannsóknir sínar á Írlandi. Marianne 

Gullestad (2002) tekur undir þetta sjónarmið og telur að mannfræðingar þurfi að beina 

sínum kröftum að því hvernig þjóðernistilfinningar (e. ethnification) þróast með tilliti 

til menningar eins og félagslegra tengsla og afmarkana. Rannsókn hennar í Noregi 

bendir til þess að orðræðan um innflytjendur snúist ekki eingöngu um félagsleg 

tengsl, heldur varði einnig menningu (Gullestad, 2002).  

 

Menning sem sjónarhorn 

Flestar kenningar um þjóðerni í samtímanum leggja áherslu á mótun þess í 

félagslegum tengslum og samanburði. Menningin sjálf skýrir ekki hugmyndir manna 

um þjóðerni (Eriksen, 2002). Fræðilegar skýringar John og Jean Comaroff (1992) á 

þjóðernisvitund ríma í megindráttum við ofangreint. Þó gera þau atbeina einstaklinga 

skil sem og menningunni sjálfri og leggja áherslu á vitund. Þó er ábending Daníel 

Rosenblatt (2011) afar athyglisverð og vekur upp spurningar. Breytast samfélög 

eingöngu með tilliti til utan aðkomandi áhrifa? Eru hugmyndir manna um þjóðina 

eingöngu speglun? Ef ekki hvernig kemur túlkun einstaklinga eða menningarbundið 
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sjónarhorn við sögu í félagslegri framvindu og í samskiptum við aðrar þjóðir eða 

félagslegar einingar?  

Sá mikli þungi, sem lagður er í samanburð við mótun þjóðernis, telur Anthony 

P. Cohen (1994) ósannfærandi. Með því er vitund einstaklinga gagnvart siðvenjum 

sínum og tjáningu þeirra vanrækt (Cohen, 1994). „Við eru ekki eingöngu það sem við 

erum ekki” skrifar hann Anthony P. Cohen og gagnrýnir algengar skilgreiningar á 

þjóðerni. Að hans mati beinast flestar kenningar um þjóðerni að hópnum og vanrækja 

með því vitund einstaklinga (Cohen, 1994). Það er af þessari ástæðu sem kenningar 

John og Jean Comaroff (1992) eru gagnlegar því að þær gefa vitundinni vægi. Hins 

vegar gefa þessar kenningar meðvitaðri tjáningu takmarkað rými. Slík tjáning á 

fyrirliggjandi merkingu er, að mati Anthony P. Cohen (1985, 1994), afar veigamikil.  

John og Jean Comaroff (1992) telja að rannsóknir bendi til þess að líkaminn sé 

miðill sjálfs og samfélags. Það er að segja hann liggi svo að segja milli sjálfs og 

samfélags. Þau aðgreina því sjálfið í vissum skilningi frá samfélagi. Táknræn merking 

í samfélaginu hvíli fremur í atferli en í huglægri flokkun (e. categories) (Comaroff og 

Comaroff, 1991, 1992). Þó vanrækja þau ekki gildismat hópa og heimssýn, heldur 

telja gagnlegast að skoða merkinguna með tilliti til táknræns atferlis, hugsanlega 

vegna þess hve erfitt er að aðgreina sjálf frá samfélagi með tilliti til huglægra þátta. 

Hér er rétt að ítreka að rannsóknarsvið þeirra er að leita skýringa á því hvernig sagan 

hefur meitlað mynstur í hegðun fólks og hvernig þau mynstur verða til eða 

umbreytast. Anthony P. Cohen (1985) telur hins vegar að merkingin hvíli ekki í 

atferlinu heldur í túlkandi ferli þar sem merking flyst frá manni til manns. Hjá honum 

rennur sjálf og samfélag saman í óljósa mynd, andstætt því sem John og Jean 

Comaroff (1992)  halda fram og telja gagnlegt í rannsóknum. Þessi óljósa mynd er 

knýjandi. 

Ef fólk hefur þjóðernisvitund, eins og John og Jean Comaroff (1992) leggja 

áherslu á í kenningum sínum, hvernig notar það slíkar hugmyndir? Með þessari vitund 

gagnvart félagslegu samhengi sækir fólk í þekkingu og tákn samfélagsins (Comaroff 

og Comaroff, 1992), merkingu sem lifir meðal annars í tungumálinu í orðum eins og 

Ísland og Íslendingur. Anthony P. Cohen (1985: 18) leggur áherslu á að tákn 

samfélagsins séu að miklu leyti hugmyndir frekar en efnisbundin form, þvert á 

sjónarmið Comaroff og Comaroff (1992). Þetta eru síðan hugmyndir sem 

einstaklingar „hugsa með“ eins og hann orðar það í bók sinni The Symbolic 

Construction of Community. Það vekur athygli á því hve mikinn þunga Cohen leggur í 
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meðvitaða tjáningu í félagslegri framvindu. Táknræn tjáning þjóðernis gerir það 

margradda og með því er þjóðerni bæði táknrænt form sem og táknræn tjáning á 

fyrirliggjandi formi (Anthony P. Cohen, 1994: 120).  

Með því að leggja slíka áherslu á meðvitaða tjáningu er ómeðvitað atferli 

vanrækt enda telur Anthony P. Cohen (1985) merkingu ekki hvíla í atferli. Frá hans 

sjónarhorni er merking aðallega einstaklingsbundin þar sem merking er túlkun. John 

og Jean Comaroff (1992) vísa hins vegar í merkingu í öðru samhengi. Frá þeirra 

bæjardyrum séð er merking táknrænt atferli. Önnur merking er hverful og tengist 

sjálfinu. Tákn samfélagsins brjótast fram í atferlinu og eru túlkuð í atferlinu eða með 

atferlinu, framkvæmd sem gjarnan er ómeðvituð eins og greint hefur verið frá. Þó 

leggja þau vissulega áherslu á að vitundin sé oftast á rófi milli andstæðra póla. Þannig 

skýra þau hreyfingu í samfélaginu sem og meðvitaða túlkun. Táknrænt atferli er því 

breytingum háð með tilliti til breyttrar vitundar gagnvart henni (Comaroff og 

Comaroff, 1992). Hér eru ólík sjónarmið og skýringar félagslífi á ferðinni.  

Menningin skiptir þó máli í kenningum John og Jean Comaroff (1992). 

Menningin og félagsleg flokkun (e. categories) brýtur sér ávallt leið inn í vitund fólks 

þegar það tekst á við breytingar, að mati Comaroff og Comaroff, (1992). Gagnlegast 

er að skilja táknrænt atferli sem virkt (e. active) ferli sem er misjafnlega meðvitað. 

Hér nýta einstaklingar menningarbundnar flokkanir við að móta eigin skilning. 

(Comaroff og Comaroff, 1992: 177). Menningin hlýtur því að einhverju marki hafa 

áhrif á hugsun. Hér geta mótsagnir í tali og framkvæmd meðal annars varpað ljósi á 

það sem er að gerast. Andóf er að mati John og Jean Comaroff einnig mikilvægt tæki 

til að skoða vitund og atferli en benda á að vandasamt sé að beita andófskenningum á 

framkvæmd einstaklinga sem virðist ósjálfráð. Hér velta þau vöngum yfir hvað teljist 

andóf og á hvaða forsendum eigi að meta það (Comaroff og Comaroff, 1991).   

Hæglega mætti túlka kenningar John og Jean Comaroff (1992) á þann veg að 

vitund gagnvart menningunni sé breytingum háð. Atferli hversdagsins vindur fram án 

þess að öllu sé gefinn gaumur. Sumt er meira meðvitað en annað. Fjölmargt er 

vanabundið eða að hluta til ómeðvitað. Þjóðerni er hins vegar aukin meðvitund 

gagnvart hinni daglegu hegðun í tilteknum félagslegum tengslum. Í slíkum tengslum 

er menningin hlutgerð (Comaroff og Comaroff, 1992) og stundum framandgerð með 

tilliti til þess að fólk notar táknmyndir gærdagsins eða sögunnar þar sem þær hafa 

merkingu í félagslegum tengslum. Þær er táknmyndir sem eiga sér jafnvel ekki lengur 

stoðir í sjálfri menningunni.  
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Í Ethnicity, Inc. gefa Comaroff og Comaroff (2009) fjölmörg dæmi um 

hlutgerða menningu. Þar rennur menningin saman við hagrænar víddir í hlutgerðu 

formi. John og Jean Comaroff rannsaka samfélög til að færa fram skýringarmynd af 

samfélagi, framvindu þess og eiginleikum. Þau gera tilraun til að færa atbeina 

einstaklinga inn í samhengið með áherslu á athafnir og meðvitund. Anthony P. Cohen 

(1985, 1994) fer hins vegar inn í miðju samfélagsins að grunneiningu þess og gerir 

tilraun til að skilgreina samfélagið út frá þeirri einingu. Comaroff og Comaroff vinna 

út frá framsetningu (e. representation) en Anthony P. Cohen út frá einstaklingnum 

sjálfum. 

Í meginatriðum er hér á ferðinni afar ólíkt sjónarhorn á atbeina einstaklinga og 

samfélags. Ef Anthony P. Cohen vanrækir það vanabundna og það ómeðvitaða sem 

tiltekið form að atbeina og hreyfiafli í samfélagi má líklega segja að John og Jean 

Comaroff  (1992) hafi takmarkaða trú á hversdaglegum atbeina einstaklinga sem 

varðar túlkun. Þó telja þau að stundum sé eins og fólk geti haft áhrif á líf annarra. En 

sýn þeirra á atbeina er nátengt valdi. Þau skilgreina vald á tvo vegu. Í fyrsta lagi er 

það vald í formi atbeina einstaklinga og í öðru lagi vald sem er ekki í formi atbeina 

einstaklinga. Hið fyrra eru þau áhrif sem einstaklingar geta haft á samfélagið, sem 

nýbreytni í einhverju formi. Hið seinna er er utan seilingar fólks og byggist á 

fagurfræði, siðferði og líkamlegri framsetningu, efnahaglegu skipulagi og 

læknisfræðilegri þekkingu samfélaga. Þetta er samfélagið sjálft og einkenni þess 

(Comaroff og Comaroff, 1992: 28). Með þessari áherslu á vald er eins og þörfin að 

tilheyra eða vera þátttakandi sé alls enginn atbeini.  

 

Hvað er íslenskt atferli? 

Í rannsókninni Þjóðlegar fyrirmyndir var erfitt að skýra hvað væri íslenskt atferli og 

hvað ekki. Hönnuðirnir unnu með tákn þjóðarinnar en síðast en ekki síst mótuðu þeir 

verslunarvöru þótt lítið hafi verið um það fjallað í viðtali. Þetta varð til þess að ég fór 

að hugleiða hvað væri íslensk menning. Fyrrnefndir hönnuðir notuðu ekki tölvur, 

sjónvarp eða geisladiska til að vísa í íslenska menningu í hlutunum. Það er að segja að 

það væri íslenskt atferli eins og að horfa á sjónvarp eða nota tölvu. Munurinn á 

Twanafólki og breskum trúboðum í rannsókn Comaroff og Comaroff (1992) var skýr 

hvað varðar táknrænt atferli. Hér var það ekki ljóst. Hver var íslensk menning í 

samanburði? Ég var þó sannfærð um að rétti vettvangurinn til að rannsaka slík mörk 

væri frá sjónarhorni einstaklinga, sem ýmsir fræðimenn benda á að hafi ekki verið 
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rannsakað nægilega (Bentley, 2000; Lahire, 2003). Hér var það ekki daglegt líf sem 

skipti máli, heldur sérstaðan í hnattrænu tilliti, því hönnuðirnir notuðu tákn sem höfðu 

sérstöðu í samanburði. Það var ekki eingöngu markmiðið í Þjóðlegum fyrirmyndum 

að skýra hvert samhengi hönnuðanna væri. Það var síðast en ekki síst að gera grein 

fyrir því hvernig fólk vinnur með hugmyndir sínar um að vera Íslendingur. Hér var 

því sjónarhorninu beint frá samfélaginu að einstaklingi sem túlkar hugsanir sínar og 

vill taka þátt í verkefnum samfélagsins.  

 

 

SAMHUGLÆGNI OG SKÖPUNARKRAFTUR 

Hugmyndin um sjálfráða og skynsama einstaklinginn, sem mótar og endurmótar 

heiminn, hefur lengi verið fyrirferðarmikil við það að skýra atbeina (Stoller, 2002). 

Að rannsaka huglægni og tengsl hennar við samhuglægni er ein leið til að komast hjá 

þessari áherslu á atbeina og sjálfráða einstaklinga. Þó að kenningar John og Jean 

Comaroff (1991, 1992) gefi vitund og atferli einstaklinga vægi í félagslegri framvindu 

er engu að síður eins og huglægt sjónarhorn og dagleg reynsla sé víðsfjarri þeirri 

skýringarmynd sem þau gefa af samfélagi. Það er sannfæring Nigel Rapport (2010) að 

mannfræðingar ættu að einbeita sér að sýn á menningu sem skilur einstaklinga og 

fjölbreytni þeirra sem ferðalag milli staða og samhengis. Án þess að hlutgera 

menningu getum við virt rétt einstaklinga til sérstöðu og menningar í daglegu lífi 

(Jackson, 2005; Rapport, 2010).  

 

Um mótun merkingar  

Árið 1992 þegar John og Jean Comaroff (1992) gera rannsókn sinni skil í bókinni 

Ethnography and the Historical Imagination varpa þau fram spurningu til lesanda 

bókarinnar. Ef vitund einstaklinga er annað og meira en opinská tjáning um 

samfélagið sem felur sig í hvers daglegu atferli er hún þá eitthvað öðruvísi en 

hefðbundinn skilningur mannfræðinga á menningarhugtakinu? Í kjölfarið spyrja þau 

hvort mótun merkingar, með tilliti til einstaklingsins, hugsunar og atferlis hafi ekki 

verið vanrækt í kenningum (Comaroff og Comaroff, 1992: 157). Þrátt fyrir ólík 

sjónarhorn fræðimanna í rannsóknum á þjóðerni hafa kenningar ekki verið 

sannreyndar á einstaklingum með sannfærandi hætti (Bentley, 2000, Lahire, 2003). 

Ýmsir horfa til kenninga um atferli og framkvæmd (e. practice theory) til að leysa þá 

gátu sem hvílir á félagsvísindum um að skýra atbeina einstaklinga samhliða því að 
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skýra samfélagsleg form og tilvísanir (e. representation). Kenningarammi er í 

grundvallaratriðum sóttur til Pierre Boudieu um líkamann eða habitus (Bentley, 2000; 

Orthner, 2006).  

William Sewell gagnrýnir þó þær kenningar fyrir að hafa ekki getu til að skýra 

breytingar í samfélagi (Sewell í Smith og Riley, 2009), það er að segja án þess að 

samfélag sé rannsakað í tengslum við utanaðkomandi áhrif, breytingar sem koma úr 

viðjum samfélagsins sjálfs. Það breytir engu hve skapandi einstaklingar í daglegum 

samskiptum. Það eru eins og þeir sé fastir í því að endurnýja atferli samfélagsins með 

habitus (Smith og Riley, 2009). Að einhverju marki er þetta einnig veikleiki kenninga 

Comaroff og Comaroff (1991, 1992) þar sem breytingar er skýrðar með tilliti til 

nýlendustefnu eða kapitalisma, eins Daniel Rosenblatt (2011) bendir á.  

Richard Werbner (2002) bendir á nauðsyn þess að rannsaka atbeina hjá 

einstaklingum og hópum með það fyrir augum að komast hjá notkun hugmyndarinnar 

um hetjulega framgöngu einstaklinga. Hann hefur því beint kröftum sínum að því að 

kanna mörk huglægni og samhuglægni í rannsóknum á samfélagslegri meðvitund. 

Huglægni og meðvitund gagnvart samfélaginu er margbreytileg og háð menningu og 

samfélagi (Lambek, 2002; Nyamnjoh, 2002; Werbner, 2002). Richard Werbner 

(2002) hefur rannsakað atbeina einstaklings í tengslum við það sem hann nefnir 

vitund um söguna. Um er að ræða miðil að nafni Nuriaty Tumbu sem býr á eyjunni 

Mayotte norðvestan við Madagaskar og austan við Mosambik. Sú kona hefur í sínu 

starfi sem miðill skapað sér afar sérstaka stöðu í samfélaginu. Þrátt fyrir að vera háð 

sögu og valdaþáttum tekst henni með undraverðum hætti og hugvitssemi að hafa áhrif 

á sögulega meðvitund samfélagsins og siðferðisvitund þess (Werbner, 2002).  

Án þess að gera þeirri rannsókn frekari skil hér eru rannsóknir sem þessar 

athygliverðar fyrir þær sakir að þær gefa atbeina einstaklinga og hópa gaum með 

tilvistarlegum formerkjum. Leitað er svara hjá einstaklingum sem og hópum og 

atbeini skoðaður með það fyrir augum að rannsaka mörk hans og hvernig huglægni 

einstaklings og samhuglægni vinna saman. Þessi hugtök eru meðal annars notuð 

vegna þess að þau eru margræð. Huglægni er þó eins og fyrirbærafræðingar hafa lagt 

þunga á, er ávallt byggð á samhuglægni (Werbner, 2002).   

Francis B. Nyamnjoh (2002) telur að með því að ímynda sér atbeina sem leið 

til áhrifa eða valda missum við sjónar á því sem skiptir meginmáli, hvernig 

einstaklingar hafa atbeina og hvernig þeir viðhalda honum í félagslegum tengslum? 

Það sama gildi um samfélög. Hvernig viðhalda þau sínu atbeini í samskiptum sínum 
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við önnur samfélög? (Nyamnjoh, 2002). Í þessum skilningi er atbeini opið og 

aðgengilegt fyrir einstaklinga og hópa þar sem einstaklingar leita lífsfyllingar með 

tilliti til samfélagsins sem er ekki endilega afmarkað af menningu einstaklinga. Sú 

gerð af atbeina nefnir Nyamnjoh conviviality samfélagslegt frumkvæði til sameiningar 

eða lífsandi eins og það hefur verið þýtt. Lífsandi lýsir atbeina í fjölmenningar- 

samfélagi í Cameron þar sem Nyamnjoh hefur stundað rannsóknir sínar. Þar er 

andrúmsloft til þess fallið að sameinast í fjölbreytninni. Tilveran í Cameroon  

einkennist af samruna þess að vera bæði ríkisborgari (e. citizen) og samfélagslegur 

þegn (e. subject). Stundum er einstaklingur meira ríkisborgari og stundum meira þegn 

síns samfélags (e. community) (Nyamnjoh, 2002). Þetta sjónarhorn Francis B. 

Nyamnjoh (2002) er andsvar við kenningum sem aðgreina tilveru einstaklinga með 

hliðsjón af því að vera annaðhvort ríkisborgari eða hluti af tilteknum þjóðernishópi og 

samfélagsformi sem á rætur í eldri samfélagsgerð. Nyamjoh telur að um einfalda 

tvíhyggju sé að ræða með hliðsjón af rannsókninni í Cameron. Í því felst meðal annars 

gagnrýni á kenningar John og Jean Comaroff og Mahmood Mandani (Nyamnjoh, 

2002) 

Með tilliti til samfélagslegrar merkingar í tungumáli og atferli má vísa í 

menninguna sem eins konar áttavita að mati Francis B. Nyamnjoh (2002), áttavita 

sem beinir einstaklingum á tilteknar brautir en ákvarðar þó ekki endilega atferlið að 

fullu. Einstaklingurinn er þó ekki endilega bundin menningunni. Í samhuglægni beina 

einstaklingar atferli sínu að samfélaginu og gefa með því til kynna vilja sinn að 

tilheyra samfélagi. Framgangur eða atbeini einstaklinga á sér því ávallt stað og tilveru 

með tilliti til samfélagsins (Nyamnjoh, 2002). Nyamnjoh telur því þörf á að skoða 

atbeina með tilliti til samkenndar sem og frelsis einstaklinga. Samfélagið í þessum 

skilningi er annað og meira en samsafn hagsmuna. Einstaklingar, sem eru annað og 

meira en blendingar (e. hybrids) í reiðileysi milli tveggja heima, samfélagsþegn eða 

ríkisborgari. Með þessu sjónarhorni komast fræðimenn hjá því að atbeini sé 

skilgreindur útfrá vestrænni hugmyndafræði um einstaklinginn og hetjulega 

framgöngu hans (Werbner, 2002).  

 

Atbeini og sköpunarkraftur 

Án þess að gefa nokkuð til kynna um raunverulegan atbeina átta hönnuða í 

samfélagslegu tilliti, það er að segja hvort eða hvernig framganga þeirra hefur áhrif, 

var vissulega horft til þess hvað einkenndi atferli þeirra. Leitað var leiða til að skýra 
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hvernig verkefnin voru unnin, hvernig hönnuðirnir takmörkuðu sig og notkun 

þjóðlegra táknmynda og hvar ekki. Nick Crossley bendir á þá möguleika sem 

kenningar fyrirbærafræðinga gefa við að skýra daglegt atferli. Þær geti gagnast vel 

sem einskonar framlenging á hugtaki Pierre Bourdieu um habitus og vanabundin 

atferli (Crossley í Smith og Riley, 2009).  

 Kenningar fyrirbærafræðinganna Tim Ingolds og Elizabeth Hallam (2007) 

leggja áherslu á sköpun einstaklinga í daglegu lífi. Hér er ekki vísað í sköpunargáfuna 

sem hugmyndafræði vestrænna samfélaga, heldur sköpunarferli daglegs lífs. Sköpun 

og atbeini einstaklinga brýst fram í flestu sem þeir taka sér fyrir hendur telja Ingold og 

Hallam (2007). Það á  jafnt við um daglegt líf sem og listræna sköpun. Félagslífi 

fylgja ekki handrit um framvindu dagsins. Einstaklingar kljást við það ófyrirséða dag 

frá degi. Þeir þurfa glíma við það sem fyrir höndum ber sérhvern dag og sérhverja 

stund (Ingold og Hallam, 2007). Hversdagurinn og skapandi atferli hans eru ekki 

andstæður þar sem formum er við haldið eða kollvarpað heldur samspil hvors tveggja. 

Ingold og Hallam að telja að mannfræðingar þurfi að komast hjá því að skapa hér 

andstæður. Daglegt líf er ekki annað hvort hefð eða nýbreytni. Það er stöðug aðlögun 

(e. improvision) að aðstæðum, stöðug nýbreytni (Ingold og Hallam, 2007). 

 Ingold og Hallam (2007) er fullljóst hve mikill áhugi og metnaður er lagður í 

nýsköpun og verðmætaaukningu í vestrænum samfélögum um þessar mundir. 

Nýsköpun (e. creativity) er á allra vörum (Liep, 2001). Ingold og Hallam skrifa um 

þessa orðræðu um nýsköpun í efnahaglegu tilliti. Að auki benda þau á að 

sköpunargáfan sé afar gildishlaðið hugtak í vestrænum samfélögum. Þetta er þó ekki 

sú nýbreytni eða sköpun sem Ingold og Hallam vísa í. Með því að einblína á 

orðræðuna, missum við sjónar á því sem skiptir hér mestu, hvernig einstaklingar búa 

við stöðuga nýbreyti í daglegu lífi. Ekkert verk er eins og annað verk eða á sér sömu 

sögu. Það er ekki niðurstaðan eða efnisleg birtingarmynd sem hér er beint athygli að 

heldur ferlin sjálf sem fela í sér stöðuga aðlögun (e. improvision) og því stöðuga 

nýbreytni (Ingold og Hallam, 2007). 

 Orðræðan um hefð og nýbreytni hefur haft áhrif á hvernig atbeini er 

skilgreindur (Ingold og Hallam, 2007). Hlutir eru gjarnan skilgreindir í tengslum við 

hvort hér er nýr hlutur á ferðinni eða ekki. Það er ekki gert í þeim skilningi að hann sé 

nýgerður heldur að sambærilegt form hafi ekki verði hugsað eða mótað áður. Hins 

vegar er það gjarnan gefið að eftirbreytni sé einfalt ferli sem hafi ekkert nýtt fram að 

færa. Það er í þessu sambandi sem Ingold og Hallam leggja fram nýtt sjónarhorn á 
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hugtakið creativity eða sköpunarkraftinn (Ingold og Hallam, 2007). Með því að beina 

nýrri sýn að sköpunarkraftinum  gætum við endurheimt framleiðsluferlið í 

menningarlegu tilliti í rannsóknum að mati Jonathan Friedman (2001: 48). 

