
Heimilið er hægfara atburður 
Þjóðfræðileg greining á stúdentaíbúðum 

Sigrún Hanna Þorgrímsdóttir 

Lokaverkefni til MA–gráðu í Þjóðfræði 

Félagsvísindasvið 





Heimilið er hægfara atburður 
Þjóðfræðileg greining á stúdentaíbúðum 

Sigrún Hanna Þorgrímsdóttir 

Lokaverkefni til MA–gráðu í þjóðfræði 

Leiðbeinandi: Valdimar Tr. Hafstein 

Félags- og mannvísindadeild 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 
Febrúar 2015 





Ritgerð þessi er lokaverkefni til MA–gráðu í þjóðfræði og er óheimilt að 
afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 

© Sigrún Hanna Þorgrímsdóttir 2015 

Reykjavík, Ísland 2015 



ÚTDRÁTTUR  

Þessi 60 eininga meistararitgerð í þjóðfræði fjallar um fagurfræði hversdagsins, 

efnismenningu og heimili á Stúdentagörðum FS. 

 Á stúdentagörðum, sem og annars staðar, býr fólk sér til heimili. Rýmið sem 

íbúarnir hafa til afnota er einsleitt en í því verða til margvísleg heimili. Búseta þeirra er 

tímabundin og henni eru settar ákveðnar skorður sem afmarka jafnframt viðfangsefni 

þessarar rannsóknar. Í megindráttum skoða ég samspil ytra byrðis og þess innra, ég 

legg áherslu á samtal samfélagsins, hússins og þess sem það skýtur skjólshúsi yfir; 

fólkið sem það heldur utan um, tengslin sem það framleiðir og endurframleiðir með 

margvíslegum hætti og tilfinningarnar sem eru aldrei langt undan. Íbúðir á 

stúdentagörðum eru hannaðar fyrir hópinn fremur en einstaklinginn sem kemur til 

með að búa þar. Þeir sem búa sér heimili í íbúðunum hafa ekkert um það að segja 

hvernig þær eru skipulagðar eða úr hvaða efniviði þær eru byggðar. Þessar íbúðir 

verða einstakar þegar þær fyllast af  lífi og dóti, þegar fólk fer að athafna sig í þeim og 

fylla þær merkingu. 

 Heimilið verður til í neti ólíkra þráða, það er flókið fyrirbæri og illskiljanlegt sé 

ekki tekið mið af  hinum margslungna vefnaði. Þegar við sköpum heimili gerum við 

það undir ákveðnum kringumstæðum, byggingarnar sem við flytjum inn í fáum við í 

arf  frá fyrri kynslóðum, steypumót verktakans segja til um hvernig nýbyggingar 

verða, straumar og stefnur erlendis frá eiga einnig þátt í því efnislega umhverfi sem 

stendur okkur til boða, byggingarreglugerðir, hefðir og hugmyndafræði hafa til dæmis 

áhrif  á hvaða rými er að finna í húsunum okkar (eldhús, baðherbergi, svefnherbergi, 

stofa o.s.frv.) og hvernig við röðum inn í þau. 



ÞAKKIR 
Einhvern vegin datt mér aldrei í hug að þessi 60 eininga (60 ECTS) meistararitgerð í 

þjóðfræði færi einhvern tíma frá mér. Svo samdauna henni hef  ég verið síðustu árin. 

Ætli það sé ekki best að byrja á því að þakka þeim sem hafa sýnt mér skilning og 

þolinmæði, þeim sem hafa hlustað á endalaust snakk um hitt og þetta tengt efninu, 

þeim sem hafa þurft að hlýða á nöldur vegna anna og örvinglunar og ekki síst þeim 

sem hafa boðið mér inn á heimili sitt og leyft mér að gaumgæfa það. Nágrannar mínir 

á stúdentagörðum og allir þeir sem svöruðu spurningaskránni eiga bestu þakkir 

skildar. Án þeirra væri ég ekki að skrifa þessi orð. Einnig vil ég þakka Ágústi og Önnu 

Lísu á Þjóðminjasafni Íslands fyrir ómælda aðstoð við gerð spurningarskrárinnar og 

Félagsstofnun Stúdenta þakka ég dýrmætan styrk sem átti vafalaust sinn þátt í að laða 

að heimildarmenn. 

 Leiðbeinandi minn, Valdimar Tryggvi Haftein, hefur reynst mér afar vel. 

Honum þakka ég ómældan stuðning og leiðsögn sem kom ekki síður að góðum 

notum í daglegu lífi en við rannsóknarvinnu og skrif. Hann mætti mér ávallt með 

jákvæðni, sýndi mér þolinmæði og hafði ráð undir rifi hverju. Fjölskyldu minni vil 

þakka fyrir dyggan stuðning og barnapössun. Kærum vinum sem aðstoðuðu mig, lásu 

yfir og veittu mér innblástur. Sérstaklega þakka ég Ara fyrir yfirlestur, aðstoð og 

dugnað við uppvaskið. Stelpurnar mínar fá svo bestu þakkir fyrir að vera 

skemmtilegar. 

 Tímabilið frá því ég hóf  meistaranám hefur einkennst af  miklum sviptingum. 

Það hófst um það leyti er dóttir mín kom í heiminn og ástkær móðir mín yfirgaf  

hann. Það er mömmu að þakka að ég hóf  nám í þjóðfræði til að byrja með og ég 

stend í ævarandi þakkarskuld við hana því hér fann ég mína réttu hillu.  
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1. INNGANGUR 

Ég fylltist gleði þegar ég gekk inn í nýju íbúðina mína. Sólin skein inn um gluggana, 

hún var björt og það var hátt til lofts. Ég hugsaði með mér að þarna yrðu plönturnar 

mínar hamingjusamar. Það var svo mikil ró yfir öllu, engin húsgögn, ekkert dót á víð 

og dreif, enginn óhreinn þvottur á baðherberginu. Óreiðan og ringulreiðin sem ég 

upplifði í gömlu íbúðinni var á bak og burt. Þarna myndi allt verða gott hugsaði ég og 

byrjaði að bera dótið yfir. Smátt og smátt fylltist rýmið, jafnvel þó margt hafi fengið 

framhaldslíf  á endurvinnslustöðinni. Mér fannst ég þurfa fleiri hirslur, nýja 

kommóðu, mottu á gólfið, nýjar gardínur og jafnvel nýjan lit á sófann. Fyrir mér var 

nýja íbúðin eins og nýtt upphaf. Reyndar hugsa ég alltaf  þannig þegar ég flyt á nýjan 

stað. Kannski er það einhver flótti, ég get ekki tekist á við óreiðuna á einum stað og 

flyt hana því með mér á annan. Pakka henni í geymsluna og inn í skápa þar til hún 

brýtur sér leið út á gólf  og byrjar að angra mig á ný. Ég reyni að koma á góðu 

skipulagi, ég hef  bara engan tíma til þess. Ég kaupi plöntur mér til yndisauka og ekki 

síður til að hreinsa andrúmsloft íbúðarinnar, helst vil ég líka eiga nóg af  kertum og 

lömpum því loftljósin þykja mér ekki veita þægilega birtu. Mér líkar ekki við 

gólfdúkana, en sætti mig við þá og set mottur á gólfið fyrir meiri hlýleika. Það er 

margt sem mér ekki líkar við þessa íbúð, en margt sem er gott. Ég bý í stúdentaíbúð. 

Þetta er staðurinn þar sem ég halla höfði, hér finn ég grið, hér get ég verið ég sjálf. 

(Reyndar er ég enn að venjast lyktinni sem var hérna þegar við fluttum inn, hún er 

ekki mín). 

 Það er hluti af  lífinu að búa sér heimili, öll leitumst við við að finna okkur 

samastað sem fullnægir líkamlegum og andlegum þörfum okkar. Húsin sem við 

gerum að heimilum okkar eru alltaf  að breytast, þau mótast af  samfélagslegum 

áherslum og viðteknum hugmyndum en líka af  lífi fólks og æviskeiðum. Heimilið 

verður ekki til á einni nóttu og uppskriftin að hinu fullkomna heimili sem hentar 

öllum er ekki til. Engu að síður eru fjöldaframleiddar og einsleitar íbúðir 

fyrirferðamiklar í samfélagi okkar en híbýli af  þessu tagi eru einmitt bundin við 
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þjóðfélagsgerð sem fylgdi síðari hluta iðnvæðingar og hugmyndafræði módernisma 

með tilheyrandi kerfisvæðingu. Í þessari ritgerð skoða ég hvernig hugmyndin um 

heimilið fær á sig efnislega birtingarmynd og hvernig hin efnislega birtingarmynd 

heimilisins hefur áhrif  á hugmyndir okkar um það. Áhersla mín er á þann skilning 

sem lagður er í fyrirbærið heimili, ekki aðeins skilning einstaklinga, heldur einnig 

skilning samfélagsins og framsetningu þess á fyrirbærinu. Ég dreg upp mynd af  

heimilinu eins og það er iðkað frá degi til dags og geri grein fyrir þeirri markvissu 

sköpun sem þar liggur að baki. 

 Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvernig fólk býr sér til heimili, 

hvernig hús breytast í heimili og hvers vegna hús þurfa að breytast í heimili. Ritgerðin 

byggir á eigindlegri rannsókn á búsetu og híbýlum íbúa stúdentagarða Félagstofnunar 

Stúdenta. Með rannsókn á híbýlum stúdenta á görðum varpa ég meðal annars ljósi á 

„list leigjandans“, sem fyllir út í íbúðina með sjálfum sér og sínu hafurtaski, og skoða 

um leið hvernig heimilið verður til með athöfnum, vali og ásetningi, en ávallt innan 

ákveðins ramma þar sem róttækar breytingar á íbúðinni eru ekki leyfilegar. Rýmið 

sem íbúarnir hafa til afnota er einsleitt en í því verða til ólík heimili. Búseta þeirra er 

tímabundin og henni eru settar ákveðnar skorður sem afmarka jafnframt viðfangsefni 

þessarar rannsóknar. 

 Ég beini sjónum að sköpun heimilis innan þess ramma sem íbúanum er 

lagður, ramma sem hann getur ekki haft mikil áhrif  á. Stóra spurningin sem lá 

rannsókninni til grundvallar er: Hvernig verður heimili íbúa á stúdentagörðum til? Ég skoða 

hvaða hugmyndir liggja að baki heimilinu og hvernig íbúinn notar hluti til að skapa 

kunnuglegt umhverfi og heimilislegt andrúmsloft. Í megindráttum skoða ég samspil 

ytra byrðis og þess innra, ég legg áherslu á samtal samfélagsins, hússins og þess sem 

það skýtur skjólshúsi yfir; fólkið sem það heldur utan um, tengslin sem það framleiðir 

og endurframleiðir með margvíslegum hætti og tilfinningarnar sem eru aldrei langt 

undan. Íbúðir á stúdentagörðum eru hannaðar fyrir hópinn en ekki einstaklinginn 

sem kemur til með að búa þar. Þeir sem búa sér heimili í íbúðunum hafa ekkert um 

það að segja hvernig þær eru skipulagðar eða úr hvaða efniviði þær eru byggðar. 

Þessar íbúðir verða svo einstakar þegar þær fyllast af  lífi og dóti, þegar fólk fer að 

athafna sig í þeim og fylla þær merkingu.  

 Híbýli stúdenta hafa ekki verið rannsökuð mikið hér á landi og ekki er mikið 

um sambærilegar rannsóknir erlendis. Norski arkitektinn Judith Thomsen (2008) 
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skrifaði þó nýlega doktorsritgerð um upplifun stúdenta af  búsetu sinni á 

stúdentagörðum og byggði á eigindlegum viðtölum við íbúa nokkurra ólíkra 

bygginga. Thomsen tók eftir því að margir álitu stúdentagarðana ekki vera heimili 

vegna tímabundnar búsetu og stofnanalegra einkenna híbýlanna. Í bókinni Youth 

Culture and Private Space tekst Siân Lincoln (2012) á við svefnherbergið sem einkarými 

ungmenna auk þess sem hún gerir grein fyrir upplifun þeirra af  því að flytja úr 

foreldrahúsum og á stúdentagarða. Á nýja staðnum fær unga fólkið aukið einkarými 

fyrir eigin sjálfsmynd án hafta æskuheimilisins, segir Lincoln, og því upplifir það aukið 

frelsi og sjálfstæði á nýja staðnum. Liz Kenyon (1999) hefur einnig rannsakað híbýli 

breskra stúdenta og í rannsókn hennar birtist áhugaverð togstreita æskuheimilis, 

raunverulegs eða núverandi heimilis og draumaheimilis. Eins og Kenyon hef  ég greint 

svipaða afstöðu til framtíðarheimilisins, það er alvöru heimilið, á meðan núverandi 

heimili er aðeins áningarstaður í hugum margra.   

 Margt er sammerkt með niðurstöðum Thomsen (2008), Lincoln (2012), 

Kenyon (1999) og mínum eigin en muninn er helst að finna í samhenginu og þýðinu. 

Þessar þrjár rannsóknir miðast við að stúdentar séu nokkuð einsleitur hópur 

ungmenna, á mjög afmörkuðu aldursbili, sem býr í sérherbergjum með aðgang að 

sameiginlegu eldhúsi og stofu. Þegar ég framkvæmdi rannsókn mína og aflaði helstu 

gagna var ekki mikið um slíkar byggingar fyrir stúdenta hér á landi heldur var fyrst og 

fremst um að ræða einkaíbúðir, hvort sem var fyrir einstaklinga eða fjölskyldur. Þarna 

er vissulega afmarkaður hópur sem býr við ákveðin skilyrði en íbúar stúdentagarða 

eru ekki endilega svo frábrugðnir öðru ungu fólki sem er að hefja búskap í 

annarskonar íbúðum. Ég tók þá ákvörðun að skoða stúdentaíbúðirnar sem venjuleg 

heimili enda eru þær að stærstum hluta íbúðir en ekki herbergi eins og tíðkast annars 

staðar. Ég hef  því frekar sótt á mið rannsókna á heimilum og efnismenningu 

heimilisins og til kenninga sem miða að því að skilja athafnir okkar í hversdagslegu 

umhverfi. Niðurstöður rannsóknarinnar má ugglaust yfirfæra á stærri hóp fólks en 

mikið hefur verið rætt um að auka vægi leigumarkaðar á Íslandi og mikilvægt er að 

standa vel að verki og gera fólki kleift að upplifa leiguíbúðir sem eigin heimili. 
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Framvinda 

Rannsóknin byggir á sjónarhorni sem miðar að því að efla skilning á sköpun 

heimilisins og merkingu þess í samhengi við samtímann. Í fyrsta lagi legg ég áherslu á 

sampil samfélags og einstaklinga þar sem ég set einstaklingsbundna upplifun í 

samhengi við menningarlega þætti og almennar hugmyndir um heimilið. Í öðru lagi 

beini ég sjónum að notkun heimilisins, umgengni og sköpun þess í endurteknum 

athöfnum. Í þriðja lagi skoða ég efnislega birtingarmynd heimilisins, hlutina og 

húsgögnin sem fylla heimilið af  lífi, merkingu og sögu. Í grófum dráttum skiptist 

ritgerðin í tvo hluta. Í fyrri hlutanum (köflum 1-3) greini ég frá forsögunni og tiltek 

þær rannsóknir sem veittu mér innblástur og kenningar sem reyndust góð verkfæri. 

Þennan hluta má hugsa sem ítarlegan inngang að verkinu, þetta er bakland minna 

eigin hugmynda og grunnurinn að túlkun minni. Jafnframt greini ég frá rannsókninni 

sjálfri og framkvæmd hennar. Í seinni hluta ritgerðarinnar (köflum 4-7) fá gögnin sem 

ég safnaði að njóta sín. Ég greini frá helstu þemum og skoða allt sem íbúinn tekur 

með sér inn á heimilið, allt frá hugmyndum og eigin líkama til hluta og húsgagna. Ég  

rýni í hvað þykir heimilislegt og hvers vegna, hvernig heimilið verður til eins og vefur 

sem ofin er úr hugmyndum, athöfnum, veggjum og öllum fylgihlutum daglegs lífs.  

 Í öðrum kafla fer ég yfir helstu kenningar sem mótað hafa sjónarhorn mitt og 

geri grein fyrir helstu heimildum og skrifum um heimilið. Heimilið snertir á mörgum 

ólíkum þáttum og skýrir það áhuga ólíkra fræðigreina á efninu sem hefur hlotið mikla 

og þverfræðilega umræðu síðasta áratuginn eins og til að mynda má sjá í þykka og 

gerðarlega greinasafninu The Domestic Space Reader frá 2012. Líkt og ritstjórar 

bókarinnar, þær Chiara Briganti og Kathy Mezei benda á hafa þverfræðilegar 

híbýlarannsóknir blómstrað síðasta áratuginn, hús og heimili hafa verið viðfangsefni 

arkitekta, heimspekinga, mannfræðinga, þjóðfræðinga, félagsfræðinga, sálfræðinga, 

landfræðinga, sagnfræðinga og fleiri. Rannsóknir á heimilinu geta snert á ólíkum 

flötum og má þar nefna félagsleg vandamál eins og heimilisleysi, heimilisofbeldi og 

stöðu flóttafólks; heimilið er rannsakað sem griðastaður og vettvangur fjölskyldunnar, 

sjálfsmyndar og kynjahlutverka; þær geta snúið að byggingunni sjálfri, fagurfræði 

hennar, efnisvali og skipulagi; en svo eru líka margir sem skoða það hvernig fólk 

skapar sér heimili, hvernig það dreymir heimili og upplifir tilfinninguna að vera 

heima. 

 14



  Í upphafi kaflans geri ég grein fyrir nálgun þjóðfræðinnar og áherslu hennar á 

fagurfræði hversdagsins, hugtak sem meðal annars er sótt til þjóðfræðinganna Dell 

Hymes (1975) og Barbara Kirshenblatt-Gimblett (1995). Ég legg áherslu á að skoða 

heimilið í heildrænu samhengi og sem samtvinnað ferli eða hægfara atburð. Þar vísa 

ég til hugtaks sem breski heimspekingurinn Stanley Eveling notaði til að lýsa 

efnisheiminum (í: Young, 1987).  Kenning Bruno Latour (1991) um gerendanet 1

(ANT) er undirliggjandi í allri minni nálgun á heimilið sem samtvinnað ferli eða net 

sem samanstendur af  ólíkum gerendum, mennskum og ómennskum. Einstaklingar 

upplifa heimilið ekki aðeins sem tilfinningu heldur framkvæma þeir það með ýmsum 

hætti og nota til þess ýmis tæki og tól. Þeir sem koma að sköpun heimilisins eru því 

ekki aðeins fólkið, ekki aðeins athafnirnar og ekki aðeins hlutirnir heldur samtvinnun 

þessa alls. Til að ég upplifi ákveðinn stað sem heimili og finni fyrir þeim tilfinningum 

sem heimilið ætti að vekja þarf  sem sagt meira en aðeins mig sjálfa, meira en íbúðina 

sem slíka og meira en innbúið eitt og sér.  

