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Útdráttur 

Í þessari ritgerð mun ég fjalla um vöruhönnun á Íslandi og leitast eftir að svara því hvers 

vegna birtingarmynd menningararfsins er svo sterk í íslenskri hönnun. Vöruhönnun er 

ung að árum hér á landi, en byrjað var að kenna fagið við Listaháskóla Íslands árið 2000. 

Segja má að eftir það hafi vöruhönnun orðið til sem fag á Íslandi, en áður fyrr 

einskorðaðist hönnun aðallega við húsgagnahönnun og voru stólar þá mest áberandi. 

Sérstaða skapast gjarnan þegar fólk er í sama umhverfi en í Listaháskólanum hefur verið 

lögð áhersla á að nemendur þekki menningararfleiðina, söguna og upprunann. Síðustu ár 

hefur sú þróun átt sér stað að íslenskir hönnuðir sækja sífellt meira í menningararfinn í 

hönnun sinni, en eins og staðan er í dag er nánast undantekning ef íslensk hönnun hefur 

ekki sterka skírskotun í sagnaarf Íslendinga eða náttúruna. Það er að mörgu leyti nærtækt 

að leita í þjóðararfinn og virðist fylgja aukinni hnattvæðingu, en eftir því sem heimurinn 

opnast þá skapast ákveðinn hætta við að sérkenni tapast. Fólk leitar því aftur til fortíðar 

og til þess sem einkennir okkur sem hóp. Áhrif, skoðanir og viðmót hefur einnig áhrif. 

En hugmyndir hönnuða miðla ákveðnum tíðaranda og heimsmynd með hönnun sinni. 

Áhrif hönnuðar eru því mikil, víðtæk og langvarandi. Ekki er aðeins um speglun að ræða 

heldur mótun, m.a. á ímynd Íslands. Ímyndin og sjálfsmyndin eru byggðar á lýsingum á 

eiginleikum lands og þjóðar og menningararfleið og reynum við að miðla því í hönnun 

okkar. Það er hugmyndum um hið tæra, óspillta og einstaka. Eða hvað? Er þetta ekki bara 

klisja sem við skýlum okkur á bakvið og menningararfurinn í raun markaðstól til að gera 

fortíðina að söluvöru? 
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Inngangur 

Fátt er eins lýsandi fyrir mannlegt samfélag og umhverfið sem maðurinn hefur mótað til 

daglegra athafna. Hvort sem um er að ræða stólinn sem við sitjum á, glasið sem við drekkum 

úr eða fötin sem við klæðumst. Eftir þriggja ára nám við Listaháskóla Íslands hefur höfundur 

orðið meðvitaðari um umhverfi sitt og þá sér í lagi hönnun og veit hversu gríðarmikið og oft 

strembið ferli liggur á bak við hinn einfaldasta hlut. Eftir að hafa fengið sömu spurninguna 

ótal mörgum sinnum, þ.e. „hvað ætlar þú svo að gera sem vöruhönnuður?“ áttaði höfundur 

sig á því að þekking fólks á starfsgreininni sé nokkuð takmörkuð. Fólk virðist ekki átta sig á 

því að allir þeir hlutir sem koma dagsdaglega við sögu í lífi manns eru ekki sjálfsprottnir. 

Hér á Íslandi hefur vöruhönnun verið kennd sem fag við Listaháskóla Íslands síðustu 12 ár 

og því ekki að undra að skilningur fólks á greininni sé takmarkaður. Skilningurinn er ekki 

einungis takmarkaður heldur virðast skilin á milli hönnunar, handverks- og listiðnaðar hér á 

landi vera mjög óljós. Er það tilfinning höfundar að greining þar á milli hafi fallið í 

skuggann á mikilvægi þess hvað það er sem gerir hönnunina „íslenska“, en reglulega koma 

upp mál í fjölmiðlum um íslenska hönnun, gildi hennar og skilyrði þess að hún sé íslensk. 

Skemmst er að minnast fréttaflutnings um íslensku lopapeysuna frá 4.júlí 2011 þegar Árni 

Johnsen, þingmaður, sagði að íslenska konu þyrfti til að prjóna „íslenska“ lopapeysu. Hafði 

hann áhyggjur að þjóðleg gildi hennar og séríslensk einkenni myndu annars glatast í 

framleiðsluferlinu.
1
 Í þjóðfélagsumræðunni almennt er fortíðardýrkun fyrirferðarmikil og 

birtist ekki síst í djúpstæðri lotningu fyrir fornum arfi. Náttúrunnar er gjarnan getið sem 

drifkrafts sköpunar og náttúran þar með samofin sjálfsmynd þjóðarinnar og þeirri ímynd sem 

Íslendingar telja að geri þá eftirsóknaverða. Í þessari ritgerð mun ég fjalla um vöruhönnun á 

Íslandi og leitast eftir að svara því hvers vegna birtingarmynd menningararfsins er svo sterk í 

Íslenskri hönnun. Eru íslenskir hönnuðir svo ríkir af þjóðerniskennd? Eða endurspeglar þetta 

kannski minnimáttarkennd, þ.e. ákveðna þörf fyrir að sýna heiminum þá yfirburði sem 

þjóðin hefur fram yfir aðrar. Þó ég minnist oft á hönnun í ritgerðinni þá er hún skrifuð út frá 

sjónarhorni vöruhönnunar. 

                                                 
1
 Jón Bjarki Magnússon, „Lopapeysan þarf  íslenska konu“, birtist í DV, 2012, sótt 17. október 2012, 

http://www.dv.is/frettir/2012/7/4/lopapeysan-tharf-islenska-konu/ 

http://www.dv.is/frettir/2012/7/4/lopapeysan-tharf-islenska-konu/
http://www.dv.is/frettir/2012/7/4/lopapeysan-tharf-islenska-konu/
http://www.dv.is/frettir/2012/7/4/lopapeysan-tharf-islenska-konu/
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1 Hönnunarverk? 