Megináherslan hefur lengi verið lögð á neyslu á kostnað framleiðsluþátta (Friedman, 

2001). Kenningar Ingolds og Hallam (2007) eru að þeirra mati áskorun til þeirra sem 

skýra atferli einstaklinga í samanburði við hefðir samfélags og menningar. Ingold, 

Hallam og kollegar þeirra kynna rannsóknir  á ýmsum menningarbundnum ferlum í 

bókinni Creativity and Cultural Improvisation. Hér er lögð áhersla á sköpun, ekki 

sem sköpunargáfu heldur stöðuga aðlögun og því nýbreytni í menningarbundnum 

ferlum. Sérhvert ferli er ófyrirséð, sem í hvert sinn færir fram eitthvað nýtt (Ingold og 

Hallam, 2007) 

 

Stöðug aðlögun 

Samhuglægni er margrætt hugtak og því gagnlegt við að skoða atbeina skrifar Richard 

Werbner (2002). Það veitir sveigjanleika og rými til að skoða atbeina einstaklinga 

gagnvart samfélaginu. Kenningar John og Jean Comaroff eru gagnlegar til að skýra 

samfélag og félagslega framvindu en gefa lítið svigrúm til að skýra daglegt líf frá 

sjónarhóli einstaklinga. Það er því gagnlegt að nota hugtök fyrirbærafræðinnar um 

samhuglægni þegar erfitt er að skilgreina eða afmarka atbeina einstaklinga. Hér 

kemur hugtakið um stöðuga aðlögun til sögunnar. Hugtakið um stöðuga aðlögun 

(Ingold og Hallam, 2007) er einnig gagnlegt til að lýsa verkferlum sem eru bundin af 

hugmyndum samfélagsins um nýbreytni og hefðir en felast þó í stöðugri aðlögun. Á 

sambærilegan máta og hönnuðirnir átta beindu sinni vitund að samfélaginu í 

félagslegum tengslum en einnig að verkefninu sem þau voru að vinna. 
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III. Hluti:  

 

 

 

 

Aðferð 
 

 

LEIÐIR AÐ ÞEKKINGU 

Þekkingarmótun mannfræðinnar er tvíhliða, benda Henrietta Moore og Todd Sanders 

(2006) á. Á einn veg leita félagsvísindin svara við því hvað það er sem hægt er að 

hafa þekkingu á. Á annan veg leita fræðimenn svara við því hvernig eigi að nálgast þá 

þekkingu. Seinni hliðin á þessari þekkingarmótun er aðferðafræðin (Moore og 

Sanders, 2006). Aðferðafræði félagsvísindamanna eru þær aðferðir sem notaðar eru 

við að rannsaka félagslíf. Algengt er að aðgreina aðferðafræðina í tvö sjónarhorn. Þau 

eru eigindlegar og megindlegar rannsóknaraðferðir.  

Þessi tvö fræðilegu sjónarhorn í aðferðafræði eiga sín upptök í sitt hvorri 

heimspeki, annars vegar í raunhyggju (e. positivism) og hins vegar í 

tilvistarsjónarmiðum fyrirbærafræðinnar og annarra túlkunarfræða (Hammersley og 

Atkinson, 2007). Kristín Loftsdóttir (2010) bendir á að munurinn á þessum tveimur 

aðferðum sé ekki alltaf skýr og veltir hún fyrir sér gagnsemi þess að greina þessar 

aðferðir í sundur. John og Jean Comaroff (1992) hafa unnið sínar rannsóknir frá 

sjónarhorni etnógrafíunnar og eigindlegra rannsóknaraðferða en telja engu að síður 

mikilvægt að vanmeta ekki arfleifð raunhyggjunar. Þau leggja áherslu á 

rannsóknaraðferð sem þau kenna við greinandi atferli (e. analitic action). Með því 

leggja þau þunga í atferli en halda sig fjarri túlkandi sjónarmiðum mannfræðinnar. Að 

þeirra mati hafa slíkar aðferðir ekki getu til að skýra hvernig samfélög hafa 

menningarbundna sérstöðu.  
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Sjónarhorn John og Jean Comaroff 

Sýn John og Jean Comaroff á etnógrafíuna sem rannsókn á táknrænu atferli var stoð í 

greiningarferli Þjóðlegra fyrirmynda. Ekki síst með tilliti til þess hve vandasamt það 

var að gera túlkun þessara hönnuða skil umfram það að þeirra atferli beinist að 

ákveðnum samfélagsformum. Það er að segja gildismati og skipulagi á félagslegum 

tengslum, sem sýndu sig í viðhorfi til verslunarvörunnar og þjóðlegra tákna. Þó var 

lögð áhersla á að láta gögnin tala, eins og skýrt er kveðið á um í eigindlegum 

rannsóknaraðferðum (Berg, 2009). En mannfræðin hefur þó löngum kappkostað við 

að láta sér ekki nægja meðvitaða tjáningu einstaklinga í rannsóknum sínum á 

félagslegum tengslum og því fremur en annað horft til athafna (Atkinson og 

Hammersley 2007; Comaroff og Comaroff, 1992: 35). 

John og Jean Comaroff, (1992) gera grein fyrir sjónarmiðum sínum með tilliti 

til póstmódern áhrifa í mannfræði. Þau leggja til sjónarhorn á etnógrafíuna sem þau 

nefna neomodern mannfræði, sem er að ýmsu leyti í andstöðu við póstmódern 

kenningar. Þeirra eigin orð gera þeirra sjónarhorni best skil: 

  
An important moment of choice is now upon us. If we take our task to be an exercise in 

intersubjective translation, in speaking for others and their point of view our hubris will cause 

us no end of difficulties, moral and philosophical. And if we see it to lie in the formal analysis 

of social systems or cultural structures, statistically or logically conceived, we evade the issue 

of representation and experience altogether. But if, after an older European tradition, we seek 

to understand the making of collective worlds – dialectics, in space and time, of societies and 

selves, person and places, orders and events – then we open ourselves to conventions of 

criticism widely shared by the nonpositivist human sciences. Then, too, we may traffic in 

analytic constructions, not in unverifiable subjectivities, and can acknowledge the effects of 

history upon our discourses. Then we may focus on interpreting social phenomena, not on the 

endless quest for textual means to exorcise the fact that our accounts are not realist 

transparencies. Then, finally, we will be on epistemological turf that, if only provisionally, we 

comprehend and control. (Comaroff og Comaroff, 1992: 12).  

 

Það má segja að þau séu ekki sammála fræðimönnum sem aðhyllast túlkandi 

sjónarmið og grafa undan, að þeirra mati arfleifð félagsvísinda sem viðkemur 

raunhyggju (Comaroff og Comaroff, 1992).  

John og Jean Comaroff (1992) telja túlkunarferli einstaklinga ekki skýra þau 

samfélagsform sem lifa. Það er að segja ráðandi hugmyndafræði sem og gildismat og 

menningarform sem lifa með fólki stundum öldum saman. Þó leggja þau áherslu á 
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hreyfileikan og að öll samfélög séu síður en svo formgerðin (Comaroff og Comaroff, 

1992). Þörf er á því eins og póstmodernistar leggja áherslu á að horfast í augu við 

fjölbreytileika túlkunar og atferlis í sögulegu samhengi. Ímyndun fræðimannsins um 

formgerð samfélagsins er þó mikilvægt tæki til að vinna með (Comaroff og Comaroff, 

1991, 1992: 23). Ofar öðru eru þau hér að gagnrýna póstmódern kenningar sem efast 

um getu félagsvísindanna að setja fram greiningu á heilum samfélögum. Þessir 

fræðimenn draga því ekki skýr skil á milli eigindlegra og megindlegra aðferða og telja 

ýmsa túlkandi mannfræðinga hafa farið of langt frá því sem löngum hefur verið 

þungamiðja félagsvísindanna að þeirra mati (Comaroff og Comaroff, 1992).  

Mér þótti þetta sjónarmið gagnlegt. Þó var eins og skýringarmynd Comaroff 

og Comaroff (1992) hefði ekki getu til þess að skýra verkferli hönnuðanna átta í 

Þjóðlegum fyrirmyndum umfram táknrænt atferli. Því tóku þar aðrar kenningar við 

eins og greint var frá í inngangi þessarar skýrslu og gerð var grein fyrir í seinni hluta 

kenningakaflans. Þetta eru kenningar sem leggja áherslu á bein samskipti og upplifun 

einstaklinga í sínu umhverfi í félagslegum tengslum.  

 

Etnógrafían 

Etnógrafían og rannsóknarhefð hennar tengist náið sögu mannfræðinnar. Í árdaga 

fræðigreinarinnar fóru mannfræðingar á fjarlægar slóðir, dvöldu þar langdvölum og 

komu að lokum heim með þjóðlýsingar. Þetta voru eins og orðið felur í sér lýsingar á 

þjóðháttum og menningu innfæddra (Eriksen og Nielsen, 2001). Í dag er ekki lengur 

talað um þjóðlýsingar sem varpar ljósi á breytingar í aðferðafræði, sem og breytta 

heimsmynd. Þó bendir Bruce Berg (2009) á að kjarninn í margvíslegum 

skilgreiningum á etnógrafíunni sé sú að hún sé lýsing á menningu samfélagshóps. 

Hammersley og Atkinson (2007) benda á að etnógrafían sé skilgreind á marga vegu 

sem tengist sögu hennar. Að hluta til tengist þróun etnógrafíunnar rannsóknum 

félagsfræðinnar á borgarsamfélögum og benda þeir á áhrif Chicago skólans í 

Bandaríkjunum í þessu sambandi (Hammersley og Atkinson, 2007). Etnógrafían í dag 

er því ekki síður notuð í borgarsamfélögum en á fjarlægum slóðum en hún er 

þungamiðjan í þekkingu mannfræðinga. 

Hammersley og Atkinson (2007) taka saman fimm atriði sem þeir telja 

einkenna flestar etnógrafíur. Etnógrafían gerir grein fyrir atferli fólks, sem og 

frásögnum þeirra í daglegu samhengi á vettvangi. Gögnum er safnað úr ýmsum áttum 

en hefð er fyrir því að leggja sérstaklega áherslu á þátttökuathugun og óformleg 
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viðtöl. Gögnum er safnað með tilliti til þess sem fer fram, því er um að ræða 

gagnaöflun sem er sveigjanleg. Með öðrum orðum rannsókaráætlunin er sveigjanleg 

og tekur ofar öðru tillit til atferlis og sjónarhorns þátttakenda. Hugtök og flokkanir 

rannsakandans eru mótuð í rannsóknarferlinu en eru ekki færð á gögnin sjálf. Í þessu 

tillliti er rannsakandi í raun að „hugsa með“ gögnunum, benda Hammersley og 

Atkinson á. Áherslan er á fámenna hópa til þess að rannsakandi hafi möguleika á 

ítarlegri lýsingu og greinargerð. Greinargerðin er síðan frásögn og túlkun 

rannsakandans sem þó byggir á merkingu þátttakenda og tengsl þeirrar merkingar við 

atferli í þröngu og jafnvel víðu samhengi (Hammersley og Atkinson, 2007).  

 Siðferði og jafnræði rannsakandans gagnvart viðfangsefninu og þátttakendum 

vegur þungt í eigindlegum rannsóknum (Berg, 2009; Lassiter, 2005). Sjónarhorn og 

rannsóknir John og Jean Comaroff (1992) eru til fyrirmyndar í þessu sambandi. Þau 

leggja áherslu á, það sem er manninum sameiginlegt fremur en það sem greinir hann 

að þegar þau rannsaka ólík samfélög. Þau telja að gert hafi verið of mikið úr 

menningarlegri sérstöðu og gagnrýna orðræðu vesturlandabúa um samfélög Afríku. 

Enn er skrifað um þjóðernishópa Afríku og stríðandi fylkingar sem fjarlæg og 

framandi öfl í stærstu og virtustu dagblöðum heims, skrifa þau. Hér vísa þau í 

fyrirsögn úr Chicago Tribune, einn dag í desember, 1990. Í henni og greininni allri 

sem þau vísa í eru stríðandi fylkingar í Mozambique hjúpaðar dulúð og leyndardómi í 

textanum. Að þeirra mati eru ofangreind skrif til þess fallin að halda við því sem þau 

kalla afbrigðilega eiginleika á menningarlegri sérstöðu. Með því að leggja of mikinn 

þunga í menningarbundna sérstöðu hafa mannfræðingar vanrækt að skoða hvernig 

samfélög alls staðar eru mótuð og endurmótuð á sambærilegan máta (Comaroff og 

Comaroff, 1992).  

  

Tilviksathugun á etnógrafískum grunni 

Rannsóknin sem verður kynnt í næsta kafla fjallar um notkun á ýmsum táknum 

þjóðarinnar. Hönnuðir urðu fyrir valinu, vegna þess að hjá þeim gafst tækifæri til að 

skoða efnislega úrvinnslu á hugmyndum um íslenskt þjóðerni. Hér er um að ræða 

verkferli sem endar með fullunnum hlut. Hlutirnir sem hönnuðirnir hafa gert eru 

notaðir sem tæki til þess að rannsaka hugmyndir þeirra og atferli. Með því að leggja 

áherslu á verkferlið, þá eru hlutirnir afurð þess en ekki miðja þessa rannsóknar. Það 

var því gerð tilraun til þess að horfa til hlutanna án þess að skilgreina þá fyrirfram 

sem íslenskan hlut, hannaðan hlut, list eða vöru. Hlutir hafa lengi verið settir skör 
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lægra en menningarlegir eða félagslegir þættir í mannfræði. Þeir hafa frekar þjónað 

hlutverki efnislegrar skýringarmyndar á félagslegu samhengi en að vera notaðir sem 

skýring  á samhenginu sjálfir (Leach, 2007b: 167). Með hlutunum er þó hægt að 

greina menninguna, útfrá táknrænni merkingu, formi og notagildi (Strathern, 1990). 

Verkferli og hluturinn sem afurð þess hafa því félagslega merkingu. Það skýrist með 

því að þessir hlutir hafa þýðingu í íslensku samfélagi (Friedman, 2001) en myndu hins 

vegar hafa aðra eða takmarkaða merkingu út í eyðimörk hjá Himba þjóðflokknum í 

Norður-Namibíu.  

Í rannsókninni var skoðað hvernig hlutirnir voru gerðir, hvernig þeir voru 

kynntir og að hverju eða hverjum ákvarðanir beindust í ferlinu. Samfélaginu sem 

verður lýst í þessari rannsókn er samfélag hönnuða, í gegnum ofangreind tilvik. 

Rannsóknin er því tilviksathugun sem byggir á etnógrafískum grunni. Með tilliti til 

þess að rannsóknin var unnin út frá vel afmörkuðu ákvarðanaferli hjá átta 

einstaklingum þá var rannsóknin fremur skýrt afmarkað sjónarhorn sem beinist að 

hlutunum, einstaklingunum sem móta þá og félagslegu samhengi þeirra. Í stað þess að 

vera rannsókn á fyrirfram gefnum, afmörkuðum samfélagshópi, eða afmörkuðum 

vettvangi eins og hefð hefur verið fyrir í mannfræði, þar sem mannfræðingurinn 

dvelur með fólki á vettvangi og tekur þátt í þeirra lífi (Kristín Loftsdóttir, 2010: 21). 

Samanber þá hefð að fara á vettvang og fá aðgengi að vettvangi, sem algengt er í 

orðfæri mannfræðinga, þar sem þátttökuathugun er megintæki rannsakandans 

(Hammersley og Atkinsson, 2007). Hins vegar hefur sjónarhorn mannfræðinga í 

þessum efnum breyst nokkuð og leggja mannfræðingar í auknum mæli áherslu á 

sveigjanleika hugtaksins (Kurotani, 2004), það er að segja hvað felist í því að fara á 

vettvang. Vettvangur er því ekki endilega bundinn við einn stað. Að auki leggja 

Hammersley og Atkinson áherslu á að hlutir, skýrslur eða önnur efnisleg form séu 

ekki síður til þess fallin að skýra félagslegt samhengi, eins og bein félagsleg tengsl 

eða samskipti (Hammersley og Atkinson, 2007: 121). Vettvangurinn í Þjóðlegum 

fyrirmyndum var því ekki skýrt afmarkaður, né bundin við ákveðinn stað. Hér var ekki 

farið á einn afmarkaðan vettvang.  

Samhengið kom fram með skoðun á hlutunum og hugmyndum hönnuðanna. 

Þetta er því að hluta til saga hlutanna sem þó er fyrst og fremst ætlað að varpa ljósi á 

athafnir einstaklinga í samfélagslegu ljósi. Skýr áhersla var lögð á félagsleg tengsl, 

atferli hönnuðanna og hugmyndir frekar en hlutina sjálfa. Hlutirnir voru því tæki til að 

skoða atferli. Rannsókn Sawa Kuratani (2004) á heimilishaldi japanskra kvenna er að 
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mörgu leyti sambærileg Þjóðlegum fyrirmyndum. Þessar konur voru giftar japönskum 

karlmönnum sem störfuðu á alþjóðavettvangi viðskipta í þverþjóðlegum tengslum og 

hreyfanleika. Heimilishaldið varpaði ljósi á staðbundin og hnattræn viðhorf þeirra. 

Það efnislega er notað sem tæki til að varpa ljósi á tilveru þessara kvenna. Að auki var 

vettvangurinn mjög sveigjanlegt hugtak hér, því í raun var hann ekki bundin við einn 

stað, bendir Sawa Kurotani á (Kurotani, 2004). Í Þjóðlegum fyrirmyndum voru 

hlutirnir notaðir til að skýra hugmyndir, tengsl sem og samhengið. 

 

Greiningarferlið 

Greiningarferlið var áskorun, talsvert umfram það sem þessi skrif voru. Þó tók það 

form að lokum. Hér verður stuttlega gerð grein fyrir því sem var markverðast í 

greiningu á þeim upplýsingum sem teknar voru saman í þessari rannsókn. Þessar 

upplýsingar voru viðtöl, minni þátttökuathuganir, þar sem hönnuðirnir voru sóttir 

heim sem og hlutirnir sem hönnuðirnir höfðu gert og margvíslegt kynningarefni þeim 

tengt; netsíður hönnuðanna og kynningarefni í fjölmiðlum. Það voru einnig gerðar 

þátttökuathuganir á völdum viðburðum á Hönnunarmarsi Hönnunarmiðstöðar sem og 

ýmis skrif, skýrslur og upplýsingar sem viðkom íslenskri hönnun og handverki á 

netinu og í fjölmiðlum. 

 Fyrsta stigið í þessu ferli sem var markvert, var að sú ákvörðun að elta 

hreinleika fyrirmyndarinnar. Því þau unnu öll með ákveðna þjóðlega fyrirmynd. Hve 

uppteknir voru hönnuðirnir eða voru ekki af því að gera sögunni eða hefðinni skil 

með tilliti til uppruna fyrirmyndinnar og hreinleika? Máttu þau breyta fyrirmyndinni? 

Ef það var í lagi, á hvaða forsendum var það gert? Þessi ákvörðun var tekin eftir 

fyrstu þrjú viðtölin og skoðun á öðrum gögnum í leit að þemum. Fram að því hafði 

kóðun verið hluti af greiningarferlinu og það hélt áfram að vera megintæki í 

rannsóknarferlinu. Kóðun skilgreina Hammersley og Atkinson (2007) sem flokkun og 

skipulagning á gögnum með tilliti til hugtaka eða lýsinga á atferli.  

Hins vegar tók ég fljótlega mið af hugmyndum Kathy Charmaz (2004) um 

grundaða kenningu og greiningarferli sem sveigjanlegt tæki við rannsóknir.  

Greiningarammar geta gert það að verkum að loka af nýjar upplýsingar eða 

sjónarhorn sem koma fram á seinni stigum rannsóknar bendir hún á (Charmaz, 2004). 

Þetta þótti mér gagnlegt sjónarmið eftir að hafa sífellt reynt að færa fastan ramma á 

gögnin til þess að fara í gegnum þau og kóða. Það gekk hins vegar ekki upp. Sífellt 

komu upp frávik. Að endingu var það stöðugur samanburður frá upphafi til enda, þar 
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sem ég smám saman flétti ofan af minni þekkingu og tókst að sjá það sem tengdi þessi 

ferli saman. Þetta var því ekki eingöngu vinna sem fólst í því að flokka og skipuleggja 

gögnin heldur að „hugsa með þeim” leita skýringa og tengsla, eins og Hammersley og 

Atkinson benda á (Hammersley og Atkinsson, 2007). 

Það sem var fyrirferðarmikið í gögnunum voru sífelldar tilvísanir í 

hugmyndafræði. Þannig töluðu viðmælendur gjarnan út frá sjálfsgefnum eða 

viðteknum viðhorfum, tengdum þeirra starfssviði eða tengt þjóðararfinum. Því komu 

stundum upp vangaveltur hjá hönnuðunum um það frelsi sem hann hefur í sínu starfi. 

Á þann máta að þau veltu vissum viðhorfum samfélagsins upp í ferlinu og staðsettu 

sjálfan sig gagnvart því í viðtali. Mitt hlutverk var síðan að tengja þessar hugleiðingar 

við verk hönnuðanna og túlkun í hlutunum sjálfum. Til þess að sjá fram á hvort og 

hvernig hugleiðingar og skýringar í viðtalinu tengdust hönnunarferlinu sjálfu. Þessar 

upplýsingar voru margprófaðar með tilliti til viðtala, hlutanna og kynningarefnis, þar 

til þemað fór að taka á sig skýra mynd. Meginþemað hélt síðan áfram að skýrast í 

skrifum. Þegar öll púsl voru lögð saman og fóru að taka á sig heildstæða mynd, þá fór 

túlkun hönnuðanna einnig að fá á sig skýra mynd. Það sem þó hafði vafist lengi fyrir 

mér í greiningarferlinu. Því loks sá ég þema þar líka sem gaf þessu öllu saman meiri 

dýpt. Túlkun sem var afar margþætt tengdist þó í öllum tilvikum lífi einstaklinganna á 

þann háttinn, að valið og notkunin hafði merkingu í félagslegum tengslum, á einn eða 

annan máta. Hér kom því svarið við þessum víðsjárverðu skilum á mótun merkingar, 

á milli einstaklings og samfélags. Þessi tákn skiptu einstaklingana máli, því þau höfðu 

merkingu í þeirra lífi. Þetta var þó ekki kjarni rannsóknarinnar, en gaf rannsókninni 

meiri dýpt í lokin. 
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IV. Kafli:  

 

 

 

Þjóðlegar fyrirmyndir  
 

Í þessari rannsókn var hönnunarferli hjá átta hönnuðum skoðað með það að leiðarljósi 

að greina meginþemu, í notkun á þjóðlegum táknmyndum í tilteknum hlut sem þau 

höfðu hannað. Þetta er verkferli sem vísað er í sem hönnunarferli. Í efnisöflun var 

lögð áhersla á að afla gagna sem skýrðu það ferli. Hönnunarferlið hefst með þeirri 

hugmynd hönnuðar að nota þjóðlegt tákn. Táknið er síðan útfært í hönnuninni á 

hlutnum. Hönnunarferlin voru afar margbreytileg hjá þessum einstaklingum sem 

vissulega hafa ólíka sögu og upplag. Það var því lögð skýr áhersla á efnislega 

úrvinnslu hönnuðanna á átta þjóðlegum táknum. Rýnt var í eina þjóðlega tilvísun fyrir 

hvern hönnuð og einn hlutur og það ferli skoðað vandlega. Útlit hlutanna og aðrir 

hlutir sem hönnuðurinn hafði gert voru skoðaðir til hliðsjónar. Miðja hvers tilviks var 

því viðkomandi þjóðlegt tákn. Notkunin var síðan skoðuð í nánum tengslum við 

markmið hönnuðarins, skýringar á notkun, hlutnum sjálfum og markaðsetningu 

vörunnar. Ásamt þessu var horft til Hönnunarmiðstöðvar Íslands, stefnum þeirrar 

miðstöðvar sem og árlegum viðburði hennar; Hönnunarmarsi, 2012 sem stoð, í leit að 

félagslegu samhengi þessara hönnuða. 