 Tengsl einstaklings við heimilið og þörfin til að búa og skapa sér heimili birtist 

til að mynda í skrifum þýska heimspekingsins Martin Heidegger (1971) sem lagði 

grunninn að fyrirbærafræðilegri nálgun á heimilið. Í kaflanum greini ég frá þessu 

sjónarhorni sem hefur mótað mína eigin sýn og ber þá helst að nefna rannsóknir 

nýsjálenska mannfræðingsins Michael Jackson (2000) og franska félagssálfræðingsins 

Perla Serfaty-Garzon (2003). Ritgerðin ber áhrifum fyrirbærafræði merki þar sem 

persónuleg skynjun og upplifun heimilisins er ávallt í aðalhlutverki. Það er þó 

illmögulegt að fjalla um heimilið án þess að setja það í samhengi við samfélagið sem 

það er svo mikilvægur hluti af, í því tilliti hef  ég meðal annars horft til 

menningarlegrar fyrirbærafræði sem menningarfræðingurinn Steven Connor (2000) 

þróaði út frá hefðbundinni fyrirbærafræði, en þar er persónuleg skynjun sett í 

samhengi við samfélag og menningu.  

 Ég bendi einnig á framlag strúktúralista og póst-strúktúralista til rannsókna á 

híbýlum fólks og geri grein fyrir því hvernig mannfræðingar og þjóðfræðingar eins og 

Claude Lévi-Strauss (1987), Pierre Bourdieu (1970) og Henry Glassie (1990) hafa 

skoðað hús sem félagslegt fyrirbæri sem er nátengt samfélagsgerðinni og jafnvel 

birtingarmynd hennar. Þá geri ég grein fyrir því hvernig þessi nálgun birtist í 

 Katharine Galloway Young (1987) greinir frá þessum hugmyndum Eveling í bókinni Taleworlds and 1

Storyrealms: The Phenomenology of  Narrative og vísar þar í óbirta fyrirlestra Stanley Eveling í heimspeki við 
Háskólann í Edinborg frá 1967. 
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rannsóknarhefð þjóðfræðinnar, mannfræðinnar og jafnvel sagnfræðinnar þar sem hús 

alþýðunnar hafa verið rannsökuð og varðveitt í þeim tilgangi að fræðast um fólkið og 

samfélagið sem gátu þau af  sér. 

 Heimilið og skynjun þess telst þó varla algerlega huglæg og einstaklingsbundin  

og ekki er heldur um steinrunna birtingarmynd samfélagsins að ræða. Því á 

sjónarhorn athafnakenninga betur við en hreinræktuð fyrirbærafræði eða 

strúktúralismi. Þar skapast rúm til að hugsa um heimilið sem ferli og skoða 

hreyfanleika þess innan rammans sem líkami okkar, hugur og samfélag setja okkur. Til 

að miðla á milli einstaklings og samfélags nálgast ég heimilið út frá einstaklingnum, 

athöfnum hans og hugmyndum, samfélaginu og efnisheiminum, og skoða hvernig 

þetta tvinnast allt saman. Kenningar franska fræðimannsins Michel de Certeau (1984) 

um ráðagerðir og brögð eru áþreifanlegar í allri umfjöllun minni um hvernig heimilið 

verður til í athöfnum. Bandaríski heimspekingurinn Robert Ginsberg (1999) segir að 

lífið breyti húsum í heimili og franski félagsfræðingurinn og heimsspekingurinn Henri 

Lefebvre (2001) segir það að búa í húsi vera lifandi ferli. Inn í hugmyndir de Certeau 

tvinna ég svo skilgreiningar landfræðinganna Yi-Fu Tuan og Doreen Massey (1994) á 

hugtökunum rými og staður, ég geri grein fyrir því hvernig ég nota þau í ritgerðinni og 

skoða sérstaklega hvernig finna má samhljóm með þeim í hugtökunum hús og heimili. 

Hús er aðeins bygging en heimili felur í sér líf. Í niðurstöðum mínum birtist lífið 

einmitt sem ein forsenda heimilisins, en það er ekki alltaf  lifandi fólk heldur einnig 

þau ummerki sem lífið skilur eftir sig. 

 Í þriðja kafla geri ég grein fyrir framkvæmd rannsóknarinnar, greiningu gagna 

og aðferðafræðilegri nálgun. Gögnin sem liggja rannsókninni til grundvallar eru svör 

við eigindlegri spurningaskrá þjóðháttadeildar Þjóðminjasafns Íslands um heimili á 

stúdentagörðum sem ég samdi og sendi út í samstarfi við safnið og fékk að auki 

liðstyrk frá Félagsstofnun stúdenta sem veitti hvataverðlaun. Að auki studdist ég við 

ljósmyndir sem fylgdu með spurningarskránum, viðtöl og eigin reynslu af  búsetu á 

stúdentagörðum. Í kaflanum byrja ég á að gera grein fyrir hópnum sem er til 

rannsóknar. Íbúar á stúdentagörðum FS  eru afmarkaður samfélagshópur því 2

forsenda þess að fá íbúð á görðum er nám við Háskóla Íslands. Þarna er um 

afmarkað rými og afmarkað tímabil búsetu að ræða og gera má ráð fyrir að það móti 

 Skammstöfunin FS stendur fyrir Félagstofnun stúdenta.2
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viðhorf  hópsins til búsetunnar. Með þessum kafla lýkur fyrri hluta ritgerðarinnar og 

við tekur seinni hlutinn þar sem raddir íbúanna fá að njóta sín. 

 Eins og Michel de Certeau kemst að orði í bókinni The Practice of  Everyday Life 

(1984) þá skrifum við aldrei á autt blað, það hefur ávallt einhver krotað það út á 

undan okkur. Eins líkir Pierre Bourdieu (197) húsinu við bók þar sem skráð hefur 

verið hugmyndafræði og uppbygging samfélagsins og veraldarinnar sem það tilheyrir. 

Seinni hluti ritgerðarinnar hefst á því að því að setja viðfangsefnið í sögulegt 

samhengi en líka í samhengi við samfélag okkar daga. Í fjórða kafla tekst ég á við 

hefðbundnar hugmyndir um heimilið, eða ímyndir heimilisins, sem endurspegla 

ríkjandi gildismat samfélagsins og greini frá því hvernig áherslur samfélagsins birtast í 

upplifun íbúa á heimilinu og athöfnum þeirra innan þess. Í kaflanum stilli ég hið 

vestræna heimili af  í tíma og rúmi, segi frá tilurð þess og þeim gildum sem þar eru í 

hávegum höfð. Ímynd þessa heimilis er undir áhrifum vestrænnar hugmyndafræði 

sem festi sig í sessi í kjölfar uppgangs borgarastéttar 19. aldar og afleiddra breytinga í 

samfélaginu sem kölluðu á nýtt fyrirkomulag. Ég tek dæmi um hvernig 

hugmyndafræðin var hlutgerð í efnismenningunni og skoða hana í samhengi við 

okkar daga, og á þá við samfélag dagsins í dag, hér og nú.  

 Kenning slóvenska heimspekingsins Slavoj Žižek (2007) liggur kaflanum til 

grundvallar en hann segir hugmyndafræði samfélagsins búa til fantasíur eða óra sem 

viðhalda ríkjandi hugmyndafræði og breiða yfir bresti samfélagsins og kerfisins sem 

það byggir á. Nú til dags erum við undir miklum áhrifum hugmyndanna um heimilið 

sem dynja á okkur í fjölmiðlum og í dægurmenningu sem matreiðir drauma og kemur 

þeim á framfæri við fólk, sem aftur reynir svo að endurframleiða þá í sínu 

hversdagslífi þó að það samræmist ekki alltaf  draumaveröld hugans. Ég geri grein 

fyrir togstreitu milli þess æskilega og dreymda annars vegar og svo þess raunverulega 

hinsvegar. Sem dæmi tek ég sérstaklega fyrir tengsl heimilisins við öryggi, hamingju 

og ást. Ég skoða kynjaða sköpun heimilisins og hvernig hefðbundið fjölskyldulíf  

tengist heimilinu, eiginleikum þess og upplifun. Kaflinn snýst að hluta um afbyggingu 

hugmyndarinnar um ástríka, rótgróna og fagra heimilið. Markmiðið er þó fyrst og 

fremst að gaumgæfa hugmyndina um heimilið og að greina hvernig við gefum þessari 

hugmynd sköpulag.  

 Í fimmta kafla skoða ég hvað gerist frá því að íbúinn fær íbúðina afhenta og 

þar til hún verður að heimili. Í kaflanum kem ég inn á eitt meginþema verksins en það 
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er heimilið sem umgjörð um daglegt líf  og inn í það flækist umræða um andrúmsloft. 

Ég skoða því hvernig íbúar skilgreina heimilislegt andrúmsloft og sýni hvernig 

heimilið verður til í ferli athafna sem fléttast saman við efnislega samsetningu 

heimilisins og huglægari þætti eins og skynjun, minningar og tilfinningar. 

Andrúmsloftið verður ekki heimilislegt af  sjálfu sér heldur fyrir tilstilli daglegs lífs, 

athafna, hlutanna sem þarf  til og ekki síst fólksins sem tekur þátt. Til að varpa ljósi á 

þetta ferli fjalla ég sérstaklega um flutninginn í nýja íbúð en hann markar ákveðin skil 

eða nýtt upphaf  þar sem grunnur er lagður að nýrri umgjörð um daglegt líf. Þegar 

flutt er á milli staða á fólk í virkum samskiptum við efnismenningu heimilisins og 

íbúinn þarf  að taka meðvitaðar ákvarðanir um hvernig hann vilji haga heimilinu. Í 

tómri íbúð ríkir ekki endilega heimilislegt andrúmsloft. Íbúinn þarf  aukinheldur að 

takast á við hin nýju heimkynni sem áður hafa verið heimkynni annarra.  

 Tímabil flutninganna tengi ég meðal annars við kenningar Arnold van 

Gennep 1981) og Victor Turner (1975) um millibilsástand (e. liminality) en þar á hann 

við rof  eða frávik frá venjubundnu ástandi hversdagsins. Til að komast megi út úr 

þessu millibilsástandi þarf  íbúinn að athafna sig með ýmsum hætti, í einhverjum 

tilfellum birtist þetta í hjátrú sem tengist flutningi í ný heimkynni en oftar vinnur 

íbúinn sig í gegnum millibilsástandið með þrifum. Margir heimildamanna minna litu á 

þrifin sem fyrsta skrefið í átt að því að koma sér fyrir og afmá fyrri íbúa og þeim má 

að mörgu leyti líkja við hreinsunarathöfn. Mikilvægi lyktar kemur sterklega í ljós þegar 

flutt er á milli staða. Íbúar leggja sig margir fram við að eyða lyktinni sem fyrir var í 

íbúðinni og koma sinni eigin að með ýmsum brögðum, með því að elda mat, kveikja á 

kertum og baka kökur eða kanelsnúða svo dæmi sé tekið. Þegar lyktin truflar ekki 

lengur, þegar íbúinn er orðinn henni samdauna og hún er til vitnis um hans eigið 

daglega líf, þá telur hann íbúðina orðna að heimili. En þar með ekki öll sagan sögð. 

 Í sjötta kafla er íbúðin sjálf, stærð hennar, skipulag og innréttingar til 

umfjöllunar auk þess sem ég velti upp áhrifum þessara efnislegu þátta á upplifun 

íbúans á íbúðinni sem heimili. Stúdentagarðar eru vissulega heimili fólks en íbúðir þar 

þykja oft stofnanalegar. Ég skoða því hvernig heimildarmenn mínir túlka hugtakið 

„heimilislegt“ sem andheiti hugtaksins „stofnanalegt“. Ýmsir þættir stúdenta-

íbúðarinnar gera að verkum að íbúinn ýmist upplifir íbúðina ekki sem heimili, því hún 

samræmist ekki hugmyndinni um heimilið sem einkarými og helst einkaeign 

einstaklingsins, eða að hann þarf  að leggja sig sérstaklega fram við að umbreyta 
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stofnanalegum einkennum með því að beita brögðum. Hér fjalla ég um íbúðina sjálfa, 

hið efnislega, um arkitektúrinn og áhrif  hans á upplifun heimilisins. Ég tek sérstaklega 

fyrir dæmi um litríka gólfdúka sem samræmast ekki hugmyndum allra um heimili og 

gera mörgum erfiðara fyrir að upplifa íbúðina sem heimili. Íbúar finna fyrir 

takmörkuðu frelsi til breytinga, þeir mega hvorki negla í veggi né mála og aðrar 

róttækar breytingar eru sömuleiðis bannaðar. Þetta gerir að verkum að íbúar upplifa 

íbúðina enn síður sem sína eigin og tímabundið eðli búsetunnar verður áþreifanlegra. 

Þannig koma efnislegir þættir íbúðarinnar í veg fyrir að íbúinn upplifi íbúðina sem 

„alvöru“ heimili og ýta undir hugmyndir hans um að heimilið sé ekki hér og nú, 

heldur annars staðar.  

 Ólíkar hugmyndir um stærð koma einnig upp í kaflanum en gott skipulag telst 

yfirleitt mikilvægara en stærð og sveigjanleiki í uppröðun húsgagna og persónulegra 

muna þykir mikilvægt svo íbúðin henti lífinu hverju sinni og íbúinn geti sett mark sitt 

á hana. Í lok kaflans tek ég loks dæmi um hvernig margir takast á við rými sem þeir 

álíta stofnanalegt og gera það heimilislegt án þess að hafa varanleg áhrif  á rýmið. 

Lýsingin leikur mikilvægt hlutverk í því ferli og á stóran þátt í sköpun heimilislegs 

andrúmslofts. Ég fjalla um táknrænt gildi lýsingar og tengsl ljóssins við heimilið auk 

þess sem ég skoða hvernig íbúar nota ljósið markvisst til umbreytinga. Hægt er að 

leika sér með ljósið og mismunandi notkun þess getur haft mikil áhrif  á upplifun 

íbúðarinnar. Með lömpum og kertaljósi getur íbúinn umbreytt rýminu um stund og 

þannig haft áhrif  á rými sem hann annars hefur ekki fullt vald yfir og má ekki breyta 

með öðrum hætti. Í lok kaflans verða eigur íbúanna því fyrirferðameiri og hlutverk 

þeirra í heimilissköpuninni sýnilegra. Lýsingin vísar þannig leiðina inn í næsta kafla 

þar sem innbúið er í aðalhlutverki. 

 Hlutirnir sem rata inn á heimilið leika lykilhlutverk í mótun þess ekki síður en 

fólkið sem býr þar og þeir fela jafnvel í sér tengsl við fólk með einum eða öðrum 

hætti. Í grófum dráttum fjallar kaflinn um nærveru í formi hluta. Í fyrri hluta kaflans 

beini ég sjónum að draslinu og margbreytilegri merkingu þess. Með „drasli“ á ég við 

hluti sem eru á ferð um rýmið frá degi til dags og rata oft á ranga staði. Ýmist er 

draslið talið heimilislegt, og þá táknrænt fyrir nærveru, eða óþægilegt og yfirþyrmandi. 

Í seinni hluta kaflans tek ég fyrir hluti, velti fyrir mér þeim eiginleikum sem þeir þurfa 

að búa yfir til að teljast heimilislegir og dreg fram þá þætti sem virðast gera hlutina 

mikilvæga að mati íbúa stúdentagarða. Þar má til dæmis greina vísanir til sjálfsmyndar, 
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fortíðar, hlýju og vellíðunar en oft á tíðum ákvarðast mikilvægi hlutanna af  

menningarlegum þáttum. Þessum hlutum má gróflega skipta í þrjá flokka. Í fyrsta lagi 

er um að ræða erfðagripi, ljósmyndir og annað sem tengist fjarverandi fjölskyldu og 

vinum. Í öðru lagi eru það rúm og sófar því heimilið er eftir sem áður hvíldarstaður 

og margir álíta sófann sérstaklega mikilvægan þar sem hann er einnig samverustaður 

fjölskyldunnar. Í þriðja lagi eru það svo hlutir og tæki sem hafa ákveðið nota- eða 

afþreyingargildi. Sjónvarpið kemst ofarlega á lista sem heimilislegt heimilistæki en það 

er ef  til vill táknrænt upp að vissu marki fyrir frítíma og samveru fjölskyldunnar. 

Sumir þessara hluta eins og bækurnar, sjónvarpið, tölvan og útvarpið teygja heimilið 

út fyrir veggina og út í heim. Þarna er nærveran enn og aftur í aðalhlutverki, hljóðið í 

útvarpinu og lyktin úr kaffivélinni. Þessir flokkar skarast svo á marga vegu. Merking 

hlutanna er þó ekki aðeins bundin við notagildið því með tímanum fá þeir aukna 

dýpt, þeir hlaða á sig merkingu og tengjast hinu heimilislega andrúmslofti í daglegu lífi 

og hversdagslegum athöfnum sterkum böndum.  

 „Heimilið er kjaftaskur sem getur ekki setið á sér“ sögðu Michel de Certeau 

og Luce Giard (1998:146). Það segir til um fjárhag, félagslega stöðu, jafnvel menntun. 

Hlutirnir sem smátt og smátt fylla upp í rýmið eru hlaðnir tilfinningum, þeir segja 

sögu. Líf  íbúans endurspeglast í heimili hans, með tímanum verður það „portrett þess 

sem byggir það“ (145). Heimilið gæti jafnvel talist til einnar grundvallarstofnunar 

samfélagsins, Pierre Bourdieu (2007) heldur því fram að þar sé grunnurinn að 

menningarlegu atferli lagður. Þegar þessar fullyrðingar eru hafðar til hliðsjónar er ekki 

að undra að sköpun heimilisins skiptir máli. 
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2. KENNINGAR OG SAMRÆÐUR  

Heimilið tilheyrir sviði efnismenningar og því sem þjóðfræðingarnir Barbara 

Kirshenblatt-Gimblett (1995) og Dell Hymes (1975) hafa kallað fagurfræði 

hversdagsins. Hymes og Kirshenblatt-Gimblett segja fólk hlutgera mikilvæg gildi og 

gefa þeim sköpulag í daglega lífinu; meðal annars í matargerð, tungutaki og orðlist, 

líkamshirðu, klæðaburði og ekki síst í heimilisrýminu. Að sama skapi má segja að 

opinber menning, fjölmiðlar, auglýsingar, tíska, lífstílsblöð, kvikmyndir og fleira miðli 

líka gildismati til okkar, en þar er um að ræða ríkjandi gildismat á hverjum tíma. 

Fagurfræði hversdagsins eða upplifun fegurðar og menningar í daglegu lífi samræmist 

því ekki endilega (og oft alls ekki) viðurkenndri fagurfræði á opinbera sviðinu, sem 

gjarnan tengist „hámenningu“ og „æðri“ listum, eða stórbrotnu landslagi. Ef  við 

tökum alvarlega fegurðarskyn fólks í daglegu lífi þess og fegurðarleitina í daglegum 

athöfnum birtist okkur önnur sýn á umhverfið og efnisheiminn og allt það sem fólk 

tekur sér fyrir hendur og nostrar við. Í skrifum sínum um uppruna listarinnar (þ. 