Handverk er hluti af menningarsögu flestra þjóða. Í mörgum tilfellum hefur handverk þróast 

í hönnun með tæknivæðingu og markaðssetningu. Margir mennta sig sérstaklega í handverki 

eða listiðnaði og hafa atvinnu af því að búa til og selja eigin framleiðslu.
2

 Mikil 

handverkshefð hefur alla tíð fylgt Íslendingum. Snerist hún að mestu leyti um hið einstaka, 

sjálfbæra hráefni, íslensku ullina og það að nýta afganga bændasamfélagsins.
3
 Í dag nýta 

hönnuðir handverkið ýmist sem aðferð, fyrirmynd eða innblástur. Vegna lítillar 

framleiðslugetu á Íslandi hefur sú þróun átt sér stað að hönnuðir búi frekar til fáa og smáa 

hluti sem eru til í takmörkuðu upplagi og eiga þar af leiðandi til að lenda upp á hillu með 

öðru „föndri“ eins og rithöfundurinn Andri Snær Magnason orðar í grein sinni „Umkringd 

hönnun“ frá 2007.
4
 Á Íslandi hefur skilningur og virðing fyrir hönnun og arkitektúr lengst af 

verið af skornum skammti. Hönnunarnámi og annarri hönnunarstarfsemi hefur ekki verið 

sinnt sem skildi og hönnunarvörur hafa til skamms tíma verið lítið brot af heildarútflutningi 

landsmanna.
5
 Hönnun er ung grein á Íslandi og uppbygging hennar enn á frumstigum, en auk 

þess er menningarleg sjálfsmynd og ímynd Íslendinga frekar tengd stærri listgreinum eins og 

bókmenntum og tónlist.
6
 Þá hefur orðið, hönnun, verið illa meðhöndlað í fjölmiðlum, í 

skólakerfinu og hjá stofnunum, er ofnotað og oft misskilið.
7
 Þá sér í lagi þegar umfjöllunin 

skarast á við umfjöllun um handverk.  

 

Guðmundur Jörundsson, fatahönnuður, vekur óbeint athygli á þessu á snjáldursíðu sinni 

þann 9.desember 2012, hann ritar: „Stundum þegar mér leiðist þá er ég hönnuður og hanna 

allskonar.“
8

 Hafði Guðmundur þá hlustað á útvarpsþáttinn Fólk með Sirrý fyrr um 

                                                 
2
 „Hönnun er menning“, birtist í Morgunblaðinu, 14.október 2000, sótt 17.október 2012, 

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/564771/ 
3
 Andri Snær Magnason. „Umkringd hönnun“. Magma kvika á Kjarvalsstöðum 2007, bls. 69-70. 

4
 Andri Snær Magnason. „Umkringd hönnun“. 

5
 Dennis Davíð Jóhannesson og Hjördís Sigurgísladóttir, „Hönnun og nýsköpun í Finnlandi,“ á vef 

Hönnunarmiðstöðvar Íslands, sótt 20.nóvember 2012, 

http://www.honnunarmidstod.is/Greinarogvidtol/Grein/1957 
6
 Dennis Davíð Jóhannesson og Hjördís Sigurgísladóttir, „Hönnun og nýsköpun í Finnlandi“. 

7
 Guðmundur Oddur Magnússon, „Hönnunarmars“, birtist í Viðskiptablaðinu, 25.mars 2010, Sótt af vef 

Hönnunarmiðstöðvar 27.desember 2012, http://www.honnunarmidstod.is/Greinarogvidtol/Grein/1941 
8
 Guðmundur Jörundsson, „Stundum þegar mér leiðist þá er ég hönnuður og hanna allskonar“, á Facebook, 

9.desember 2012, sótt 10.desember 2012, http://www.facebook.com/gudmundurjorundsson?fref=ts 

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/564771/
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/564771/
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/564771/
http://www.honnunarmidstod.is/Greinarogvidtol/Grein/1957
http://www.honnunarmidstod.is/Greinarogvidtol/Grein/1957
http://www.honnunarmidstod.is/Greinarogvidtol/Grein/1957
http://www.honnunarmidstod.is/Greinarogvidtol/Grein/1941
http://www.honnunarmidstod.is/Greinarogvidtol/Grein/1941
http://www.facebook.com/gudmundurjorundsson?fref=ts
http://www.facebook.com/gudmundurjorundsson?fref=ts
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morguninn, þar sem Sirrý heimsótti hönnunar-og handverkssýningu í Keflavík þar sem 

„rjómi íslenskrar hönnunar“ var til sýnis. Furðaði Guðmundur sig á því í kaldhæðni að hafa 

ekki fengið boð á sýninguna né kannast við þá hönnun sem var til sýnis enda um jólabasar, 

listmuna- og handverkssýningu að ræða. Umfjöllun á því oft til að vera villandi og ekki 

skrýtið að hugtökin, hönnun og handverk, eigi það til að renna saman í eitt. 

 

Í viðtali við Höllu Helgadóttur, framkvæmdarstjóra Hönnunarmiðstöðvarinnar, talar hún 

um „duglegu húsmóðurina“ sem kom á sjónvarsvið í kjölfar hrunsins 2007. Halla segir 

kreppuna hafa ýtt undir sjálfbærni á Íslandi, nýjar hugmyndir og hugsun. Hún segir: „þetta 

eru í rauninni þrír hópar. Hönnuðir, handverksfólk og svo duglegt iðjusamt fólk sem býr til 

eitthvað heima hjá sér [ … ] það fer og sker Ísland út í plexigler og framkvæmir það sem því 

dettur í hug“. Hún heldur áfram: „ Í fjölmiðlum hefur þessu síðan öllu verið ruglað saman og 

höfum við t.d. verið að glíma við fréttir á borð við „Vörubílstjóri verður hönnuður“ og „14 

ára hönnuður í Garðabæ.“
9
 Ekki er svo að skilja að iðjusama og framkvæmda glaða fólkið 

með „duglegu húsmóðurina“ fremst í farabroddi séu síðri. Það sem Halla leggur áherslu á er 

einungis að greina á milli, því þó umfjöllun fjölmiðla hafi opnað augu almennings fyrir 

hönnun sem fagi þá hafa þeir að sama skapi einfaldað hugmyndir fólks um starf hönnuða. En 

í hverju liggur munurinn þá aðallega?  