Með hliðsjón af þessari áherslu á notkun á þjóðlegum táknum greindi ég eitt 

grundvallarþema. Það fólst í því að hugmyndir hönnuðanna og mótunarferli hlutanna 

var fyrst og fremst opið samtal við samfélagið, í óeiginlegri merkingu. Í þessu samtali 

unnu þeir með hugmyndir samfélagsins og útfærðu í hlutunum. Þeir túlkuðu og 

samþættu þó þessar hugmyndir samfélagsins á ýmsa vegu. Hlutirnir eru vitnisburður 

um þessa túlkun. Vitund hönnuðanna beinist því stöðugt að hugmyndum og atferli 

annarra í félagslegum tengslum. Með tilliti til þess að félagslíf er ófyrirséð og fólk 

þarf að bregðast við í stöðugri aðlögun (Ingold og Hallam, 2007). Á sambærilegan 
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máta og John og Jean Comaroff (1992) staðsetja einstaklinga með hliðsjón af vitund 

og atferli, inn í hringiðu hugmyndafræðinnar. 

Samtalið við samfélagið var tvíhliða og beinist að hagrænum víddum og 

þjóðlegum, í samtali við samfélagið um hvoru tveggja. Í þessum verkferlum unnu 

hönnuðirnir með ólíka hugmyndastrauma. Annar beinist að nýbreytni og hugmyndum 

samfélagsins um verslunarvöruna. Öll stefndu þau að því að koma fram með vöru sem 

hafði eitthvað nýtt fram að færa. Hinn hugmyndastraumurinn sneri að þjóðlegum 

táknum. Þar notuðu þau öll tilvísanir í sögu þjóðarinnar og í sumum tilvikum 

samhliða notkun á náttúrumótífum. Enginn hafði áhuga á því að nota daglegt atferli 

Íslendinga í nútímanum sem táknmynd um þjóðina. Þetta voru hugmyndir 

samfélagsins um þjóðlega táknmynd og verslunarvöru. Hönnuðirnir samþættu síðan 

ofangreindar hugmyndir í hlutnum í útlitsmótun.  

Það má því segja að hugmyndafræðin hafi haft stöðuga viðveru í þessum 

hönnunarferlum. Engu að síður þá túlkuðu hönnuðirnir, völdu fyrirmynd með hliðsjón 

af ráðandi hugmyndum, hugleiddu og tóku síðan ákvarðanir um form og gildi 

hlutarins. Þó svo að túlkunin hafi alltaf borið þess merki að samþætta ofangreind 

sjónarmið, þá bar hún einnig merki þeirra. Túlkunin og samþættingin var sjónarhorn 

hvers og eins. Hugmyndir samfélagsins höfðu ekki eingöngu merkingu sem var 

fjarlæg þessum hönnuðum, heldur hafði val og notkun þessara tákna einnig merkingu 

í félagslífi þessara einstaklinga. Verk hönnuðanna voru því hvorki háð né óháð 

hugmyndum samfélagsins, heldur samháð í samhuglægni (e. intersubjectivity) 

(Nyamnjoh, 2002). 

Í þessum hluta ritgerðarinnar verður fjallað um rannsóknina Þjóðlegar 

fyrirmyndir með tilliti til meginþema hennar. Byrjað verður á því í kaflanum Samtal 

við samfélagið að gera grein fyrir því hvernig vitund hönnuðanna beinist að 

hugmyndafræði samfélagsins. Síðan tekur við kaflinn Samtal við þjóðina. Þar verður 

samtalið skoðað í beinum félagslegum tengslum og hvernig það hafði áhrif á sjálf 

hönnunarferlin. Að lokum verður ítarlega gert grein fyrir verkferlinu og meginþáttum 

þess í kaflanum Hlutirnir og félagsleg umgjörð þeirra. 

 

SAMTAL VIÐ SAMFÉLAG 

Í hringiðu hugmyndafræðinnar beinist vitund hönnuðanna að samfélaginu (John og 

Jean Comaroff, 1991, 1992). Táknrænt atferli er mótað í þessari hringiðu sem og 

endurskoðað. Það er mat John og Jean Comaroff að skynsamlegast sé að skoða 
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táknrænt atferli sem virkt ferli, sem er misjafnlega meðvitað í framkvæmd. Táknrænt 

atferli er samfélagsform sem er ávallt breytingum háð. Stundum breytast hlutir hratt, í 

öðrum tilvikum lifir gildismat og táknrænt atferli með samfélagi um aldur og ævi.  

Hér eru stiklað á stóru um grundvallarstef í kenningum John og Jean Comaroff (1991, 

1992) sem gerð voru skil í öðrum kafla þessa ritgerðar. Þessar kenningar gefa 

hönnunarferlinu sem verkferli bakgrunn.  

Atferli hönnuðanna er táknrænt vegna þess að það vísar í það samfélag sem 

vitund þeirra beinist að. Það eru hugmyndir samfélagsins um verslunarvöruna og 

þjóðleg tákn og hvernig þau eru notuð, eins og greint var frá í inngangi hér að ofan.  

Verslunarvaran er samfélagsform, sem varpar ljósi á hvernig félagsleg tengsl eru 

skipulögð, í félagslegu samhengi þessara átta hönnuða. Það sama gildir um þjóðleg 

tákn og notkunin á þeim. Í hlutnum sjálfum koma þessi tvö sjónarmið saman.  

En hvað er íslenskt atferli og hvað er íslensk menning með tilliti til þeirra 

hugmynda sem þessir hönnuðir vinna með? Það lá ekki ljóst fyrir, því eins og bent var 

á þá voru þau ekki að nota táknmyndir nútímans sem er lifandi meðal Íslendinga. Það 

er saga þjóðarinnar sem hér er dregin fram í einni eða annarri mynd. Verslunarvaran 

er hins vegar  hluti af nútímanum. Hún varpar ljósi á félagslegt og efnahaglegt 

skipulag á Íslandi. Það gerir hún einnig víðar. Mörk Íslands voru því ekki skýr í 

þessum hönnunarferlum. Þó var stundum eins hönnuðirnir væru staðsettir á gráu 

svæði á milli félagslegra flokka (e. categories), þar sem þau voru óviss með sína 

túlkun eða hvar þau ættu að staðsetja sig og sína þekkingu. Það verður komið inná 

þetta hér í þessum kafla, en þó ítarlegar í kaflanum um Hlutina og félagsleg umgjörð 

þeirra.  

Eitt er þó ljóst að þessir hönnuður beindu sinni vitund að ofangreindum 

hugmyndum og samfélagsformum í samtali um hlutina. Að auki komu þær skýrt fram 

í hlutunum sjálfum. Hér er því eins og hönnuðir séu í félagslegu rými sem kalli eftir 

sérstöðu Íslands. Það mætti því hæglega ímynda sér að hlutirnir séu hér sambærilegir  

tótemi, þar sem félagslegt skipulag og félagsleg tengsl eru merkt með sérkennum 

Íslands. Ef tekið er mið af kenningum John og Jean Comaroff (1992) um tótem og 

þjóðernisvitund. Þetta er þó fyrst og fremst myndlíking sem er til þess fallin að lýsa 

því samhengi sem hér er lýst, frekar en að skýra það. 

Nú verður greint frá frásögn þriggja hönnuða um þann áhuga að hanna, með 

íslensku tákni. Með það að markmiði gera grein fyrir því hvernig talað var til 
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samfélagsins en einnig túlkað á ýmsa vegu. Áður verður stuttlega gerð grein fyrir 

félagslegu samhengi þessara átta hönnuð sem tóku þátt í þessu rannsóknarverkefni. 

 

Skapandi greinar  

Í síauknum mæli er kallað eftir nýsköpun í ýmsu formi á alþjóðavettvangi 

verslunarvörunnar. Nýjar vörur flæða inn á þennan markað dag hvern, þar sem 

neytendur virðast óseðjandi (Liep, 2001). Sköpunarkraftur er í þessu sambandi 

lykilinn að efnahagslegri hagsæld, þar sem samfélög mennta og móta skapandi 

einstaklinga sem leggja sitt á vogarskálarnar í þekkingarsamfélögum nútímans 

(Hallam og Ingold, 2007: 2).  

Í skýrslunni Hönnun: Auðlind til framtíðar er vísað í bandaríska fræðimanninn 

Richard Florida og framtíðarsýn hans í hagrænu tilliti, þar sem skapandi greinar eru 

að hans mati auðlind framtíðar (Sóley Stefánsdóttir og Halldór Gíslason, 2007). Þjóðir 

heimsins leggja í auknum mæli áherslu á að laða til sín og halda í skapandi 

einstaklinga. Markmið þessara hönnuða sem hér um ræðir, kemur heim og saman við 

þessa orðræðu, þar sem þeirra metnaður beinist að nýsköpun og því að færa sína 

þekkingu og reynslu í hönnun yfir í vöruþróun í eigin nafni. Sóley Stefándóttir og 

Halldór Gíslason (2007) höfundar skýrslunnar Hönnun: Auðlind til framtíðar höfðu 

þá sýn að nú sé hafin þróun á „íslenskri hönnun” þegar skýrslan var rituð. Sjö árum 

eftir að hönnunardeild var stofnuð við Listaháskóla Íslands (Sóley Stefánsdóttir og 

Halldór Gíslason, 2007). Listaháskóli Íslands hefur einmitt á stefnuskrá sinni að virkja 

rannsókir innan háskólans og beina þeim að sérstöðu íslenskrar menningar og þeirrar 

þekkingar sem hér er (Listaháskóli Íslands, e.d.). Þessi þróun einskorðast ekki við 

Ísland. John og Jean Comaroff (2009) hafa bent á að menningin sé í auknum mæli að 

renna inn í hagrænar víddir hversdagsins. Þessir hlutir sem voru skoðaðir í þessari 

rannsókn eru vissulega dæmi um slíkan samruna. 

 Þessi verkefni sem hönnuðirnir átta eru að fylgja eftir eru mörg framhald af 

því að vinna við hugmyndasmíð fyrir hina ýmsu viðskiptavini. Þau hafa því starfað á 

vettvangi hinna ýmsu „skapandi greina” (Sóley Stefánsdóttir og Halldór Gíslason, 

2007). Í framhaldi ákveður hönnuðurinn að nú sé tímabært að færa hugmyndavinnuna 

í þeirra eigin verkefni. Tveir af átta hönnuðum í þessu rannsóknarverkefni eru 

menntaðir í vöruhönnun frá Listaháskóla Íslands. Þeir eru menntaðir í þeirri 

hugmyndavinnu að þróa eigin vöru en hafa ekki fengið starfsreynslu á öðrum 

vettvangi skapandi greina, eins hinir sex hönnuðirnir. Þessir tveir einstaklingar stefna 
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beint á vöruhönnun eftir nám. Það er eins og orðið felur í sér, hönnun á vöru. 

Vöruhönnun er ung faggrein á Íslandi, enda var hönnunardeild skólans stofnuð 

eingöngu fyrir sjö árum síðan. Mótun hönnunarstefnu Íslands er þó ekki einskorðuð 

við vöruhönnun, heldur er markmiðið að virkja allar skapandi greinar landsins, til 

þess að auka vægi hönnunar í allri framleiðslu (Iðnaðarráðuneytið, e.d.). Það mætti 

því líklega gefa sér að þessir hönnuðir hafi tekið því ákalli. 

 

Að vilja hanna þjóðlega vöru 

Hönnuðirnir áttu það ekki eingöngu sameiginlegt að vilja hanna nýja vöru, heldur 

einnig að vilja hanna vöru með þjóðlegu tákni. Þeir voru öll drifnir áfram í sinni vinnu 

af vissri trú og hrifningu á sinni hugmynd. Hugmyndin var að nota þjóðararfinn í 

einni eða annarri mynd í vöru. Á meðan einn þeirra hrósaði happi yfir því að hafa 

verið fyrstur með sína hugmynd, þá gerði annar tilraun til þess að lýsa í viðtali hve 

mikla ánægju það gaf honum að vinna með hugmyndina á sínum tíma: 

 
...og þá,...bara gerðist eitthvað! [...]  Já og veistu...að það var alveg skrítið því að ég er 

rosalega mikil kona svona, kona svona sem að það er ekki svo mikið svona æðislegt. Og 

það...ég fer ekkert langt niður er bara svona einhvers staðar (Já). Að það var bara þannig að 

eftir svona smástund fannst mér bara ómögulegt...að það kom kúnni inn því hann var alltaf að 

trufla mig. Ég var að skissa og teikna litlar myndir og... 

 

Þessi hönnuður mátti því varla vera að því að sinna starfi sínu. Áhuginn og ánægjan 

var það mikill að vinna að hugmyndinni sem vakið hafði með honum svona mikinn 

innblástur. Hann átti einnig í erfiðleikum með að útskýra þessa upplifun. Þetta varð til 

þess að þessi einstaklingur fór að starfa á eigin vegum sem hönnuður. Öll höfðu þau 

sambærilega sögu að segja. Hugmynd þeirra var það sem knúði verkefnið áfram og 

öll voru þau knúin áfram af þeim vilja að vinna þessi verkefni. Þrátt fyrir óvissu um 

viðtökur. Óvissan er mikil í þessu starfi með hliðsjón af því að verkefnið stendur og 

fellur með viðtökum af markaði. Þó ber að nefna að nokkrir þessa hönnuða fengu 

vissan meðbyr í kynningu á vöru sinni, meiri en aðrir hönnuðir fengu. Þrír hönnuðir í 

þessum hópi hafa getað sinnt vöruhönnun í fullu starfi og því verið þeirra 

megintekjulind. Fimm hönnuðir starfa hins vegar á öðrum vettvangi samhliða því að 

vinna að því að koma sínum vörum á markað.  

Þessi hönnuðir standa ekki einir að þessu verkefni sem beinist að því að nota 

tákn þjóðarinnar í vöru, eins og þátttökuathugun á Hönnunarmarsi, 2012 var meðal 
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annars vísbending um. Þetta er verkefni samfélagsins sem hönnuðirnir vilja taka þátt 

í. Áhuginn og viljinn ræður hér för. Þau finna öll leið til þess að taka þátt, því er þetta 

bæði þeirra verkefni og samfélagsins. Þrátt fyrir ólík sjónarmið, ólíka túlkun þá unnu 

allir hönnuðirnir að sama marki að koma fram með nýja vöru með þjóðlegu ívafi inná 

markað. Hugtak Nyamjoh um lífsandann (e. conviviality) lýsir þessu vel. Þetta hugtak 

notar Francis B. Nyamjoh til þess að lýsa verkefnum sem samfélag sameinast um 

þrátt fyrir margbreytilega sjónarmið (Nyamjoh, 2002).  

  Hér verður greint frá því hvernig þrír einstaklingarnir töluðu um þennan áhuga 

sinn en einnig hvernig þeir beindu sínu tali að hugmyndafræði samfélagsins. Þó síðast 

en ekki síst hvernig þeir ímynduðu sér samfélagið og að hvaða orðræðu talið beinist, 

því er viðkemur mótunarferli hlutanna. Hér verður greint frá þessu samtali við 

samfélagið, sem var engu að síður er visst form að atferli (Atkinson og Hammersley, 

2007). Því er ekki að neita að þema tengdar spurningar sem vekja upp samræður um 

menningararf, þjóðararf eða þjóðina er hluti af orðræðunni um það sama. Tal 

hönnuðanna varpar engu að síður ljósi á hvernig þjóðlegt tákn var útfært og í 

tengslum við hvaða þætti. Í flestum tilvikum, áttu samræðurnar sér stað á vinnustað 

hönnuðanna, þar sem rætt var saman og hluturinn skoðaður. 

Nú taka við brot úr viðtölum við þrjá hönnuði. Þessi dæmi gefa innsýn í hvað 

var sameiginlegt með þessum átta verkferlum. Þau varpa ljósi á það grundarvallar 

þema að samþætta hugmyndir samfélagsins í einni eða annarri mynd. Þó varpa þessi 

viðtalsbrot einnig ljósi á sérstöðu hvers hönnuðar. Það var því eins og þeir hugsuðu 

með hugmyndafræðinni, því vissulega var framkvæmdin alfarið í þeirra höndum 

(Cohen, 1985b). Í þessum kafla verður vísað í hönnuði og þar sem orðið er karlkyns 

verður skrifað um hann hönnuðinn. 

  

Dæmisaga 1:  

Þessi hönnuður hefur hannað vörur í tengslum við ákveðna íslenska hefð. Hann er 

bæði áhugamaður um handverk og hönnun, svona lýsir hann þeim áhuga:  

 
Og það er vegna þess að þegar ég í upphafi fæ hugmyndina af því að nota [...]... í mína 

hönnun (Já). Þá hafði ég verið búsettur í Noregi, (Já) og kynnst svona þar svona 

handverkshefðum og það sem mér þótti áhugaverðast við að, ég...ég fer sem sagt að læra 

handverk af því... afþví að ég hef áhuga á handverki, (Já) og var með ýmsar hugmyndir þegar 

ég fer í það um bara allt mögulegt sem mig langaði að gera um... í einhverri hönnun, sko (Já). 

En svo þegar ég fer að vinna með heimilisiðnarfélaginu þar sem ég er þá eru þeir mest að 
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vinna í sko... gamalt þjóðlegt handverk. Gera gamla hluti sem að, svona „traditional” hluti 

...(Umhumm) og það sem vakti athygli mína, það var sko sagan á bak við hlutina og afhverju 

þeir höfðu orðið svona eða hins segin, (Jaá) og ég varð einhvern veginn sko alveg heillaður af 

því að hver hlutur ætti sína sögu og einhvern tilgang, sérstakan eða einhverjar ástæður fyrir 

því að hafa orðið svona en ekki einhvern veginn hinsegin, (Jaaáá). Þá svona vaknar áhuginn 

minn á því að nota þjóðararfinn í hönnun...  

 

Áhugi hans á handverki kemur honum til þess að fara á námskeið í handverki. Hann 

hafði á þessum tímapunkti sett sér það markmið að vinna sjálfstætt með sína hugmynd 

en hafði ekki fastmótaða sýn á því hvaða hann vildi gera í hönnun. Á ofangreindu 

námskeiði í Noregi vaknar síðan áhuginn á því að nota þjóðararfinn og í kjölfarið má 

segja að hann tengi saman tvö áhugasvið. Það sem einkennir frásögn þessa 

einstaklings er að hér er að takmörkuðu leyti talað um hvað felist í því að hanna. 

Hefðin virðist eiga hug hans þegar rætt er um hlutina sem hann hefur hannað. Það 

hafði þó lengi verið markmið hans að hanna vöru og starfa sjálfstætt. Eftir að 

hugmyndin um að nota þjóðararfinn vaknar þá átti hann þó í dálitlum vandræðum 

með að finna fyrirmynd, eitthvað sér íslenskt til að vinna með: 
 

En svo þegar ég kem heim þá finnst mér svolítið einhvernveginn eins og allt sem á fjörur 

mínar rekur sé norskt, (Jaaá). Við eigum svo mikið sameiginlegan arf. En ég var svona, vissi 

ekki alveg hvað ég vildi gera...og helst langaði mig að það sem ég myndi gera væri alveg sko 

sér íslenskt.... 

 

Eftir leit að fyrirmynd í nokkurn tíma, þá ákveður þessi hönnuður að nota íslenska 

hefð sem hann þekkir vel og hafði alist upp við. Þá hefð sá hann í nýju ljósi eftir 

búsetu erlendis: 
 

Allt í einu, allt í einu þú veist þá átta ég mig á því hvað þetta er sérstakt. Eftir að hafa verið í 

burtu og svona áttað mig á því að þetta var eitthvaðsem ekki aðrir gerðu, heldur en við...þá 

kemur þetta, svona bara... 

 

Til að gefa vísbendingu um hvað hann var að leita að og hvert áhugi hans stefndi, þá 

segir hann þetta um leit sína að íslenskri fyrirmynd til að vinna með: 
 

Nú er ég kannski enginn fræðimaður á þessu sviði en það getur vel verið að þeir sjái 

strax, sko einhvern mun ...en ég held nú að við byggjum að miklu leyti á sama arfi, 

(Umhummm). Þannig að það er voða margt líkt hjá okkur (Já). Og það er til dæmis 
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eins og ...bara hlutir sem ég hef haft áhuga á og langar til að vinna meira með 

...[...].Það er mjög margt svona sem að, sko...sömu hlutir sem hafa sko verið notaðir í 

sama tilgangi... 

 

Hönnuðurinn heillast af sögu hlutanna og sá áhugi beinir honum að vali á íslenskri 

hefð sem hefur merkingu í hans huga. Eftir að hafa ákveðið að nota viðkomandi hefð í 

þróun á vörulínu, þá kynnir hann sér sögu hennar vel. Síðan vinnur hann útfrá sínu 

sjónarhorni á þessari hefð. Hann telur ástæðuna fyrir því að hefðin lifir meðal fólks 

enn í dag sé félagslegi þátturinn. Þetta er hans túlkun og með þessu sjónarhorni er  

vörulínu hönnuð. Þessi áhugamanneskja um handverkshefð og sögu hlutanna hefur 

ekki eingöngu komið þessum vörum á markað heldur einnig lagt sitt lóð á 

vogaskálarnar við að viðhalda hefðinni og kynna hana. Í framhaldi er ráðgert að gefa 

út bók um þessa hefð enda hefur hann safnað ógrynni upplýsinga um hana síðasta 

áratuginn. 

 Í fyrstu atrennu mætti sjá í þeim varningi sem hér hefur verið hannaður tilraun 

til þess að viðhalda þjóðlegum menningararfi, eins og Heimilisiðnaðarfélag Íslands 

leggur áherslu á og sjá má á heimasíðu félagsins (Heimilisiðnaðarfélag Íslands, e.d.): 

 

Hlutverk þess samkvæmt lögum félagsins er að vernda þjóðlegan íslenskan 

heimilisiðnað, auka hann og efla, stuðla að vöndun hans og fegurð og vekja áhuga 

landsmanna á því að  framleiða fallega og nytsama hluti, er hæfi kröfum nýs tíma 

með rætur í þjóðlegum menningararfi. 

Þessi tiltekni hönnuður hafði stefnt að því að hanna vöru áður en hann ákvað að að 

vinna með þjóðlegt þema. Að auki ráðgerir hann að hanna vörur í framtíðinni sem 

hafa ekki þjóðlega skírskotun og að nota þjóðararf annarra þjóða í sambærilegum 

vörum. Hann vonaði að sér væri vel tekið erlendis með þær vörur. Með því að hanna 

þjóðlega vöru tengir hönnuðurinn saman tvö áhugamál, að vinna sjálfstætt við hönnun 

og vinna með sögu hlutanna sem hann er svo heillaður af.   

 Hér er gefin innsýn í starf hönnuðar sem starfar með tilliti til sjónarmiða 

handverkshefðarinnar sem og sjónarmiða samfélagsins um nýsköpun. Þessi 

einstaklingur er ofar öðru hönnuður sem var og er í leit af góðum hugmyndum til þess 

að þróa í vörur. Áhuginn á handverkshefð og sögunni að baki hlutanna hefur einnig 

áhrif á vörulínuna. Því hann hannar í kringum hefðina sjálfa. Hugmynd hönnuðarins 
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um þessa hefð og félagslega merkingu hennar kemur fram í túlkuninni á þessu 

þjóðlegu tákni. Hefðin sjálf sem hér er unnið með, fær ríkulegan sess í vörulínunni. 

Þó er þessi vörulína sérstök og hefur eitthvað nýtt að færa inn á markað. Þetta er 

sjónarhorn hönnuðarins sem kemur síðan saman í útlitsmótun hlutanna sem hér eru 

gerðir. 