Ursprung des Kunstwerk) segir þýski heimspekingurinn Martin Heidegger (2002) alla 

skapaða hluti feli í sér tilvísanir í fólk, umhverfi, efni og minningar; fagurfræðin er að 

hans mati fólgin í efninu, í upplifun hlutarins og sköpun hans. Þar vísar Heidegger 

ekki aðeins til listmuna heldur einnig handverks og handiðna, bygginga og til alls þess 

sem maðurinn skapar og mótar. Í þessum skilningi má líta á heimilið sem handverk 

eða sköpunarverk, fagurfræðina er að finna í mótun þess og iðkun í verðandinni ekki 

síður en kyrralífsmyndinni.  

 Þjóðfræðirannsóknir huga gjarnan að fagurfræði hversdagsins með 

einhverjum hætti og því sem við leiðum oft hjá okkur. Heimili okkar er ekki bara 

heimili, hvers vegna köllum við það til dæmis heimili og hvað gerir það að heimili? 

Áhersla þjóðfræðinnar eins og Jón Hnefill Aðalsteinsson útskýrir hana í bókinni 

Þjóðtrú og þjóðfræði (1985) er að mörgu miðuð við þekkingu og gripi fortíðar. Hann 

bendir þó á að „eftir því sem stundir hafa liðið fram hefur það færst í vöxt að 

rannsaka þá þjóðlífshætti sem nær standa í tíma og rúmi“ (1985: 38) og eru það orð 

að sönnu því sé litið til nýlegra ritgerða í þjóðfræði er samtíminn gjarnan 
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viðfangsefnið. Viðfangsefni mitt tilheyrir sviði efnismenningar (e. material culture) 

sem nær yfir áþreifanlegan þátt menningarinnar og er ekki eiginlegt fag heldur fremur 

þverfræðileg nálgun sem miðar að því að skoða birtingarmynd og áhrif  þess 

hlutbundna í menninguna. Anna Lísa Rúnarsdóttir (2007) mannfræðingur segir 

efnismenningu hvers samfélags ekki aðeins felast í efnislegum hlutum sem framleiddir 

eru og notaðir innan hópsins heldur einnig í notkuninni sjálfri og í merkingunni sem 

þeir hafa í huga fólks. Menningin er þannig ekki aðeins fólgin í hlutunum heldur 

einnig athöfnunum og hugarheiminum sem þeir tilheyra. Efnismenning fjallar því 

hvort tveggja um hið efnislega í menningunni og um menninguna í hinu efnislega. 

 Þjóðfræðirannsóknir á heimilinu verða óumflýjanlega þverfræðilegar og mín 

rannsókn endurspeglar það. Jafnvel mætti ganga lengra eins og Kirshenblatt-Gimblett 

(1995) gerir og segja að farið sé handan hefðbundinna fræðigreina, að rannsóknin sé 

ekki aðeins þverfræðileg, heldur síð-fræðileg (e. post-disciplinary) eða handan 

fræðigreina. Breski mannfræðingurinn Daniel Miller (2010) segir einnig að rannsóknir 

á efnismenningu byggi iðulega á grunni fræðigreina eins og fornleifafræði, 

mannfræði, sagnfræði, félagsfræði og fleiri skyldra greina. Hann segir að þegar við 

fáumst við efnismenningu eigum við ekki að þurfa að horfa aðeins á viðfangsefnið frá 

afmörkuðum, og að mörgu leyti takmarkandi, sjónarhóli rótgróinna fræðigreina 

heldur eigum við að fagna opinni og óháðri umfjöllun þvert á fræði, í því felast töfrar 

og nýsköpun. 

 Þær rannsóknir og kenningar sem ég styðst að mestu við takast á við hugtakið 

heimili og þá merkingu sem fyrirbærið hefur og beina sjónum að hinu hversdagslega, 

að fólkinu sem notar híbýlin og skreytir með eigum sínum. Það er ekki sérstakt 

nýmæli að því að taka heimili fólks til rannsóknar, líta á þau sem spegil samfélagsins 

og skoða hlutdeild þeirra í mótun samfélagsins. Rík hefð er fyrir því í félagsvísindum 

að setja byggingar í samhengi við samfélagið en í þjóðfræði, sagnfræði, mannfræði og 

fornleifafræði eru híbýli til að mynda talin mikilvæg heimild um fólkið sem byggði 

þau. Bandaríski þjóðfræðingurinn Henry Glassie (1990) segir allan arkitektúr til að 

mynda vera holdtekju menningarlegra viðmiða; alveg eins og ljóð eða helgisiðir þá 

raungera byggingar menninguna.  
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Heimili fortíðar og framandi slóða 

Hús hafa verið viðfangsefni þjóðfræðinnar frá árdögum fagsins svo að segja, lagt var 

upp með að rannsaka, varðveita og sýna hús alþýðunnar til sveita. Byggða- og 

húsasöfn nutu mikilla vinsælda um alla Evrópu allt frá því fyrsta safn þeirrar tegundar, 

Skansen, var stofnað í Svíþjóð árið 1891. Á þessum söfnun var ætlunin að draga upp 

mynd af  sögu þjóðarinnar og má greina þar náin tengsl alþýðlegrar húsagerðar við 

sköpun þjóðarímyndar. Húsunum var þá ætlað að segja sögu fólksins sem byggði 

landið og stofnandi norska safnsins Maihaugan, tannlæknirinn Anders Sandvig, sagði 

til dæmis árið 1907 að þetta samansafn gamalla húsa og hluta endurspeglaði ekki 

aðeins þá einstaklinga sem bjuggu þar, heldur kynþáttinn allan, kynslóð eftir kynslóð 

(Siegenthaler, 2010). Varðveisla húsanna og rannsóknir á þeim fólu þannig í sér 

varðveislu ákveðinnar menningar, lifnaðarhátta og sögu þeirra sem þar bjuggu. 

 Strúktúralistar hafa löngum haft áhuga á húsum og húsagerð. Franski 

mannfræðingurinn Claude Lévi-Strauss (1987) lagði til dæmis áherslu á tengsl húsa 

við samfélög en hann áleit húsið vera grunneiningu samfélagsins. Þar mætti lesa í 

formgerð þess og í húsum ólíkra samfélaga mætti lesa í hugmyndafræði þeirra og 

uppbyggingu. Lévi-Strauss skoðaði húsið því sem félagslegt fyrirbæri sem væri 

samstofna samfélagsgerðinni, en ekki aðeins sem byggingarlist með áherslu á 

fagurfræði og form. Eitt af  fyrstu verkum Pierre Bourdieu (1970) var rannsókn á 

híbýlum Kabyle-fólksins í Alsír. Þar byggir hann á grunni Lévi-Strauss og greinir 

samsvörun milli húsanna sem fólkið byggði sér og uppbyggingar samfélagsins. Hann 

segir heimilið smækkaða mynd af  samfélaginu (e. microcosmos) eða hlutgervingu 

samfélagsmynstursins. Með því að ferðast um hið skipulagða rými þá les líkaminn 

húsið og það verður eins og minnistæki fyrir hina líkömnuðu manneskju. Með því að 

lifa í rýminu raungerir hver og einn grunnatriði menningarinnar samkvæmt Bourdieu, 

hann byggir menninguna svo að segja utan um sig, í húsunum og með veggjunum en 

lifir einnig í henni og lærir á hana. Í ritgerðinni um Kabyle-húsið þróaði Bourdieu 

hugmyndina um veruháttinn (fr. habitus) þar sem áhersla var á díalektíska samræðu 

líkamans og hússins, híbýlanna og menningarinnar, einstaklings og samfélags.  

 Á Íslandi hefur ýmislegt verið skrifað um húsagerð fyrri tíma og má þar til að 

mynda nefna bókina Híbýlahætti á miðöldum þar sem Arnheiður Sigurðardóttir (1966) 

gerir grein fyrir þróunarsögu híbýla á Norðurlöndum. Torfbærinn hefur einnig hlotið 

nokkra athygli en segja má að hann sé dæmi um alþýðlega húsagerð sem hefur átt þátt 
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í að skapa þjóðarímynd. Anna Lísa Rúnarsdóttir (2007:2) segir hann mikilvægan hluta 

„menningararfleifðar Íslendinga og standa til vitnis um lífshætti fyrri tíma [og bera] 

óhjákvæmilega merki samfélagsins þaðan sem hún er sprottin.“ Nýlega kom einnig út 

bókin Af  jörðu eftir arkitektinn Hjörleif  Stefánsson (2013) þar sem sögu og merkingu 

íslenskra torfhúsa eru gerð skil í máli og myndum. Í bókinni gerir Hjörleifur nokkuð 

ítarlega grein fyrir torfinu sem byggingarefni, þróun þess í aldanna rás auk þess sem 

hann lýsir byggingarlagi þeirra. Undirliggjandi er kunnuglegur tónn sem hampar 

torfhúsunum sem merkilegum menningararfi, verðmætum sem beri að varðveita. Eins 

og Ólafur Rastrick á bendir á í ritdómi um bókina er gildi hennar sem fræðirits lítið 

þar sem umfjöllunin er fyrst og fremst lýsandi og höfundur fjallar ekki um 

„skoðanaskipti sem átt hafa sér stað á undanförnum árum um menningarpólitíska 

stöðu torfbæjarins í samtímanum eða þeirra áhrifa sem menningarstjórnun hefur haft 

á þessu sviði“ (Ólafur Rastrick, 2014: 228). Oft eru húsin það eina sem fyrri tíð skilur 

eftir sig og þá segja þau brotakennda sögu þess sem áður var. Þegar við ferðumst 

skoðum við gjarna þessi hús fortíðar. Stundum er daglegu lífi í þessum húsum gerð 

skil, sér í lagi á byggðasöfnum; á Árbæjarsafni er starfsfólkið til að mynda klætt upp í 

takt við liðinn tíma og lummukaffið í Dillonshúsi ber með sér angan fyrri tíðar. 

Efnisheimur fortíðar þjónar þarna því hlutverki að viðhalda og endurnýja 

hugmyndina um sameiginlega fortíð og á þátt í að móta sjálfsmynd þeirra sem telja sig 

eiga þessa fortíð.  

 Nokkur dæmi um lýsandi greiningu á seinni tíma híbýlum Íslendinga má finna 

í ritum arkitekta á tuttugustu öld, þar sem greint er frá íslenskri byggingarlist og 

höfundum einstakra bygginga. Þar ber helst að nefna ritgerðasafnið Húsakostur og 

híbýlaprýði í ritstjórn Harðar Bjarnasonar (1939), en þar skrifar Halldór Laxness til 

dæmis „Sálarfegurð í mannabústöðum“ þar sem hann greinir samhljóm milli 

siðmenningar og fagurra híbýla. Tveimur áratugum síðar kom út bókin Íslenzk 

íbúðarhús eftir Hörð Bjarnason og Atla Má (1959). Að hluta er um að ræða eins konar 

sýnisbækur íslensks arkitektúrs þar sem greint er frá húsum sem verkum ákveðinna 

arkitekta, í máli og myndum, sérkenni ákveðinna tímabila eru einnig tíunduð, rætt er 

um efnisval og fjallað um þróun íslenskrar byggingarlistar allt frá tímum torfbæja og 

áréttað mikilvægi þess að Íslendingar komi sér upp sérstæðum stíl og húsakosti sem 

sæmir menntaðri og sjálfstæðri þjóð. Í þessum bókum er sjaldnast að finna fólk og af  

myndunum að dæma virðist daglegt líf  í húsunum ekki vera aðalatriði, þó annað sé ef  
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til vill sagt. Pétur H. Ármannsson (1987) fer eins og fyrirrennarar hans almennt yfir 

sögu íslenskar húsagerðar í Heimili og húsagerð, 1967-1987 en þar má greina breyttar 

áherslur sem virðast undir áhrifum strúktúralískrar nálgunar. Hann leggur mikið upp 

úr félagslegu gildi arkitektúrs og leggur meiri áherslu á heimilið, lífið innan veggja 

þess og hvernig það endurspeglast í rýminu. Hann segir til að mynda að 

fjölskyldugerð og lífsvenjur hafi sett mark sitt á skipulag og gerð húsnæðis. Bókin er 

þó fyrst og fremst byggingarsöguleg og byggir hún ekki á sérstakri rannsókn á notkun 

fólks á húsunum sem dæmi eru tekin um. 

 Í bókinni Lífshættir í Reykjavík 1930-1940  greinir sagnfræðingurinn Sigurður 3

Gylfi Magnússon (1985) frá rannsókn sinni á híbýlaháttum og heimilishaldi fimm 

fjölskyldna í Reykjavík á tilgreindu árabili. Í þessu verki beinir Sigurður Gylfi sjónum 

að lífinu sem fólk lifði í húsunum fremur en að einstaka arkitektum. Rannsókn 

Sigurðar Gylfa byggir á munnlegum heimildum, hann sækir í minni íbúa og 

fjölskyldumeðlima og dregur upp mynd af  daglegu heimilislífi þeirra sem rannsóknin 

nær til og setur það í sögulegt og félagslegt samhengi þar sem breytingar á 

atvinnuháttum, flutningur úr sveit í borg, kreppa og fleira litaði húsakost og 

heimilislíf.  

 Nýlega kom einnig út bókin Nútímaheimilið í mótun eftir Arndísi S. Árnadóttur 

(2011) en þar tekur hún með svipuðum hætti á íslenskum híbýlaháttum og setur þá í 

samhengi við samfélag, pólitík og alþjóðlegar hreyfingar í byggingarlist og hönnun 

húsgagna og heimilismuna. Hún gerir grein fyrir innreið nútímans á heimili 

Íslendinga, skoðar áhrif  módernisma og breyttra lifnaðarhátta á hugmyndir um 

heimilið og innréttingar þess og hlutverk hönnunar og efnismenningar í nýjum 

híbýlaháttum. Hún leggur áherslu á menningarlegt umhverfi, pólitíska umræðu um 

fagurbætur og miðlun nýrra hátta með leiðbeiningaritum og sýningum og skoðar 

hvernig þetta birtist á heimilum fólks á árunum 1900-1970. Verk Arndísar er 

mikilvægt innlegg í þverfræðilega umræðu um heimilisrýmið þar sem hún leitast ekki 

við að skoða hönnunarsögu út frá einstaka hönnuðum eða höfundum heldur skoðar 

hún ólíka þræði og tvinnar þá saman til að skýra „tilurð og þróun „nútímaheimilisins“ 

í íslenskri hönnunarsögu“ (Arndís S. Árnadóttir, 2011:10).  

 Bókin byggir á lokaritgerð Sigurðar Gylfa til BA prófs við Háskóla Íslands frá 1984. Í ritgerðinni skoðaði 3

hann fjögur borgaraleg heimili vel stæðra Reykvíkinga en í bókinni bætti hann við einni efnaminni 
fjölskyldu.
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 Innreið nútímans er einnig viðfangsefni doktorsritgerðar Önnu Lísu 

Rúnarsdóttur við University College London frá árinu 2003. Ólíkt Sigurði Gylfa og 

Arndísi, sem staðsetja viðfangsefni sitt í fortíð eigin samfélags, heldur Anna Lísa sig 

við samtímann en í öðrum heimshluta. Í ritgerðinni, sem ber nafnið „Modernity and 

Tradition: Houses and Material Culture in the Kingdom of  Tonga“, fjallar Anna Lísa 

um mót hefðar og nútíma með vísan í híbýlahætti á Tonga. Í rannsókninni dregur 

Anna Lísa (2003) fram áhrif  vestrænnar neyslumenningar á hefðbundið samfélag og 

sýnir hvernig þetta tvennt fléttast saman. Hefðbundin gildi lúta ekki í lægra haldi fyrir 

nútímavæðingu heldur sameinast þetta tvennt, nútíminn er aðlagaður að hinu 

hefðbundna og öfugt. Í húsunum og á heimilum fólks birtast breytingarnar hvað helst 

segir Anna Lísa. Fólk aðlagast breyttu samhengi, umbreytir húsum sínum í takt við 

samfélagsbreytingar og innlimar þar menningu sína og gildi.  

 Rannsóknir Sigurðar Gylfa, Arndísar og Önnu Lísu sýna vel áhrif  

samfélagsins á híbýli fólks. Á tímum mikilla breytinga verða þessi áhrif  sérstaklega 

sýnileg. Af  svipuðum meiði er þjóðfræðirannsókn Orvar Löfgren og Jonas Frykman 

(1979) á sænsku samfélagi á 19. öld sem birtist í bókinni Den kultiverade människan. Í 

bókinni lýsa þeir meðal annars skipulagi íbúðarhúsnæðis, innbúi og öllum þeim 

hlutum sem borgaraleg heimili samanstóðu af  á 19. öld og endurspegluðu 

hugmyndafræði stéttarinnar, gerðu hana áþreifanlega og raunverulega í daglegu lífi. 

Þessar rannsóknir sýna glögglega að samfélagið er áþreifanlegt í húsunum og því eru 

hús okkar og heimili kjörin til rannsókna á samfélaginu. Í ritgerðinni dreg ég fram 

efnismenningu sem hliðstæðu við samfélagið en það sem helst greinir mína rannsókn 

frá þeim sem ég hef  rætt hér er áhersla á hversdagslíf  í nærumhverfi mínu fremur en 

á fortíð eða aðrar framandi slóðir. 

Heimili hversdagsins 

Þegar ég hugsa um heimili hversdagsins koma upp myndir af  „venjulegum“ heimilum 

sem ekki rata á síður arkitektabóka eða -blaða. Ég hugsa um mitt eigið heimili sem er 

sjaldnast eins fínt og það ætti að vera, þar er ekki allt samkvæmt nýjustu tísku en mér 

líkar það yfirleitt ágætlega og finnst oftast gott að vera þar. Hversdagslega heimilið er 

heimilið eins og það er frá degi til dags. Það er hluti af  daglegu lífi. Áhersla í 

híbýlarannsóknum hefur að mati sumra miðast of  mikið við fortíð og framandi 
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slóðir. Mannfræðingarnir Janet Carsten og Stephen Hugh-Jones (1995) telja til dæmis 

mikilvægt að leggja frekari áherslu á rannsóknir á nærumhverfi og samtíma 

rannsakenda. Í bókinni About the House. Lévi-Strauss and Beyond hvetja þau vestræna 

mannfræðinga til frekari rannsókna á hversdagslegum húsum Vesturlandabúa – þau 

hvetja þá semsagt til að tileinka sér hefð þjóðfræðinnar sem miðar að því að skoða 

eigin samtíma og hversdagsleika. Þau segja að hinu hversdagslega í eigin samfélagi sé 

oft tekið sem sjálfsögðum hlut, og meðal margra er þetta enn viðkvæðið, margir 

verða undrandi þegar rannsóknarefni mitt ber á góma og einhverjum kann að finnast 

það hinn mesti óþarfi. Þó samtímaheimilið fái mikla umfjöllun í fjölmiðlum, þar sem 

reglulega er kíkt í heimsókn, teknar myndir og mikið lagt upp úr fagurfræði og 

persónuleika heimilisins, þá hefur ekki borið mikið á fræðilegri umfjöllun um efnið 

hér á landi. 