 

Samkvæmt Sunnevu Hafsteinsdóttur, framkvæmdarstjóra handverks og hönnunar á 

Íslandi, þá býr handverks-og listiðnarðarmaðurinn yfir þekkingu á hráefninu, verkþekkingu 

og þeirri leikni sem þarf til að búa hlutinn til. Hver gripur hefur sín sérkenni þótt hann sé 

gerður í fleiri svipuðum eintökum. Á hinn bóginn líkir hún hlutverki hönnuðar við hlutverk 

leikstjórans, á þann hátt að hönnuðurinn veit hvaða hlut hann ætlar að ná fram og kallar til 

sérfræðings til að ná fram skilaboðunum. Samkvæmt skilgreiningu hennar fæst hönnuður 

ekki við smíði eða framleiðslu á hlutum, enda eru viðfangsefni margra hönnuða oft huglæg 

og ekki bundin við áþreifanlegan hlut.
10

 Er það mat höfundar að þó hlutverkaskipti séu skýr í 

skilgreiningu Sunnevu þá eiga þau til að skarast, þá sér í lagi vegna framleiðslugetu sem er 

                                                 
9
 Viðtal höfundar við Höllu Helgadóttur, 10.01. 2013 

10
 Sunneva Hafsteinsdóttir, Sérstaða íslensk handverks og handverksfólks, Hönnunarmiðstöð Íslands, 2012, sótt 

20.nóvember 2012, http://vimeo.com/52497228 

http://vimeo.com/52497228
http://vimeo.com/52497228
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heldur takmörkuð á Íslandi. Á Íslandi ríkir einnig mikil sjálfsbjargarviðleytni og koma 

hönnuðir því oft að smíði eða gerð þeirrar eigin hönnunar, eins og handverksmaðurinn. 

Handverkinu er þannig tvinnað saman við hönnunina í framleiðsluferlinu og, sem fyrr segir, 

notað sem aðferð, fyrirmynd eða innblástur.  

 

 

Mynd 1.  Mynddæmi um hönnun þar sem handverk er notað sem aðferð, fyrirmynd og innblástur.  
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2 Menningararfur, sannur innblástur eða sölubragð? 

Tilvísanir í menningararfleið okkar Íslendinga hafa skapað endalausa uppsprettu af 

hugmyndum í hönnun. Orðið hönnun er meira að segja komið úr norrænni goðafræði þar 

sem dvergurinn Hannarr getur skapað allt með verkviti sínu og handverki. Nafn hans kemur 

fram í Völuspá.
11

 Þegar skilgreina á hönnun er ljóst að um 

mjög vítt hugtak er að ræða og skilningur fólks mismunandi 

og oft takmarkaður. Hugtakið, sem ýmist er notað yfir 

handverk, hönnunar- og verkfræðilausnir, kom ekki inn í 

íslenskuna fyrr en á sjötta áratug síðustu aldar, en þá höfðu 

íslenskir hönnuðir verið starfandi allt frá þriðja áratugnum 

og leitast eftir því að skapa íslenskri hönnun ímynd.
12

 Síðan 

þá hefur hugtakið öðlast miklar vinsældir í daglegu tali og 

er notað yfir hvaðeina sem fólk skapar eða skipuleggur. En 

hver eru sérkenni íslenskrar hönnunar? Ekki er svo skilja að 

öll íslensk hönnun beri sömu einkenni og sæki innblástur í 

sömu brunna. Hér er frekar átt við hvað sé einkennandi en 

ekki algilt. Eitt er víst að náttúran spilar stórt hlutverk í íslenskri þjóðarvitund, en hvort sem 

um er að ræða form, efnisval eða útlit hluta þá birtist náttúran mikið í íslenskri hönnun. 

Óstöðug veðrátta og miklar andstæður í birtu hafa einnig mikil áhrif á hegðun og atferli 

íslensku þjóðarinnar. Annað hvort er myrkur stóran hluta dagsins eða birta allan 

sólarhringinn.
13

 Gróðurfar hefur þau áhrif að vegna skorts á t.d. trjám verður seint hannað 

mikið úr íslensku timbri. Því er eðlilegt og sjálfsagt að íslenskir hönnuðir noti þau efni sem 

Íslendingar eiga nóg af, eins og ull og roð. En roð hefur verið mjög áberandi og vinsæll 

efniviður þá sérstaklega í varningi sem seldur er í minjagripaverslunum - s.s. í töskum, skarti 

og skóm. Að lokum hefur verið algengt að gera hönnun „íslenska“ með því að setja á hana 

alls konar íslensk menningareinkenni, þ.e. draga fram ákveðin einkenni úr 

                                                 
11

 Halldór Gíslason og Sóley Stefánsdóttir, „Hönnun; auðlind til framtíðar.“Listaháskóli Íslands gaf út, 

Reykjavík, 2007, bls.13 
12

 Elísabet V.Ingvarsdóttir, „Málþing um íslenska hönnun á Kjarvalsstöðum á menningarnót 2007“, sótt af vef 

Hönnunarmiðstöðvar Íslands 20.nóvember 2012, http://www.honnunarmidstod.is/Greinarogvidtol/Grein/1266 
13

 Katherine E. Nelson og Raul Cabra, New Scandinavian design: The Scandinavians, Chronicle books, 2004, 

bls. 25. 

Mynd 2.  Bolur með áprentuðu 

lopapeysumunstri. 

http://www.honnunarmidstod.is/Greinarogvidtol/Grein/1266
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menningararfinum í hönnuninni t.d. með lopapeysu- og útsaumsmynstri eða tengja hana við 

gamlar þjóðsögur. 