 

Dæmisaga 2:  

Hér víkur sögunni af hönnuði sem einnig starfar sjálfstætt. Forsendur og áhugasvið 

hans eru af öðrum meiði en þess sem var fjallað um hér á undan. Hann horfir til þess 

þjóðlega sem uppsprettu skapandi hugmynda og telur sig ekki skuldbundinn af 

hefðinni sem hann vinnur með. Hann leggur því áherslu á að aðgreina starf hönnuðar 

frá handverksgerð í viðtalinu. Að hans mati er það markmið hönnuða að skapa nýja 

hluti en ekki að viðhalda hefðinni.  

Þessi hönnuður er einn þriggja hönnuða í þessum hópi átta hönnuða sem notar 

hugmyndina um íslensku lopapeysuna í mótun á vöru. Hjá honum er íslensk 

lopapeysa ákveðin útgangspunktur en þó er vörulína hönnuðarins annað og meira en 

tilvísun í hana. Í raun vinnur þessi hönnuður með margvíslegar tilvísanir í sögu og 

hefð Íslendinga á afar skapandi máta. Í því tilliti þótti honum mikilvægt að byrja með 

sterka skírskotun í íslenska hefð, eða eins og hann orðar það: 

 

…hluti af því…var…að…byrja með mjög sterka skírskotun í íslenska arfleifð sem 

sagt og það… lopapeysan er kannski…það sem er… manni dettur fyrst í hug! 

 

Vörulínan og meginþemu hlutanna sjálfra er heimur myndlíkinga í sögulegar rætur og 

hefð íslendinga. Hér gefur hönnuðurinn sér þó talsvert svigrúm í túlkun og skapar 

heim upplifunar og hughrifa um íslenska arfleið. Þetta þema er byggt á persónulegri 

túlkun á sögunni, þó skírskotunin sé augljós. Þessi túlkun er síðan framleidd í 

neytendavænum umbúðum með fagurfræðileg sjónarhorni hönnuðarins eða 

útlitsmótun. Þessa nálgun telur hann vera sprottna af „arfleifðarhugsun”, eins og hann 

kallar það: 

 

… það er ekki beint endilega lopapeysan sem slík heldur bara arfleifð svona generalt 

sko, (Já) bara svona eins og ef þú hugsar um Sigur Rós þegar þeir gerðu... fóru 

þarna með rímur og skilirðu? Þetta er svolítið kannski…þetta...sem er að gerast í 
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tónlist og myndlist og alls konar, (Já)...Þú veist!...[…]…mér finnst það vera alls 

staðar í heiminum…að gerast. 

 

Frelsið sem hönnuðurinn gefur sér í túlkun kemur að auki fram í notkun á öðrum 

þjóðlegum tilvísunum annarra þjóðernishópa í sömu vörulínu, eins og keltnesk eða 

írsk mynstur sem hann notar og honum þykir eiga heima með sinni heildarsýn. Hér 

eru engin landamæri í mótun á vöru. Aðrir hönnuðir geri slíkt hið sama. Verk annarra 

hönnuða er fyrirmynd sem hönnuðurinn vísar nokkrum sinnum í, í samræðum. Þrátt 

fyrir visst  skáldaleyfi gagnvart fortíðinni er togstreitu að finna í samræðum 

hönnuðarins um íslensku lopapeysuna. Hugmyndina og efnislegu fyrirmyndina sem 

unnið er með, þó hún sé ein af mörgum.  

Í samræðum um arfleifðina leggur hönnuðurinn áherslu á að skilgreina hvert 

hlutverk hönnuðar sé og á hvaða forsendum hönnuður vinnur:  

 

Ég held, sko að hönnuður getur aldrei haldið tryggð við einhverja hefð, skilirðu?... 

ekki beint. Það er ekki hans. Það er í rauninni miklu meira að túlka einhverja 

hefð…og búa svo til eitthvað nýtt úr því…[...]…en hérnnaa…þetta er samt ekki sko... 

þetta er ekki þannig að ég sé…þannig að ég sé fanatískur áhugamaður um til dæmis 

um handverk eða um mynsturgerð eða umm…(Nei) eitthvað slíkt. Alls ekki! (Nei). Ég 

er fyrst og fremst bara hönnuður, (Já) og ekkert bara. Ég er hönnuður, (Já) og þú 

veist... og þá, (Hugsar sig um), (Þögn í tvær sekúndur)). Maður verður að hafa sem… 

önnur leyfi…til að vinna með…þá hluti sem eru, hérna, (Uhhuu) skipta mann máli 

hverju sinni, (Uhhuu). 

 

Síðan víkur hann tali sínu að framtíðinni og sinni sýn á hönnun: 

 

Þannig að fólk er að vinna alltaf með... það myndi ekki verða nein framþróun í 

hönnun ef að fólk væri…bara bundið við tradisjónina, eins og hún er (Neeih). Þá ertu 

orðinn, (Umhugsun)…annað…ja, þá er maður kannski orðinn meira fræðimaður eða 

handverksmaður…já, það er kannski… (talar hægt)…[…]…Já, en mér finnst hvoru 

tveggja alveg rosalega nauðsynlegt og verður alltaf til…það, (Uuu) það eru þessir 

sem eru…eru hérna (Hikar)... eru að viðhalda hefðinni, (Uhuuh) eins og hún er 

(Uuuu)... og það er yfirleitt kannski svona eins og... ja, í hérna handverkspakkanum 

…Það eru þú veist, alveg stofnanir í kringum…þessa hluti sem eru alveg (Grípur 

andann á lofti)…rosalega mikilvægir, (Já). Þú veist, fyrir Ísland það er alveg búið... 

verður mikilvægara og mikilvægari (Hikar)…þú veist, með tímanum…Af því ef þetta 
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glatast þá hef... þá hafa þú veist…hafa kynslóðirnar sem koma á eftir mér... hafa 

ekkert til þess að vinna úr... hafa ekkert til þess að leita að. Það skiptir svo miklu, 

(Jaaáh) alveg rosalega. Þetta er bara eins og bækur eða... þetta er bara hérna... 

áþreifanleg, ehhee heimild…eða skilirðu? Þú veist, (Já). Við verðum að hafa... það er 

svo mikilvægt, (Já, ég skil þig)... en, en á móti kemur það líka rosalega mikilvægt 

fyrir okkur að hafa…fólk sem að vinnur úr hefðinni eitthvað annað…eitthvað. 

 

Hönnuður vinnur með arfleifðina eins og hann skilgreinir það sem hann gerir. 

Arfleifðina notar hann í vörulínu með tilliti til síns eigins fegurðarskyns í formi og 

litavali, án þess að glata tilvísun í hin ýmsu sögulegu tákn og hugmyndir um Ísland.  

Þessi hönnuður leggur áherslu á að þekking á prjóni hafi lítið með starfsvið 

hönnuðar að gera, en vill til að þessi hönnuður býr að þeirri handverksþekkingu: 

  

Sko þetta með ullina það er náttúrulega eitthvað sem kannski flestir íslenskir 

hönnuðir fara í gegnum, að vinna eitthvað með íslensku ullina (Já) því hún er svo í 

bakgarðinum okkar (Já). Þú veist! Þannig að margir fatahönnuðir…,veist, 

byrj…(Vefst tunga um tönn) allavega byrja fyrst í því eða taka... hafa það með eða 

eitthvað slíkt, (Já) […]…Þannig að hérna að…ég var aðeins byrjuð í þessu og byrjuð 

í prjóni og það bara einhvernvegin er fyrir mér einhvern veginn…bara aðgengilegt. 

Ég kunni það og þetta er þú veist, bara svona aðferð (Já) en, en... 

 

Þegar hönnuðurinn er spurður nánar út í þessa kunnáttu og möguleg áhrif þess á 

hönnunina, þá svarar hann á eftirfarandi veg: 

 

Já, það er bara tilviljun ég kann það en það þarf ekkert endilega að eiga saman, sko. 

[…]. Nei, mér finnst oft ágætt að tala um þetta...aa þú veist að (Þögn í tvær 

sekúndur). Ef þú myndir ímynda þér að ég væri karlmaður, (Já) og þú værir að 

spyrja mig þessarar spurningar. Skilirðu? Af því að fólk stundum átómatískt gerir ráð 

fyrir því að konur á Íslandi kunni að prjóna, (Já). Þú veist…þetta er svoldið svona 

bara... 

 

Hönnuðurinn talar út frá sinni reynslu og þekkingu en velur tákn sem gæti haft 

tvíhliða merkingu fyrir hann. Það er erfitt að segja til um hvort þekkingin á prjóni hafi 

haft áhrif á að íslensk lopapeysa varð fyrir valinu hjá þessum hönnuði til að vinna 

með, það er þó ekki ólíklegt. Hins vegar ítrekar þessi hönnuður að hér sé á ferðinni 
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aðskilin kunnátta. Hér er það starfsvið hönnuðar að móta vöru sem virðist gnæfa yfir 

þær forsendur sem hönnuðurinn gefur sér. Handverkskunnáttan sjálf skiptir ekki máli 

í þróun á vöru. Þekkingin sjálf er ekki veigamikil í þessu sambandi út frá sjónarhorni 

hönnuðarins heldu að skírskota í arfleiðina á þann máta að skírskotunin sé ljós. Til  að 

undirstrika þetta sjónarmið þá bendir hann á að það skipti ekki máli að aðrir taki upp 

íslenska lopapeysu og vinni með hana í hönnun. Það sem skiptir er að peysan þekkist 

sem íslensk: 

 
... þannig að mér fyndist rosalegur…akkur fyrir Ísland ef að, (Já) við svolítið... þetta verði 

svolítið okkar ( Já, ég skil þig). Þú veist, að til dæmis, segjum að Burberry‘s eða Ralph 

Lauren myndi allt í einu ákveða að búa til íslenska lopapeysu (Já) í sinni línu. Það væri rosa 

gott fyrir Ísland... alveg eins og…grísk jógúrt er búið til alls staðar í heiminum (Uhhuu) meira 

segja á Íslandi og pizzur eru búnar til alls staðar, þó það sé alltaf ítalskt, (Uhhuu)... ítalska 

hefðin sem er... sem fólk veit að það er að sídera í…  

 

Þessi hönnuður eins og aðrir í þessum hópi, býr til nýjar vörur með því að nota söguna 

og arfleifðina. Þó er arfleiðin að prjóna ekki mikilvæg í þessu samhengi.  

 

 

Dæmisaga 3:   

Þriðji hönnuðurinn er vöruhönnuður að mennt. Hann er annar tveggja hönnuða í hópi 

átta sem byggir á þessari menntun. Aðrir koma úr „skapandi greinum” sem hafa lengri 

hefð og sögu á Íslandi. Þessi hönnuður gefur sér mest frelsi af þessum þremur 

hönnuðum gagnvart því þjóðlega. Hönnuðurinn í dæmisögu eitt, vinnur í kringum 

hefðina eingöngu. Hönnuður í dæmisögu tvö, gefur sér talsvert svigrúm gagnvart 

þjóðlegum táknum. Hins vegar þegar kemur að íslenskri lopapeysu, þá fær formið að 

halda sér. Það er að segja hér er verið að vinna með peysu úr lopa. Þriðji hönnuðurinn 

í þessari röð, viðtalsbrota brýtur hins vegar upp bæði form og útlit þjóðlegs tákns í 

mótun á vöru. Hann gerir þó engu að síðar það sama og aðrir, að samþætta hugmyndir 

samfélagsins í vörunni. 

Í raun notar hann táknið alveg á sínum forsendum, tekur það úr samhengi og 

horfir til hennar útfrá formum og línum. Þó notar hann þjóðlegt tákn sem hugmynd 

um Íslands, því þessi hönnuður er að vinna með hugmyndir samfélagsins um  

menningararf. Það gerir hann með því að nota íslenskan þjóðbúning sem innblástur. 

Hér er afmarkaður hluti af þjóðbúningnum notaður til þess að vinna með. Það sem 
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meira er, þetta eru tæknilegar teikningar af því sem leikmaður myndi ekki þekkja sem 

teikningar sem tengdust þjóðbúningnum: 

 

Það er bara einhver...það er sko bara einhver innblástur. Þú veist...það eru bara 

einhver form einhverjar línur...síðan bara skissaði ég bara alveg fullt af allskonar. 

 

Þegar hönnuðurinn er spurður nánar út í hvernig þetta þróast í lokaafurðina, þá er 

tengingin á milli ofangreindra teikninga og hlutarins ekki augljós. Í raun eru engin 

tengsl fyrir utan ofangreind form og línur. Þá segir hönnuðurinn:  

 

Já, svo þróast það...svo finnst mér eitthvað áhugavert, þú veist...svo blandast þetta 

sko allt saman, sko (Ummhh). Hérna kemur svona þrengra og svo kemur út. Það 

kemur þrengra og ...svo eins og þríhyrningur og hérna út og svo aftur...[...] Þetta 

bara verður einhvern veginn til upp úr þessu, (Uhhum). [...] Já, sko mér 

fannst...fannst sko. Ég var ekki að láta þetta hamla mér...þessar teikningar, 

(Nei)...skilirðu? Ég notaði þetta meira sem jarðveg...og jarðvegurinn varð mjög frjór, 

þú veist. Þannig að ég gat einhvern veginn búið til svo margt upp úr honum, 

(Uhum)...[...] Þú veist, ef ég hefði bara tekið þetta og búið til nákvæmlega úr þessu, 

(Já). Það hefði ekki verið nógu spennandi. 

 

Þegar hann var spurður hvers vegna það væri ekki nægilega spennandi útskýrir hann 

sitt sjónarmið: 

 

Afþví að þá fæ ég ekkert kreatíft...skilirðu...rými, (Uhuu). Það er einhvernveginn 

þannig. Ég þarf að fá að setja mitt mark á þetta líka. 

 

Viðkomandi teikningar hafði hönnuðurinn fengið hjá handverkskonu og þótti 

honum mikill fengur af þessum teikningum. Þessi handverkskona teiknar upp 

tæknilegar leiðir að handverki þjóðbúningsins og það eru þessar teikningar sem 

heilluðu hönnuðinn:  

 

...og þú veist og ég varð mjög heilluð af í rauninni þjóðbúningnum og faldbúningnum 

sérstaklega. Mér finnst hann alveg ótrúlega fallegur, (Já) og það er eitthvað sem ég 

hafði ekki endilega hugsað svo mikið út í áður. Ekki útfrá þessu sjónarhorni sem að 

hún gaf mér. Hún veitti mér svona innsýn inn í hann á annan hátt...[...]... mig langaði 

svo að vinna með eitthvað svona....ákveðinn grunn, sko. Einhverja hugmyndafræði 
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se.. til þess aa ...þær fleyta manni bara svo áfram (Já). Ef maður hefur 

það...einhvernveginn svona fast land undir fótum! [...] Mér fannst svo frábært að 

hafa fundið eitthvað sem tengist þjóðbúningnum (Já) sem var svona ólíkt því sem ég 

hafði séð áður. Afþví að ég hef alltaf horft bara á búningana og þessi nýja nálgun... 

þessi tæknilega...eða...skilirðu (Uhhu). Þessi nálgun hennar... á þjóðbúning fannst 

mér mjög áhugaverð (Uhhu) og hennar innsýn og hún sagði mér náttúrulega alveg 

rosalega margt... 

 

Þegar hann var spurður nánar út í hvað það var að baki þessu tæknilega sem að 

heillaði hann, þá vísar hann í söguna og leiðir að mótun þessara gömlu hluta: 

 

Mér finnst bara sagan mjög áhugaverð (Já). Og mér finnst sko mér finnst mjög 

áhugavert...bara hvað fólk var að gera á þeim tíma, þú veist...og hvað var lagt mikið í 

alla hluti (Já). Eins og vinnan við búa til faldbúning er alveg gríðarleg (Já, einmitt) 

og miklir peningar settir í þessar flíkur til þess að...þú veist, þetta var bara fyrir lífið! 

 

Þrátt fyrir að þjóðbúningurinn sjálfur sé ekki sýnilegur í þessum hlut nema 

með tilliti til ofangreindra áhrifa á form og línur, þá hafði hann önnur og víðtækari 

áhrif á næsta verkefni sem hönnuðurinn tók sér fyrir hendur. Í því hönnunarverkefni 

nýtti hann sér handverkshefðir og verkkunnáttu fyrri tíma, sem innblástur. Í þessum 

hlutum var leikið sér með hugmyndina um landnámsmanninn. Handbragð fyrri tíma 

hreif hönnuðinn og hafði áhrif á verk sem komu í kjölfar þess sem hér var fjallað um. 

Hönnuðurinn þykir þessi jarðvegur frjór fyrir hugmyndavinnu og ráðgerir að nýta 

hann enn frekar í framtíðinni.  

Þessir hönnuðir hafa hannað og framleitt vörur sem þeir selja. Þeir nota 

söguleg tákn til þess að gefa vörunni íslenskan blæ, íslenskan veruleika. Þegar þau 

greina frá sínum hugmyndum tala þau öll til hugmyndafræðinnar um þjóðina, með 

hliðsjón af sögunni og hugmynda um menningararf, þótt þau gefi sér misjafnlega 

mikið frelsi gagnvart því þjóðlega. Stundum er unnið með hefðina sjálfa og 

handverksþekkingu sem í henni býr. Í öðrum tilvikum er það þjóðlega uppspretta að 

útlitsmótun. Þau sjá þetta öll hvert fyrir sig á sinn hátt, en öll beina þau vitundinni að 

samfélaginu í einni eða annarri mynd, þar sem undirliggjandi markmið er að þróa 

vöru. 
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Það persónulega við þjóðerni  

Þessi rannsókn var leit af þema í verkferli. Í inngangi þessarar ritgerðar var greint frá 

því að undirliggjandi markmið hafi verið að skoðun á skörun þess persónulega við 

samfélagslega þætti. Þó það hafi verið alls endis óljós hvar er hvernig slíkt myndi eða 

gæti fengið á sig form. Það hefur einnig verið fjallað um það að greiningarferlið hafi 

verið krefjandi og að það hafi verið vandkvæðum bundið að finna þema í túlkun 

þessara hönnuða. Slíkt þema lá ekki fyrir. Þemað sem kom fram tengist 

samfélagslegum þáttum og þungamiðja þessarar ritgerðar fjallar um það. 

 Hins vegar þegar umgjörð þessara hönnunarferla varð sífellt skýrari í skrifum 

á þessari ritgerð, þá tók túlkun hönnuðanna og persónuleg merking þessa tákna óvænt 

að taka á sig mynd. Fjölbreytileikinn sem virtist áður óyfirstíganlegur varð að þema. 

Flestir hönnuðirnir höfðu höfðu valið tákn sem höfðu einhverja persónulega 

merkingu. Þessi tákn tengdust minningum, upplifun og annarri persónulegri reynslu. 

Aðrir hönnuðir höfðu hins vegar notað þessi tákn að því er virtist sem hlutlausa 

uppspretta í mótun á vöru. Hins vegar varð það ljóst að val á þessum táknum hafði í 

öllum tilvikum persónulega merkingu. Val á tákni sem fékk meðbyr og hvatningu í 

félagslegum tengslum hafði einnig persónulega merkingu. Það hafði persónulega 

merkingu því það fékk hvatningu og meðbyr frá þeim vettvangi sem hönnuðurinn 

vildi tilheyra. Það gat verið markaðurinn sjálfur eða samfélag hönnuða.  

  Þessi þjóðlegu tákn voru því annað og meira en hugmyndafræði, fjarri 

daglegum veruleika þessum hönnuða. Þau höfðu öll merkingu í félagslegum 

tengslum. Einn hönnuðurinn valdi til dæmis að vinna með handverkshefð sem móðir 

hans hafði stundað á sínum yngri árum en hún var útskurðameistari. Þó þessi 

hönnuður hefði ekki minningar um móðirnar við það að skera út, átti hann muni eftir 

móðir sína sem að höfðu áhrif á hann: 

  
Maður fer oft í einhver svona...hvað á maður að segja...það sem maður kallar 

hönnurferli...eða maður getur líka kallað vöruþróun (Já). Þá fer maður kannski í allskonar 

rannsóknir. Skoðar hitt og þetta (Uhhhum) og leyfir því kannski að flæða svoldið saman. 

Maður þarf ekki að vera einhver vísindamaður til þess að skilgreina hvert fyrir sig (Nei, nei). 

Maður eiginlega (Uhuhh)...já, leyfir því svoldið bara að flæða í einhverja hugmynd...[...]... En 

kannski ég man ekki hvort ég sagði þér það þá eða hvort þú sást það...[...]. Já...það var þarna 

útskorinn lítill hlutur sem að var...(Jú, þú sýndir mér hann). Já, sem var uppá sitthvorum 

rúmgaflinum...(Var hann ekki uppá ramma?). Jú, Það var reyndar þegar ég tók þessi rúm í 
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geymslu þá datt þetta af. Og ég setti hann upp á einhverja mynd hjá mér (Já). Og hann fór 

eitthvað að sækja á mig... 

 

Þetta varð til þess að hönnuðurinn notaði íslenska útskurðarhefð sem grunnhugmynd í 

mótun á hlut. Þetta hafði einnig persónulega merkingu á annan veg fyrir þennan 

hönnuð, því þetta túlkaði hann sem andóf við meginstrauma í hönnun og útskýrði það 

á þann veg að „ég er meira skapandi í kreppunni”. Hann var stoltur af sjálfum sér að 

taka hér af skarið og gera það sem hann langaði til í hönnun. 

 Annar hönnuður hafði notað ýmis þjóðleg og söguleg tákn í vörulínu sinni en 

notaði einnig íslenskt náttúrumótif samhliða hinum ýmsum hugmyndum um þjóðina 

og söguna. Það skipti hann miklu máli að koma með íslenskar vörur á markað og þau 

tákn sem hann valdi:   
 

Sko, þú sérð þegar ég var þarna í blómabúðinni, sko... og byrjuð að ski...þarna í gallerýinu og 

svo fer ég í blómabúð líka og... ég bara...þú veist...það er svo sterkt í mér bara...þetta íslenska 

(Já). Og hefur alltaf verið einhvernveginn ( Já, ég skil)...mér finnst og fannst vanta (Já)...og 

mér fannst fáránlegt hvað við notuðum lítið allt í öllu þessu. En í dag eru allir...þetta bara 

kom og...ég hef alltaf náttúrulega elskað íslenska náttúru, sko og finnst alveg yndislegt að fara 

út og skoða öll litlu blómin... og þegar ég er erlendis þá finnst mér alltaf íslensk náttúra... ég 

fíla hana alveg langbest. Ég hef alltaf verið...mikið svoleiðis í mér.  

 

Það skipti þennan einstakling máli að hægt væri að fá íslenskrar vörur á markaði. 

Vöruþóun hans sem byggir á íslenskum þjóðararf sem og náttúrumótífum hefur fengið 

góðar viðtökur og skapað hönnuðinum starfsvettvang. 

Síðan voru það tveir hönnuðir sem erfitt var að meta hvort það þjóðlega hefði 

einhverja persónulega þýðingu. Annar þeirra hafði ekkert sótt í þennan jarðveg áður, 

en varð síðan hrifin þegar hann var beðinn að taka þátt í sýningu með handverkskonu 

sem vinnur með alkunna handverkshefð. Þessi hönnuður tók áskoruninni og útkoman 

var munur sem fengið hefur fengið góðar viðtöku og kynningu.  

 
Uhuu...Mig finnst, já einmitt. Ég er mjög ánægð með...sko, ég er ennþá,...þú veist ánægð með 

þetta...verkefni, (Uhhu). Það er oft þegar að maður er búinn að vinna með eitthvað þá er 

maður alveg...þú veist. Allt orðið hræðilegt...eftir smá stund, sko (Uuuh). En mér líður ekki 

þannig...með þetta. Ekki ennþá...sem komið er. Ég bara...ég er mjög ánægð með að hafa farið 

í gegnum þetta. Þetta var mjög strembið á tímabili og ég lærði alveg...ótrúlega mikið (Uhhu). 