 Í þjóðfræði er mikilvægi hversdagslegrar tjáningar þó undirstrikað. Fagurfræði 

í daglegu lífi og birtingarmynd þess á heimilinu hefur ratað í lokaritgerðir 

þjóðfræðinema með ýmsum hætti. Dæmi um það er mín eigin BA ritgerð frá 2007 

sem fjallaði um tengsl arkitektúrs og samfélags með því að veita eldhúsum í 

samtímanum athygli og skoða þróun þeirra. Svandís Egilsdóttir (2014) snertir einnig á 

heimilislífi og gestrisni í MA-ritgerð sinni um sófasamfélagið Couchsurfing sem 

gengur út á að fólk bjóði ókunnuga velkomna á heimili sitt og þyggi sjálft gistingu á 

öðrum heimilum. Svandís greinir til að mynda frá áherslunni á afslappað og 

hversdagslegt andrúmsloft sem ríkir, eða á að ríkja í heimsóknunum og gestgjafar 

leggja sig fram við að skapa með margvíslegum hætti.  Einnig ber að nefna BA-ritgerð 

Jóhönnu S. Hannesdóttur (2014) um skreytingar ísskápshurða. Hún beindi sjónum að 

hlutunum sem þangað rata og merkingu þeirra fyrir heimilisfólkið sem notar 

ísskápinn á hverjum degi. Einnig ber að nefna að í Listaháskóla Íslands er unnið 

mikið og gott starf  þar sem aukin áhersla hefur verið lögð á fræðilega umræðu og er 

þjóðfræðin orðin fyrirferðamikil í deild hönnunar og arkitektúr þar sem 

þjóðfræðingar kenna námskeið og leiðbeina lokaritgerðum. 

 Skilningur einstaklinga á hugtakinu heimili byggir að mörgu leyti á hefðum og 

gildum hvers samfélag og á sögulegum skilningi á því hvað heimili felur í sér, en húsin 

eru jafnframt byggð á sama skilningi. Með því að líta til þess hvernig fólk byggir sér 

hús og skoða hvaða augum það lítur heimilið á ólíkum tímum og ólíkum stöðum má 

sjá að hús og heimili eru í öllum tilvikum afurð ákveðinnar menningar og samfélags 
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en ekki náttúruleg fyrirbæri. Hefð er í raun lykilhugtak þegar kemur að heimilinu en 

hefðbundnar hugmyndir um heimilið miðast jafnan við ákveðnar og fastmótaðar 

hugmyndir um hvernig hlutirnir eiga að vera og hvernig samskiptum fólks á að vera 

háttað. Eins og Alan Dundes (1965) segir þá gegna hefðir því hlutverki að binda 

saman hópa. Í sem víðustum skilningi má líta á þá sem tilheyra hinum vestræna heimi 

sem hóp þar sem meðlimir hans deila að ýmsu leyti hugmyndum um hvað felist í 

heimilinu. Innan þessa hóps gætir þó að sjálfsögðu margra og ólíkra grasa. 

 Þeir sem tilheyra tilteknu samfélagi skrifa sig flestir inn í hugmyndir um hið 

hefðbundna og þó allir velti ekki fyrir sér hvaða sófar séu smekklegastir eða hvaða 

litir eru í tísku þá stundina þá eru undirliggjandi hugmyndir um hvað heimili eigi að 

fela í sér að mörgu leyti keimlíkar á meðal flestra íbúa hins vestræna heims (þó 

útfærslurnar geti verið margar). Þrátt fyrir að langanir og þrár geti verið 

einstaklingsbundnar, og þrátt fyrir sterka löngun til að móta híbýli okkar í eigin mynd 

og samkvæmt okkar eigin óskum þá er valið um búsetuform ekki mikið og hönnun 

híbýla takmarkast af  því. Með því að styðjast við hugmyndir slóvenska 

heimspekingsins Slavoj Žižek (2007) um órapláguna velti ég upp nokkrum 

hornsteinum heimilisins. Ég skoða hugmyndir okkar um öryggi, hamingju og ást auk 

þess sem ég greini stefnumót raunveruleika og drauma. Ég skoða þannig hvernig 

ákveðnar tilfinningar og hugmyndir eru markvisst tengdar heimilinu í orðum 

heimildarmanna minna, hvernig þráin eftir hinu fullkomna heimili rekur okkur áfram 

og heldur hagkerfinu uppi. Fjölmiðlar og verslanir eiga þátt í að dreifa þessum 

hugmyndum en ekki síður samskipti manna á milli, heimsóknir þar sem rætt er um 

nýja parketið, málverkið eða stólinn sem var verið að yfirdekkja. Það er vissulega 

mikilvægt að horfa til fortíðar þegar heimilið er skoðað. Eins og skrif  Jürgen 

Habermas (1991) bera vitni um þá lifum við í arfleifð hugmyndafræði frá tímum 

borgarastéttarinnar og hún hefur áhrif  á skilning okkar, vonir og þrár. Í þriðja kafla 

kafa ég nánar í hugmyndafræðina sem heimili samtímans eru lituð af, ég skoða þar 

bakgrunn hennar og dreg saman hvernig hún birtist í upplifun heimildamanna minna 

á heimilinu. 
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Heimili og einstaklingur 

Í hugum margra snýst heimilið að miklum hluta um persónulega upplifun, skynjun og 

tilfinningu. Eitt af  meginmarkmiðum rannsóknarinnar miðar einmitt að því að skoða 

upplifun á heimilinu. Frá sjónarhóli fyrirbærafræði, sem gaumgæfir veru mannsins í 

heiminum, reynslu hans, skynjun og tilfinningar, er upplifun á umhverfinu skoðuð 

innan frá, út frá einstaklingnum, en ekki utan frá með áhorfi. Fyrirbærafræði á rætur 

að rekja til þýska heimspekingsins Edmund Husserl við upphaf  tuttugustu aldar og 

síðar hafa fleiri heimspekingar tekið fræðilega nálgun hans upp á arma sína. Má þar 

helst nefna þýska heimspekinginn Martin Heidegger og síðar franska heimspekinginn 

Maurice Merleau-Ponty (sjá t.d. Moran, 2012). Tilfinningar, hugsanir og líkami renna 

þar saman í eitt og öll túlkun er álitin koma úr okkar eigin reynsluheimi. Öll þekking 

mótast þannig af  sjónarhorni einstaklingsins og upplifun hans af  heiminum (sjá t.d. 

Merleau-Ponty, 2002). Heimilið eða bústaður mannsins er innan fyrirbærafræði álitinn 

mikilvægur staður sem hefur áhrif  á verund hans í heiminum (e. being-in-the-world) 

eins og Heidegger (1971) orðar það. Hann fjallar um þá tilfinningu sem fólgin er í því 

„að dvelja“ eða „búa“ (þ. buan, e. dwelling) en hún er bundin við náin tengsl við 

staðinn og hugsunina, þ.e. að láta sér annt um umhverfi sitt og stað, fólkið sem þar 

athafnar sig og jafnvel dýrin. Heidegger segir það að dvelja, eða búa, sé ekki afleiðing 

þess að byggt (þ. bauen) sé heldur öllu fremur forsenda þess. Efnislegar byggingar eru 

þó nauðsynleg birtingarmynd upplifunarinnar, með því að byggja og búa gefum við 

heiminum sköpulag. Upplifun vellíðunar byggir þannig á því að einstaklingurinn finni 

sér dvalarstað og skapi skel um sjálf  sitt eins og franski fyrirbærafræðingurinn Gaston 

Bachelard (2008) gerir grein fyrir í bókinni Poétique de l'espace. Skynjun og upplifun 

rýmis er þar í aðalhlutverki.  

 Bachelard (2008) segir tilfinningarnar sem umlykja heimilið blandast 

draumum. Orðin sem við notum til að lýsa heimilinu, eins og hreiður, skjól, skel eða 

athvarf, segir hann að feli í sér hugmyndir um öryggi, hlýju og nánd. Í Íslenskri orðabók 

(2007) er orðið heimilislegt skýrt sem eitthvað sem sé notalegt og „minni á heimili“ eins 

og „í skólanum ríkti heimilislegur andi“ og þá er öðrum þræði vísað í þær tilfinningar 

sem staðurinn vekur. Germönsk orð fyrir heima: Heim, ham, heem og hið íslenska 

heima, má rekja til Indó-evrópska orðsins kei sem þýðir að liggja og eitthvað sem er 

kært. Þannig má segja að sifjar orðsins feli í sér staðinn þar sem maður leggst til hvílu 

og er annt um (Hollander, 1991). Í Íslendingasögum koma orðin heima og heimili fyrir 
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víða í merkingunni bústaður, aðsetur eða uppruni. Heimili vísar einmitt í daglegu tali 

til alls þessa; þegar við segjum að við séum heima getum við átt við að fætur okkar 

snerti landið sem við komum frá, við séum stödd í bænum eða húsinu sem við 

ólumst upp í, að við sitjum uppi í sófa á staðnum þar sem við erum búsett núna og 

þar fram eftir götunum. Þegar ég bjó í Frakklandi flaug ég til dæmis „heim“ til Íslands 

í frí og svo flaug ég „heim“ aftur þegar ég fór til baka, frá heimalandinu til míns 

heima.  

 Í bókinni At Home in the World fjallar nýsjálenski mannfræðingurinn Michael 

Jackson (2000) um heimilið út frá fyrirbærafræðilegri nálgun. Hann segir efnislegar 

birtingarmyndir heimilisins um margt ólíkar um heim allan en þó megi greina þar 

sameiginlega þætti. Heima var staður þar sem manneskjunni leið vel, þekkti og fann 

til öryggis eða kunnuglegar aðstæður þar sem hún var jafnvel umkringd fólkinu sínu. 

Heima gat verið tengt landi, búsetu eða átthögum en það gat líka táknað náið 

samband við aðra eins og fjölskyldumeðlimi eða vini. Fyrir suma var heima að finna í 

einhverju sem veitti vellíðan, var skemmtilegt og þeim tamt; þar sem þeir voru á 

heimavelli. Heima er því, eins og Jackson (2000) heldur fram, aðallega mótað af  

tengslum; við fólk, land, hús, áhugamál, starf  og ekki síst fortíð.    

 Fyrirbærafræðin býður upp á athyglisverða nálgun á heimilið. Þátttakendur 

sjálfir, hugmyndir þeirra og upplifun af  heimilinu er dregin fram. Ég leitast einmitt 

við að setja fólkið í forgrunn og gefa því orðið. Skynjun og tilfinningar leika 

veigamikið hlutverk í sköpun heimilisins en það er erfitt að segja nákvæmlega til um 

hvernig og hvers vegna eitthvað lætur okkur líða vel eða illa og hvernig við breytum 

húsi í heimili. Með því að safna saman hugmyndum og upplifun margra einstaklinga 

af  sama fyrirbærinu er markmiðið að fanga það sem er sameiginlegt í túlkun þeirra og 

það leitast ég við að gera í þessari ritgerð. 

 Fyrirbærafræðin hefur verið gagnrýnd fyrir að taka ekki nægilega mikið tillit til 

menningar og samfélags og birtist sú gagnrýni til að mynda í skrifum breska 

menningarfræðingsins Steven Connor (2000) sem þróaði það sem hann kallar 

menningarlega fyrirbærafræði (e. cultural phenomenology) út frá klassískri 

fyrirbærafræði. Þar leggur hann áherslu á mikilvægi þess að skoða áhrif  menningar á 

hvernig fólk upplifir heiminn. Connor segir arf  klassískrar fyrirbærafræði felast í 

áherslunni á hina veraldlegu og líkömnuðu upplifun og á veraldleika allrar tilveru (e. 

the in-the-worldness of  all existence). Við erum með öðrum orðum alltaf  í heiminum 
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og heimurinn er um leið hluti af  okkur. Menninguna verður hins vegar að taka með í 

dæmið, segir Connor, enda er hún hluti af  þessum heimi sem við búum í. Markmið 

Connor með menningarlegri fyrirbærafræði er að auðga skilning á menningunni með 

því að gefa tilfinningalegri og líkamlegri upplifun hennar meiri gaum en 

menningarfræðin á annars vanda til. Connor segir að oft mætti ætla af  skrifum 

menningarfræðinga að upplifun menningar eigi sér stað utan við líkamann. 

Menningin býður upp á það sem Connor kallar sameiginlegar aðstæður til sköpunar 

(e. shared condition of  making). Það sem er menningarlegt er því hvort tveggja í senn 

sameiginlegt (e. shared) og tilbúið (e. made) segir Connor; við sköpum heiminn sýknt 

og heilagt í sameiningu um leið og við upplifum hann. Þess vegna eru hugmyndir um 

heimili svipaðar hjá þeim sem deila sömu menningu en ólíkar meðal þeirra sem gera 

það ekki.  

 Ein af  þeim rannsóknum sem ég heillaðist af  í upphafi var doktorsrannsókn 

danska mannfræðingsins Idu Wentzel Winther (2006a) sem birtist í bókinni 

Hjemlighed: kulturfænomenologiske studier. Hún byggir rannsókn sína á nálgun 

menningarlegrar fyrirbærafræði og tekst á við hversdagsleikann, framandgerir hann og 

bendir á mikilvægi þess að rannsaka eigin samtíma. Viðfangsefni rannsóknarinnar er 

heimilisupplifun barna og þar tekst hún á við hóp sem á sér ekki sterka rödd í 

umræðunni um heimili, en upplifir engu að síður ákveðnar tilfinningar í tengslum við 

það og leggur sig fram við að framkalla þær – til að mynda með því að raða 

umhverfinu upp á ákveðinn máta og koma sér til dæmis fyrir uppi í rúmi með sælgæti 

til að upplifa „heimatilfinningu“ (d. hjemfølelse). Þetta kallar hún að gera sig 

heimakominn (d. hjemme sig, e. to-home-oneself). Winther (2006a) setur hugmyndir 

fyrirbærafræðinga um upplifun heimilisins í samhengi við samfélagið og þá menningu 

sem hún tilheyrir. Hún bendir þannig á að upplifunin bæði endurspeglar og mótar 

samfélagsleg gildi og viðteknar hugmyndir um heimilið. Ég tek mér það til 

fyrirmyndar og máta orð og upplifanir viðmælenda minna við menningarlegt 

samhengi heimilisins og birtingarmyndir þess. 

 „Heimatilfinningin“ var einnig viðfangsefni doktorsritgerðar danska 

landfræðingsins Carsten Schjøtt Philipsen (2013) sem ber einmitt nafnið Hjemfølelse. 

Þar skoðar hann líkt og Winther (2006a) upplifun heimilis frá fyrirbærafræðilegu 

sjónarhorni með sérstakri áherslu á tilfinninguna að „eiga heima“ eða „líða eins og 

heima hjá sér“. Philipsen telur til sjö atriði sem geta skorið úr um hvort fólk upplifi 
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heimilið á jákvæðan máta eða neikvæðan og þar má finna nokkurn samhljóm með 

svörum heimildarmanna minna, íbúa á stúdentagörðum. Í fyrsta lagi nefnir Philipsen 

að rólegheit og afslöppun skipti meginmáli. Annað atriðið er minna áreiti, þegar 

manni líður eins og heima tekur maður minna eftir hlutunum umhverfis mann þar 

sem maður þekkir þá vel fyrir. Hugurinn þarf  ekki að vera stöðugt að meðtaka 

eitthvað nýtt og það eykur ró og styrkir heimatilfinninguna. Í þriðja lagi nefnir hann 

stjórnina yfir eigin umhverfi því ef  við höfum ekki fulla stjórn á einhverju sem tengist 

heimilinu þá spillir það fyrir heimatilfinningunni. Fjárhagslegt öryggi og öryggi 

gagnvart utanaðkomandi ógnum er mikilvægt í því tilliti. Frelsi frá reglum annarra er 

fjórða atriðið sem Philipsen nefnir. Ef  utanaðkomandi reglur hafa bein áhrif  á 

hversdagslíf  fólks getur það haft neikvæð áhrif  á heimilisupplifunina. Í fimmta lagi 

hefur það mikil áhrif  á heimilistilfinninguna að maður upplifi sig velkominn. Sjötta 

atriðið tengist griðastaðnum, að eiga sér afdrep frá skarkala umheimsins. Hann segir 

þó að sumir séu afar einmana og fyrir þá hefur íbúðin ef  til vill ekki sömu merkingu, 

manni getur nefnilega líka liðið eins og heima hjá sér þegar maður er úti á meðal 

fólks. Í sjöunda og síðasta lagi segir Philipsen persónulega muni gegna mikilvægu 

hlutverki í heimatilfinningunni. Í þessari ritgerð má sjá móta fyrir sömu atriðum sem 

hafa áhrif  á upplifun heimilisins á stúdentagörðum en þar hafa reglur um umgengni, 

aðstæður, útlit íbúða og stærð þeirra til dæmis áhrif  á heimatilfinninguna. 

Heimili og athafnir 

Vestrænar hugmyndir um heimilið gera oftar en ekki ráð fyrir að maðurinn sé 

rótfastur, stöðugur og bundinn við einn stað; að honum sé eðlislægt að búa sér 

heimili í húsi. Þrátt fyrir það fela umræður um heimilisrými yfirleitt í sér einhvers 

konar aðskilnað milli húss og heimilis eins og Chiara Briganti og Kathy Mezei, ritstjórar 

greinasafnsins The Domestic Space Reader (2012), benda á. Slíkan aðskilnað má til að 

mynda sjá í athugasemd sem birtist á bloggsíðu Eiðs Svanbergs Guðnasonar sem 

gerir málfar og orðfæri að umtalsefni: 

„Heimili Herberts á uppboð“ segir á forsíðu Eyjarinnar og er þar vitnað í DV 
frétt, sem minnist þó ekkert á að selja eigi heimili umrædds söngvara, heldur 
hús hans. Þessi hugtakaruglingur, um uppboð á heimilum, hefur verið 
fyrirferðarmikill í fjölmiðlaumræðu liðinnar viku. Vitaskuld er heimili fólks 
oftast í húsi, en þótt húsið verði selt hæstbjóðanda, þá flytur heimili þess, sem 
húsið missti, væntanlega eitthvað annað. „Hús er ekki heimili“ segir í 
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gömlum slagara eftir Burt Bacharach (A House is not a Home)  (Eiður 
Svanberg Guðnason, 2010). 

Hús á í þessum skilningi við hið efnislega, byggða húsnæði sem bundið er við 

ákveðinn stað, sem hefur verið byggt úr torfi og steinum, timbri og járni eða steypu 

og gleri. Samkvæmt athugasemdinni er hægt að setja húsið á uppboð og selja það 

undan Herberti en heimilið getur hann flutt með sér og vísar þá frekar til ákveðinna 

tilfinninga, hugmynda, til félagslegrar einingar og tengsla, og ekki síst innbúsins. 

Heimilið er ekki bundið við ákveðna staðsetningu og ekki hægt að selja hæstbjóðanda 

eins og húsið. Alls er líka óvíst hvort nokkur myndi bjóða í heimili Herberts eða vilja 

eignast það, annar en Herbert sjálfur, þó ef  til vill hafi borist boð í húsið. Bandaríski 

heimspekingurinn Robert Ginsberg (1999) leggur málið þannig upp að húsið sé 

staðurinn þar sem við búum. Heimilið sé hinsvegar hvernig við búum. Að hans mati 

felst heimilið í umbreytingu staðarins með lífinu, umbreytingu sem tengir okkur við 

nánasta umhverfi – því heima erum við í essinu okkar. 