 

Elísabet V.Ingvarsdóttur, innanhúsarkitekt, hefur sett fram áhugaverðar vangaveltur 

varðandi þetta. Í grein sem hún skrifaði fyrir málþing sem haldið var á Kjarvalsstöðum á 

menningarnótt árið 2007 veltir hún fyrir sér hvert hönnuðir sækja innblástur, hver sé sérstaða 

íslenskrar hönnunar og hvað það er sem gerir íslenska hönnun að íslenskri hönnun. Hún 

spyr:  

„Eru það Geysismyndir og hraunmolar, sauðagæra og selskinn eða eru það þær 

aðstæður og umhverfi sem hún mótast og sprettur úr? Gerir það hönnun íslenska 

að vera gerð af Íslendingi eða að vera gerð á Íslandi? Voru verk LeCorbusier 

frönsk eða svissnesk og hver á Ólaf Elíasson? “
14

 

Út frá þessum vangaveltum gerði höfundur óformlega könnun á fésbókar-síðunni og bað 

fólk um að segja hvað væri það fyrsta sem kom upp í hugann við að heyra íslensk hönnun. 

„Þæfð ull“, „eitthvað úr hröfnum“, „fiskiroð“, „lopapeysur“, „mosi“, „náttúra“, „eitthvað 

skorið út í plexigleri,“ og „allir mögulegir hlutir í laginu eins og Ísland“ eru dæmi um þau 

svör sem vöru gefin. Því næst sló höfundur „íslensk hönnun“ í leitarvélina google.com og 

það sem merkilegt er að þær myndaniðurstöður sem birtust voru svipaðar og svörin. En til að 

mynda birtust sex mismunandi útfærslur af hlutum í laginu eins og Ísland.  

 

 

Mynd 3.  Íslands-hálsmen, spegill, hitaplattar, klukka og klakabox. 

Að mati höfundar endurspegla þessar niðurstöður ekki íslenska hönnun eins og hún er í raun, 

enda rannsóknin óformleg og unnin í fljótu bragði. En hún gefur ákveðna vísbendingu um 

það sem fólk tengir fyrst við þegar talað er um íslenska hönnun. Guðmundur Oddur 

                                                 
14

 Elísabet V. Ingvarsdóttir, „Málþing um íslenska hönnun á Kjarvalsstöðum á menningarnót 2007“ 
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Magnússon, prófessor við Listaháskóla Íslands, segir íslenska hönnun þekkjast á augabragði, 

og þá sérstaklega úr fjarlægð. Hann segir: „Íslensk sérkenni hafa ekki kynþokka Ítalanna, 

jarðtengingu og verkfræði Þjóðverjanna, fínlegheit og verkkunnáttu Dananna. Íslensk 

sérkenni eru heimóttarleg.“
15

 En heimóttarlegur er sá sem er óframfærin eða ef til vill ekki 

sérlega víðsýnn. Slíkri hönnun lýsir hann sem sérstakri, sakleysislegri og heiðarlegri og eigi 

best við þá staðreynd að Íslendingar eru alltaf að gera allt sjálfir eins og byggja húsin sín.
16

 

Hann segir:„Ég geri mér grein fyrir að heimóttarlegur er frekar neikvætt orð. Það er skylt 

stoppuðum sokkum og rifinni peysu. Í raun er þetta það sem kallað er vernakúlarismi eða 

heimatilbúningur [ … ] t.d. þegar rakarinn gerir skiltið sitt sjálfur.
17

 Hafa ber í huga að 

samanburður Godds við þessar þjóðir er þó harla sanngjarn ef litið er til hönnunarsögunnar. 

En þrátt fyrir athyglisverðar tilraunir og framfarir á ýmsum sviðum hönnunar, t.d. í 

ullarframleiðslu og húsgagnagerð, á sjötta áratugnum þá reyndist erfitt að fylgja 

skandinavísku hönnunarhreyfingunni eftir. Aðallega vegna legu landsins og erfiðra og 

kostnaðarsamra samgangna.
18

 Þá hafa spurningar komið fram á borð við; mótast íslensk 

hönnun af landfræðilegum uppruna eða af samfélagsgerðinni þar sem þeir starfa? Veltir fólk 

fyrir sér hvort þörf sé á því að skilgreina hana og sérstöðu þess sem skapað hefur verið í 

nafni hönnunar á Íslandi. Sérstaða skapast gjarnan þegar fólk er í sama umhverfi og það 

gerðist þegar hönnuðir fóru og lærðu í sömu löndum. Sama gerðist ef til vill þegar 

Listaháskólinn er stofnaður.
19

 En með stofnun Listaháskólans árið 1998 var menntun 

hönnuða á Íslandi loksins komið í fastan farveg og fyrir vikið er menntun íslenskra hönnuða 

nú nær íslenskum veruleika en áður. Síðan þá hafa miklar framfarir orðið í hönnun á Íslandi 

og gróskan skilað sér í auknum gæðum og meiri kröfum til hönnuða. Stofnun 

Hönnunarmiðstöðvarinnar árið 2007 er til marks um það. Hvað varðar vöruhönnun þá var 

ekki byrjað að kenna fagið við Listaháskóla Íslands fyrr en árið 2000. Í dag hafa 

vöruhönnuðir því verið að feta sig áfram og hver og einn að reyna finna sér sinn sess í 

faginu, eða eins og Hlín Helga Guðlaugsdóttir vöruhönnuðir, segir í viðtali við Rúv þann 

26.ágúst 2012: „Það eru allir að leita að hinu nýja hlutverki hönnuða, vegna þess að við 

                                                 
15

 Guðmundur Oddur Magnússon, „Alþjóðlegt á okkar heimóttarlega hátt“. í Morgunblaðinu, 16.október 2004, 

sótt 23.október 2012, http://www.mbl.is/greinasafn/grein/824053/ 
16

 Katherine E. Nelson og Raul Cabra, New Scandinavian design: The Scandinavians. 
17