Svo fannst mér líka...kannski...ehh....svo hefur þetta svona haldið áfram, eins og...sem er mjög 

skemmtilegt. Þegar maður hannar eitthvað og sýnir...eins og þarna í [...] . Svo fara þau...eru 
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þau valin til þess að fara í...til Finnlands á sýningu eða sem sagt, í svona Pop- up verslun 

þar... Íslenskt hönnun, nútíma hönnun (Uhhu) í hérna...mjög flottu safni eða verslun inn í 

safni sem að heitir Design Forum Finnland, (Já)...og svo fóru þau...og svo eru þau núna á 

sýningunni í Hafnarborg og það er einhvern veginn eins og þau eignist... öðlist  sitt líf bara, 

og svo voru þau tilnefnd til hérna Hönnunarverðlaunar Grapevine, líka...fyrir bestu vörulínu, 

ársins...og hérna þannig að svona... 

 

Þessi tákn og notkun þeirra hafa þýðingu fyrir þessa átta hönnuði. Hjá sumum þeirra 

höfðu táknin persónulega merkingu og tengdust minningum, hjá öðrum hafði val og 

notkun þeirra merkingu í félagslegum samskiptum í víðari skilningi.  

 

Verkefni samtímans  

Í rannsókninni Þjóðlegar fyrirmyndir greina átta hönnuðir frá verkefnum sínum. Þau 

felast í því að búa til verslunarvöru. Sú vara hefur þó sérstöðu, því í öllum tilvikum 

nota hönnuðirnir söguleg tákn til að skírskota í þjóðina og hennar arfleifð. Þessi 

notkun á þjóðlegum táknum kemur fram í hlutunum í einni eða annarri mynd, þó með 

því að samþætta við hugmyndir hönnuðanna um nýbreytni. Áhugi þeirra er að skapa 

nýja vöru sem þau gera með hliðsjón af þjóðernisvitund, leynt eða ljóst (John og Jean 

Comaroff, 1992). Hönnuðirnir átta samþætta því þessa tvo hugmyndafræðilegu 

strauma í hlutunum. Það gera þau þó með því að túlka og velja tákn sem hefur 

merkingu í félagslegum tengslum. Megináherslur þeirra gagnvart þjóðlegri fyrirmynd 

er ekki aðeins að finna í þeirra tali heldur fyrst og fremst í hlutnum sjálfum. Í 

hlutunum hvílir ákvarðanaferli. Í hlutunum kemur saman þeirra sýn á þjóðinni og 

nýsköpun á verslunarvöru. Þetta er því táknrænt atferli í hnotskurn, sem vísar í það 

samhengi sem hönnuðirnir eru í. Táknrænt atferli sem vísar í samfélagslega merkingu 

(Comaroff og Comaroff,1992).   

Félagsleg vitund þessara hönnuða beinist þó ekki eingöngu að Íslandi, heldur  

einnig að alþjóðlegu umhverfi verslunarvörunnar. Vörunnar sem flæðir landa á milli 

þvert á lönd og lýð og eiga sitt félagslíf (Appadurai, 1986). Það sem Appadurai leggur 

áherslu á er að hlutirnir eru ekki eingöngu efnislegt form heldur hlutir sem varpa ljósi 

á félagsleg tengsl og samhengi. Það gera þessir hlutir. Þó eru mörk menningar óljós. 

Það tók einn hönnuðinn einhvern tíma að finna íslenskt tákn, sem hafði sérstöðu. Það 

var ekki augljóst hvað var íslenskt, sér íslenskt! Aðrir sækja í þann brunn sem er fyrir 

og eru augljós íslensk tákn, eins og þjóðbúningurinn eða íslenskt lopapeysa. Þó nota 

þau öll þjóðleg tákn sem vísa í söguna. Þessir hönnuðir hafa áhuga á þessu verkefni 
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og hafa áhuga á því að taka þátt í verkefni samfélagsins um leitina að því íslenska, í 

vöruhönnun. Það er eins og vettvangurinn kalli eftir sérstöðunni. Táknmynd 

Íslendingsins fer með vörunni á markað og veitir henni sérstöðu, biður um eftirtekt og 

gefur hlutnum merkingu.  

Hér hefur verið fjallað um samtal hönnuðanna við samfélagið og hvernig það 

sneri að hugmyndafræði í hönnunarferli. Í næsta kafla verður skýrt frá því hvernig 

bein félagsleg tengsl höfðu áhrif á hlutina í hönnunarferlinu. Samkvæmt John og Jean 

Comarff (1992) er þjóðerni einmitt vitund í félagslegum tengslum sem er breytingum 

háð. 

 

 

SAMTAL VIÐ ÞJÓÐINA  

Í þessum kafla verður hönnunarferlið skoðað í heild sinni sem félagslegt ferli. 

Hugmyndin kom til hönnuðanna í félagslegum samskiptum og þau túlkuðu með tilliti 

til þekkingar samfélagsins og notkun annarra á fyrirmyndinni. Ferlið allt frá hugmynd 

að markaðsetningu með tilliti til notkunar á þjóðlegu tákni er ávallt í félagslegum 

tengslum. Hér eru það félagsleg tengsl við einstaklinga og hinna ýmsu stofnanna 

samfélagsins; skóla, söfnum, fyrirtækjum, handverksmiðstöðvum sem og 

einstaklingum sem búa að sérfræði þekkingu eða kunnáttu sem snýr að handverkshefð 

eða hönnun. Félagsleg tengsl eru ekki eingöngu við einstaklinga sem tengjast 

stofnunum samfélagsins heldur einnig leikmenn þess. Allir hönnuðirnir horfðu að 

einhverju marki til almennrar notkunar á þjóðlegu tákni, eins og það kom þeim fyrir 

sjónir í notkun út í samfélaginu. Þessi hönnunarferli voru því ekki eingöngu 

sköpunarferli einstaklings með leiðbeinandi hugmyndafræði, heldur einnig félagslegt 

ferli með tilliti til félagslegra samskipta. Þessir hönnuðir voru viðbúnir að endurskoða 

sína túlkun þegar þeir fengu viðbrögð við henni út á markaði. 

 

Félagsleg tengsl og þjóðlegt tákn 

Þessir átta hönnuðir gátu allir skýrt frá því í tengslum við hvað, þeir fengu 

hugmyndina að nota þjóðlegt tákn. Það er að segja hvað var að gerast í þeirra lífi og í 

tengslum við hvað þau ákvaðu að nota hana. Enda átti hugmyndin hug þeirra á vissum 

tíma og var kveikjan að áframhaldandi þróunarvinnu sem endar í vöru. Hins vegar er 

ómögulegt að skýra frá uppruna hugmyndarinnar með nokkurri nákvæmni, enda áttu 

flestir í erfiðleikum með að útskýra hvers vegna þau höfðu áhuga á að nota það 
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þjóðlega í vöru. Öll voru þau þó í leit að hugmynd sem þau höfðu trú á. Það sem er 

lögð áhersla á hér er að þau fengu hugmyndina í tengslum við aðra einstaklinga 

og/eða stofnanir samfélagsins. Enginn þessara hönnuða fær hugmynd um að nota 

þjóðlega fyrirmynd í vöru í félagslegu tómarúmi. 

 Einn hönnuðurinn fékk hugmyndina til dæmis að sinni vörulínu í tengslum við 

þorrablót:  

 

Foreldrar mínir spurðu mig hvort ég gæti hjálpað þeim að myndskreyta 

bækling...fyrir þorrablótið...heim í sveit, (Já). Þannig að þá settist ég niður í pásum 

[...]...og byrjaði að rissa svona... uppá miða sem voru þar. Krassa svona eitthvað 

bara (Já) einhverjar kindur og hugsa þorrablót, þorrablót og... sviðahaus...og þetta 

og hitt. (Já, já) Dett niðrá... 

 

Í tengslum við þorrablótið í sveitinni fékk hönnuðurinn hugmynd, sem var upphafið 

að þróun á vörulínu. Hugmynd sem hann hafði trú á. Viðbrögðin við fyrstu vörunni 

sem fór á markað voru góð og voru því hvatning til þess að halda áfram á sömu braut. 

Á sambærilegan máta komu hugmyndir hinna til þeirra í tengslum við hinar ýmsu 

stofnanir samfélagsins, einstaklinga sem hafa sérþekkingu, sem og neytendur á 

markaði.   

 

Sjónræn fyrirmynd 

 Það sem einkennir notkun hönnuðanna á fyrirmyndinni er að þeir fá ekki eingöngu þá 

hugmynd að nota þjóðleg tákn, heldur þurfa þau einnig að útfæra hana í hlutnum. Til 

þess þurfa þau sjónræna fyrirmynd eða efnislega fyrirmynd til að vinna með. 

Hugmyndin er eitt, efnisleg útfærsla tekur síðan við. Alveg sama hvaðan efnisleg 

fyrirmynd er komin, þá er hún ávallt valin af einhverjum, einhvern tíman. Hér er 

mikilvægt að huga að áhrifum sögunnar og pólitískra þátta (John og Jean Comaroff, 

1992). Það beinir athyglinni að vali hönnuðanna á þeirri fyrirmynd sem þeir nota. Það 

er þó enginn sem velur fyrirmyndina fyrir þau. Hins vegar voru þau öll undir 

þekkingu samfélagsins um táknið komin og félagslegri merkingu í félagslegum 

tengslum. Hönnuðirnir verða því fyrir áhrifum af þeirri merkingu sem aðrir leggja í 

hlutina í samskiptum sínum við aðra eins og kenningar um táknræn samskipti kveða á 

um (Taylor og Bogdan, 1984: 9; Smith og Riley, 2009).  
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Einn hönnuðurinn notaði sjónræna fyrirmynd frá sérfræðingi í handverkshefð. 

Þótti hönnuðinum mikill fengur af þessari fyrirmynd sem hann hafði fengið leyfi að 

hafa afnot af eða eins og hann segir sjálfur:  

 

Og þar rekst ég á [...]...hjá hennnni.... (Já)...sem að mér finnst alveg mjög áhugavert 

og segi við hana að þetta væri voða gaman að vinna með og eitthvað svona, (Já)...svo 

bara veist...svo held ég áfram að smíða eða hjálpa honum og svo bara 

Hönnunarmars og allt að gerast og ég hef engan tíma til að undirbúa... En svo gerist 

það bara í framhaldinu að ég get ekki hætt að hugsa um...[...]...og ég hef bara 

samband við hana og spyr hvort ég megi nota... 

 

Þessi hönnuður nýtir sér sérfræðiþekkingu og velur efnislega fyrirmynd hjá 

viðkomandi sérfræðingi. Hönnuðurinn fékk að auki beina hvatningu frá öðrum 

sérfræðingi og í þessu tilfelli innan hönnunarsamfélagsins til að gera hlut af ákveðinni 

gerð. Þar komu því önnur félagsleg tengsl við sögu og höfðu áhrif í hönnunarferlinu. 

Þó hönnuðurinn hafi fengið svigrúm til að móta hlutinn sem um ræðir sjálfur, þá voru 

engu að síður ákveðnar forsendur lagðar fyrir hönnuðinn sem höfðu þau áhrif að 

viðkomandi tákn varð fyrir valinu. Val og notkun á sjónrænni fyrirmynd tengist því 

einnig félagslegum tengslum. Í nokkrum tilvikum endurskoðuðu hönnuðir sína túlkun 

í félagslegum tengslum, þar sem verslunarvaran er milliliður. 

 

Túlkun endurskoðuð 

Öll þessi hönnunarferli voru háð félagslegum samskiptum sem komu við sögu við 

mótun hlutanna. Hönnuðirnir voru í ákveðnu félagslegu rými og tengslaneti í 

hönnunarferlinu. Þau vildu nota þjóðleg tákn en þau vildu ekki nota verk núlifandi 

einstaklinga í sínum vörum ef  hins vegar handverk núlifandi einstaklinga voru notuð 

óviljandi sem sjónræn fyrirmynd þá þurfti að bregðast við. 

Einn hönnuður hafði notað lopapeysu sem móðir hans hafði prjónað. Peysuna 

notaði hann sem myndskreyting á vöru. Síðar ákvað hönnuðurinn að snúa sér að 

klassískari lopapeysu til að nota í vörunni. Þegar hann var spurður hvort hann hefði 

gert einhverja rannsóknarvinnu áður en hann ákvað að nota lopapeysu móðurinnar, þá 

var þetta svarið: 
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Þurfti þess ekki! (Þögn í tvær sekúndur) (Jaáh). En svo skoðaði ég aftur á móti með 

hitt. Með þessa! [...]. Þá fór ég alveg og keyrði út um allt...og skoðaði bara í 

búðunum, sko...[...]...Mér finnst þetta bara rosalega klassískt...íslenskt. Mér fannst 

þetta svona, já...mjög þjóð...þjóðlegt (Já). Svona gamalt þjóðlegt. 

 

Þessi hönnuður byrjar á því að velja fyrirmynd sem hefur persónulega merkingu fyrir 

hann. Síðar vatt hann þó kvæði sínu í kross og ákvað að nota það sem hann mat sem 

klassískari peysu í sínum vörum. Lopapeysan sem móðirin hafði gert er ekki lengur 

notuð sem í þessum vörum. 

 Á sambærilegan máta skýrði annar hönnuður frá þeirri ákvörðun að skipta út 

fyrirmynd til að vísa sterkar í þjóðina:   

 

Já, þarna er ég með mynstur sem á sér ekki svona bakgrunn nema að vera bara vera 

það sem mér þótti fallegt þegar... á sínum tíma...(Já)...og ég er mjög ánægð með það 

mynstur, sko en ég ætla samt að skipta öllu mynstrinu út yfir í annað af mínum svona 

uppáhalds mynstrum (Já). Það er bara eiginlega vegna þess að mig langar til þess að 

[...]...að þetta sé bara gamalt og þjóðlegt (Uhhuu) og sé ekki sko eitthvað sem 

einhver gerði bara einu sinni ...einhvern tíman...heldur sé bara...eitthvað sem lifað 

hefur...verið með þjóðinni lengi og að það sé það sem ég nota...  

 

Þessir hönnuðir völdu allir fyrirmynd til þess að vinna með. Allir tóku ákvarðanir sem 

tengdust þeim samskiptum sem þau voru í. Hér er verið að beina athyglinni að því að 

val á þjóðlegri táknmynd í verslunarvöru gerðist í félagslegu og þekkingarlegu rými í 

beinum félagslegum tengslum.  

 

Þjóðernisvitund eða menning? 

John og Jean Comaroff (1992) benda á að menningin og þjóðernisvitund sé ekki hið 

sama. Ef þjóðernisvitund þessa átta hönnuða felst í því að vísað er í þjóðina með 

sögunni, þá er menningin táknrænt atferli og þekkingarbrunnur sem lifir meðal annars 

í tungumálinu (Comaroff og Comaroff, 1992). Það kom skýrt fram í 

hönnunarferlunum að þessi mörk voru óljós, þegar um var að ræða tákn sem vísar í 

hefð sem lifir meðal þjóðarinnar. Íslensk lopapeysa er ágætt dæmi. Þessi peysa er 

skýrt dæmi um þjóðlegt tákn, með tilliti til þess að hönnuðurnir nota hana sem slíka. 

Á sama tíma er hún einnig lifandi hefð. Hún vísar í prjónahefð þjóðarinnar sem er 

virk í samfélaginu og hluti af íslenskri menningu.  
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Viðbrögð á markaði við vali og túlkun tveggja hönnuða á þjóðlegu tákni kom 

tveimur hönnuðum í opna skjöldu. Túlkun og framsetning þessa hönnuða á þjóðlegu 

tákni mætti andspyrnu. Þetta gerist eins og annað sem greint er frá í þessum kafla, í 

félagslegum samskiptum, þar sem varan er milliliður. Annar þessa hönnuða hafði  

hannað nýja gerð af lopapeysu sem var til sölu í verslunum en íslensk prjónakona 

hafði gert uppskrift eftir þessari peysu og sett upp á internetið. Það kom illa við 

hönnuðinn: 

 

Já... einhver kona... eða sem sagt…búin að prjón, (Hnýtur um orðið)… eða sem sagt 

kópera hana…[…}… og svo vaarrr (Hnýtur um orðið) fólk búið að taka og kópera… 

eða þú veist , (Já) og setja uppskriftir á netið, (Já) og svona sem er náttúrulega ekki 

alvegg, (Nei) …það sem þú vilt, (Hláturstuna). Maður vill fjárfesta í...og setja 

tilfinningar sínar í þetta… 

 

Sitt sýnist hverjum í þessum efnum. Það sem fyrir einum er vara til endursölu er fyrir 

öðrum forskrift að prjóni. Hér er  það menning íslenskra kvenna að prjóna eftir 

forskrift annarra sem virðist taka yfir. Sjónarmið hönnuðarins hins vegar beinist að 

höfundarréttinum og hennar eignarrétti á sinni hönnun. Það mætti líklega meta þetta á 

þann veg, að hér sé notkun og túlkun á þjóðlegu tákni að sumu leyti andmælt. Í 

síauknum mæli eru gerðar tilraunir til þess að koma eignaréttinum á menninguna víða 

um heiminn, um er að ræða ráðandi hugmyndafræði sem er í vexti (Comaroff og 

Comaroff, 2009). Þrátt fyrir óánægju hönnuðarins gerði hann enga tilraun til þess að 

sækja rétt sinn sem höfundur peysunnar. 

Sambærilega sögu hafði annar hönnuðar að segja. Aftur er það íslensk 

lopapeysa. Sá sem skipt hafði út peysu móðurinnar fyrir klassíska og þjóðlega peysu, 

þegar upp var staðið og varan var tilbúin kom í ljós að peysan var ekki svo klassísk 

eftir allt. Peysan var hönnuð árið 2004 hönnuði í vesturbænum: 

 

Já, og svo frétti ég það nú bara um daginn að já, hún hefði nú vilja að það hefði verið 

talað við sig...og ég bara ha! Og ég hringdi aftur til þeirra í Álafoss. Heyrðu ég 

talaði við ykkur heillengi og þið fullvissuðum mig um það að þetta væri svona 

mynstur sem að allir mættu þú veist, nota og ég mætti gera það sem ég 

vildi...[...]...En svo kom það í ljós að þetta var bara vitleysa... 

 

Þegar hún var spurð hvað henni hafi þótt um þetta, þá sagði hún: 
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Ja, mér fannst það leiðinlegt, því ég vann fullt í því að reyna koma í veg fyrir svona... 

 

Þessir átta hönnuðir nota allir tákn sem vísa í söguna en þegar kemur að 

lifandi hefð eða íslenskri menningu, þá lenda þessir hönnuðir í vandræðum. 

Vandræðin tengjast notkun á tákni sem vísar í þjóðina en hefur einnig merkingu í 

menningunni sjálfri. Einkarétturinn kemur hér einnig við sögu, þar sem hönnuðirnir 

virðast óvissir um sína stöðu.  

 

 

HLUTIRNIR OG FÉLAGSLEG UMGJÖRÐ ÞEIRRA  

Ef kaflarnir hér á undan fjölluðu um óeiginlegt samtal við samfélagið, í þrengri eða 

víðari merkingu með tilliti til hugmyndafræði og félagslegra tengsla. Þá er kastljósinu 

nú varpað á hlutina sjálfa og hvað þeir sögðu um félagslegt umhverfi hönnuðanna. 

Hlutina sjálfa er hægt að greina útfrá táknrænni merkingu, í skoðun á formi og 

notagildi (Strathern, 1990). Það var gert í þessari rannsókn í samanburði við viðtöl og 

aðrar upplýsingar. Það verður farið nokkuð nákvæmlega í gegnum þá félagslegu þætti 

sem komu fram í skoðun á hönnunarferli með tilliti til hlutanna sjálfra. Því verður nú 

skýrt frá því hvernig það þjóðlega var notað og í tengslum við hvað. Þessir hlutir eru 

skoðaðir með þeim formerkjum að vera verkferli. Í þessu verkferli er teknar 

ákvarðanir sem koma fram í hlutunum. Þau varða þjóðlegt tákn og verslunarvöru og 

hugmyndir samfélagsins um hvorutveggja sem hönnuðirnir byggja á í sinni vinnu, 

eins og greint hefur verið frá. Tilgangur þessa kafla er að skoða nákvæmlega efnislega 

úrvinnslu á þjóðlegu tákni í þessum átta hlutum. Táknin sem hér eru notuð hafa  ekki 

eingöngu merkingu með hliðsjón af samfélaginu og táknrænu atferli, heldur hafa þau 

einnig merkingu í lífi þessa einstaklinga. Þetta hlutir eru hlutir voru hannaðir fyrir 

nútímaheimili og nútíma neytendur; húsgögn, flíkur, skart, og gjafavörur. Þetta eru 

ýmsar gerðir nýtanlegra hluta. Hlutir sem eru notaðir í daglegum  samskiptum í 

neyslusamfélagi nútímans.  

 

Þjóðleg fyrirmynd í verslunarvöru 

Það sem var ljóst í þessari rannsókn á fyrstu stigum var hvernig hönnuðurnir töluðu til 

hinna ýmsu hugmyndastrauma samfélagsins, eins og greint hefur verið frá. Þetta er 

það sem hefur verið vísað í sem vitund þeirra gagnvart hugmyndafræði (Comaroff og 
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Comaroff, 1992). Tal hönnuðanna sneri einnig að verkum annarra hönnuða sem og 

sinni eigin starfsgrein, innan þess sviðs sem hér hefur verið nefnt „skapandi greinar” 

(Sóley Stefánsdóttir og Halldór Gíslason, 2007). Bæði hugmyndafræðin og verk 

annarra voru fyrirmyndir sem þau töluðu til. Viðtölin voru sneisafull af fyrirmyndum; 

innlendum sem og erlendum hugmyndum, orðræðu um markaðsmál, hönnun, 

handverk, sköpun eða verk og athafnir annarra sem hönnuðirnir töluð til í tengslum 

við þeirra hönnun og markmið. Hér voru fyrirmyndir sem unnið var með eða 

andspænis í mótun hlutar sem samsömun og aðgreining í senn. Þó það hafi verið 

þrautin þyngri að sjá tengsl á milli hinna ýmsu fyrirmynda og notkun þeirra þvert á 

viðtölin, þá lá það hins vegar fyrir að hönnuðirnir unnu allir útfrá ákveðinni fyrirmynd 

með tilliti til þess þjóðlega.  

Hér verður fjallað um hugmyndir hönnuðanna og þær efnislegu fyrirmyndir 

sem þeir unnu með. Þegar hönnuðirnir nota íslensk tákn í sinni hönnun þurfa þeir að 

velja efnislega fyrirmynd sem þeir geta útfært í hlutnum. Stuttlega var gert fjallað um 

það í kaflanum á undan. Hvaða tákn þau nota er veigamikið en ekki síður hvernig þau 

vinna með það í hlutnum. Hvaða skorður gefa þeir sér og hvað er leyfilegt í meðferð á 

þjóðlegu tákni? Það hefur verið skýrt frá því hvernig tal þeirra beinist að samfélaginu 

með tilliti til tveggja hugmyndastrauma en hér verður nánar sýnt fram á hvernig þetta 

kemur saman í hlutunum. Það var skýrt frá þessu vali í síðasta kafla í tengslum við 

persónulega þætti og hvernig val á þjóðlegu tákni tengdist lífi einstaklinganna. Það 

var einnig fjallað um það hvernig val á tákni var í einhverjum tilvikum var 

endurskoðað og einnig andmælt. En þemað í þessari rannsókn byggir ekki eingöngu á 

valinu á þjóðlegu tákni og hugmyndum sem hönnuðirnir hafa á viðkomandi tákni. 

Heldur hvernig og nákvæmlega hvað er gert við táknið í hlutnum. Það er því 

grundvallaratriði í hönnun á þjóðlegri verslunarvöru að velja efnislega fyrirmynd. 

Útfærslan á þessari efnislegu fyrirmynd í hlutnum er þeirra túlkun og varpar ljósi á 

þeirra hugmyndir. Það var því ekki eingöngu tal til hugmyndafræðinnar, áherslur í 

markaðsetningu og kynningu sem sýndu fram á þemu í þessari rannsókn. Það voru 

hlutirnir sjálfir. 