 Bandaríski félagsmannfræðingurinn Sherry Ortner (1984) setti fram hugtakið 

athafnakenningar (e. theories of  practice) til að ná utan um ákveðna tegund nálgunar í 

félagsvísindum sem miðar að því að rannsaka athafnir fólks innan ákveðins ramma 

eða kerfis. Áhersla athafnakenninga er að sögn Reckwitz (2002) hvorki á að skýra 

fyrst og fremst einstaklingsbundna hegðan fólks sem líkamnaðra verunda, eins og 

fyrirbærafræðin gerir, né fyrst og fremst á samfélagsgerðina (e. social structure) sem 

það þrífst í. Hann segir áhuga á hversdeginum og athöfnum fólks í daglegu umhverfi 

sameina þá sem taka mið af  athafnakenningum í rannsóknum sínum en 

athafnakenningar miðla á milli einstaklings og samfélags með því að draga fram 

hvernig endurteknar athafnir móta samfélagsgerðina sem aftur mótar einstakar 

athafnir. Þannig skoða ég hvernig heimilið verður til í síendurteknum athöfnum og 

umgengni íbúa, eða notenda, um híbýli sín, en þar gætir hvort tveggja í senn áhrifa 

þess nána og persónulega og líka menningarbundinna hugmynda um hvað heimili feli 

í sér og hvernig sköpun þess eigi að fara fram.   

 Franski félagsfræðingurinn Henri Lefebvre (2001) segir að ekki sé hægt að 

skapa rými en það sé hægt að fylla upp í það með hugsunum okkar og orðum. Hann 

segir jafnframt að hægt sé að lesa það rými sem fyllt hefur verið upp í. Þannig má 

skilja rýmið sem eyðu, eitthvað sem fyrir er, það er blaðið sem við ætlum að skrifa eða 

teikna á, með okkur sjálfum og dótinu okkar. Landfræðingurinn Yi-Fu Tuan (2008) 
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segir að með því að lifa í rýminu breytum við því í stað, við fyllum það merkingu og 

með tímanum fari staðurinn að öðlast ákveðið gildi. Staðurinn er þannig hið 

kunnuglega sem verður til með notkun á meðan rýmið er óþekkt og hefur ekki öðlast 

gildi fyrir okkur. Hlutirnir og fólkið sem fylgir okkur gera hið ókunna rými nýrra 

heimkynna að kunnuglegum stað. 

 Hugtakaparið rými og staður hefur verið notað til að varpa ljósi á tengsl fólks 

við umhverfi þess og það má bera saman við hugtakaparið heimili og hús. Eins og 

breski landfræðingurinn Doreen Massey (1994) bendir á eiga þessi hugtök, rými (e. 

space) og staður (e. place), sér langa sögu og fela í sér margvíslega og margræða 

merkingu. Hún segir að rými geti kallað fram hugmyndir um dauða og óreiðu, 

hugtakið hafi ýmist verið notað til að skýra samstillt kerfi formgerðarstefnu eða hið 

óendanlega. Hið sama segir hún gilda um hugtakið stað en meira samræmi sé þó að 

finna í skilgreiningum þess. Staður minnir á staðsetningu manns, stöðu manns í 

heiminum og oft er talað um heimilið sem stað (e. a place called home).  

 Algengar hugmyndir um stað og rými byggja á aðgreiningu hins kunnuglega 

og þess ókunna, hins smáa og stóra, öryggis og frelsis. Þegar við höfum komið okkur 

fyrir á ákveðnu svæði þá byrjum við að kynnast umhverfinu, áttum okkur á því og 

venjumst því, og ekki nóg með það heldur tengjumst við umhverfinu persónulegum 

böndum eins og Tuan (2008) og Massey (1994) draga fram. Ólíkir einstaklingar geta 

þannig tengst sama umhverfinu ólíkum böndum og búið til ólíka staði í sama rýminu. 

Finnski heimspekingurinn Arto Haapala (2005) segir „staðinn“ (e. place) vera eitthvað 

sem við höfum gert mikilvægt og merkingarbært fyrir okkur sjálf. Hann segir rætur 

okkar tengjast staðnum á beinan hátt þar sem tilvera okkar og lífsmáti ákvarðast af  

tengslunum sem við myndum við staði. Við erum þannig nátengd umhverfinu sem 

við höfum gert að heimili okkar. Heimili er að mati Haapala staðurinn þar sem allt er 

kunnuglegt. Heimili er þar sem við erum við stjórnvölinn, í það minnsta höfum 

eitthvað að segja um útlit þess og skipulag. Við sköpum heimilið og gerþekkjum það. 

 Franski fræðimaðurinn Michel de Certeau (1984) notar hugtökin ráðagerðir 

(fr. strategies) og brögð (fr. tactics) til að varpa ljósi á skapandi notkun rýmis. Til 

nánari skýringar segir de Certeau ráðagerðirnar framleiða og skipuleggja staði en 

brögðin hinsvegar móti þessa staði, hagræði þeim og umbreyti með notkuninni. Með 

þessum hugtökum sýnir hann fram á að notendur hafi ákveðið vald. Þrátt fyrir það er 

notandinn þó alltaf  bundinn af  því sem fyrir er. Brögðin móta ekki sinn eigin stað 
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heldur nota þau staði sem hafa áður verið ráðgerðir og umbreyta þeim um leið. 

Þannig margfalda brögðin staðina og grafa undan einfaldleika ráðagerðarinnar.  4

Brögð íbúa fylla íbúðina af  merkingu sem ekki var endilega fyrirséð. Þetta er 

sérstaklega áþreifanlegt í samhengi stúdentagarða þar sem Félagsstofnun stúdenta á 

og rekur íbúðirnar, ræður arkitekta og verktaka, setur reglur um umgengni og tekur 

ákvörðun um allar breytingar.  

 Kenningar de Certeau (1984) nota ég til að beina sjónum að athöfnum 

íbúanna sem hafa ákveðið vald yfir þeirri merkingu sem þeir leggja í umhverfið og því 

heimilisrými sem þeir skapa innan veggja húsnæðisins. Þetta er umbreyting húss í 

heimili, samspil húsnæðisins og þeirra sem búa í því. Í anda de Certeau mætti segja að 

arkitektúr stýri mannlegri tilveru inn í ákveðið form en hversdagslífið brjóti af  sér 

þessa hlekki að nokkru leyti. Brögðin felast einnig í að gera sig heimakominn eða „to 

home oneself“ eins og Winther (2006b) kemst að orði. Það er að skapa sér stað í 

rýminu og gera það kunnuglegt. Þetta gerist ekki aðeins á heimilinu sjálfu, heldur á 

fleiri stöðum þar sem dvalið er um stund. Winther segir þetta mikilvæga hæfni þar 

sem hugmyndir um eitt heimili eru ekki eins ráðandi lengur, fólk á heima víða, það er 

á faraldsfæti og dvelur löngum stundum annars staðar en á hinu eiginlega heimili. 

 Segja má að athafnakenningar bregðist við strúktúralisma sem Doreen Massey 

(1994) hefur bent á að feli í sér frystingu augnablika, eins og tekin væri mynd af  húsi á 

einu tilteknu andartaki. Sú mynd nær ekki að fanga hið lifandi ferli byggingarinnar 

sem ég leitast við að skoða. Franski félags- og mannfræðingurinn Bruno Latour og 

búlgarski mannfræðingurinn Albena Yaneva (2008) segja mikilvægt að skoða 

arkitektúr frá þessu sjónarhorni en algengt er að álíta byggingar staðnaðar og 

stöðugar; festar á glansandi ljósmyndapappír, eða strikaðar í línur tvívíðrar teikningar. 

Þau segja að í arkitektúr sé húsið er ekki alltaf  skoðað í samhengi við heimilið, 

byggingin standi gjarnan sem listaverk frekar en nytjavara, jafnvel þó Le Corbusier 

(1977) hafi hamrað á því að hús væri „vél til að búa í“. Latour og Yaneva (2008) 

benda jafnframt á að byggingar eru á stöðugri hreyfingu. Hreyfanleiki þeirra er hins 

 Þess ber að geta að skilgreiningar á hugtökunum rými og staður geta verið ólíkar og stundum í andstöðu 4

hver við aðra. Skilgreining Michel de Certeau á rými (space) og stað (place) er til að mynda öfug við 
skilgreiningu Tuan (2008). Á meðan de Certeau myndi segja að húsið væri staður og heimilið rými myndi 
Tuan segja að húsið væri rými og heimilið staður. Skilgreiningar þeirra sem fjallað hafa um rými og stað eru 
ekki alltaf  í samræmi hver við aðra og því verður hver og einn að hlusta á sína eigin sannfæringu varðandi 
skilning á þeim. Mér er tamast að nota hugtökin eins og Tuan gerir, fyrir mér er staður því hið þekkta á 
meðan rýmið er hið ókunnuga. Staðurinn er lítill og afmarkaður í mínum huga og rýmið stórt og 
ótakmarkað. Það er í þessum skilningi sem ég nota hugtökin í ritgerðinni.
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vegar ekki alltaf  augljós. Við nánari skoðun verður flestum ljóst að byggingar eru ekki 

kyrrir hlutir (e. static object) heldur hreyfanlegt verkefni (e. moving project), ekki 

aðeins á meðan byggingu stendur; þegar byggingu er lokið heldur verkefnið áfram 

áfram, byggingin eldist og tærist, henni er umbreytt af  notendum og öllu því sem 

gerist innan hennar og utan. Byggingar verða til í huganum áður en þær rata á blað og 

verða svo loks að efnislegum veruleika einstaklinga sem fylla upp í rýmið með eigum 

sínum, líkömum og hreyfingu, og gera það að heimili.  

 Athafnakenningar fela í sér aukna hreyfingu þar sem við horfum ekki lengur á 

heimilið sem óhlutbundið hugtak eða kyrralífsmynd heldur sem ferli. Notendur öðlast 

þar meira vald, þeir stjórnast ekki af  stóru og ósýnilegu afli – samfélagsgerðinni, er 

ekki lýst sem þrælum aðstæðna. Skilyrðin sem einstaklingurinn vex upp í og sá stakkur 

sem honum er sniðinn er þó ekki undanskilinn. Sköpun heimilisins er ekki afleiðing 

einhvers eins heldur ólíkra þátta sem tengjast og skapa það andrúmsloft sem íbúinn 

óskar, heimilið er á stöðugri hreyfingu og það er endurskapað á hverjum degi. „Hver 

veit nema óhagganleiki hlutanna sem umlykja okkur sé kominn til af  fullvissu okkar 

sjálfra um að þeir séu allir þar sem þeir eru séðir, af  kyrrstöðu hugsunar okkar 

andspænis þeim“ eins og franski rithöfundurinn Marcel Proust (1997:23) skrifaði.   

 Það sem Latour og Yaneva (2008) segja að sé verkefni kýs ég að kalla atburð. Ég 

lít á heimilið sem hægfara atburð eins Barbara Kirshenblatt-Gimblett (2012) gerir í 

umfjöllun sinni um menningararf  og vísar þar í breska heimspekinginn Stanley 

Eveling sem sagði atburði vera hraða hluti og hluti vera hæga atburði (í: Young, 

1987). Hlutir eru í þessum skilningi ekki fastar heldur atburðir, þeir gerast – 

umbreytast og hreyfast. Hið sama má segja um heimilið sem er hreyfanlegt efnislegt 

fyrirbæri, það er í sífelldri verðandi og stöðugu sköpunarferli sem bæði er meðvitað 

og ómeðvitað, markvisst og ómarkvisst. Sköpun og sviðsetning heimilisins er ferli 

sem tekur tíma og stöðugt þarf  að vinna að allt frá því að flutt er inn. Það krefst eins 

og sjá má á ofantöldu svolítils umstangs og jafnvel innkaupa, hvort heldur sem er í 

upphafi búsetunnar eða í hversdeginum. Ferlið virðist ekki eiga sér ákveðin 

lokapunkt. Þegar ég flutti til dæmis inn í nýja íbúð í haust fann ég mig knúna til að 

heimsækja Ikea og ýmsa nytjamarkaði í leit að góðri mottu, nýjum diskum eða bara 

einhverju því mér fannst flutningurinn krefjast innkaupa. Nýtt samhengi þurfti aðra 

leikmuni. Á sama tíma fór ég með ósköpin öll af  hlutum og húsgögnum sem ég kærði 

mig ekki um á nýja staðnum í nytjagám. Þetta einskorðast svo ekki við flutninga á 
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milli staða. Ég breyti reglulega til á mínu heimili, skipti út notuðum húsgögnum fyrir 

önnur notuð húsgögn, sanka að mér diskum og glösum, kertastjökum og bókum eða 

færi eigur mínar til og frá. Ég er stöðugt að leita að bestu uppröðuninni, og yfirleitt er 

hún best þangað til hún er það ekki lengur. Þá breyti ég aftur.  

  Hreyfanleiki heimilisins hefur orðið að miðdepli rannsóknarinnar. Heimilið  

verður til í ferli athafna og á það jafnt við um heimili á stúdentagörðum sem önnur. 

Ég reyni því að komast handan hugmyndarinnar um rótfestu heimilisins og skoða 

hvernig heimilið er ekki bundið við ákveðinn stað heldur tekur íbúinn það með sér 

hvert sem hann fer. Heimilið tekur svo á sig ólíka mynd eftir aðstæðum og umhverfi. 

Frá degi til dags er heimilið líka á sífelldri hreyfingu, glös eru hrein uppi í skáp, fyllast 

af  mjólk, fara frá ísskápnum á eldhúsborðið, enda svo óhrein í vaskinum áður en þau 

hefja aðra hringferð með ýmsum tilbrigðum, fyllast til dæmis af  viskí í mjólkur stað, 

fara á sófaborðið fremur en í eldhúsið og svo framvegis. Fötin okkar liggja ýmist 

samanbrotin inni í skáp, hanga á okkur eða kúldrast í þvottakörfu eða á gólfi. 

Húsgögnum er raðað til og frá, bækur ferðast frá bókahillum yfir á náttborð og 

stundum inn á klósett. Athafnir okkar í rýminu gera það hreyfanlegt, athafnirnar skilja 

eftir sig ummerki. Heimilisumhverfið er þannig alltaf  hreyfanlegt upp að vissu marki, 

sumir raða húsgögnum upp í eitt skipti fyrir öll á meðan aðrir breyta uppröðun 

reglulega og svo eru það allir litlu hlutirnir sem fylgja daglegu lífi, rykið sem dreifir úr 

sér, handklæðin á baðherbergisgólfinu, tómu mjólkurfernurnar við vaskinn og svo 

framvegis. 

Heimili og hlutir 

Hlutirnir sem rata inn á heimilið eiga mikilvægan þátt í mótun þess ekki síður en 

fólkið sem býr þar. Þeir eru leikmunirnir sem senda alls kyns skilaboð og gera athafnir 

kleifar. Það má segja að sjálfsmyndin verði til þegar við beitum brögðum á 

undirliggjandi ráðagerðir, það er þegar við setjum mark okkar á það sem við fáum í 

hendurnar. Til dæmis þegar stúdentinn stillir upp eigin búslóð í íbúð sem er í eigu 

Félagstofnunar stúdenta. Sjálfsmyndin er mikilvægur hluti heimilissköpunar og þess 

sér merki í svörum heimildamanna minna. Í tveimur síðustu köflum ritgerðarinnar, 

sem annars vegar fjalla um sviðsetningu heimilisins í upphafi og hins vegar um hlutina 

sem íbúarnir taka með sér frá einum stað á annan, skoða ég sjálfsmyndina nánar. 
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 Með vísan í ástralska félagsfræðinginn Ian Woodward (2001) sýni ég fram á að 

í heimilisrýminu móti einstaklingar umhverfið vissulega eftir eigin óskum og smekk til 

að tjá sjálfsmynd sína út á við, í takt við ríkjandi gildi samfélagsins. Heimilið er 

aukinheldur vettvangur þar sem einstaklingurinn varðveitir tengsl sín við aðra og 

minningar í hlutunum. Þannig mótar einstaklingurinn sína innri sjálfsmynd og 

staðfestir hana fyrir sjálfum sér. Breski félagsmannfræðingurinn Alison Clarke (2001) 

tekur í sama streng og segir að með neyslu og kaupum á hlutum inn á heimilið 

endurframleiði fólk ríkjandi hugmyndir um hvernig hið fullkomna heimili eigi að vera. 

En hún segir að mikilvægur þáttur í þessari neyslu til heimilisins sé gegnumgangandi 

ferli þar sem einstaklingurinn gerir upp við sig, aftur og aftur, hver hann er, hverjum 

hann tengist og hvernig hann telji hið fullkomna heimili vera. Hún segir fólk með 

þessu móta ákveðið samtal við samfélagið og hina ákjósanlegu ímynd þess og 

staðfesti sjálfsmynd íbúans inn á við og þannig fá hlutirnir merkingu. Einstaklingur og 

samfélag eiga því í stöðugu díalektísku sambandi í gegnum hlutina.  

 Breski mannfræðingurinn Daniel Miller (1987) telur hluti búa yfir ákveðinni 

auðmýkt (e. humility of  things), þeir hafi rödd sem segir okkur hvað við eigum að 

gera og hvernig eigi að nota þá. Ómeðvitað stýra hlutirnir því upplifun okkar og 

athöfnum. Húsgögn og hlutir eru í þessum skilningi beinlínis þátttakendur í 

heimilislífinu. Umhverfi okkar er skipulagt, það er uppfullt af  mannvirkjum af  öllum 

stærðum og gerðum, fullt af  hlutum sem við leggjum merkingu í og hafa áhrif  á 

hegðun okkar og líðan. Atbeini hluta felur ekki aðeins í sér þátttöku heldur bein áhrif  

á daglegt líf. Miller (2010) setur spurningamerki við að líta á hluti sem andstæðu fólks, 

þar sem hlutir eru viðföng og fólkið gerendur, því rétt eins og fólkið mótar hluti móta 

hlutirnir líka fólkið. 