 Guðmundur Oddur Magnússon, „Alþjóðlegt á okkar heimóttarlega hátt.“ 
18

 Mót, Kjarvalsstaðir, Reykjavík, 2009. 
19

 Hrafnkell Birgisson og Sólveig Sveinbjörnsdóttir. Design.is. Aussellungsort, bls. 6-7. 
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eigum nóg af stólum.“
20

 Vísar hún þar í hönnunarsögu okkar Íslendinga sem einskorðaðist 

áður fyrr aðallega við húsgagnahönnun og þá sér í lagi hönnun á stólum. Á hverju ári 

útskrifar Listaháskóli Íslands rúmlega 50 hönnuði sem koma út í atvinnulíf sem er ekki að 

bíða eftir þeim, heldur þurfa þeir að byrja á því að skapa sér það sjálfir. Þetta veldur því að ef 

einum gengur vel þá flykkjast hinir í halarófu á eftir og gera eins, sem dæmi um þetta má 

nefna sölu varnings fyrir túrista. Verandi fámenn þjóð á lítilli eyju hefur túristamarkaðurinn 

reynst vænlegur og ber hönnun síðustu ára skýr merki um það. En vörur sem tengjast kulda, 

tærleika, hafinu eða jarðvarma er tiltölulega auðvelt að selja því það er eitthvað sem passar 

við þær hugmyndir sem fólk hefur um Ísland.
21

 

 

Hreinleiki og upprunaleiki eru hugtök sem hafa einkennt sjálfsmynd Íslendinga frá tímum 

sjálfstæðisbaráttunnar, fyrr á öldum í tengslum við hreinan kynstofn og hreina íslenska tungu 

en á nú við um náttúruna.
22

 Ímynd Íslands byggist því fyrst og fremst á náttúrunni en nær 

ekkert á fólki, atvinnulífi eða menningu sem aðrar þjóðir byggja ímynd sína iðulega á. Þótt 

náttúran sé mikilvæg, þá þyrfti ímynd landsins að hafa fleiri stoðir.
23

 Vegna þess að ímynd 

er ávallt afurð menningar og félagslegra tengsla og því ekki hægt að fella hana í fastmótuð 

hólf. Er síbreytileg og í stöðugri endursköpun. 

 

Ímynd er yfirgripsmikið hugtak sem getur haft mismunandi merkingu eftir stað og stund 

enda hugtakið huglægt og því breytilegt eftir skynjunum fólks. Með hnattvæðingu og 

samskiptum á veraldarvefnum hafa landamæri rofnað og hönnunarlandslagið orðið mun 

alþjóðlegra en áður. Slíkur samruni hefða og séreinkenna hefur kallað á það að margar þjóðir 

hafa hugað vel að því að styrkja eða endurskilgreina sjálfsmynd sína og lagt alúð við þá 

merkingu sem hönnun getur haft til ímyndarsköpunar og varðveislu hefða. Fyrstu skilaboðin 

sem lönd senda frá sér eru oft í gegnum þá ímynd sem landið hefur sem ferðamannastaður. 

Sú ímynd getur haft áhrif á hvernig utanaðkomandi aðilar sjá og meta landið á öðrum 

                                                 
20

 Vöruhönnun í 10 ár, Ríkisútvarpið, 2012, sótt 27.desember 2012, http://www.ruv.is/frett/voruhonnun-i-tiu-ar 
21

 Hjörtur Smárason, „The Scope“, 8.febrúar 2007, sótt 20.nóvember, 

http://www.marketingsafari.org/the_scope/2007/02/mynd_slands.html 
22

 Una Sighvatsdóttir, „Sjálfsmyndin hvorki sönn né ekta“, birtist í Morgunblaðið, 2008, sótt 28.nóvember 

2012, http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1223518/?item_num=37&dags=2008-06-21 
23

 Svafa Grönfeldt, Ímynd Íslands; Styrkur, staða og stefna, Forsætisráðuneytið, 2008, bls.4. 

http://www.ruv.is/frett/voruhonnun-i-tiu-ar
http://www.ruv.is/frett/voruhonnun-i-tiu-ar
http://www.marketingsafari.org/the_scope/2007/02/mynd_slands.html
http://www.marketingsafari.org/the_scope/2007/02/mynd_slands.html
http://www.marketingsafari.org/the_scope/2007/02/mynd_slands.html
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sviðum og þannig haft áhrif á heildaruppbyggingu ímyndarinnar.
24

 Skýrsla 

forsætisráðuneytis Ímynd Íslands: Styrkur, staða og stefna frá 2008 þykir kjörin samantekt 

um hvernig sótt var í smiðju menningararfsins eftir nothæfri ímynd til að selja út á og 

tilgangur hennar því ekki að setja fram staðreyndir heldur meira að skapa ímynd 

þjóðarinnar.
25

 Í greiningu Þórdísar Bachman þjóðfræðings á skýrslunni segir: „Ferlið virðist 

eiga vera: Hlustun eftir því sem útlendingar vilja og mótum okkur síðan eftir því. Við tekur 

ímyndarsköpun; síðan er rætt á hverju salan á hugmyndinni um Ísland eigi að byggja.“
26

 

Segir Þórdís skýrsluna skýra árangur Íslendinga á svo að segja öllum sviðum samfélagsins, 

auk þess að eiga heiður af (og bera þannig ábyrgð á) allri hegðun Íslendinga; aðdáunarverðri, 

góðri, krúttlegri og slæmri. 