Þungamiðjan í efnislegri úrvinnslu hjá þessum hönnuðum var samspilið á milli 

þjóðlegrar fyrirmyndar og verslunarvöru. Það er að segja hugmyndir hönnuðanna um 

hvorutveggja sem hugmyndafræði samfélagsins (Comaroff og Comaroff, 1992). Því 

átti aðkoma þessara einstaklinga að hlutunum og mótun þeirra ekki uppsprettu í 

félagslegu tómarúmi eða einhliða í sköpunargáfu. Mótunarferli þessara hluta er því 
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táknrænt atferli í samfélagslegum skilningi. Í þessu sambandi voru hugmyndir 

hönnuðanna um sköpun og nýbreytni fyrirferðamikilar. Sköpunargáfan er afar 

gildishlaðið hugtak í vestrænum samfélögum og nátengd nútíma hugmyndum um 

einstaklinginn og sköpunarkraft hans í samfélagslegu samhengi (Hallam og Ingold, 

2007; Liep, 2001). Í þessum ferlum var leynt og ljóst lögð mikil áhersla á að skapa, 

koma fram með nýtt sjónarhorn eða eitthvað form af nýbreytni í hlutunum. Þessi 

rannsókn undirstrikar þó félagslegan þátt þessa verkferla, ekki síst með tilliti til 

notkunar á þjóðlegu tákni. Þó einnig með tilliti til þessarar áherslu á nýbreytni. 

Mannfræðin lagði lengi vel áherslu á að skoða list og listræna sköpun sem 

aðskilin vettvang. Í leit að þverþjóðlegu eða mannlegri fagurfræði óháð menningalegu 

rými eða sögulegu samhengi (Marcus og Myers, 1995). Mannfræðingar hafa nú í 

auknum mæli horft til listrænnar sköpunar sem mikilvægan vettvang í mótun á 

menningarlegri sérstöðu og í því tilliti ekki óháð sögu og samfélagi. Á þessum 

vettvöngum mannlífsins hefur orðræðan áhrif. Etnógrafía Myers (1995) um listræna 

sköpun frumbyggja Ástralíu sem lengi var ekki metin sem raunveruleg list er nú á 

seinni tímum eftirsóknarverð sem slík. Hér má sjá hvernig hugmyndir samfélagsins 

hafa mótað viðhorfið til þessara hluta. Það sama má segja um niðurstöður úr rannsókn 

Sherry Errington (1998) um nytjahluti frumbyggja. Í þessari etnógrafíu skýrir hún frá 

því hvernig nytjahlutir frumbyggja voru skilgreindir í vestrænum listaverkaheimi sem 

upprunaleg list frumbyggja (e. authentic primitive art). Skilgreining sem tók á sig 

form í orðræðu listaverkaheimsins og gerðu sýningarstjórum, listaverkakaupendum og 

fleirum kleift að kynna nytjahluti sem listmuni á vesturlöndum. Þetta bendir til þess 

að skilgreiningar á list séu háðar valdi og orðræðu.  

 Mótun þeirra hluta sem hér eru í kastljósinu voru félagsleg ferli þar sem 

hönnuðirnir samþættu hugmyndir samfélagsins um sköpun og þjóðleg tákn. Þó svo að 

fagurfræðin geti að einhverju marki verið sjálfsprottin (Marcus og Myers, 1995: 35), 

þá beindust markmið þessara hönnuða að hugmyndafræði og samfélaginu að 

félagslegum tengslum. Þrátt fyrir ofangreindar áherslur, þá voru það hönnuðurnir 

sjálfir sem unnur úr hugmyndum samfélagsins í hlutnum. Markmið þessarar 

rannsóknar var ekki að afhjúpa valdaþætti. Heldur þvert á móti var gagnlegra að sjá 

atbeina hönnuðanna í félagslegum tengslum, í orðræðunni eða hugmyndafræðinni.  

Einstaklinga sem voru hvorki háðir né óháðir í verkefnum sínum. Þeir voru og 

eru samháðir (Nyamnjoh, 2002). Það var gagnlegt að horfa til þessara ferla óháð 

hugmyndum um hefð eða nýbreytni, menningararf eða sköpunargáfu. Einstaklinga 
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sem eru félagsverur, stundum ómeðvitaðar en engu að síður líka hugsandi og skapandi 

í sínu félagslega samhengi. En þar hafa orð Francis Nyamnojoh (2002) með vísun í 

rannsóknir sínar í fyrrverandi nýlendum Afríku og hnattræn áhrif á þau samfélög 

gefið innblástur: 
 

...we need to theorise afresh agency in African studies as informed by real situations of real 

people in all their complexities. The way forward lies in recognisind the creative and 

intersubjective ways in which Africans merge their traditions with exogenous influences to 

create modernities that are not reducible to either but superior to both (Nyamnjoh, 2002: 135). 

 

 

Nýjar vörur með þjóðlegu ívafi 

 Í þessum kafla verður með nokkurri nákvæmni útskýrt frá því hvernig þemað um 

samþættingu á hugmyndafræði koma saman í hlutunum. Það er gert með því að skoða 

hvernig unnið er með efnislega fyrirmynd. Það er fyrirmynd sem einnig er þjóðlegt 

tákn. Þrátt fyrir að allir hönnuðirnir hefðu unnið með þjóðlegt tákn sem hefur 

sögulega skírskotun, þá var nálægðin við hefðina sjálfa eða það sem þjóðleg 

fyrirmynd vísar í hverju sinni var mismikil. Í sumum tilvikum var lögð áhersla á það 

þjóðlega sem uppsprettu hugmynda og fagurfræði, þar sem hönnuðirnir gáfu sér 

talsvert svigrúm með sögulegar heimildir. Aðrir unnu meira í kringum hefðina sjálfa 

eða merkingu táknsins. Að auki skapa allir hönnuðirnir fyrirmyndinni einhverja nýja 

umgjörð í hlutnum og skoða hana því í nýju ljósi. Þessir einstaklingar samþætta því 

allir á sinn einstaka hátt, félagsleg merkingu og nýbreytni í vöru. Þetta er samspil 

þjóðernisvitundar (Comaroff og Comaroff, 1992) og hugmynda um nýbreytni sem 

birtist í hlutunum sjálfum. Hér verða gefin tvö dæmi um þessa samþættingu, með 

tilliti til hlutanna sjálfra og hvernig það þjóðlega var útfært með því að vísa í verk 

tveggja hönnuða. Þessi hönnuðir gáfu sér nokkuð ólíkar forsendur, en samþættu engu 

að síður með tilliti til þjóðernisvitundar með notkun á sögulegum táknum og 

nýsköpun. Nöfn þessara hönnuða eru dulnefni og fengið var leyfi fyrir því að vísa í 

hlutina þeirra:  

 Hönnuðurinn Dagbjört Jónsdóttir vinnur sínar vörur í kringum þá hefð að 

skera í þunnt brauðmeti sem kallað er laufabrauð. Fyrirmyndin sem hún vinnur með 

er hefðin sjálf og saga hennar. Sögulegar heimildar benda til þess að hefðin hafi verið 

bundin við allt Ísland á ákveðnu tímabili í sögunni. Í samtímanum hefur þessi hefð 
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gjarnan verið tengd við norðurland. Hins vegar er það að breytast og fólks sem flyst 

suður heldur hefðinni við fyrir sunnan. Dagbjört greinir frá þessu sjónarhorni sínu í 

viðtali. Brauðmetið sjálft er síðan efnisleg fyrirmynd. Hún lét taka ljósmyndir af 

kökum sem hún valdi og teiknaði síðan upp í tölvu.  Kökurnar notar hún sem 

myndskreytingu og skírskotar með þeim í hefðina. Þetta eru kökur sem aðrir hafa gert, 

samkvæmt hefðinni enda er um að ræða þekkingu sem er lifandi meðal fólks. 

Vörulína Dagbjartar er umgjörð í kringum þessa hefð. Þetta eru vefnaðarvörur; dúkar, 

servíettur, svuntur og fleira. Vörur sem tengjast þeim félagslega viðburði að setjast 

niður og skera út í brauðmeti og nota það síðar við hátíðlegt tilefni. 

  Þetta eru nýjar vörur, en Dagbjört heldur formi efnislegrar fyrirmyndar og 

útliti hennar óbreyttu í vörunni. Með öðrum orðum þær kökur sem hún notar til að 

skírskota í hefðina lætur hún óhreyfðar. Þær halda sínu upprunalegu formi, enda eru 

þær hefðin sjálf. Hönnunarvinna Dagbjartar er útlitsmótun sem er umgjörð í kringum 

kökurnar sjálfar. Vörur hennar eru í nánum tengslum við hefðina en engu að síður 

hefur hún skapað vörulínu sem hefur sérstöðu á markaði. Um er að ræða nýja vöru 

sem þó á sama tíma, hlúir að hefðinni.  

 Í nokkurri andstöðu við notkun Dagbjartar á þjóðlegu tákni er notkun Nönnu 

Hlífar Gunnarsdóttur á fyrirmynd sem hún velur sér. Fyrirmynd hennar er íslenskur 

þjóðbúningur en hún notar afmarkaðan hluta af þjóðbúningnum sem efnislega 

fyrirmynd. Nánar tiltekið teikningar sem eru leiðbeiningar við gerð falds á íslenskum 

þjóðbúningi. Hún notar teikningar sem henni hefur áskotnast hjá einstaklingi með 

sérfræðiþekkingu á framleiðsluaðferðum þjóðbúningsins. Þær teikningar nýtir Nanna 

Hlíf í mótun á hlut sem eru af öðrum meiði en fyrirmyndin. Teikningar sem eru 

notaðar í þessu verkferli voru notaðar sem innblástur af  útlitsmótun og formi á 

hlutum sem hún skilgreinir sem skart. Þetta er vafningsvara úr silfruðum þræði sem 

hún sér fyrir sér að hvíli á herðum niðrá barm á körlum sem konum. Form og útlit 

þessara muna og hvernig þræðirnir tengjast hefur hún þróað upp úr ofangreindum 

teikningum.  

Það er ekki augljóst með því að skoða skartið að hér sé um að ræða þjóðlegan 

innblástur. Þjóðbúningurinn sjálfur er ekki miðjan í vörum Nönnu Hlífar eins og 

laufabrauðsútskurður hjá Dagbjörtu. Nanna Hlíf notar útsaumsteikningar af 

þjóðbúningnum sem innblástur í hugmyndaferli og útlitsmótun. Nönnu Hlíf er ekki 

umhugað um að skírskotun í þjóðbúninginn sé ljós. Þó vinnur hún með félagslega 
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merkingu, því hún samþættir sína þjóðernisvitund við mótun á nýrri vöru eins og 

Dagbjört gerir.  

Allir hönnuðirnir notuðu sögulegar tilvísanir í sinni hönnunarvinnu til þess að 

vísa í þjóðina. Þeir unnu einnig að því að skapa nýja vöru. Hins vegar lögðu þau 

mismikinn þunga í hefðina. Með öðrum orðum hefðin var í sumum tilvikum 

þungamiðjan í vörunni, eins og hjá Dagbjörtu Jónsdóttur. Dagbjört hafði áhuga á því 

að hanna nýja vöru en hún hafði einnig áhuga á því að vinna með hefðina og söguna. 

Nanna Hlíf hins vegar er ekki umhugað um sögu þjóðbúningsins eða að viðhalda 

gömlu handverki. Hún er fyrst og fremst að nota þjóðbúninginn sem innblástur í form 

og útlitsmótun skartsins. Það sem bindur þessi átta verkferli saman er að öll vinna 

þessir hönnuðir með hugmyndir samfélagsins um hvað sé þjóðlegt tákn og velja til 

þess afmarkaða fyrirmynd. Öll vinna þau með tilliti til þjóðernisvitundar samtímans, 

þó áherslurnar séu misjafnar. Að auki hafa þau öll sett sér það markmið að hanna vöru 

sem hvert sinnið ber eitthvað nýtt að borði og sem stefnt er á markaðstorg 

samfélagsins. Þessir hönnuðir sameina þessi sjónarmið samfélagsins á einn eða annan 

hátt í sinni túlkun á þjóðlegu tákni, með því að hugsa með hugmyndafræðinni (Cohen, 

1994, 1985b). 

 

Merking þjóðlegra tákna  

Þessi þjóðlegu tákn sem hönnuðirnir notuðu voru ekki öll af sömu gerð. Þó eiga þau 

það sameiginlegt að vera tilvísanir í íslenskan þjóðararf, sem sögusýn samtímans 

(Anna Þorbjörg Þorgrímsdóttir, 2008). Sum táknin vísa í menningu Íslendinga í 

nútímanum og eiga að auki einhverjar rætur í fortíðinni. Önnur tákn heyra að mestu 

fortíðinni til. Þau eru vitnisburður um fortíðina á söfnum og handverksmiðstöðvum 

þjóðarinnar. Einstaklingarnir í þessum hópi túlkuðu táknin á ýmsa vegu með tilliti til 

persónulegrar reynslu og sjónarmiða, eins og greint hefur verið frá. En 

þjóðernisvitund hönnuðanna var ekki eingöngu óáþreifanleg hugmynd sem 

hönnuðirnir töluðu um og byggðu á, heldur vísuðu hönnuðurnir einnig í 

birtingarmynd þessa tákna í samfélaginu. Það er að segja hvernig þessi tákn voru 

notuð á stofnunum og meðal leikmanna í samtímanum.  

Þetta kom skýrt fram þegar hönnuðurnir greindu frá því hvernig þeir leituðu 

að efnislegri fyrirmynd eða rökstuddu sína túlkun. Í gundvallaratriðum er þetta sú sýn 

sem John og Jean Comaroff (1992) gefa á þjóðernisvitund. Þjóðerni í þeirra skilningi 

er félagsleg vitund í félagslegum tengslum (Comaroff og Comaroff, 1992). Stundum 
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virtust hönnuðirnir hafa einhverjar efasemdir um merkingu, gildi eða uppruna 

táknsins. Þó gat enginn þeirra útskýrt með skýrum hætti, hvers vegna þessi tákn væru 

tilvísun í þjóðina eða hvers vegna þau væru áhugaverður innblástur í hönnun. Þrátt 

fyrir hugleiðingar og efasemdir þá voru táknin notuð hlutunum. 

Þessir átta hönnuðir byggðu því ekki eingöngu á sinni þjóðernisvitund heldur 

einnig hvernig aðrir í samfélaginu notuðu táknin eða hefðina. Vitundin beinist að 

samfélaginu, þekkingu þess. Hönnuðurnir horfðu til notkunar annarra, leikmanna sem 

og framsetningu minja hjá stofnunum. Hér er um að ræða ýmsar gerðir birtingamynda 

sem þau byggðu á. Þær fundu hönnuðirnir á Þjóðminjasafninu, á internetinu, í 

verslunum, í blöðum eða tímaritum, gömlum sem nýjum. Samhliða þessari skoðun á 

því hvernig það þjóðlega væri notað í samfélaginu virtust hönnuðurnir einnig byggja á 

persónulegum þáttum eins og minningum. Flestir vísuðu í minningar og notkun á því 

þjóðlega í persónulegum minningum.  

Sumir tókust á við ítarlega skoðun á fortíð og nútíð í leit að efnislegri 

fyrirmynd. Aðrir velja fyrirmynd án mikillar rannsóknarvinnu en allir nota þjóðlega 

fyrirmynd sem er að finna í samfélaginu. Stundum skeyttu þau fyrirmyndum saman. 

Annar af tveimur í þessum hópi hönnuða sem hafði unnið og þróað nýja gerða af 

lopapeysu sagði þetta um val á efnislegri fyrirmynd, sem hann hafði fundið í gömlum 

Álafossblöðum: 

 
Ég hef náttúrulega gert fullt, af peysum sjálf,  (Já)…bara og hérna... þannig að ég hérna 

sam... sauð saman [Stutt og lág hláturstoka] nokkur mynstur og einfaldaði alveg bara niður 

í...uuhhhh  […]…þetta er bara... þetta eru í rauninni bara mjög einföld axla... eða sem sagt 

mynstur. Það var… engar…djúpar…pælingar með mynstrin. Það er bara (Nei) að hafa þau 

sem einföldust… og þannig að þau skírskoti í þessa hefð. 

 

Sú fyrirmynd sem að lokum var notuð og sýndi sig í hlutnum útfærð eða óbreytt var 

túlkuð í hlutnum gagnvart þekkingarbrunni samfélagsins. Túlkun þessa einstaklinga 

var því byggð á persónulegri þekkingu sem og þekkingu sem er að finna í 

samtímanum, í samfélaginu. Þrátt fyrir hugleiðingar um fortíðina og nútíðina, 

vangaveltur um hreinleika eða andóf að einhverju marki, þá þegar upp var staðið 

notuðu þau öll þessi tákn í sínum hlutum.  

Í þremur tilvikum nota hönnuðirnir tákn sem þeir túlka sem menningararf. 

Hugtakið menningararfur er skilgreint í alþjóðasamningi UNESCO um verndum 
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menningarfs á heimsvísu sem heimild um fortíðina (Anna Þorbjörg Þorgrímsdóttir, 

2008: 1). Þessir hönnuðir nálgast efnislegar fyrirmyndir hjá handverkfólki eða horfa á 

sýningargripi á Þjóðminjasafninu sem heimild um fortíðina. Þeirra túlkun byggir á 

vali og framsetningu annarra á heimildum um fortíðina. Einn hönnuðurinn talar 

einmitt um þjóðlegt tákn sem hugmyndafræði:  
 

... mig langaði svo að vinna með eitthvað svona....ákveðinn grunn, sko. Einhverja 

hugmyndafræði se...(Hnýtur um orðið) til þess aa ...þær fleyta manni bara svo áfram, (Já).  

Ef maður hefur það...einhvernveginn svona fast land undir fótum!”  

  

Ein táknmyndin í þessum hópi hefur sérstöðu. Þó svo að hún vísi í söguna 

Íslands, þá hefur hún ekki beina skírskotun í siðvenjur Íslendinga í fortíð. Þetta er 

táknmynd um norræna menn þó vísar hún ekki í siðvenju norrænna manna. Engu að 

síður er þetta lifandi táknmynd sem ber merkingu. Það er sú merking sem 

hönnuðurinn talar til og hefur áhrif á það hvernig hann útfærir og túlkar táknið í 

hlutnum. Í tengslum við sína túlkun gefur hann dæmi um nokkrar birtingarmyndir 

táknsins og notkun í samtímanum. Túlkunin er gerð sem andsvar við það sem hann 

sér í merkingu táknmyndarinnar. Þetta tákn er afar karlægt og hann gefur því mjúkar 

línur og kvenlega liti í vörunni. Hann er einnig meðvitaður um sögulega staðleysu 

táknsins og talar um það í viðtali: 

 
Þetta form er þess eðlis að það er búið að ávinna sér status sem táknmynd norrænna 

manna...mest af öllu. Ef ég bið þig um að finna eitthvað tákn sem segir norrænir menn, 

skandinavía eða eitthvað slík...þá er þetta þessi sögulegi misskilningur sem er... (Um, um). 

 

Hönnuðurinn talar um sögulegan misskilning í tengslum við notkun á viðkomandi 

þjóðlegu tákn. Þessi hönnuður hefur einhverjar efasemdir um gildi þessa tákns og 

hreinleika þess. Þrátt fyrir einhverjar efasemdir notar hönnuðurinn táknið og velur sér 

ákveðna fyrirmynd til að vinna með.  

Nokkrir hönnuðir vinna með þjóðleg tákn sem vísa í lifandi hefð, eins og 

fjallað hefur verið um. Laufabrauðsgerð og hefðin að prjóna eru dæmi um lifandi 

hefð. Íslensk lopapeysa vísar í þessu sambandi í hefðina að prjóna og þá hefð 

Íslendinga að nota slíkar peysur. Laufabrauðið sjálft vísar á sama máta í ákveðna 

útskurðarhefð sem og félagslegt gildi þessa brauðs í sögulegu tilliti. Hér er um að 

ræða þjóðhætti Íslendinga sem eru við líði í samtímanum. Þessi atferli eru hluti af 
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menningu Íslendinga. Þeir hönnuðir sem notuðu þessa gerð af táknum horfðu til 

leikmanna og notkunar þeirra. Það sem er íslenskt er því ekki eingöngu sögusýn 

samfélagsins á söfnum, heldur tengist einnig atferli Íslendinga í nútíð. Þó ekki allra 

Íslendinga. 

    Hönnuðurnir vinna með það sem þeir telja íslenskt og hefur skýra skírskotun í 

íslenskan veruleika með sögulegri skírskotun. Það sem er hversdagslegt eða 

einkennandi fyrir daglegt líf núlifandi Íslendings virðist ekki heima í hópi þessara 

þjóðlegu táknmynda. Hlutir eins og tölva, sjónvarp eða listmunir gera líklega sögu 

Íslendinga takmörkuð skil eða varpar ljósi á sérstöðu þess að vera Íslendingur.  Einn 

hönnuðurinn sagði þetta um val sitt á Íslenskri lopapeysu í sinni vöruþróun, þegar 

hann var spurður hversvegna hún hafi orðið fyrir valinu: „Ja, ég... bara veit það ekki! 

(Umhugsun). Afþví að það er íslenskt...svo ofboðslega íslenskt”.  Ekkert var meira um 

það að segja. Það að tala um Ísland, vera Íslendingur eða að þetta eða hitt sé íslenskt 

er hluti af daglegu orðfæri Íslendinga. Sjálf kemst ég ekki hjá því að vísa í orðið. 

Samkvæmt Comaroff og Comaroff (1992)  er þekkingu samfélagsins að stórum hluta 

að finna í tungumálinu og flokkunum þess.  

Þessar tákn og sú merking sem þeim fylgdi var skírskotun í íslenskan 

veruleika. Enginn hönnuðanna dró það í efa, þó einhverjir hafi bent á „sögulegan 

misskilning” eða að uppruni hlutanna væri kannski ekki endilega íslenskur, eins og 

einn þeirra gerði á þennan veg:  

 

Ja svo er það náttúrulega, jaa... ég er auðvitað búin að skoða svona ýmsilegt. Ég veit 

það alveg...hvað er íslenskt. Þetta er svona hálf...indjána mynstur, sko...(Já) eða 

svona eins og alparósin öllum finnst það voða íslenskt núna, sko en þetta er út um 

allan heim (Já)...sem dæmi. Þetta er bara út um allt. Þetta er mjög alþjóðlegt (Já). 

En svo las ég það líka að þetta hérna sem okkur þætti „ typical„ íslenska 

lopapeysumynstur að það væri nú frá indjánum eitthvað komið... 

 

Þrátt fyrir einhverjar efasemdir um hreinleika eða uppruna lopapeysunnar, þá virðast 

þær efasemdir ekki hnika við þeirri sýn sem hönnuður hefur á peysunni og hve 

„ofboðslega” íslensk hún sé. Lopapeysan var notuð í vörum hönnuðarins til þess að 

gera vörurnar íslenskar. 

Hvers vegna íslensk lopapeysa hefur svona sterka skírskotun í þjóðina verður 

ósvarað. Hins vegar beinist notkun á þjóðlegu tákni hjá þessum átta hönnuðum í 
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öllum tilvikum að því hvaða merkingu það hefur og hvernig það er notað í 

samfélaginu. Óöryggi eða efasemdir um hreinleika eða uppruna táknsins, virðast ekki 

hafa mikið vægi með tilliti til notkunar, því táknin eru notuð engu að síður. Þessi 

notkun er því táknrænt atferli (Comaroff og Comaroff, 1992) sem vísar aftur í 

þjóðernisvitund þjóðarinnar. Hins vegar gætu þessar efasemdir eða hugleiðingar sem 

komu fram í nokkrum tilvikum verið vísbending um að þjóðernisvitundin þessa 

einstaklinga sé að einhverju marki meðvituð, eða meðvitaðri. Í kenningarramma 

Comaroff og Comaroff (1992) er fjallað um það, að við samfélagslegar breytingar á 

hugmyndafræði færist vitundin nær yfirborðinu. En nú verður snúið að annarri 

hugmyndafræði samfélagsins, þeirri sem snýr að mótun á verslunarvöru. Þó svo að 

rannsókninni hafi verið beint að notkun á þjóðlegum táknum, þá er undirliggjandi og 

markmið allra að hanna vöru; nýja og áhugaverða vöru.  