 Í hug- og félagsvísindum vísar hugtakið atbeini eða gerendahæfni (e. agency) 

til getu manneskjunnar til að gera eitthvað að eigin undirlagi. Samkvæmt Anthony 

Giddens (1985) er gerandi (e. agent) einstaklingur sem hefur vald til að hegða sér á 

ákveðinn máta, vald til að taka ákvörðun um að skipta sér af  eða ekki og ekki síst vald 

til umbreytinga. Giddens segir allar manneskjur vera gerendur en hefur líka orð á því 

að allir gerendur séu ekki endilega manneskjur. Í hugtakinu felst að fólk hafi ákveðna 

meðvitund um hegðan sína þó það geri sér ekki endilega nákvæmlega í hugarlund 

hverjar afleiðingarnar verða. Þannig er ekki alltaf  eða endilega um fullkomlega 

meðvitaðan ásetning að ræða. Með því að tala um atbeina hluta (e. material agency)  er 
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hlustað eftir því hvað hlutirnir hafi að segja og meira er gert úr áhrifum þeirra á líf  

fólks og umhverfi. Markmiðið með notkun hugtaksins er að frelsa okkur fólkið úr 

viðjum þess að hugsa um dauða hluti sem óvirka og viðurkenna þess í stað áhrif  

þeirra eins og Martin Holbraad (2011) leggur áherslu á í greininni „Can the Thing 

Speak?“. Með þessa hugmynd að leiðarljósi skoða ég hvernig það sem oft er talið 

huglægt, eins og tengsl við annað fólk, persónuleiki og sjálfsmynd, fær á sig efnislega 

mynd og er þannig hlutlægt líka, og ekki síður hvernig hlutirnir koma tengslunum á, 

halda þeim við, gera athafnir mögulegar og stuðla að upplifun „heima-

tilfinningarinnar“.   

Heimili í heildrænu samhengi  

Í ljósi þess að ég hef  farið um nokkuð víðan völl í kennilegri nálgun á verkefnið enda 

ég kaflann á umræðu um mikilvægi þess að skoða heimilið á stúdentagörðum frá 

ólíkum sjónarhornum. Fólk upplifir heimili sitt á mjög margbreytilegan hátt og inn í 

það fléttast margir ólíkir þættir. Í kenningu sinni um gerendanet (e. Actor Network 

Theory (ANT)) setur félagsfræðingurinn Bruno Latour (1991) alla við sama borð; 

fólk, dýr og hlutir eru þar jafngildir þátttakendur, hlutar af  netkerfi. Í kenningunni 

felst meðal annars að eiginleikar hluta nái út fyrir þá sjálfa og séu partur af  stærra 

samhengi. Bruno Latour, Michel Callon, Madeleine Akrich og fleiri eru meðal þeirra 

sem mótuðu gerendanetskenninguna upphaflega til þess að útskýra vísindi. Ólíkt 

öðrum kenningum um vísindi lögðu þau upp með að „sannleikurinn“ sem vísindin 

bera á borð verði til í tengslum við hið efnislega í umhverfinu; meðal annars við 

tilraunastofur, aðferðir og tæki sem notuð voru til að komast að niðurstöðu og að allt 

hafi þetta áhrif  hvert á annað. Sannleikur vísindanna er þannig álitinn afleiða 

margbrotinna kerfa og tengsla gerenda (e. actant), það er að segja fólks, hluta og 

umhverfis (Latour, 1991). Ferðamálafræðingurinn Gunnar Þór Jóhannesson (2012) 

hefur þýtt hugtakið sem gerendanetskenningu og bendir á að ekki sé beinlínis um að 

ræða heildstæða kenningu heldur fremur aðferðafræði sem hægt er að sækja í og nýta 

sér við rannsóknir.  

 Heimilið verður til í neti ólíkra þráða, það er flókið fyrirbæri og illskiljanlegt sé 

ekki tekið mið af  hinum margslungna vefnaði. Þegar við sköpum heimili gerum við 

það undir ákveðnum kringumstæðum, byggingarnar sem við flytjum inn í fáum við í 
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arf  frá fyrri kynslóðum, steypumót verktakans segja til um hvernig nýbyggingar 

verða, straumar og stefnur erlendis frá eiga einnig þátt í því efnislega umhverfi sem 

stendur okkur til boða, byggingarreglugerðir, hefðir og hugmyndafræði hafa til dæmis 

áhrif  á hvaða rými er að finna í húsunum okkar (eldhús, baðherbergi, svefnherbergi, 

stofa o.s.frv.) og hvernig við röðum inn í þau. Þrátt fyrir allt þetta sem mótar og hefur 

áhrif  á heimili okkar, þá fer þar einnig fram ákveðið val og sköpun. Það má kannski 

líkja heimilinu við málverk á striga. Málverkið er ekki alltaf  framúrstefnulegt, 

stundum er aðeins um eftirlíkingu að ræða, stundum eru þau afar persónuleg og 

óvanaleg. Málverkið verður þó ekki til úr engu, það verður ekki til í höfði 

listamannsins heldur þegar hann mundar pensilinn. Ramminn, striginn, litirnir, 

hugmynd og val höfundar á samsetningunni og framkvæmdin framkallar listaverkið.     
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3. RANNSÓKNIN 

Rannsóknin snýr eins og áður segir að því að skoða hvernig íbúar á stúdentagörðum 

upplifa og skapa heimili sitt og rannsóknarspurningin er: Hvernig verður heimili íbúa á 

stúdentagörðum til? Um er að ræða eigindlega rannsókn sem byggir á grunni 

fyrirbærafræði og félagslegrar mótunarhyggju (e. social constructionism) þar sem 

gengið er út frá því að félagslegur veruleiki fólks sé menningarlega mótaður. 

Þjóðfræði skrifar sig að langmestu leyti inn í eigindlega rannsóknarhefð og leggur sig 

gjarnan fram við að rannsaka það sem lendir á jaðrinum og að fanga og skýra 

upplifun, merkingu og túlkun fólks á hinum ýmsu fyrirbærum. Þar sem eigindleg 

nálgun miðar að því að skoða viðfangsefnið innan frá, það er frá sjónarhóli þeirra 

sem verið er að rannsaka, er hún vel til þess fallin að rannsaka fagurfræði 

hversdagsins, athafnir og sköpun daglegs lífs eins og tíðkast í þjóðfræði. 

 Í eigindlegri nálgun er viðfangsefnið skoðað heildstætt og vettvangurinn settur 

í samhengi við einstaklinginn (Bogdan og Taylor, 1975). Það getur verið erfitt að 

skýra eigindlega aðferðarfræði með einföldum hætti eins og W. James Potter (2013) 

bendir á. Hann segir eigindlegar rannsóknaraðferðir fremur í líkingu við villtan garð 

en slétt tún. Þeim megi líkja við hæðótt landslag þar sem finna má fjölda 

plöntutegunda af  öllum stærðum og gerðum. Sumar eru eins og risafura, tignarlegar, 

harðgerar og tímalausar, á meðan aðrar eru líkari orkídeum, viðkvæmar og framandi. 

Eigindlegi rannsóknargarðurinn er þéttvaxinn ólíkum aðferðum, þar getur maður 

orðið svolítið villtur og trylltur, en líka skemmtilegur og skapandi.  

 Potter (2013) leggur áherslu á að rannsakandinn sjálfur móti eigin nálgun við 

efnið og rannsóknina, um er að ræða nálgun eða sjónarhorn sem er notað til að skoða 

ákveðin fyrirbæri, fá góða innsýn í þau og miðla til annarra með samræðu við 

kenningar. Áður en stigið er inn í garðinn veit rannsakandinn nokkurn veginn hvert 

hann er að fara, en hann veit ekki hvert kræklóttir stígarnir munu leiða hann. 

Einhverjir þeirra eru hellulagðir, breiðir og aðgengilegir en aðrir eru troðningar sem 

koma ekki í ljós fyrr en haldið hefur verið af  stað. Hvort sem við áttum okkur á því 

eða ekki þá komum við inn í rannsóknina með ýmislegt í farteskinu, við erum lituð af  
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hugmyndum okkar og heimspekilegum vangaveltum, við erum mótuð af  þeirri leið 

sem við höfum farið í gegnum menntakerfið, bókunum sem við höfum lesið, fólkinu 

sem við höfum talað við, námskeiðunum sem við höfum tekið og svo framvegis. Í 

eigindlegum rannsóknum er lögð mikil áhersla á að rannsakandinn geri sér grein fyrir 

eigin áhrifavöldum og átti sig á því hvernig þeir hafi mótað rannsóknina, og að hann 

geri grein fyrir því í skrifunum (Potter, 2013). Þó rannsakandinn temji sér ávallt 

ákveðna hlutlægni þá er geta hans til að vera algerlega hlutlægur og óháður 

takmörkuð. 

 Eigindlegar rannsóknir byggja á aðleiðslu þar sem rannsóknaspurningin er 

opin og rannsakandinn þróar og mótar tilgátur sínar og túlkun út frá efninu sem hann 

safnar, í stað afleiðslu þar sem fyrirfram er sett fram tilgáta eða kenning sem svo er 

hrakin eða staðfest. Ekki er hægt að alhæfa út frá niðurstöðum eigindlegra rannsókna 

en þær miða þó að því að safna saman hugmyndum og upplifun margra einstaklinga á 

sama fyrirbærinu og ná því fram sem er sameiginlegt í túlkun þessara fyrirbæra og 

gefa þannig ákveðna innsýn í fyrirbærið (Esterberg, 2002). Í félagsvísindum er einnig 

notast við það sem kallast megindlegar aðferðir. Creswell (2003) bendir þó á að 

eigindlegar og megindlegar aðferðir eigi ekki að setja upp á móti hvor annarri og 

raunar sæki flestar rannsóknir á mið beggja. Sumar rannsóknir hallast þó meira að 

eigindlegri nálgun á meðan aðrar hallast fremur að megindlegri. Í mínu tilfelli er sú 

fyrrnefnda ríkjandi. Eigindlegu gögnin draga fram það sem einstaklingarnir sjálfir 

hafa fram að færa, hvaða afstöðu þeir hafa til heimilisins og upplifun þeirra af  því. 

Sem dæmi um rannsóknir sem hefur hina megindlegu nálgun að leiðarljósi eru 

þjónustukannanir sem Félagsstofnun stúdenta framkvæmir reglulega og er ætlað er að 

kanna viðhorf  til búsetu á Stúdentagörðum. Þjónustukönnunin dregur fram tölulegar 

upplýsingar á víðum grunni og spyr spurninga sem snúa að verksviðum 

stofnunarinnar. Þátttakendur fá þar fyrirfram ákveðna svarmöguleika og þar fellur 

ýmislegt á milli. Með eigindlegri aðferð skoða ég það sem liggur að baki tölulegum 

upplýsingum sem fást með megindlegum rannsóknum. Ég skoða hið ómælanlega og 

tel þannig ekki fram hversu mörgum finnst gott að búa á stúdentagörðum heldur dreg 

fram hvers vegna, ég kasta ekki tölu á hversu margar ljósmyndir er að finna á veggjum 

stúdenta en reyni að varpa ljósi á mikilvægi þeirra og skoða hvað í þeim felst.  
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Hópurinn 

Íbúðir á stúdentagörðum Félagsstofnunar stúdenta standa aðeins til boða þeim er 

stunda nám við Háskóla Íslands: 

Garðvist geta þeir einir hlotið sem stunda reglulegt nám við Háskóla Íslands, 
sýna eðlilega námsframvindu og lofa að hlýða þeim reglum og fyrirmælum 
sem gilda á Stúdentagörðum (FS Stúdentagarðar, 2014). 

Hópurinn er fjölbreyttur og aldursbilið nokkuð breytt. Alls fengu 792 íbúar sent boð 

um þátttöku í rannsókninni vorið 2012 og voru þeir á aldrinum 19-53 ára, 

meirihlutinn var þó á aldrinum 20-35 ára (sjá mynd 1). Í hópnum er því að finna bæði 

unga einstaklinga sem eru að flytja úr foreldrahúsum, eldri einstaklinga sem hafa lengi 

búið einir eða nýlega gengið í gegnum skilnað og fjölskyldufólk. Íbúðagerðir á 

Stúdentagörðum FS rúma ólíkar fjölskyldugerðir, námsmaður getur eftir aðstæðum 

fengið úthlutað einstaklingsíbúð eða herbergi, paríbúð og fjölskylduíbúð. 

Íbúarnir flokkast nokkurn veginn í þrjá hópa sem fylgja íbúðagerðinni: einstaklingar, 

pör og fjölskyldur. Að einhverju leyti má greina ólík viðhorf  til búsetunnar milli 

þessara hópa. Hjá öllum markast búsetan á stúdentagörðum af  tímabilinu sem íbúinn, 

eða maki hans í tilfelli fjölskyldufólks, er í námi og þegar því lýkur tekur við annað 

tímabil í lífi íbúans, á öðrum stað. Tímabilið sem stúdentinn býr á görðum hefur 

fyrirséðan lokapunkt og miðast við lengd náms, þriggja ára BA nám gefur þannig leyfi 
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til þriggja ára búsetu og við það getur bæst framhaldsnám. Íbúi má þó að hámarki 

dvelja sex ár á görðunum að því tilskyldu að hann stundi nám allan þann tíma (FS 

Stúdentagarðar, 2014). 

 Hópurinn sem byggir stúdentagarða er í raun ekki frábrugðinn fólki sem er að 

byrja að búa og því er mikilvægt að rannsaka híbýli stúdenta sem heimili en ekki 

aðeins tímabundið aðsetur. Ungt fólk er til að mynda hópur þar sem sameiginlegir 

þættir móta upplifun heimilisins, námsmenn gætu því líka talist sérstakur hópur sem 

hefur líkar þarfir og væntingar. Íbúar stúdentagarða eiga margt sameiginlegt en þó er 

mikil fjölbreytni innan hópsins sem hefur í för með sér fjölbreytilega upplifun 

heimilis á stúdentagörðum en námsmannalífið og tímabundið eðli búsetunnar hefur 

engu að síður áhrif  á upplifun íbúa á heimilinu. Judith Thomsen (2008) sem 

rannsakaði upplifun norskra stúdenta af  stúdentaíbúðum þar í landi segir ytri 

aðstæður ráða miklu um sköpun og upplifun heimilisins. David Clapham (2002) notar 

hugtakið híbýlaferil (e. housing pathway) yfir það hvernig lífsferill (e. life pathway) 

einstaklinga mótar heimilisgerð (e. household forms), þarfir og upplifun þeirra á 

híbýlum sínum. Með því að tala um feril vísar Clapham einnig til hreyfanleika 

heimilisins og þess að það er síður en svo rótgróið og bundið við einn stað. Sú 

hugsun kemur heim og saman við hugmyndina um heimilið sem ferli eða atburð eins 

og ég nálgast heimilið. Við förum ekki aðeins frá einum stað til annars, erum ekki 

aðeins á hreyfingu í rúmi heldur líka í tíma. Jafnvel þó við færumst ekki úr stað erum 

við á stöðugri ferð inn í nýja veruleika, hvern dag upplifum við á nýjan hátt og á 

hverju ári sem líður breytist einhvað, börn fæðast, skipt er um starf, nám er hafið eða 

því lokið.  

 Mikilvægt er að taka tillit til þess að upplifun fólks af  heimili sínu, væntingar 

þess til þess og efnisleg birtingarmynd er ekki einsleit, jafnvel þó þeir sem tilheyra 

sama samfélagi hafi svipaðar hugmyndir um heimilið. Upplifun heimilisins litast 

einnig af  tímabilum og þeim verkefnum sem tilheyra og hún er breytileg, til að mynda 

eftir því hvort einstaklingar stundi nám, séu að flytja inn með nýjum maka, slíti 

sambúð eða eignist börn. Þó flestir heimildamanna minna hafi orð á að þeim þyki 

gott að búa á stúdentagörðum eru margir sem líta ekki á íbúðina sem heimili sitt. 

Margir líta á hana sem tímabundna búsetu, stoppistöð á leið eitthvert annað. Aðrir 

taka ákvörðun um gera íbúðina að heimili sínu strax frá byrjun, sama hversu langt eða 
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stutt stopp er í vændum. Þó allir hafi þessir íbúar þak yfir höfuðið er upplifun þeirra 

af  húsakynnunum ólík.  

Gögnin  

Hryggjarstykkið í gagnaöflun fyrir þessa rannsókn er eigindleg spurningaskrá sem 

send var út rafrænt, á íslensku og ensku, til íbúa stúdentagarða FS í samstarfi við 

þjóðháttasafn Þjóðminjasafns Íslands í apríl 2012. Um er að ræða skrá 116 sem ber 

nafnið: Hvernig er að búa á stúdentagörðum? Heimtur á svörum við skrám þjóðháttasafns 

eiga það til að vera dræmar enda krefjast þær mikils af  þátttakendum. Til að hvetja til 

þátttöku styrkti Félagsstofnun Stúdenta verkefnið með 70 þúsund króna lækkun á 

leigu til handa einum heppnum þátttakanda sem var valinn af  handahófi úr vel 

unnum svörum. Tel ég slíka gulrót hafa virkað sem skyldi, 792 skráðir íbúar fengu 

senda spurningaskrá og upp úr krafsinu fengust um 116 svör og hátt í 1000 myndir, 

þykir það góð svörun þar sem um er að ræða tímafreka og krefjandi spurningaskrá 

sem þarfnast töluverðrar fyrirhafnar. Svörin voru vitaskuld af  mismunandi gæðum en 

flest voru þau unnin af  natni og mörg hver voru afburða vönduð. Allir íbúar 

stúdentagarða sem samþykktu að taka þátt fengu senda spurningaskrá í tölvupósti, 

heimildarfólkið býr því ýmist í einstaklingsíbúðum, paríbúðum eða fjölskylduíbúðum 

sem eru 2-3 herbergja. Fjölbreytnin er því nokkur í aðstæðum heimildarmanna og 

þótti mér áhugavert að skoða ólíka upplifun fólks af  heimili í svipuðum aðstæðum. 

Að auki bý ég að eigin reynslu af  búsetu á stúdentagörðum, hversdagslegum 

vangaveltum vina og nágranna og samfélagi þar sem heimilið er hluti af  daglegri 

umræðu á opinberum vettvangi, vísanir í það er að finna í auglýsingum, dagblöðum, 

tímaritum og á internetinu. 

Spurningaskrá 

Spurningarnar í skránni byggðu að hluta til á tveimur um það bil tveggja tíma 

undirbúningsviðtölum sem ég tók veturinn 2011-2012 auk þess sem ég tók nokkur 

óformleg viðtöl við kunningja sem búsettir voru á stúdentagörðum, fjölskyldufólk, 

pör og einhleypa, til að skerpa á spurningum og prófa þær. Fyrsti viðmælandi minn 

var 29 ára kona sem búsett var í eigin húsnæði, nýlegu einbýlishúsi, ásamt fjölskyldu 

sinni. Þegar ég tók fyrsta viðtalið hafði ég ekki afmarkað efnið við stúdentagarða og 

ætlaði að skoða heimilið í mun víðara samhengi. Annað viðtalið tók ég við 28 ára 
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konu sem búsett var á stúdentagörðum ásamt tveggja ára gömlum syni sínum. Við 

úrvinnslu á því viðtali fékk ég þá hugmynd að einskorða mig við stúdentagarða. 

 Í spurningaskránni var fyrst og fremst spurt um reynslu íbúa af  búsetunni og 

samsetningu heimila þeirra; hvaða munir og húsgögn rötuðu inn á þau; hvernig 

íbúarnir mótuðu og stunduðu heimilið í daglegu lífi.  Í leiðbeiningum sem fylgdu 5

skránni úr hlaði var lögð áhersla á að framlögum væri tekið fagnandi og ekkert þætti 

ómerkilegt í þessu samhengi, að þetta væri ekki keppni um besta pennann og bent á 

að aðrar upplýsingar og ýmis fróðleikur sem tengist efninu mætti gjarnan fljóta með. 