 

Í bók Richards Schechner: Performance Studies, kemur fram sú hugsun að öll okkar 

hegðun sé viss sviðsetning, að við séum í raun alltaf að sviðsetja okkur og sýna okkur fyrir 

umhverfinu, til þess að kalla fram ákveðnar hugmyndir um okkur sjálf og ekki síður til að 

styrkja þær hugmyndir, bæði hjá okkur sjálfum og öðrum.
27

 Sama á við um menningararf, en 

hann er að vissu leyti sviðsettur þar sem hann býr ekki í hlutunum sjálfum heldur í því 

hvernig við meðhöndlum hann. Menningararfur er stundaður, þ.e. verður til við ákveðna 

notkun og ekki skiptir öllu hvað sé „sögulega“ rétt heldur frekar að fólk iðki hann og upplifi 

sem „sannan“.
28

 Á síðustu 20-30 árum hefur hugtakið menningararfur sótt í sig veðrið, ekki 

svo að skilja að hann sé nýr á nálinni heldur er það nýlunda að við lítum á allmarga hluti og 

gjörðir í kringum okkur fyrst og fremst sem menningararf. Sjónarhorn okkar á efnisheiminn 

hefur breyst að því leyti að við sjáum menningararf í ýmsu, s.s. handverki, matarháttum, 

byggingum, verklagsaðferðum, bókmenntum og öðru.# En um leið og við förum að horfa á 

þessa hluti sem menningararf þá förum við jafnframt að flokka þá öðruvísi og gefa þeim 

annað gildi og jafnvel annað hlutverk í lífi okkar. Útsaumur er til að mynda ekki lengur 

samur og áður ef maður álítur að með því að sauma út sé maður að viðhalda verðmætum 

                                                 
24

 Elísabet Eydís Leósdóttir, „Ímynd Íslands: Raunveruleiki eða ranghugmyndir“, MS ritgerð við Háskóla 

Íslands, júní 2010, sótt 20.nóvember 2012, http://hdl.handle.net/1946/5162 
25

 Svafa Grönfeldt. Ímynd Íslands, styrkur staða og stefna, bls.4. 
26

 Þórdís Bachman, „Ímynd Íslands og ímyndun; markaðssetning menningararfsins“, BA ritgerð við Háskóla 

Íslands, júní 2011, sótt 4.janúar 2013, http://hdl.handle.net/1946/9626 
27

 Richard Schechner, Performance Studies; an introduction, Routledge, 2006, bls.19. 
28

 Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism, London, 

Verso 1991, bls. 153. 

http://hdl.handle.net/1946/9626
http://hdl.handle.net/1946/9626
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menningararfi, því þá leggur maður annan skilning í verk sín og skoðar þau í öðru 

samhengi.
29

 Dr. Valdimar Tr. Hafstein, lektor í þjóðfræði, hefur fjallað mikið um 

menningararf hér á landi, telur hann þróun menningararfsins m.a. eiga rætur sínar að rekja til 

hnattvæðingarinnar á þann hátt að við samruna menningaheilda sem alþjóðavæðingin hafði í 

för með sér gerði það að verkum að hlutir urðu einsleitari. Í kjölfarið ýtti það undir þörfina 

að endurskilgreina og styrkja þjóðareinkenni. Hafa þessar hræringar einkennst af rómantík 

og fortíðarþrá þar sem vísað er til arfleiðarinnar og vakin er athygli á gildi og merkingu 

hlutanna.
30

 Gamlir hlutir hafa því hlotið nýtt líf sem menningararfur, sem safngripir og 

einskonar táknmyndir af sjálfum sér. Eðlilega hefur menningararfur orðið um leið heit 

verslunarvara og er orðið eitt og sér mikið notað í efnislegum tilgangi til að selja og draga að 

túrista. Í dag er því litið á menningararf sem verðmæti sem hægt er að selja út á og hefur þar 

af leiðandi orðið innblástur og ákveðið hreyfiafl í íslenskri hönnun. Sem er viss íronía þar 

sem helsta einkenni menningararfs er líka íhaldssemi. Hann á að vera fastinn innan um 

breyturnar, alveg eins á morgun og hann var í gær.
31

 Í grein Valdimars, sagan í 

neytendaumbúðunum frá 2006 segir: 

„Allt í heiminum er hverfult, allt annað tekur breytingum en menningararfurinn 

má ekki breytast [ ... ] Menningararfur felur í sér hlutgervingu menningarinnar 

eða hlutgervingu fortíðarinnar. Hlutir eru forgengilegir, á meðan sagan er það 

ekki. Menningararfur er sá stakkur sem fortíðinni er sniðinn í neyslusamfélagi, er 

sagan í neytendaumbúðum.“
32

 

Hentugt er að framsetja menningararfinn sem vöru, þar af leiðandi hefur skapast vettvangur 

innan vöruhönnunar á því sviði. Í kjölfarið hefur orðræðan um menningararf sótt í sig veðrið 

opinberlega og mikið tekist á um hann. Ekki eru allir á sama máli hvernig skal meðhöndla 

hann eða hvaða söguminjar skuli varðveita og vernda, eða henda. Að eiga menningararf er 

merki um að vera nútímamaður og er verndun hans tæki til að nútímavæða fólk þar sem hún 

skilur á milli fólksins og arfsins. Í grein Valdimars segir: 

                                                 
29

 Bryndís Björgvinsdóttir, Menningararfur; þrætuepli eða hreyfiafl í hönnun, Hönnunarmiðstöð Íslands, 2012, 

sótt 20.nóvember 2012, http://vimeo.com/52497228 
30

 Elísabet V.Ingvarsdóttir, Íslensk samtímahönnun; Húsgögn, vöruhönnun og arkitektúr, Crymogea, 

Reykjavík, 2009, bls.11 
31

 Bryndís Björgvinsdóttir, Menningararfur; þrætuepli eða hreyfiafl í hönnun. 
32

 Valdimar Tr. Hafstein, „Menningararfur; sagan í neytendaumbúðum“, miðstöð einsögurannsókna og 

Reykjavíkur Akademían gáfu út, Reykjavík, 2006, bls. 321 

http://vimeo.com/52497228
http://vimeo.com/52497228
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„Saumi maður út, glími og kveði rímur án þess að spá nokkuð í það, þá verður 