 

Verslunarvaran 

Nú verður athyglinni beint að hlutnum sem verið er að hanna, án þess að huga frekar 

að þjóðlegum áherslum að sinni. Markmið hönnuðanna allra var leynt eða ljóst að 

móta hlut til endursölu. Öll ræddu þau um markaðsmál að einhverju marki og höfðu 

beitt sér að einhverju marki að kynningu á sínum hlutum. Sjö af átta hönnuðum voru 

með sínar eigin vefsíður, þar sem hönnun þeirra var kynnt. Flestar þeirra voru einnig á 

enskri tungu. Þrátt fyrir þjóðlegar áherslur, og fagurfræði hlutanna þá eru hlutirnir 

sem hönnuðirnir móta hér fyrst og fremst verslunarvara. Það skýrist af því að hér er á 

ferðinni hlutur sem stefnt er á markaðstorg samfélagsins. Markaðstorgið er þó ekki 

bundið við Ísland, heldur er alþjóðlegt, því flestir hönnuðirnir ímynda sér möguleika 

vörunnar á erlendum vettvangi. Þetta hafði einn hönnuðanna að segja um sína vöru: 

 
Ég er að hanna [...].. svolítið, hérna... með það fyrir augum að hann seljist...það bara... 

fjöldaframleiða, helst bara... alls staðar á Norðurlöndum. Í Strikinu, í túristabúðum, í Moma í 

New York... ( Já, já, einmitt) ...ég veit það ekki sko... Við erum að vinna að svona 

sölukynningarefni fyrir lampann til þess að...það er náttúrulega takmörkuð sala á Íslandi í 

öllu, sko. Ef hann væri seldur í Danmörku þá gæti hann selst þar fyrr..eða Noregi eða 

...Svíþjóð eða jafnvel Bandaríkjunum  

 

Ímyndun er áhrifamikið afl í samfélögum nútímans með tilliti fjölmiðla og 

aukna þverþjóðlegra samskipta (Moore, 2006). Afl sem er skipuleggur félagslega 

vettvanga í síauknum mæli (Appaduari, 1996). Fátt varpar skýrari ljósi á þá vettvanga 
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sem Arjun Appadurai vísar í er ímyndun og atferli sem beinist að verslunarvörunni. 

Hlutirnir í þessum skilningi hafa ekki eingöngu efnahagslegt gildi, heldur einnig 

félagslegt. Einn hönnuðurinn talaði um sín eigin markmið og starfsvið hönnuðarins, í 

tengslum við það hvað aðrir hönnuðir voru að gera á vissu tímabili, þegar hugmyndin 

um um eigin vörulínu var að fæðast. Þá afmarkaði hann sig ekki við Ísland heldur 

vísar í hönnuði víðar. Það voru allir hönnuðir að hans mati að gera það sama. Þessi 

sýn hönnuðarins var ein ástæða þess að hann fór að horfa til „arfleifðarinnar” í sinni 

hönnun. Þegar hann var spurður hvað hann ætti við að allt væri eins, þá var þetta 

viðkvæðið: 

 
Á þessum tíma þá var svona alþjóðavæðingin alveg að gleypa allt (Já). Þú veist! Það var allt 

að verða eins. Allir voru að gera sömu flíspeysuna, alls staðar í heiminum... eða sama kjólinn 

eða hvað það var (Já)... og þú gast keypt nákvæmlega sömu hlutina á Íslandi, í Tyrklandi og í 

New York og Kína […]…Það er allt!... bara með mat og allt. Þú veist þú getur fengið 

kínverskan…góðan mat í New York og þú getur líka fengið... þú veist, ( Já, ég skil þig). 

Þannig að…það einhvernveginn... allt að verða ehheh (Umhugsun)... sem sagt... aðgengilegt 

alls staðar í heiminum, ( Jaáh). Skilurðu? Og þá er sem sagt starf hönnuðar... er yfirleitt það 

að lesa í samtímann, (Já) og... hérna...vera næmur á, það sem er að gerast, koma eða fara 

…er náttúrulega ekki eitthvað sem gerist alveg meðvitað, (Nei) og það að vera hönnuður er 

ekkert bara lærrtt… starf, (Nei). Heldur er þetta eitthvað sem maður hlýtur… að þurfa hafa, 

(Já)...einhvern…veeegin (Hnýtur um orðið) eins og maður þurfi að hafa í sér, (Já). En 

allavega það sem var ég var einhvernveginn bara komin með leið á að það var þessi 

alþjóðavæðing, (Já)  og að allir vildu vera eins… og…einhvernvegin…og þú veist… 

 

Að lesa í samtímann var síðan lýsing þessa hönnuðar á starfi sínu. Þetta starf var í 

þessum skilning hönnuðarins ekki eingöngu lært. Þekking sem er ekki eingöngu 

fengin í námi heldur eitthvað sem maður hefur í sér. Öll beindu þessir hönnuðir sinni 

vöruþróun að neytandanum með því að ímynda sér notagildi hlutanna og langanir 

ímyndaðra neytenda. Hönnuðirnir huguðu því að gildi hlutarins fyrir neytendann. 

Atferli og hugmyndir hönnuðanna er því fyrst og fremst beint að 

verslunarvörunni. Verslunarvaran er ein af þessum þöglu samfélagsformum sem 

einstaklingar beina sinni meðvitund og atferli að (Comaroff og Comaroff, 1991). 

Verslunarvaran er sjálfgefið skipulag á félagslegum og efnahaglegum tengslum. 

Hönnuðir eru þeir sem móta eða hanna verslunarvöru sem síðan er boðin neytendum. 

Í þessum félagslegu tengslum og vöruskiptum skiptir nýbreytni og sköpun höfuðmáli. 

Sköpunarkrafturinn er einkennandi fyrir nútímahugsunarhátt að mati John Liep (2001) 
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en þar sem sköpunarkrafurinn er annarsvegar er hugverkarétturinn ekki langt undan. 

James Leach (2007) bendir á að þessi áhersla á framþróun og sköpun sé samofin 

hugmyndum um eignamiðaðra einstaklingshyggju. Hugverkaréttur (e. intellectual 

property) kemur þar við sögu (Leach, 2007: 99). Öll lögðu hönnuðirnir ríka áherslu á 

að mótun nýrrar vöru fælist einmitt í því að koma með nýja hugmynd að 

verslunarvöru.  

Þetta efnahaglega samfélagsform frjálshyggjunnar er nú megin efnahagskerfi 

heimsins (Nanda og Warms, 2009: 131). Það er að segja viðskipti með verslunarvöru, 

hvort heldur sem hún sé hönnunarvara, þekking eða þjónusta. Hér er einnig verslað 

með sköpunarkraft einstaklinga og hugmyndaauðgi. Arjun Appadurai (1986) hefur 

lagt áherslu á að fræðimenn skoði verslunarvöruna með formerkjum gagnkvæmni; 

eða félagslegra tengsla en ekki eingöngu í hagrænu tilliti og það er gert hér. Í þessu 

sambandi tekur hann til hliðsjónar kenningar Marcel Mauss um gagnkvæmni 

(Comaroff og Comaroff, 1992; Miller, 1995). Þó svo að þessir hönnuðir séu staðsettir 

á Íslandi og þessi rannsókn beinist að íslensku þjóðerni, þá eru þessi félagslegu tengsl 

ekki aðgreind frá öðrum þjóðlegum félagslegum tengslum. Þessir einstaklingar 

ímynda sér það félagslega útfyrir mörk Íslands.  

Ísland er óneitanlega neyslusamfélag og því hluti af þessu hugmyndakerfi á 

heimsvísu. Sá varningur eða huglægar myndir sem Íslendingar nota, horfa á eða 

upplifa í sínu umhverfi er í minna mæli framleiddur á staðnum, þess í stað kemur 

varningurinn annars staðar að og því eru tengslin við hlutina meira neysla en 

framleiðsla (Miller, 1995). Hér er Miller að benda á þá augljósu staðreynd að 

Íslendingar sem og aðrir neytendur eru umkringdir hlutum sem eiga ekki endilega 

uppruna sinn í eigin sögu, eða hefð við að búa til eða framleiða hluti til eigin afnota. 

Neyslusamfélagið hefur því tekið yfir eldri samfélagsform að stórum hluta. Þó hafa 

Íslendinga nú tekist á við verkefni til þess að auka vægi hönnunar og sköpunar í allri 

vöruþróun á Íslandi (Iðnaðarráðuneytið, e.d). 

Stefán Ólafsson (2005: 304, 307) hefur skoðað stöðu Íslands í samanburði við 

önnur vestræn lönd með tilliti til efnahaglegrar hagsældar og meðal annars útflutnings 

og nýsköpunar. Þar bendir hann á að á árinu 2005 hafi Ísland ekki verið öflugur 

útflytjandi iðnaðarvarnings, að frátöldum afurðum úr fiskvinnslu og málmbræðslu. 

Nýsköpun hafi lengi verið veikur hlekkur í íslensku hagkerfi og Íslendingar verið 

eftirbátar annarra þjóða í þeim efnum. Þessi hlið viðskiptalífsins sé mikilvæg ef Ísland 
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eigi að geta staðist öðrum neyslusamfélögum eða þekkingarsamfélögum snúning 

(Stefán Ólafsson, 2005: 308).    

Svo aftur sé vikið að hönnun og tengsl hennar við það samfélagsform sem hér 

um ræðir; verslunarvöruna, þá hefur hönnun sem mótun á verslunarvarningi ekki átt 

langa sögu á Íslandi. Allt fram á sjöunda áratug tuttugustu aldar var orðið listiðnaður 

notað fyrir það sem í dag er þekkt sem hönnun. Í samanburði við fjöldafamleitt gler 

og postulíngerð Dana á þessum tíma töldu Íslendingar sinn listiðnað helst vera 

handvefnað eða vandaðan útskurð. Áhrif tengd fagurfræðilegum breytingum á 

Íslenskum heimilum voru tengd þróun í þá veru frá nágránnalöndunum, sem bjuggu 

við meiri auðsæld og grósku í listum og handverki en Íslendingar. Íslendingar voru 

því á jaðri í Skandivavískri hönnun áratugana eftir seinni heimstyrjöld  (Arndís S. 

Árnadóttir, 2011: 7, 265).  

Hér var gerð tilraun til þess að varpa ljósi á samhengi verslunarvörunnar. 

Hugmyndafræði verslunarvörunnar er ekki bundið við Íslands, á sambærilegan máta 

er samfélag hönnuða ekki einskorðað við Íslands, né heldur markmið hönnuðanna 

með verslunarvöruna sem þeir hafa hannað. Atferli þessara hönnuða beinist að 

verslunarvörunni sem samfélagsformi sem og þjóðlegu tákni. Það má því segja að hér 

séu hönnuðirnir átta að túlka og vinna með bæði staðbundin sem og hnattræn form. 

 

Útlit, notagildi og upplifun 

Í þessari ritgerð hefur fram að þessu verið lögð mikil áhersla á félagslega þætti þessa 

hönnunarferla. Þetta eru hlutir sem eru verslunarvara með þjóðlegur ívafi. 

Hugmyndafræðin um nýsköpun og þjóðernisvitund hönnuðanna hefur mikil áhrif í 

þessum ferlum. Hins vegar hafa hlutirnir einnig útlitseiginleika og notagildi. Allir 

hlutirnir sem hönnuðirnir hafa hannað hafa notagildi og eru gerðir með með tilliti til 

þess. Hlutir sem eru notaðir í daglegum  samskiptum í neyslusamfélagi nútímans. Það 

þjóðlega er síðan einn þáttur af hlutnum, sem tengist þó ekki alltaf notagildi hlutarins. 

Þó er það þjóðlega alltaf ákveðinn þáttur af útliti hlutarins. Því í hlutnum samþætta 

hönnuðirnir sjónarmið samfélagsins í útlitsmótun.  

Í öllum tilvikum tengist fagurfræði hlutanna notagildi hlutanna. Það er að 

segja notagildi og útlit hlutanna eru nátengd. Hlutirnir sem Nanna Hlíf Gunnarsdóttir 

og Dagbjört Jónsdóttir hafa gert og fjallað var um í upphafi þessa kafla skýra þessi 

tengsl. Skartið sem að Nanna Hlíf gerði hefur það notagildi að þjóna eiganda þess sem 

prýði eða skart eins og hönnuðurinn kallar munina. Útlitið á hlutnum er samofið því. 
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Það er að segja útlitið er í raun skartið. Á sambærilegan máta þá hafa vörur Dagbjartar 

notagildi við matargerð og borðhald og aftur þá er útlitið á hlutunum unnið í tengslum 

við það. Notagildi og útlit hlutanna er hönnun hlutanna. Vörur Dagbjartar eru hins 

vegar af öðrum meiði, en hjá Nönnu Hlíf því þá er útlit og notagildi hlutanna samofið. 

Sköpun Dagbjartar beinist fremur að vali á ákveðinni hefð og að skapa henni umgjörð 

eða upplifun. Markmið hennar er ekki að koma með nýja gerð að dúkum, eða nýrri 

leið til að leggja dúka á borð eða vinda um sig svuntur. Þess í stað hefur hún skapað 

vörur sem hafa sérstöðu með tilliti til þess að þær eru umgjörð um hefð. Sérstaða 

þeirra beinist ekki að því að horfa á hlutinn eða nota hann, það er að segja að komast í 

beina snertingu við hann, heldur að hugsa um hlutinn. Að hugsa um hefðina. Á meðan 

sérstaða skartsins beinist frekar að útliti þess og beinni skynjun...að horfa, að snerta 

og upplifa fagurfræði hlutarins.  

Þessa áherslu á upplifun neytandans var að finna hjá öllum hönnuðunum í 

einhverri mynd. Hér virðist ímyndun skipa ekki síðri sess en greint var frá áður. Allt 

frá því að skapa sögulega umgjörð um hlutina með myndlíkingum (e. metaphor) og 

þar með tilvísun í söguna með hlutunum, að því að nota þjóðlega muni sem fyrirmynd 

sem höfðu persónulegt gildi fyrir hönnuðinn. Á hliðstæðan máta notar Nanna Hlíf 

þjóðlega fyrirmynd sem persónulegan innblástur, því markmiðið var ekki að hafa 

skírskotun í hefðina í hlutnum. Allir hönnuðirnir nota fyrirliggjandi form í 

samfélaginu sem er notagildi hlutarins og vinna með það. Hönnuðirnir gefa hlutnum 

nýtt útlit með þjóðlegt tákn sem fyrirmynd á einn eða annan máta. Í kynningararefni 

Listaháskóla Íslands á meistarnámi í hönnun er greint frá því að markmið námsins sé 

að virkja nemendur í mótun hluta með það fyrir augum að samþætta hugvit og 

fagurfræði, tækni og vísindi til sköpunar efnislegrar og huglægra gæða (Listaháskóli 

Íslands, e.d.).  

Hér er vert að staldra við og hugleiða þátt þjóðlegrar fyrirmyndar í hlutunum 

hjá þessum átta hönnuðum. Ef notagildi og útlitsþættir eru í öllum tilvikum samofnir 

og beinast á ýmsan hátt að upplifun eða huglægum gæðum vörunnar.  Má því sjá 

hvernig hönnuðurinn tekur tillit til fyrirliggjandi forms og færir á hlutinn útlit og 

huglæg gæði. En hver er þá þáttur þjóðlegrar fyrirmyndir? Hjá Nönnu Hlíf var hún 

fagurfræðileg uppspretta forms en hjá Dagbjörtu var hún í nánum tengslum við 

notagildi hlutanna. Það beinir athyglinni að því að þjóðleg fyrirmynd tengdist ekki 

alltaf notagildi hlutanna enda var ekki hægt að sjá skýrt þema hvað það varðar. 

Hönnuðirnir virtust því ekki bundnir því sem það þjóðlega vísaði í. Það er að segja 
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atferli Íslendinga í sögulegu tilliti. Heldur fyrst og fremst félagslegri merkingu í nútíð 

eins og greint hefur verið frá. Hönnuðirnir notuðu þjóðlegar fyrirmyndir sem 

uppsprettu hugmynda, útlits, forms og/ eða í tengslum við notagildi. Það var því erfitt 

að henda reiður á efnislegt gildi hennar með því að horfa til hlutanna sjálfra. Þetta 

gæti þó verið vísbending um að notkun þess þjóðlega beinist að huglægum gæðum 

vörunnar. 

 

Hugverkaréttur og hönnunarvernd 

Þó svo að meginmarkmið þessarar rannsóknar hafi ekki verið skoðun á fagurfræði eða 

útliti hlutanna, heldur skoðun á félagslegum táknum og notkun þeirra, þá er 

athyglisvert að gaumgæfa löggjöf um einkarétt og hönnun. Hjá Einkaleyfisstofu 

Íslands (e.d) er hönnun skilgreind út frá sjónarhorni hugverkaréttar (e. Intellectual 

property) sem útlit hlutar. Hönnuður getur því gert tilkall til verndar í tengslum við 

útlit hlutar en ekki notagildis. Um er að ræða vernd með tilliti til hönnunarlaga. 

Hönnun þarf að marka sér ákveðna sérstöðu með tilliti til útlits til þess að hún njóti 

verndar samkvæmt þessum lögum. Þó svo að hlutur beri með sér einhverja virkni, 

nýtur sú virkni ekki verndar hönnunarlaga. Tækileg nýjung eða uppfinning getur hins 

vegar notið verndar með einkaleyfislögum (Einkaleyfastofan, e.d.).  

 Þetta undirstrikar það sem komið var inn á áður, að hönnuðirnir vinna með 

fyrirliggjandi form sem þeir síðan færa nýtt útlit á. Tæknilegar nýjungar eru 

aðgreindar frá hönnun, það er að segja hugmyndum og hlutum sem eru nýjar 

uppfinningar og eiga sér engan forvera í samfélaginu. Hér geta komið fram á 

sjónarsviðið nýjir hlutir sem hafa áhrif á samskipti fólks vegna þess að þeir bjóða upp 

á nýjung með tilliti til notagildis. Slíkar nýjungar geta gert tilkall til einkaréttar. Í 

þessum tilvikum er um að ræða ákveðna gerð að atbeini sem Comaroff og Comaroff 

kalla vald í formi atbeinis einstaklinga (Comaroff og Comaroff, 1991: 28). Það er að 

segja nýjungar í samfélaginu sem geta haft áhrif á samfélagið og félagslegt skipulag 

þess. Atbeina einstaklinga getur því verið ný gerð af hlutum. 

Í þessu sambandi er gagnlegt að gefa sköpunarkrafti þessara hönnuða gaum. 

James Leach (2007) telur varhugavert fyrir félagsvísindamenn að nota hugtakið um 

sköpunarkraft eða sköpunargáfu í rannsóknum sínum. Hugtakið sé nátengt 

eignamiðari einstaklingshyggju vestrænna samfélaga og hugverkarétti. Hver er þá 

þessi sköpun og nýbreytni þessara hönnuða? Hefur hún áhrif á samfélagið sem vald í 

formi atbeina einstaklinga eða er hún hluti af samfélaginu sem hugmyndafræði? Með 
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tilliti til þess hvernig þessir hönnuðir beita sínum kröftum og hvernig þeir hugsa með 

hugmyndafræðinni og túlka í sínum fjölbreytileika, þá er gagnlegra að sjá félagslíf 

sem stöðugt og flæðandi nýbreytni (Hallam og Ingold, 2007) en að ímynda sér 

sköpunargáfu eða sköpunarkraft þessara hönnuða sem vald í formi atbeina. Þó svo að 

í þessum ferlum gæti brotist fram ófyrirséð atbeini sem túlkun og geti með þeim hætti 

haft áhrif til breytinga (Comaroff og Comaroff, 1992). Með því að leggja of mikla 

áherslu á valdaþætti væri mögulega verið að missa sjónar að því hvernig þessi 

einstaklingar beina sínu atferli að félagslegum formum að fúsum og frjálsum vilja. 

Þau vilja tilheyra samfélaginu og taka þátt í verkefnum þess (Jackson, 2005: 191) .    

 

Félagslegur vettvangur 

Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um notun á íslenskum táknum í verslunarvöru, hjá 

átta íslenskum hönnuðum. Vettvangur þessara hönnuða hefur ekki verið afmarkaður, 

heldur hefur verið lögð áhersla á að skýra samhengi hönnuðanna með því að skoða 

táknrænt atferli. Atferli sem hefur félagslega merkingu er táknrænt atferli (Comaroff 

og Comaroff, 1992). Þetta er fámennur hópur hönnuða sem allir áttu það sameiginlegt 

að samþætta sjónarmið samfélagsins með tilliti til þjóðernis og nýbreytni. Þeir 

tilheyrðu hins vegar ekki allir sama samfélaginu innan „skapandi greina” (Sóley 

Stefánsdóttir og Halldór Gíslason, 2007), ef orðræða þeirra er vísbendingum um það 

samfélags sem þau telja sig tilheyra. Raddir þeirra og áherslur voru því nokkuð 

misjafnar. Hér mátti greina þema sem gæti verið vísbending um ólíkar áherslur er 

varðar notkun á þjóðlegu tákni og eru ekki einstaklingsbundin. Þó var eins og 

þjóðernisvitund og markaðssjónarmið gnæfðu yfir alla þessa vettvanga, en 

áherslumunur var þó til staðar. Enda virtust hönnuðirnir ekki beina sínu tali að sömu 

orðræðunni.  

Þó svo að hönnuðirnir hafi flestir unnið með ólíkar þjóðlegar fyrirmyndir, þá 

kom íslensk lopapeysa við sögu hjá þremur hönnuðum. Því gagnast hún hér aftur og 

ágætlega í samanburði á félagslegum vettangi og orðræðu. Samfélagið er ekki ein stór 

vettvangur, heldur fjölmargar smærri samfélagseiningar sem skarast og hafa áhrif á 

einstaklinga sem tilheyra þeim (John og Jean Comaroff, 1992). 

Einn þeirra hönnuða sem notaði lopapeysuna í sínum vörum er menntaður 

myndlistarmaður og starfar sem myndlistarmaður samhliða því að hanna ýmsan 

varning. Tal þessa hönnuðar og myndlistamanns sneri að frelsi myndlistamannsis og 

kalli markaðarins með tilliti til hönnunar. Þessi hönnuður hefur mótað nýjar vörur sem 
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að hans mati vantaði á markaði. Nýbreytnin var sú að bæta við íslenskum vörum þó 

fyrirliggjandi væru aðrar vöru af sömu gerð sem voru erlendar. Það vantaði íslenskar 

vörur á markað að mati hönnuðarins. Þetta gerði hönnuðurinn meðal annars með því 

að nota íslenska lopapeysu sem myndskreytingu á sínar vörur og skapar með því 

íslenska vöru sem að mati hönnuðarins var hvergi að finna í hafsjó innfluttra vöru.  

 Framlag þessa hönnuðar mætti hæglega túlka sem brautryðjandi, með tilliti til 

ákveðinnar gerðar verslunarvöru. Það sem var einkennandi við þessar vörur var að 

þær fóru beint á markað og seldust strax. Vörur hlutu því ekki sérstaka kynningu eða 

brautargengi af hönnunarsamfélagi þegar þær fóru á markað. Það hönnunarsamfélagi 

sem nú er til var ekki til staðar á Íslandi fyrir 15 árum þegar fyrstu vörur þessa 

hönnuðar voru markaðssettar. Þetta var hugmynd hönnuðarins og markaðsetning 

hans. Þetta skýrir mögulega hvernig hugmyndafræðilegt tal sem og markmið hans 

sneru að markaðnum og sköpunargáfu myndlistarmannsins þegar hann rifjar upp 

þessa tíma. Þá var markaðurinn samhengið og enn er hönnuðurinn í nánum tengslum 

við markaðinn og svarar kalli hans.  