 Með því að notast við spurningaskrá sem þessa skrifa ég mig í hefð 

þjóðfræðasöfnunar en frá upphafi 20. aldar hafa viðlíka spurningaskrár verið notaðar 

til gagnaöflunar. Á vegum Nordiska Museet, sem Artur Hazelius setti á fót árið 1873 í 

Svíþjóð, var í fyrsta skipti send út spurningaskrá árið 1905 þar sem spurt var um siði 

og hefðir tengdar jólum. Til ársins 1928 voru sendar út fleiri skrár með nokkuð 

óreglulegu millibili en síðan þá hafa verið sendar út skrár reglulega. Árið 2007 hafði 

safnið sent út nærri 500 spurningaskrár og um 60 þúsund svör höfðu borist, svör sem 

þekja um 350 þúsund handskrifaðar eða vélritaðar A4 blaðsíður (Klein, 2007). Kostir 

við notkun spurningaskráa við gagnaöflun eru að þannig er hægt að safna saman 

mörgum ítarlegum svörum við spurningum um afmörkuð viðfangsefni og ná til 

margra heimildarmanna án þess að kosta miklu til eins og norski þjóðfræðingurinn 

Anna Helene Tobiassen (1988) bendir á. Efnið sem safnast saman með þessum hætti 

getur því veitt góða yfirsýn. 

 Ástæðu þess að ég notast við spurningaskrár við gagnaöflun fyrir þessa 

rannsókn má rekja til umræðufundar sem Þjóðminjasafn Íslands stóð fyrir ásamt 

Hönnunarsafni Íslands og námsbraut í arkitektúr í Listaháskóla Íslands í október 

2011. Á fundinum var fjallað um spurningaskrá sem unnin var í samstarfi 

þjóðháttasafns og Sigurðar Gylfa Magnússonar undir yfirskriftinni Híbýli, húsbúnaður 

og hversdagslíf  og tilefni fundarins var að ræða framhald rannsókna á þessu sviði og 

möguleikann á að senda út röð spurningaskráa um tengd efni. Lagt var upp með að 

koma á fót samræðu við fræðasamfélagið og stuðla að söfnun heimilda sem gætu nýst 

til rannsókna. Á fundinum var rætt um möguleika sem fólgnir eru í notkun 

spurningaskráa og skoðað hvernig nýta mætti slíka heimildaöflun betur. Mér þótti 

þetta kjörið tækifæri til að prófa mig áfram með fjölbreyttari leiðir til gagnaöflunar og 

 Spurningaskráin fylgir með í viðauka5
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sá mikla möguleika fólgna í því að fá upplýsingar frá stærri hópi en ég hefði fengið 

með viðtölum.  

 Ógrynni af  efni hefur verið safnað með þessum hætti og má líkja 

þjóðháttasafninu við fjársjóðskistu sem svo sannarlega þarfnast nánari skoðunar. Eins 

og fyrr segir var áherslan í söfnun þjóðfræðiefnis með þessum hætti upphaflega á 

þekkingu sem var á hverfanda hveli í hraðri leið samfélagsins inn í nútímann. Barbro 

Klein (2007) bendir á að spurningar í eldri skrám beri oft með sér keim af  

björgunarleiðangri á elleftu stundu og áherslan er á efni sem lifði aðeins í minninu, 

spurt er hvernig lífið var, hvernig verk voru unnin og hverju fólk trúði. 

Heimildarmenn voru beðnir um að fara eins langt aftur á slóðir minninga og þeir 

mögulega gátu, þeir voru ekki beðnir um að lýsa skoðunum sínum, kafa ofan í 

merkingu eða gera grein fyrir tilvistarlegum klemmum. Eftir 1960, um það leyti er 

Þjóðháttasafn Þjóðminjasafn Íslands hóf  að safna skipulega efni og upplýsingum um 

lífshætti í „eldri tíð“, breyttist áherslan og meira var lagt upp úr persónulegri upplifun 

heimildarmanna og meiri áhersla lögð á samtímasöfnun.  

 Þjóðháttasafn Þjóðminjasafns Íslands (e.d.) hefur frá upphafi til dagsins í dag 

sent út 120 spurningaskrár. Efni þeirra spannar mjög breitt svið, framan af  var 

áherslan helst á hverfandi lífshætti til sveita og sem dæmi má nefna fyrstu skránna frá 

árinu 1960 sem ber nafnið Slátrun búfjár og sláturverk, og er innihald hennar svo 

hljóðandi: 

Sauðfé. Spurt um hvenær sláturtíð stóð, hvernig dæmt var um vænleik fjár, 
hvort álitið var betra að slátra á tilteknum dögum, áhöld notuð við slátrun, 
hvenær farið var að skjóta sláturfé, bönn við að börn eða óléttar konur 
horfðu á slátrun, spádómar af  atburðum við slátrun, vinnubrögð við 
slátrunina, hvernig flegið var, matargerð úr innmat, hvernig skrokkurinn var 
hlutaður. Gærurakstur, skinnaverkun, hvað gert var við bein, hrútshorn, 
spádómar í kindagarnir. 

Nautgripir. Spurt um svæfingajárn, svæfingamenn, hvernig stungið var, hvort 
fara mátti frá nauti hálfflegnu, hvernig tekið var innanúr, hvernig skrokkurinn 
var hlutaður, hvar seymi var tekið, hvaða hlutar voru notaðir í hraun og 
hvernig þau voru gerð, spádóma í milta, bjúgnagerð, notkun beina, hárs, 
slátrun kálfa. 

Hross. Hvað var gert við hrossakjöt, hvenær farið að eta það, álit á þeim er 
það gerðu, hvernig hross voru slegin af, hvenær farið að nota byssu, not 
hrosshúða, beina, hófa (Þjóðminjasafn Íslands, 1960). 

Eins og sjá má er áherslan á fortíðina og hvernig þetta var, eins og tíðkast hafði frá 

upphafi þjóðfræðasöfnunar. Árið 1971 gaf  Hallfreður Örn Eiríksson, þjóðfræðingur, 
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út kverið Söfnun þjóðfræða og bendir þar á að þó gríðarlegu magni efnis hafi verið 

safnað síðan á síðari hluta 19. aldar þá sé mörgum spurningum ósvarað. Segir 

Hallfreður þetta stafa af  því „að hinir eldri fræðimenn voru svo önnum kafnir að 

bjarga fróðleiknum sjálfum, að þeir höfðu blátt áfram ekki tíma til að spyrja um margt 

það sem menn vildu nú vita, og eins af  hinu, að kröfurnar breytast með hverri 

kynslóð“ (Hallfreður Örn Eiríksson, 1971: 5). Kröfurnar breytast svo sannarlega í 

tímans rás og þó þjóðfræðingar láti sig oft gamla tímann varða þá er það undir öðrum 

formerkjum auk þess sem samtíminn og hversdagurinn fá sífellt meira vægi.  

  Á síðustu árum hefur samtímasöfnun Þjóðháttasafns, eins og í þessari 

rannsókn á heimilum stúdenta, færst í aukana. Spurt hefur verið um 

framhaldsskólasiði, brúðkaupssiði á seinnihluta 20. aldar, skipasmíði eftir 1950, 

sundlaugamenningu og svo framvegis. Sem dæmi um breyttar áherslur má skoða 

hvernig spurt var í skrá 120: Kreppan, hrunið og búsáhaldabyltingin sem send var út í 

janúar 2010: 

Hvernig mundir þú lýsa andrúmsloftinu í þjóðfélaginu fyrir bankahrunið 
(lífsstíll, viðhorf, hugsunarháttur t.d.)?  

Árin fyrir hrunið einkenndust af  miklum framkvæmdum og gríðarlegri 
þenslu. Hvenær finnst þér að þú hafir séð einhverjar vísbendingar um hvað 
væri í vændum?  

Mikið var um gagnrýni á íslenska banka í útlöndum og jafnvel innanlands 
fyrir hrunið. Að hvaða leyti tókst þú mark á þessari gagnrýni og hvaða áhrif  
hafði hún á þig?   

Segðu frá því sem þú upplifðir (tilfinningar, atburðir) þegar tilkynnt var um 
bankahrunið. Hvernig leið þér daginn eða dagana á eftir og hvernig líður þér 
núna? (Þjóðminjasafn Íslands, 2010). 

Hér er spurt um málefni líðandi stundar og sérstök áhersla er á persónulega upplifun, 

skoðanir og reynslu. Þjóðfræðingurinn Jón Jónsson og sagnfræðingurinn Sigurður 

Gylfi Magnússon (1998) benda á hvernig efnið sem safnast ber keim af  breyttum 

áherslum í spurningaskránum. Þegar um samtímaefni er að ræða þarf  

heimildamaðurinn ekki að treysta á minnið heldur er áherslan frekar upplifun á 

ákveðnum fyrirbærum. Þeir Jón og Sigurður Gylfi segja spurningaskránna gefa 

heimildafólki færi á að velta fyrir sér fyrirbærum sem það gefur venjulega ekki 

skipulegan  gaum – eins og til að mynda heimili sínu og daglegu lífi innan veggja þess.  

 Þetta er einmitt meginstef  í eigindlegri aðferðarfræði en eins og Steinar Kvale 

og Svend Brinkmann (1996) segja þá verður til ný þekking þegar óskað er eftir henni 
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og markmið eigindlegra rannsókna er að draga fram efni sem er ekki á yfirborðinu og 

reyna að skilja það á nýjan máta. Þannig öðlast rannsakandinn nýja sýn á efni sem þó 

kann að virðast honum kunnuglegt. Hin eigindlega spurningaskrá er ekki svo 

frábrugðin viðtalinu að því leyti að hún hvetur heimildarmenn til að velta vöngum um 

hversdagslega hluti og með því að rissa þær hugrenningar niður á blað, eða pikka þær 

á tölvuskjá, verður til ný þekking. Íbúar eru beðnir að lýsa notkun sinni á 

heimilisrýminu og athöfnum sínum í því, en líka merkingunni sem þeir leggja í það. 

Rannsókn mín byggir á því að fólk hugsi á annan hátt en áður um hið hversdaglega 

fyrirbæri sem heimilið er, að það velti meðvitað fyrir sér sínu nánasta umhverfi og 

þeirri merkingu sem það leggur í það. Hún byggir einnig á því að ég sjálf  hugsi á 

annan hátt um viðfangsefnið og setji það í stærra samhengi.   

 Fleiri spurningar vöknuðu við greiningu gagnanna sem ég hefði viljað spyrja í 

skránni, sumar spurningarnar hefði ég viljað orða betur og svo framvegis. Sænski 

þjóðfræðingurinn Jonas Frykman (1988) segir þetta einn af  helstu óskostum þess að 

notast við spurningaskrár af  þessum toga. Rannsakandinn geti ekki fylgt eftir nýjum 

vangaveltum og skyndihugdettum eins og mögulegt er þegar hann er á vettvangi. Ég 

tók ítarlegt viðtal við einn svarenda í maí 2012 og þó ég hafi stefnt að fleiri viðtölum 

til viðbótar við spurningaskrána var efni svaranna svo ríkulegt að ég ákvað fljótlega að 

halda mig við þau að mestu í greiningunni. Til að fylla í götin hef  ég tekið mið af  

eigin reynslu, stuttum viðtölum við íbúa og samtölum við vini sem búa eða hafa búið 

á stúdentagörðum og nágranna. Ljóst er að framtíðarmöguleikar til áframhaldandi 

rannsókna sem byggir á grunni þjóðháttasöfnunar og eigindlegra spurningaskráa eru 

miklir. 

 Við greiningu gagna studdist ég fyrst af  öllu við þemagreiningu þar sem ég 

byrjaði á að merkja við athyglisverð atriði og setningar, skrifa hjá mér athugasemdir 

og flokkaði út frá því ákveðin merkingarbær þemu eða merkingarklasa (e. clusters of  

meaning) sem drógu fram upplifun og reynslu þátttakenda (sbr. Creswell, 2013). Í 

fyrstu atrennu las ég svörin við spurningaskránni vandlega yfir, dró fram áhugaverðar 

setningar með mismunandi litum og skráði hjá mér fjöldann allan af  athugasemdum 

sem komu upp í hugann við lestur gagnanna. Gögnin las ég svo yfir aftur og aftur, og 

síðan aftur, eftir því sem vinnunni við rannsóknina vatt fram og með ólíkum 

áherslum eftir viðfangsefninu hverju sinni.  
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Ljósmyndir 

Snemma var ljóst að ljósmyndir gætu orðið veigamikill þáttur í rannsókninni og gefið 

áhugaverða sýn á heimilið til viðbótar við textann. Sjónrænir miðlar bjóða upp á 

innsýn í tengsl fólks við efnislegt umhverfi sitt. Breski mannfræðingurinn Sarah Pink 

(2009) segir að með ljósmyndum megi fanga upplifun með öðrum hætti en með texta 

eða tali og draga fram „sýn“ heimildarmanna á efnið fremur en rannsakandans sjálfs. 

Heimildarmenn voru því beðnir um að taka myndir með ákveðin fyrirmæli í huga. Í 

fyrsta lagi var beðið um 5-10 yfirlitsmyndir af  íbúðinni og í öðru lagi var um að ræða 
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Mynd 2: „Yfirlitsmynd“ (ÞÞ 2012-1-119, kk: 4) Mynd 3: „Eldhúsið, þar finnst mér mjög gaman 
að vera, sérstaklega þegar ég er að baka og elda 
góðan mat“ (ÞÞ 2012-1-9, kvk:3).

Mynd 5: „Pottaplöntur í eldhúsglugga. Lífga upp á 
heimilið“ (ÞÞ 2012-1-53, kk:13).

Mynd 4: „Svefnherbergið/leikherbergið. Afar 
sjaldan búið um, ég vil ekki stunda sögufölsun 
og þykjast vera alltaf  með umbúið rúm“ (ÞÞ 
2012-1-49, kvk: 6). Mynd 6: „Svefn „herbergið““ (ÞÞ 2012-1-14, kvk: 4).



persónulegri nálgun þar sem viðtakendur voru beðnir um að taka 5-10 myndir af  

hlutum, veggskrauti og húsgögnum sem væru þeim mikilvæg, þar með talið af  

uppáhaldsstað sínum í íbúðinni. Heimildarmenn voru beðnir um að merkja 

myndirnar með tölustöfum og segja frá vali á myndefni og því sem fyrir augu bar á 

hverri mynd fyrir sig eins og sjá má dæmi um á myndunum hér að neðan:  

 Breski mannfræðingurinn Peter Loizos (2000) álítur sjónræna miðla og 

ljósmyndir ekki síður mikilvæg gögn en viðtöl og texta. Þó myndir geti sagt meira en 

þúsund orð ítrekar Loizos að þær segi ekki endilega sannleikann, þeim er breytt og 

myndefninu er stillt upp. Einnig þarf  að hafa í huga að tæplega skilji allir myndir á 

sama máta, þó myndefnið sé fast í sessi meðtaka ólík augu það á margvíslegan máta. 

Myndirnar draga því alls ekki fram sannleika. Það sem vantar eða því sem er breytt 

getur sagt rannsakandanum ýmislegt eins og Loizos bendir á. Ákveðnir þættir rata 

frekar á mynd en aðrir og það segir sína sögu. Í brúðkaupum er til að mynda smellt af  

mun fleiri myndum en í jarðarförum.  

 Í rannsóknum á efnismenningu verður varla hjá því komist að notast við 

ljósmyndir að einhverju leyti. Ida Wentzel Winther (2006a) lét viðmælendur sína til 

dæmis taka ljósmyndir af  eigin umhverfi, ekki aðeins til stuðnings við textagögn 

heldur sjálfstæð viðbót. Breski stjórnunarfræðingurinn Samantha Warren (2002) hefur 

einnig notast við ljósmyndir í rannsóknum sínum á tengslum fagurfræði 

vinnuumhverfis og líðan fólks. Warren telur aðferðina gera fólki kleift að tjá sig betur, 

því sumt verður einfaldlega ekki sagt með orðum. Myndirnar verða þannig að 

áhugaverðum gögnum sem draga fram sýn heimildamanna á eigið umhverfi, hvernig 

þeir skilgreina rýmið, hvað þeir telja þess virði að mynda, hvað ekki og svo framvegis. 

Myndirnar hafa tvíþætt gildi í þessari rannsókn: þær eru hugsaðar til að hjálpa 

heimildamönnum að svara skránni og hvetja þá til að skoða umhverfi sitt með nýjum 

hug um leið og þeir festa það á filmu, auk þess sem þær koma að góðum notum við 

greiningu gagna, en myndirnar draga fram sýn íbúanna á heimilið því val á myndefni 

og sjónarhorni getur sagt meira en mörg orð. Þó ekki sé hægt að fanga lykt, snertingu 

eða bragð með myndavélum þá skírskotar myndefnið oft á tíðum til skynjunar sem 

ljósmyndarinn vill fanga og koma á framfæri.  

Eigin reynsla 

Eins og áður segir eru athafnakenningar (e. theories of  practice) ráðandi í nálgun 

minni en þær leggja áherslu á að rannsaka félagslegar athafnir í sinni smæstu og 
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hversdagslegustu mynd. Athafnalýsing (e. praxiography) er aðferðafræðileg nálgun 

sem tekur mið af  athafnakenningum og leggur áherslu á að vettvangurinn móti 

aðferðirnar. Athafnalýsing er í raun athöfnin að rannsaka út frá athafnakenningum 

eins og Annemarie Mol (2002) greinir frá í bók sinni The Body Multiple. Frá 

sjónarhorni athafnalýsingar birtast athafnir sem ferli sem tvinnar saman samskiptum 

mennskra og ómennskra þátttakenda líkt og í kenningunni um gerendanet en bætir 

við áherslunni á athafnir. Þannig er rannsóknarefnið grandskoðað með tilliti til alls 

þess sem hefur áhrif  á það og ekki síður þeirrar merkingar sem lögð er í þessa 

efnislegu þætti og athafnir. Auk þess er álitið mikilvægt að rannsakandinn noti sinn 

eigin líkama sem rannsóknartæki.  

 Af  svipuðum meiði er afstaða breska mannfræðingsins Sarah Pink (2009) sem 

leggur einnig áherslu á hluttekningu rannsakandans. Hann er alltaf  þátttakandi í 

rannsókninni og því er upplifun hans og skynjun mikilvæg. Með því að veita upplifun, 

skynjun og sýn annarra athygli getur rannsakandinn ekki ætlast til að fá milliliðalausan 

aðgang að sameiginlegum minningum þátttakenda, reynslu eða hugarheimi. 

Rannsakandinn þarf  því að setja sig í spor annarra og stilla sig inn á líkama 

þátttakenda; taktinn, smekkinn, og sjónarhættina (e. ways of  seeing) og reyna að 

upplifa sömu hluti og athafnir á sama stað og með svipuðum hætti. Þessi nálgun er 

ekki ný af  nálinni því þær túlkunaraðferðir sem Guðmundur Finnbogason útlistaði í 

doktorsritgerð sinni fyrir um hundrað árum, og Ólafur Rastrick (2013) gerir grein 

fyrir í bókinni Háborgin, ganga út frá keimlíkum forsendum. Viðfangsefni Guðmundar 

í ritgerðinni Den sympatiske forstaaelse var „samúðarskilningurinn“ og hvernig fólk 

öðlast samlíðan með öðrum með því að setja sig í þeirra spor. Sú líkamnaða reynsla 

sem búsetan á stúdentagörðum færir mér eflir eflaust samúðarskilning minn og gerir 

mér betur kleift að skilja hvernig aðrir upplifa og hugsa um eigið umhverfi. 