þeim hinum sama varla lýst sem nútímamanni. Um leið og hann lítur svo á að 

með þessu sé hann að varðveita mikilvægan menningararf, þá hefur myndast gjá 

á milli hans og þess sem hann gerir, ákveðin fyrring sem skilur hinn meðvitaða 

erfingja frá fyrri kynslóðum sem kváðu, glímdu og saumuðu út án þess að hugsa 

sérstaklega út í það.“
33

 

Menningararfur gegnir því veigamikla hlutverki að greina okkur frá hinum - sem á Íslandi 

fólst í upphafningu á gullöldinni, djörfung forfeðranna, goðsögnum um hið þjóðernislega 

upphaf og í því að sýna hvernig öll þessi tákn samfélagsins aðgreindu okkur frá öðrum 

þjóðum. Menningararfur þarf því ekki að vera efnislegur, hann getur líka verið ákveðin 

merking sem menn gefa hlutum. Jafnvel mætti halda því fram að menningararfur sé ein stór 

ímyndarherferð.
34

 Í grein sem birtist í Morgunblaðinu 4.nóvember 2012 eftir Ingu Rún 

Sigurðardóttir segir að íslenskir hönnuðir leita í auknum mæli í ræturnar og þjóðararfinn í 

hönnun sinni, það mikið að hann var gerður að umræðuefni á málþingi sem 

Hönnunarmiðstöð Íslands stóð fyrir í Listasafni Reykjavíkur síðasta vetur, undir 

yfirskriftinni „Menningararfur: þrætuepli eða hreyfiafl í íslenskri hönnun.“
35

 Það er gott og 

gilt að sækja innblástur í nærumhverfi sitt en tilfinning mín er sú að oft er innblásturinn ekki 

það eina sem ræður för í hönnunarferlinu heldur einnig markaðsöflin. Það er staðreynd að 

Ísland er vinsæll áningarstaður fyrir ferðamenn heim að sækja, en á nýliðnu ári komu vel yfir 

600 þúsund ferðamenn til landsins og er búist við 8% aukningu á næstu árum.
36

 Sá 

vettvangur sem íslenskir hönnuðir hafa til að selja hönnun sína hér á landi er að mestu leyti í 

verslunum tengdum ferðamannaiðnaðinum. Þar af leiðandi er stór hluti hönnuða sem stílar 

inn á þann markhóp með því að bjóða upp á hönnun sem ferðamönnum þykir framandi og 

eru með augljósa tengingu við land og þjóð.  

 

 

 

                                                 
33

 Valdimar Tr. Hafstein, „Menningararfur; sagan í neytendaumbúðum“, bls. 315 
34

 Þórdís Bachman, „Ímynd Íslands og ímyndun; markaðssetning menningararfsins“ 
35

 Inga Rún Sigurðardóttir, „Innblástur úr fortíðinni“, birtist í Morgunblaðinu, 4.nóvember 2012, 

Sunnudagblað, bls.26. 
36

 Erla Hlynsdóttir, „Virði vörumerkisins Ísland fer vaxandi“, í Fréttablaðinu, 2012, sótt 4.nóvember 2012, 

http://www.visir.is/virdi-vorumerkisins-island-fer-vaxandi/article/2012121109582 

http://www.visir.is/virdi-vorumerkisins-island-fer-vaxandi/article/2012121109582
http://www.visir.is/virdi-vorumerkisins-island-fer-vaxandi/article/2012121109582
http://www.visir.is/virdi-vorumerkisins-island-fer-vaxandi/article/2012121109582
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Sum dæmi eru augljósari en önnur, ganga út á að selja klisjur og verða þar af leiðandi 

umdeild. Efst í huga höfundar er íslenska merkið Gyðja Collection, sem í kjölfar eldgossins í 

Eyjafjallajökli 2010 setti á markað ilmvatnið EFJ Eyjafjallajökull. Er ilmvatnið unnið úr 

„tæru jökulvatni“ sem rennur frá Eyjafjallajökli og fylgir hraunmoli úr fjallinu með hverri 

flösku. Sigrún Lilja Guðjónsdóttir, yfirhönnuður Gyðju Collection, segir: „Íslenska náttúran 

hefur veitt mér innblástur í öllu því sem ég tek mér fyrir hendur, bæði sem hönnuður og 

frumkvöðull [ … ] ég vildi búa til einstakan ilm sem gæti gert öðrum konum kleyft að finna 

orkuna sem veitir mér innblástur á hverjum degi.“
37

 Í kjölfar náttúruhamfaranna sköpuðust 

skilyrði á markaði sem gerði Sigrúnu kleyft að koma sinni vöru á framfæri. En með tengingu 

við Eyjafjallajökul, skapar hún vörumerki sínu sérstöðu á erlendum markaði og naut í kjölfar 

                                                 
37

 The story behind EFJ Eyjafjallajökull and VJK Vatnajökull, af heimasíðu Gyðja Collection, sótt 17. janúar 

2013, 

http://www.gydja.is/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=14&Itemid=100048 

Mynd 4  Kertastjaki eins og krækiberjalyng, hálsmen með hrrauni og súkkulaði eins 

og eldfjall með jökulhettu.  

http://www.gydja.is/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=14&Itemid=100048
http://www.gydja.is/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=14&Itemid=100048
http://www.gydja.is/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=14&Itemid=100048
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velgengni.
38