Annar hönnuður sem notar íslenska lopapeysu í sínum vörum starfaði áður hjá 

íslensku fyrirtæki sem hönnuður. Ákvörðun hans að nota þjóðlegt tákn í hönnun á 

eigin vörum var tekin með tilliti til hönnunarsamfélagsins og í samskiptum við aðra 

hönnuði á alþjóðavettvangi. Hönnuðurinn horfir bæði til útlits og notagildi peysunnar 

sem hlífðarflík í sögulegu samhengi með tilvísun í sveitamenningu og notkun á 

íslensku hráefni. Íslensk arfleifð er hér uppspretta í sköpun, þar sem ekki er tekið mið 

af hefðinni að prjóna. Þessi hönnuður býr að þeirri handverksþekkingu að prjóna og 

nýtir þá þekkingu að vissu marki í hönnunarferlinu, því eins og hann segir þegar hann 

er spurður hvort sú þekking hafi haft áhrif : „Jú, kannski líka bara þú veist …aaa að 

það  (Umhugsun) var auðvelt fyrir mig að,... að hérna... að útfæra hugmynd í prjón” 

Engu að síður leggur hann áherslu á að sú þekking sé ekki mikilvæg í starfi sínu sem 

hönnuður. Hönnuðurinn beinir því sínum hugmyndum og atferli að hugmyndum 

samfélags hönnuða sem hönnuður í starfi. Handverksþekking hefur takmarkað vægi í 

þessu sambandi. 

 Að mörgu leyti á sambærilegan máta starfar annar hönnuður með 

hugmyndina um hina íslensku lopapeysu. Þessi einstaklingur starfar sem hönnuður og 

er menntaður sem slíkur en starfar þó eingöngu við það að hanna lopapeysu í 

prjónaiðnaði. Þó leggur hönnuðurinn áherslu á að starfa á sömu forsendum og aðrir 

hönnuðir. Hönnunarferli þessara tveggja síðast nefndu hönnuða eru afar áþekk en þeir 



101 

tilheyra þó sitthvorum vettvanginum. Hvorugir hönnuðanna hafa það að markmiði að 

gera eftirlíkingu af klassískri íslenskri lopapeysu. Þessir hönnuðir hafa hannað 

lopapeysu sem er ný af gerð. Í því tilliti hafa báðir hönnuðirnir gert breytingar á 

formi, sniði, mynstri og litavali. Báðir hönnuðir horfa til axlastykkis og mynstur sem 

liggur yfir axlir allan hringinn, sem og toppa sem þeir telja einkennandi fyrir íslenskar 

lopapeysur. Báðir hönnuðir skoða blöð, bækur og eldri gerðir af lopapeysum í leit að 

fyrirmyndum. Að auki nýta báðir hönnuðirnir íslenska lopann. Annað sem þessir tveir 

hönnuðir á lopapeysum eiga sameiginlegt er að búa að þeirri þekkingu að prjóna sem 

þeir nýta sér í hönnunarferlinu og í því sambandi taka þeir tilliti til prjónsins þegar 

þær hanna.    

 

Náttúrumótíf 

Þrátt fyrir að markmið rannsóknarinnar hafi verið að skoða notkun hönnuða á 

þjóðlegum táknmyndum var ekki hægt að horfa framhjá notkun náttúruþema. Fjórir af 

átta hönnuðum notuðu náttúruþemu í sinni hönnun. Ýmist í tengslum við það tákn 

sem athyglinni var beint að eða í mótun á öðrum hlutum. Þetta voru fyrirmyndir sem 

tengdust íslensku landslagi; hráefni og áferðum landsins, tónum, litum eða birtustigi 

landsins. Hönnuðirnir notuð einnig dýra og lífríki Íslands og þjóðleg minni, hesta, 

kindur, fugla og blóm. Þó svo að tilvikin hafi verið vel afmörkuð og beint að ákveðni 

fyrirmynd hverju sinni, þá var markmiðið einnig að varpa ljósi á samhengið og í því 

sambandi er nauðsynlegt að taka tillit til náttúruþema. Þátttökuathugun á völdum 

viðburðum á Hönnunarmarsi, 2012 gaf einnig vísbendingu um að náttúrþemu væru 

órjúfanlegur þáttur af þeim fyrirmyndum sem horft er til í íslenskri hönnun í dag, þó 

þau hafi ekki verið sótt upp í þessari rannsókn.   

Sumir hönnuðirnir horfðu því til náttúrumótífa ýmiss konar. Í fjórum tilvikum 

af átta, var náttúrumótífi og manngerðri fyrirmynd, það sem hér hefur verið kallað 

þjóðleg fyrirmynd skeytt saman í þeim hlut sem rætt var um og athyglin beinist að. 

Þessir hönnuðir leituðu því fanga víðar en í sögu eða hefð þjóðarinnar til að fanga hið 

íslenska í sínum hlutum þó náttúrumótífin hafi verið samofin sögulegri eða 

menningarlegri túlkun. Þau sem hér komu við sögu. 

Hér verður gefið dæmi um þátt náttúrumótífs í hönnunarferli, hjá einum 

hönnuði og hvernig það var samofið notkun á menningarbundnu tákni. Hér er um að 

ræða hönnuð sem hafði áhuga á að tengja saman gamla hefð og nýja tækni. Þetta er sú 

hefð að skera út í tré í húsmunum. Í því sambandi horfir hönnuðurinn bæði til 
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handverkskunnáttu sem og á ýmsar efnislegar fyrirmyndir. Náttúrumótífið sem einnig 

er notað er afurð landsins, hráefni þess sem var hefð fyrir að að nýta  meðal annars í 

girðingar. Þetta er rekaviður. Í bæklingi sem hönnuðurinn gaf út til að kynna hlutinn 

sem og sín markmið, segir meðal annars:  
 

Hönnunin sækir innblástur til íslensks menningararfs þar sem leikið er með samspil fortíðar og 

nútíðar; gömul handverkshefð mætir nútímatækni. Í aldaraðir hefur rekaviður verið hirtur úr 

fjörum og nýttur…[…]…Markmiðið er að skapa áhugaverð og falleg húsgögn sem sækja til 

fortíðar en eiga erindi við nútímann. 

 

Áhuginn að nota rekavið kom upp í hönnunarferlinu og tengdist upplýsingarleit um 

handverkshefðina. Rekaviðurinn var einnig skírskotun í söguna þar sem hönnuðurinn 

ræddi um hvernig hann var nýttur, þegar skortur var á efnivið. Í ljós kom að 

rekaviðurinn var gjarnan nýttur í útskurð á Íslandi. Notkun á rekaviðnum vatt síðan 

upp á sig.  

 Í kjölfar þess hönnunarferlis sem skoðað var í Þjóðlegum fyrirmyndum tók við 

hönnun á öðrum hlut sem var unnin á öðrum forsendum. Sá hlutur beinist aðallega að 

notkun á rekaviðnum. Þessi hlutur hafði fengið góðar viðtökur og kynningu á 

Hönnunarmarsi árið 2011 og var farin í fjöldaframleiðslu þegar þessi ritgerð var 

skrifuð. Hluturinn sem unnin var útfrá þeirri hugmynd að vinna með menningarfinn 

hafði hins vegar ekki farið í fjöldaframleiðslu. Þó svo að hönnuðurinn hafi í upphafi 

haft áhuga á notkun á menningararfinum í hönnun, þá hafði það breyst. Þessar breyttu 

áherslur áttu sér stað í félagslegum tengslum. Í seinna viðtali við hönnuðinn sem var 

tæplega ári síðar en það fyrra hafði hönnuðurinn á orði að „að nú gæti ég svarað þér 

allt öðruvísi”. Hér að neðan vísar hann í þennan viðsnúning og hvers vegna 

rekaviðurinn hefði tekið yfir: 

 
...Já, en svo hefur rekaviðurinn einhvernveginn tekið völdin, ( Jaá, ...kom það þér á óvart?) 

Ummmhhh...(dæsir)...ég veeeeiit það ekki. Ég var náttúrulega...ég var þarna með efni sem að 

hefur sérstöðu....og hérna og...fékk mikil viðbrögð á að ég væri að nota...nota rekaviðinn og 

fólk sýnti honum áhuga, ( Uhhumm). Þó að viðurinn fljóti frá öðru landi...þá er þetta afurð 

sem við höfum sem liggur bara í fjörunni...[...]. Þannig að hann er bara að detta inn í 

verslanir núna. Þetta er allt annað produkt, ( Já, ég skil). En verður doldið til útfrá að ég...þó 

að ég fari ekki af stað með þetta ...[...] ...þetta verður kannski til útfrá því að ég átta mig á því 

að rekaviðurinn er það sem fólk regerar á, sko.  
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Í þessari rannsókn var notkun á náttúrumótífum í hönnun eða notkun á íslensku  

hráefni ekki rannsökuð. Náttúrumótíf eru þó brunnur sem fjórir hönnuðir notuðu 

samhliða sögulegum og manngerðum mótífum. Í þessum fjórum tilvikum komu þessi 

mótíf saman í myndlíkingu um fortíð Íslands í vörunni.  
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V. Kafli:  

 

 

 

Tótem Íslands  
 

Þjóðlegar fyrirmyndir fjölluðu í grundvallaratriðum um þátttöku átta hönnuða í 

verkefnum samfélagsins. Þar sýndu átta hönnuðir áhuga og metnað í að skapa nýjar 

vörur með því að virkja sérstöðu landsins og gera hana sýnilega í nytjahlutum sem 

þeir hafa hannað. Þetta er staðbundið verkefni en teygjir anga sína út yfir mörk 

landsins, þar sem félagsleg ímyndun hönnuðanna er ekki afmörkuð við landsteinana 

(Moore, 2006). Hlutirnir sem hönnuðirnir gera varpa ljósi á samhengið. Aðallega á 

þann veg að mörk Íslands voru óljós í þessum hönnunarferlum með hliðsjón af 

hugmyndafræði. Það sem hönnuðirnir gera er ekki hægt að afmarka við Ísland 

eingöngu. Mörk Íslands eru hins vegar skýr í táknunum sem hönnuðirnir nota í 

vöruþróun. Þar byggja þeir á hugmyndum um notagildi hluta en gefa hlutnum 

sérstöðu í útlitsmótun með þjóðlegu tákni. Með því að gaumgæfa hlutina vandlega má 

lesa í þeim félagsleg tengsl með tilliti til alþjóðlegs samhengis. Notagildi þessa átta 

hluta hafa ekki menningarlega sérstöðu. Þetta eru hlutir sem notaðir eru í hinum 

vestræna heimi í daglegu lífi. Hins vegar með því að nota sérstöðu Íslands er landið 

gert sýnilegt í hlutnum. Með því er verið að merkja félagsleg tengsl þar sem varan er 

milliliður, á sambærilegan máta og tótem hafa merkt félagsleg tengsl ýmissa 

þjóðernishópa í gegnum söguna (Comaroff og Comaroff, 1992). Þetta eru tákn Íslands 

í samanburði við aðrar þjóðir. Hér verður fjallað um hvers vegna þessi hönnunarferli 

voru táknrænt atferli, þar sem mörk landsins voru óljós. 

 

 

Verkferli hönnuða  

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvernig átta hönnuðir notuðu þjóðleg tákn. 

Það var ekki stefnt að því að útskýra hvers vegna þau voru notuð, heldur fyrst og 
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fremst hvernig þau voru notuð. Það var von um að ítarleg skoðun á þessum 

hönnunarferlum myndi varpa ljósi á félagslegt samhengi þessara hluta sem það gerði. 

Í þeim skilningi að þessir hlutir ættu sitt félagslíf (Appadurai, 1986). Tilgangurinn var 

þó ekki að eingöngu að fá sýn á samfélagið með skoðun á þessum hlutum, heldur ekki 

síður að skoða samfélagið frá sjónarhorni átta hönnuða. Hlutirnir voru tæki til þess að 

skoða hugmyndir og atferli þeirra. Verkefnið leitaði svara við því, hvað skipti máli í 

þessum ferlum og á hvaða forsendum þessir hönnuðir vinna með þjóðleg tákn.  

Sköpunargáfan er gildishlaðið hugtakið í vestrænum samfélögum og 

gagnlegra er að rannsaka skapandi ferli með þeim formerkjum að öll dagleg atferli séu 

skapandi. Með þeim hætti að félagslíf sé ávallt stöðug aðlögun að stæðum og ekkert 

ferli er eins (Ingold og Hallam, 2007).Verkefnið var unnið með tilliti til þessa 

sjónarmiðs. Hönnunarferlin voru skoðuð eins og hvert annað atferli, þar af leiðir að 

hugsað var um þessi hönnunarferli sem verkferli í þessari rannsókn. Með hliðsjón af 

verkferlinu sjálfu, en það var þungamiðja þessarar rannsóknar, þá unnu þessir 

hönnuðir allir með tilliti til  hugmyndafræði í samfélaginu þegar þessi rannsókn var 

gerð. Hönnuðirnir notuðu öll tákn sem höfðu merkingu og voru gild sem þjóðleg tákn. 

Það voru þau vegna þess að þau voru sögulegs eðlis og höfðu einhverjar rætur í 

fortíðinni. Að auki voru þau tilvísun í sérstöðu Íslands. Enginn þessara hönnuða notar 

táknmyndir nútímans í þessum hlutum.  

Það sama gilti um fleiri íslenska hönnuði sem notuðu hugmyndir um land og 

þjóð í sinni hönnun, á Hönnunarmarsi, 2012. Þar var áhersla lögð á söguna, ásamt 

hráefni og afurðum landsins. Öll undirstrikuðu þessi tákn sérstöðu Íslands í 

samanburði. Þetta er það sem John og Jean Comaroff (1992) kalla þjóðernisvitund og 

vísar í það að íslenskt þjóðerni er tjáð með ákveðnum hætti. Hér er um að ræða 

þekkingu sem hvílir meðal annars í tungumálinu, í orðunum Ísland og Íslendingur. 

Þjóðernisvitundin er mótuð með tilliti til menningar og félagslegrar formgerðar í 

félagslegum tengslum. Þessi vitund er að mörgu leyti sjálfgefin og hluti að daglegum 

veruleika og þekkingu sem leikmenn gefa ekki alltaf athygli. Hins vegar getur 

vitundin  gagnvart þjóðerni ávallt færst nær yfirborðinu og verið endurskoðuð 

(Comaroff og Comaroff, 1992). Með tilliti til aukinnar notkun á þjóðlegum táknum, 

þá er ekki ólíklegt að íslensk þjóðernisvitund sé að taka breytingum. 

Þrátt fyrir þessa áherslu á þjóðlegt tákn, þá var markmið þessara hönnuða fyrst 

og fremst að hanna vöru. Það var gert með ákveðnum formerkjum, því öll stefndu þau 

á að hanna nýja vöru. Vöru sem var ný af gerð í einhverri mynd. Það gerðu þau með 
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þjóðlegu tákni í útlitsmótun. Þessir hönnuðir mótuðu því þessa hluti í 

grundvallaratriðum gagnvart hugmyndum samfélagsins á þjóðlegu tákni og kalli þess 

eftir nýbreytni í verslunarvörunni. Athygli hönnuðanna var á félagslegri merkingu en 

ekki síður á því hvernig aðrir einstaklingar brugðust við hlutunum þeirra. Í sumum 

tilvikum voru hönnuðirnir viðbúnir því að gera breytingar og endurskoða sína notkun 

eða túlkun á þjóðlegu tákni. Þessi ferli voru því félagsleg í grundvallaratriðum þar 

sem hluturinn eða verslunarvaran var milliliður. Þessi átta hlutir sem hér voru miðja 

rannsóknarinnar, báru því merki samfélagsins. Verkferlin voru táknrænt atferli í 

skilningi John og Jean Comaroff (1992). Því þau hafa félagslega merkingu og vísa í 

það samfélag sem hönnuðirnir vilja tilheyra og beina athyglinni sinni að í sínum 

verkum.  

 Þessi hugmyndafræði var leiðbeinandi til verka, því það var eins og 

hönnuðirnir hugsuðu með hugmyndafræðinni (Cohen, 1985b). Þar samþættu þau 

hugmyndir samfélagsins um þjóðlegt tákn og nýbreytni í útlitsmótun á vöru. Þetta var 

gert á afar fjölbreytilegan máta. Þessi samþætting tengdist þeirra reynslu og sýn á 

verkefnið. Verkefnið var stöðug aðlögun (Ingold og Hallam, 2007) að hugmyndum og 

athöfnum í félagslegum tengslum. Hugmyndafræði frá sjónarhorni einstaklinga er í 

grundvallaratriðum vitund í félagslegum tengslum (Comaroff og Comaroff, 1992). 

Hugmyndir sem eru ávallt breytingum háðar. Á sambærilegan máta eru verkefni 

einstaklinga sem unnin eru  með fyrirliggjandi merkingu samfélagsins er ófyrirséð. 

Það er háð því að einstaklingar séu viðbúnir og stöðugt tilbúnir til aðlögunar að 

aðstæðum í því verki sem þeir taka sér fyrir hendur (Ingold og Hallam, 2007).  

Þetta eru skapandi einstaklingar sem á skapandi máta móta nýjar vörur. Þrátt 

fyrir rými til sköpunnar, eða kannski vegna þessa rýmis, eru þau öll að beina athygli 

og kröftum að félagslegu samhengi. Þetta eru þó líka þeirra verkefni, þar af leiðir eru 

hönnuðirnir og aðrir hönnuðir samháðir í sínum verkum (Nyamnjoh, 2002). Notkun 

þessara tákna var eftir forskrift þjóðernisvitundar (Comaroff og Comaroff, 1992) 

hönnuðanna en táknin höfðu einnig persónulega merkingu fyrir þá. Þau höfðu 

merkingu bæði sem minningar úr eigin lífi og sem félagsleg markmið í félagslegum 

tengslum.  

 

Verslunarvaran  

Verslunarvaran er ákveðin gerð af samfélagsformi og sem slík tilheyrir hún 

neyslusamfélögum nútímans. Þetta er skipulag á félagslegum tengslum og viðskiptum 
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sem er að mestu sjálfgefið atferli í neyslusamfélagi (Comaroff og Comaroff, 1992). 

Verslunarvaran er samfélagslegt form sem er ekki einkennandi eingöngu fyrir Ísland 

heldur er að finna víðar um heiminn. Hún er með öðrum orðum hnattrænt form á 

félagslegu skipulagi þar sem varan er milliliður (Appadurai, 1986). Hugmyndafræðin 

þar að baki er það einnig, þar er áherslan á sköpun og nýbreytni yfirgnæfandi (Hallam 

og Ingold, 2007; Liep, 2001). Þó voru mörk þjóðar óljós í þessum verkferlum. Það er 

að segja þessir einstaklingar ímynduðu sér félagsleg tengsl út fyrir mörk lands og 

þjóðar, þar sem varan var ímyndaður milliliður í félagslegum tengslum. Þessir 

hönnuðir ímynduðu sér neytandann og vöruna í víðu samhengi. 

 Vettvangur þessara hönnunarferla var verslunarvaran og notkunin á þjóðlegu 

tákni tengist mótun á henni. Þetta er samhengi hlutanna sem þessir átta hönnuðir gera. 

Það er verslunarvaran sem samfélagsform og hugmyndafræði í félagslegum tengslum 

og viðskiptum. Í þessu samhengi hefur notkun á íslenskum táknum og íslenskri 

þekkingu og sérkenningu fengið meðbyr í samfélaginu, því má líta á þetta sem 

verkefni samfélagsins. Þó svo að þessir hönnuðir skýri ekki frá því á þann veg. 

Hönnuðirnir eru að takast á við verkefni sem þau láta sig varða og virðast gagntekin 

af, hver rótin af þessu verkefni samfélagsins er verður ósagt. Hins vegar er auðvelt að 

ímynda sér að þær hafi með breytingar á íslensku samfélagi að gera, í kjölfar 

umskipta í efnahagslegu umhverfi Íslands. 

John og Jean Comaroff (2009) benda á umbreytingar á alþjóðavettvangi hvað 

þetta varðar. Menningin er í síauknum mæli að renna saman við efnahag daglegs lífs 

og tengist hugmyndafræðinni um einkaréttinn sem er í vexti. Í þessu efnahagslegu 

umhverfi og ímynduðum tengslum (Moore, 2006) gera einstaklingar og stofnanir 

tilraun til þess að færa einkaréttinn á menningu þjóðar (Comaroff og Comaroff, 

1992). Einhverjar vísbendingur um þessi áhrif einkarréttar komu við sögu í þremur 

tilvikum í Þjóðlegum fyrirmyndum. Hönnuðirnir gerðu þó ekki markvissa tilraun til 

þess að standa vörð um einkarétt sinn í hönnun. Þeir voru þess í stað óvissir um rétt 

sinn og tilkalls til einkaréttar varðandi notkun á þjóðlegu tákni. Þeim var þó umhugað 

um sína stöðu en voru tvístígandi og tóku ekki afgerandi afstöðu. Einkarétturinn og 

hugmyndafræðin um nýbreytni og verðmætasköpun eru nátengd (Leach, 2007a) þar 

sem einkarétturinn gefur meðal annars möguleika á aukinni arðsemi. Leach (2007a) 

bendir á að einkarétturinn eigi sér langa sögu í vestrænum samfélögum og viðhorfi 

þeirra á framþróun. 
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Þessi aukning á notkun á menningarbundnum táknum eða sérkennum í 

vöruþróun er að finna víða (Comaroff og Comaroff, 2009). Ísland er ekki undanskilið 

þessari þróun. Ýmsar stofnanir standa að mótun hönnunarstefnu Íslands til þess að 

auka vægi hönnunar í allri vöruþróun sem aftur á að auka verðmætasköpun landsins 

(Iðnaðarráðuneytið, e.d.). Samhliða á sér stað gerjun á íslenskum hönnunarmarkaði og 

þróun á því sem mætti nefna „íslenska hönnun” (Sóley Stefánsdóttir og Halldór 

Gíslason, 2007). Í þessu verkefni samfélagsins, að auka vægi hönnunar er sótt í 

auknum mæli í menninguna og sérkenni Íslands. Sérstaða Íslands, í menningu og 

þekkingu er gerð sýnileg í vörum sem fjölmargir hönnuðir hafa gert. Íslendingar 

stefna hér að því að gera sig gilda á alþjóðlegum vettvangi vöruþróunar, þar sem þeir 

hafa verið eftirbátar. Þetta verkefni mætti skoða sem verkefni Íslands á 

alþjóðavettvangi, þar sem Ísland vill taka þátt og tilheyra alþjóðlegu umhverfi 

vöruþróunar í auknum mæli. Það gerir Ísland á sambærilegan máta og átta hönnuðir 

vilja taka þátt í verkefni á Íslandi. Verkefni þar sem Ísland gerir tilraun til þess að 

beisla sín sérkenni í vöruþróun, með það að markmiði að auka sína verðmætasköpun 

en einnig þátttöku á vettvangi alþjóðaviðskipta með verslunarvöruna. 

    

 

AÐ LOKUM 

Efnisleg úrvinnsla á þjóðlegum táknum er áhugaverður vettvangur til að rannsaka 

þjóðernisvitund. Það gaf ágæta mynd af því hvernig einstaklingar vinna með 

félagslega merkingu. Þessi vettvangur og skoðun á efnislegri úrvinnslu á táknum sem 

vísa í þjóðina bjóða uppá möguleika á því að skoða það persónulega við þjóðerni enn 

frekar. Það er segja hvernig þjóðleg tákn hafa þýðingu í daglegu lífi, en val og notkun 

þessara einstaklinga á því þjóðlega var vísbending um að þessi tákn hafa þýðingu. Að 

auki er hér auðugur vetttvangur til að skoða umbreytingar á þjóðernisvitund, með því 

að beina athyglinni enn frekar að mörkum menningar og þjóðernis. Það er mín 

sannfæring að þetta sé hægt að gera frá sjónarhorni einstaklinga og menningarinnar án 

þess byrja og enda í samhenginu. 
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