 Ekki síst vegna umfjöllunar út í heimi í 

kringum gosið. Erlendir ferðamenn sem sækja landið 

vilja upplifa eitthvað íslenskt og kaupa frekar íslenskar 

vörur sem hafa tengingu við landið heldur en annað. Það 

er ástæða fyrir því að hönnunarfyrirtæki fara þessa leið 

því það er eitthvað sem er að virka núna. Hins vegar er 

spurning hvar hönnuðir vilja staðsetja sig. Vilja þeir 

viðhalda ákveðinni ímynd um landið? Láta stjórnast af 

markaðnum eða fylgja eigin hugsjón? Annað dæmi um 

íslenskt fyrirtæki sem vegnar vel, jafnt á innlendum sem 

erlendum markaði er Vík Prjónsdóttir. Fyrirtækið var 

stofnað árið 2005 með það markmið að sýna fram á að 

það væru ný tækifæri í ullinni. Vík vinnur út frá 

ákveðnum hugsjónum, vilja að framleiðslan sé heiðarleg og gagnsæ.
39

 Þjóðsögurnar eru 

þeirra hugmyndafræðilegi vettvangur og vinna þau á grundvelli upprunans. Vík Prjónsdóttir 

er dæmi um íslenska hönnuði sem sækja innblástur og vinna með menningararfinn í hönnun 

sinni, án þess að skreyta með honum. Vörur Víkur eru seldar í öllum heimsálfum nema 

Suður-Ameríku og Suðurskautslandinu og hafa fengið mikla umfjöllun í alþjóðlegum 

tímaritum án þess að hafa lagt í mikla markaðssetningu.
40

 

 

Eins og áður hefur komið fram þá koma nýútskrifaðir hönnuðir út í atvinnulíf sem er ekki 

að bíða eftir þeim, heldur þurfa þeir að byrja á því að skapa sér það sjálfir. Erfitt er fyrir unga 

hönnuði að fóta sig í því hrjóstuga landslagi sem tekur á móti þeim, en á sama tíma skapar 

það tækifæri fyrir hönnuði til ryðja brautina. Frá stofnun Hönnunarmiðstöðvar Íslands hefur 

vegur hönnunar vaxið mikið og áhugi almennings á hinni fjölbreyttu flóru íslenskrar 

hönnunar aukist til muna. Þann aukna áhuga má helst sjá á því að samkvæmt könnun 

Capacent að loknum HönnunarMars 2012 tóku 30.000 manns þátt í hátíðinni og um 85% 

þekktu til hennar. Hefur ýmislegt í umhverfi hönnuða breyst til batnaðar frá stofnun 

                                                 
38

 Friðrik Eysteinsson, Auglýsingar og árangur; stefnumótun markaðsmála, Samtök auglýsenda, Reykjavík, 

2003, bls.25 
39

 Sigtryggur Magnason, „Hinn forni íslenski þráður“, birtist í Geysir, tbl.2, 2012, bls.13. 
40

 Guðrún Guðlaugsdóttir, „Margræð persóna!“, birtist í Morgunblaðið, 2008, sótt 17.janúar 2012, 

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1186480/ 

Mynd 5  Gyðja collection  

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1186480/
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miðstöðvarinnar. Má t.d. nefna að undir starfslaunum listamanna er nú sérstakur stjóður 

starfslauna hönnuða. Ríkið hefur stofnað nýjan hönnunarsjóð í fjárfestingaáætlun 

ríkisstjórnarinnar og von er á hönnunarstefnu í ár.
41

 Það er því unnið af kappi við að styrkja 

og efla greinina, en til þess er einnig er mikilvægt að heyra velgengnissögur á borð því þær 

frá Gyðju Collection og Vík Prjónsdóttur.   

 

Mynd 6  Vík Prjónsdóttir, teymið 

  

                                                 
41

 Haukur Már Hauksson, „Stuðningur við Íslenska hönnun“, birtist í Fréttablaðinu, 2012, sótt af vef 

Hönnunarmiðstöðvar Íslands 17.janúar 2013, http://www.honnunarmidstod.is/Greinarogvidtol/Grein/2901 

http://www.honnunarmidstod.is/Greinarogvidtol/Grein/2901
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3 Lokaorð 

Í þessari ritgerð hef rætt um þróun hönnunar sem sérstaks fags og tengt umræðuna við 

ímyndarsköpun og menningararf, með áherslu á vöruhönnun. Svo virðist vera sem hönnuðir 

samtímans tengi verk sín í miklum mæli við þjóðararfinn, eins og ég hef sýnt dæmi um hér. 

Tenginarnar eru ýmist sóttar í efnivið, eins og ull eða hraun, eða óáþreifanlegan 

menningararf, eins og hefðir og siði úr fortíðinni. 

 

Vöruhönnun er ungt fag, en tiltölulega stutt er síðan háskólakennsla í vöruhönnun hófst, 

og umræðan í faginu er í stöðugri þróun. Ísland er að mörgu leyti góður staður fyrir hönnun, 

þjóðin er ung og hér er jarðvegur og efniviður, orka og innblástur, landið er fullt af sögu og 

hönnuðir geta valið sér fyrirmyndir af vild. Fagið er ómótað að mörgu leyti og telst það bæði 

vera kostur og ókostur. 

 

Það er óhætt að fullyrða að ímynd Íslands er út á við í meginatriðum góð. Íslendingar 

þykja kannski skrýtnir en þeir eru líka lýðræðisþjóð sem virðir mannréttindi, er virkur 

þátttakandi í alþjóðasamfélaginu, hluti af „skandinavíska“ velferðarkerfinu, vel menntuð og 

upplýst. Það vill svo til að Íslendingar búa líka yfir gríðarlega fallegri og óspilltri náttúru. 

Flestir kannast við orðatiltækið „margur er knár þó hann sé smár.“   

 

Að lokum langar mig til að vitna í orð Vígdísar Finnbogadóttir, fyrrverandi forseta 

lýðveldisins:  

„Engin framtíð er til án fortíðar. Æskan er framtíðin. Besta veganesti hennar til 

mannvits og skilnings er að þekkja vel það sem á undan er gengið, kjör og 

athafnir þess fólks sem áður lifði í landinu.“ 
42 

 

  

                                                 
42

 Vigdís Finnbogadóttir (2013). Þjóðminjasafnið 150 ára. Birtist í sérblaði Þjóðminjasafnins, Reykjavík 2013, 

bls. 2. 
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