 Varla verður hjá því komist að notast við eigin reynslu við gerð þessarar 

rannsóknar, enda er ég nátengd rannsóknarefninu. Rétt eins og heimildarmenn á ég 

mér heimili. Ég hef  um langt árabil búið í hinum ýmsu leiguíbúðum, en bý nú sjálf  í 

fjölskylduíbúð á stúdentagörðum. Í gegnum tíðina hef  ég flutt og búið mér til heimili 

án þess að velta sérstaklega mikið fyrir mér hvernig ég fari að því – og þó, heimili 

hafa lengi vakið hjá mér áhuga. Öll upplifun mín á heimilinu verður sjálfkrafa hluti af  

rannsóknarefninu, því auðvitað hef  ég ákveðnar skoðanir, hugmyndir og reynslu af  

því að eiga heima. Þegar heimilið varð rannsóknarefni mitt horfði það þó öðruvísi við 
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einkum þar sem ég flutti beinlínis á vettvanginn á meðan á rannsókninni stóð og hef  

ég búið á stúdentagörðum frá því í mars 2013 og til dagsins í dag. Ég er þannig í 

nákvæmlega sömu stöðu og þeir sem ég er að rannsaka. Ég tel þessa veru mína á 

vettvangi, ef  svo má segja, og hluttekningu gegna lykilhlutverki í rannsókninni og að 

hún hafi styrkt skilning minn á viðfangsefninu. Ég hef  skrifað hjá mér hugleiðingar 

og ræði um þetta við nágrannanna – ég lifi og hrærist í rannsóknarefninu, bókstaflega! 

Ég finn stöðug hugrenningartengsl við eigin reynslu þegar ég fer yfir gögnin. Ég fer 

meðvitað í gegnum mitt eigið heimilislíf, hvernig dagurinn líður innan heimilisins, 

hvernig mismunandi tímar dags tengjast mismunandi hlutum, athöfnum, og fólki, 

hvernig árstíðirnar líða hjá og hvaða áhrif  þær hafa á upplifun heimilisins. Ég tek 

þetta allt saman með í reikninginn en reyni þó að láta það ekki lita alla túlkun mína á 

gögnunum, því ég vil leyfa röddum heimildamanna að hljóma í ritgerðinni og ekki 

yfirgnæfa þær með minni eigin. 

 Þó svo staðsetning mín sem rannsakandi sé á sama vettvangi og þeir sem ég 

rannsaka er þó ekki hægt að segja að ég búi með þátttakendum mínum, að ég taki þátt 

í lífi þeirra eins og oft er tilfellið í rannsóknum mannfræðinga á fjarlægum slóðum. 

Heimili nútímans eru fyrst og fremst einkarými, lífið á göngum blokkarinnar 

takmarkast oft við fólk sem er á leið inn eða út, í þvottahúsið eða með ruslið, og oft 

einskorðast samskipti fólks á þessum vettvangi við kollakink og lágróma „góðan 

daginn“. Heimilið er innan veggja og það er lokað af  með dyrum sem sjaldan eru 

opnar upp á gátt. Líf  annarra innan þeirra veggja er mér því ekki aðgengilegt nema 

upp að vissu marki, að svo miklu leyti sem þeir segja mér frá því og sýna mér það á 

myndum fæ ég innsýn í heimili heimildamanna með spurningaskrám og með 

viðtölum. Ég á reyndar nokkra vini á görðum sem ég heimsæki og hef  kynnst fólki 

hér síðan ég flutti. Þriggja ára gömul dóttir mín hefur einnig átt þátt í frekari kynnum, 

hún ratar stundum inn á önnur heimili og býður nágrannabörnum til okkar. 

Samantekt 

Í kaflanum hef  ég gert grein fyrir rannsóknaraðferðum og gagnaöflun sem ritgerðin 

byggir á. Rannsóknin byggir fyrst og fremst á eigindlegum spurningaskrám sem 

sendar voru til íbúa stúdentagarða Félagsstofnunar stúdenta vorið 2012. Ég skrifa mig 

inn í rannsóknarhefð þjóðfræði og byggi á eigindlegri aðferðafræði og spurninga-
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skrám þjóðháttadeildar Þjóðminjasafns Íslands sem notaðar hafa verið við söfnun 

þjóðfræðaefnis frá árdögum fagsins svo að segja. Áður fyrr var slík aðferð fyrst og 

fremst notuð til að safna gömlum fróðleik sem var við það að gleymast en færst hefur 

í aukana að notast við aðferðina við söfnun á samtímaefni eins og hér um ræðir. 

Rannsóknin náði til allra íbúa stúdentagarða sem eru í flestum tilfellum ungt fólk á 

þrítugsaldri, um er að ræða námsmenn og fjölskyldur námsmanna. Hópnum skipti ég 

gróflega í þrennt, einstaklinga, pör og fjölskyldufólk, og samsvarar sú skipting 

mismunandi íbúðagerð.  

 Viðfangsefnið er afar sjónrænt og auk skriflegra frásagna spurningaskránna 

safnaði ég ljósmyndum af  heimilum íbúanna sem gefa góða innsýn og styðja við svör 

heimildarmanna. Að auki hef  ég greint frá eigin afstöðu sem rannsakandi og íbúi á 

stúdentagörðum og hvernig það hefur áhrif  á rannsóknina og sjónarhorn mitt. Ég tek 

mið af  eigin upplifun og athöfnum en legg þó ríkari áherslu á gögnin sem ég hef  

safnað fyrir tilstilli spurningaskránna. Raddir annarra íbúa stúdentagarða fá því að 

njóta sín. Í köflunum hér á eftir dreg ég saman þá þræði sem mér þóttu markverðastir 

og best fallnir til að varpa ljósi á hugmyndaheiminn að baki því hvernig fólk hugsar 

heimili sitt og skapar það.  
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4. ÍMYNDIR HEIMILISINS  

Hugmyndir fólks um hvað geri heimili heimilisleg eru oftast af  jákvæðum toga en 

raunin er ekki alltaf  í takt við þær. Í þessum kafla geri ég grein fyrir upplifun íbúa 

stúdentagarða af  búsetunni með tilliti til ímynda heimilisins og utanaðkomandi 

áhrifavalda. Ég velti því upp hvað felst í heimilinu og hvaðan þær hugmyndir koma. 

Þannig mun ég leggja áherslu á hvenær íbúinn upplifir íbúðina sem heimili og hvenær 

ekki. Það er ýmislegt sem hamlar viðleitni okkar til að móta heimilið í þeirri mynd 

sem við viljum, en þó það sé ekki alltaf  eins og best er á er kosið er það samt sem 

áður enn heimili fólks – það sem við myndum kalla „heima“, staðurinn þar sem við 

hvílum lúin bein, njótum einveru og samveru með fjölskyldu eða vinum og söfnum 

kröftum fyrir daglegt strit utan veggja heimilisins.  

 Markmið kaflans er að hluta til að gera grein fyrir sögulegum bakgrunni 

heimilisins en einnig að afbyggja þá hugmynd sem fólk í samtímanum hefur um 

heimilið; að það sé náttúrulegt, eðlilegt og sammannlegt að upplifa ákveðnar 

tilfinningar í tengslum við heimilið. Þessar tilfinningar eru mótaðar og breytilegar en 

mikilvægt er að horfa til þess að þær spretta úr ákveðnum jarðvegi og taka mót af  

umhverfi og samfélagsgerð. Heimilið sem skel utan um einkalífið, helgidómur sem 

einstaklingurinn (les. karlmaðurinn) ræður yfir, þar sem hann er öruggur og getur 

slakað á fjarri álagi umheimsins, hús kjarnafjölskyldu þar sem notaleg húsfrú tryggir 

að börnin vaxi úr grasi umvafin öryggi og angan kanelsnúða, er bundin við vestrænan 

hugarheim sem rekja má allt til síðmiðalda. Við upphaf  tímabilsins var heimilið ekki 

til í þeim skilningi sem lagður er í það í dag, með vísan í einkalíf  og ást. Staðurinn þar 

sem fólk bjó var fyrst og fremst húsaskjól og hreyfanleiki fólks var það mikill að 

almennt bast það ekki sterkum tilfinningaböndum við húsin sem það bjó í. Bandaríski 

arkitektinn Witold Rybczynski (1987) segir að fyrst fari að bera á tengslum heimilis 

við vellíðan, einkalíf, nánd og heimilislíf  (e. domesticity) í Hollandi á 17. öld. Ítalski 

listsagnfræðingurinn Raffaela Sarti (2002) bendir einnig á hvernig ný samfélagsgerð 

birtist í hugmyndinni um heimilið og tengslum fólks við hluti sem smátt og smátt 

urðu fyrirferðameiri í lífi fólks á tímabilinu frá því um 1500 til 1800. Í evrópsku 
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samfélagi þess tíma varð efnisheimurinn smám saman að mikilvægum þætti 

sjálfsmyndar fólks og hafði mótandi áhrif  á lífsýn og líkama, en það er nátengt 

neysluháttum nýs hagkerfis sem var að ryðja sér til rúms, kapítalisma. 

 Iðnbyltingin hafði mikil áhrif  á heimilishaldið þar sem framleiðslan fluttist út 

af  heimilinu og segja má að það sé grundvallarbreyting á samfélagsgerðinni. Heimili 

og vinna eru andstæðupar í vestrænni hugmyndafræði iðnvædds samfélags 

kapítalismans á meðan þetta tvennt var nátengt áður fyrr. Í kjölfar iðnbyltingar 

breiddu þessar hugmyndir ört vaxandi hóps úr sér til annarra stétta og um allan hinn 

vestræna heim. Á Englandi hélt borgarastéttin innreið sína á 19. öld og er tímabilið 

tengt við Viktoríu drottningu sem ríkti frá 1837 til 1901 og í Svíþjóð við Óskar 

konung sem var við völd frá 1880 til 1910 (sjá t.d. Löfgren & Frykman, 2008).   

 Aukin áhersla borgarastéttarinnar á einstaklinginn, aðskilnað einka- og 

almannarýmis, milli heimilis og umheims birtist til að mynda í skipulagi 

íbúðarhúsnæðis, innbúi og uppröðun þess og ekki síst notkun heimilisfólks á 

íbúðinni. Krafan um frekari aðgreiningu einkalífs og opinbers lífs birtist til að mynda í 

löngum göngum sem skildu svefnherbergin, rými einverunnar, vel frá betri stofunni, 

rými gestamóttöku og birtingarmyndar heimilisins út á við (sjá t.d. Löfgren & 

Frykman, 2008; Habermas, 1991; Rybczynski, 1987). Breytt sýn á líkamann og tengsl 

hans við umhverfið gerði að verkum að það sem áður var álitið lúxus varð að 

nauðsynjum og sjálfsögðum þægindum. Þægindin fengu meðal annars á sig efnislega 

mynd í formi flauelsgluggatjalda, mjúkra rúma og notalegrar birtu (sjá t.d. Crowley, 

2000; Grier, 1988; Shove, 2003).  

 Samhliða vaxandi áherslu borgarastéttarinnar á nauðsyn þess að halda til haga 

og vernda eignir fjölskyldunnar (þar með talið byggingar, konur og börn) inni á 

heimilinu, mótuðust hugmyndirnar um þjóðríkið og heimalandið (e. homeland). Ráðandi 

stéttir lögðu áherslu á þjóðernisvitund og ættjarðarást með það að markmiði að verja 

land þeirra, völd og auð, undir þeim formerkjum að vernda þyrfti griðarstaðinn, 

heimilið, gegn utanaðkomandi ógnum. Þannig varð ríkið, eða landið, sem fólk bjó í 

heima og tilfinningar gagnvart því urðu í líkingu við þær sem umluku húsakost 

fjölskyldunnar. Einkarýmið varð vettvangur einkalífs, öryggis, verndar og verndunar 

(sjá t.d. Habermas, 1991 og Löfgren & Frykman, 2008). Hugmyndin um aðskilin svið 

karla og kvenna og útskúfun konunnar frá opinberum vettvangi má tengja við áherslu 

borgarastéttarinnar á aðgreiningu sína frá öðrum stéttum. Í heimi borgarastéttarinnar 
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var staður karlmannsins úti, í vinnunni og heimilið var hans griðarstaður og var það á 

ábyrgð og aðalstarfi konunnar að tryggja að svo væri. Habermas (1991) bendir á að 

trú á sjálfstæði einstaklingsins í frjálsu markaðshagkerfi liggi heimilinu, þessari nýju 

tegund einkalífs, til grundvallar. Meðal borgarastéttarinnar varð heimilið, sem 

griðarstaður náinnar og ástríkrar fjölskyldu, sönnun þess að maðurinn væri frjáls og 

nyti velgengni á samkeppnishörðum atvinnuvettvangi. Habermas (1991) heldur því 

einnig fram að skilgreining einkarýmisins sem afdrep frá vinnu og pólitískri 

samfélagsumræðu sem tilheyrði almannarýminu hafi átt þátt í því að breiða yfir þá 

staðreynd að fjölskyldan sjálf  er pólitísk eining sem samfélagsgerðin og hagkerfið 

byggir bókstaflega á.  

 Tengsl hugmyndafræðinnar sem umlykur heimilið við ákveðna tegund 

hagkerfis birtist til að mynda í frægum átökum austurs og vesturs í kalda stríðinu á 

sjötta áratug 20. aldar, í „eldhússdeilu“ (e. kitchen debate) Nikita Khrushchev og 

Richard Nixon. Breski mannfræðingurinn Victor Buchli (2007) bendir á að kalda 

stríðið hafi ekki aðeins gengið út á samkeppni í þróun hergagna og 

geimferðaáætlunum, því þar hafi einnig verið keppt um og deilt um neyslu, 

iðnvæðingu, heimilið og í hverju hið góða líf  væri fólgið. Vettvangur 

„eldhússdeilunnar“ var opnun Bandarísku sýningarinnar (e. The American National 

Exhibition) í Moskvu þann 24. júlí 1959 og dregur hún nafn sitt af  staðnum þar sem 

hún hófst, í amerísku sýningareldhúsi. Krushchev sagði að þetta hafi allt byrjað á því 

að hann furðaði sig á sítrónupressu, fannst hún vita gagnslaus, enda þyrfti aðeins 

nokkra dropa af  sítrónusafa í te, og það væri mun einfaldara og fljótlegra að kreista 

það í höndunum. Hann fann einnig að híbýlum Bandaríkjamanna og sagði að 

endingartími húsanna þar væri stuttur, aðeins um tuttugu ár, þeir hugsuðu til skamms 

tíma og byðu upp á óþarflega marga valkosti. Hvers vegna þyrfti til dæmis 100 

tegundir af  uppþvottavélum þegar ein virkaði vel. Nixon lagði aftur á móti áherslu á 

frelsið til að velja og hvað varðaði endingartíma húsanna þá mætti gera ráð fyrir að 

eftir 20 ár vildi fólk hvort eða er skipta um hús eða breyta því (Nixon & Khrushchev, 

1959). Deilan dregur fram ákveðinn mun á hugmyndafræði kapítalisma og 

kommúnisma sem birtist í efnismenningunni og híbýlum fólks.  

 Hér á landi má greina mikilvægi heimilisins í efnahagstjórn og hefur mörgum 

orðið tíðrætt um „heimilin í landinu“ í kjölfar efnahagshrunsins árið 2008. Á vefsíðu 

fjármála- og efnahagsráðuneytisins stendur til að mynda: „Mikilvægasti þátttakandinn 
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í hagkerfinu er fólkið í landinu, heimilin“ (Fjármálaráðuneytið, e.d.) Heimilið er 

hugtak sem lýsir fjölskyldum sem neyslueiningum, fjölskyldum sem þurfa fyrirvinnur, 

fólki sem þarf  að geta borgað fyrir húsnæði sitt og allt sem fylgir daglegu lífi, eins og 

innbú, mat, föt, afþreyingu, samgöngur og þar fram eftir götunum. Einhverju sinni er 

ég hálfpartinn hneykslaðist á því hve upptekið fólk væri af  heimilinu og endurbótum 

sem þjónuðu fyrst og fremst dyntum tískunnar og sagði í hálfkæringi að mér þætti 

undarlegt hve margir væru uppteknir af  parketi, hönnunarvöru og 

eldhúsinnréttingum þegar allt væri að falla saman og einhverjir ættu varla fyrir mat, 

var mér tilkynnt að slíkar framkvæmdir „sköffuðu störf“ og dældu pening inn í 

hagkerfið. Þetta er hugmyndafræði sem gerir ráð fyrir því að einu störfin sem skipta 

máli séu þau sem skapa fjármagnsflæði. Tónninn sem einkennir umræður um 

fjárlagafrumvarp og virðisaukaskattsbreytingar núna haustið 2014 er sá sami. Í ræðu 

sinni á Alþingi þann 17. september 2014 sagði Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra, 

til að mynda að lækkun virðisaukaskatts á raftæki, húsgögn, húsbúnað, heimilistæki og 

annarrar „nauðsynjavöru“ fyrir heimilin í landinu vera forsendu aukins kaupmáttar. 

Hann sagði jafnframt andmælendur sína  

hafa lagst gegn því að að vinna að vaxandi kaupmætti, þeir hafa lagst gegn 
skuldalækkunaráformunum og þess vegna kemur ekki á óvart í þessu máli [...] 
að þeir leggist gegn frekari kaupmáttaraukningu með skattalækkun. Þeir eru 
greinilega á móti því að vinna að bættum hag heimilanna (Bjarni 
Benediktsson, 2014). 

Þetta endurómar afstöðu Nixons í eldhúsdeilunni fyrir 55 árum. Hagkerfi Vesturlanda 

byggist á neyslu og það byggir á vali. Með því að eyða peningum í heimilið erum við 

að búa til atvinnu; samkvæmt þessari hugmyndafræði er gott fyrir samfélagið að sem 

flesta dreymi um nýtt parket, þvottavélar með 20 mismunandi þvottakerfum og vel 

hannaða kertastjaka, og leggi sig fram við að eignast hitt og þetta, breyta og bæta. 

Þessi stöðuga neysla og tilheyrandi endurnýjun heldur hagkerfinu gangandi. Heimilið 

er þannig ekki aðeins tilfinning heldur drifkraftur efnahagskerfisins, það er nátengt 

öllu og miðlægt í samfélaginu. Þetta er sprottið úr hinum sögulegu umskiptum sem 

fylgdu hugmyndafræði borgarastéttarinnar, framleiðsluháttum iðnvæðingar og 

hagkerfi kapitalismans, það er breytingu fjölskyldunnar, og heimilisins, frá 

framleiðslueiningu yfir í neyslueiningu. 

 58



Hugmyndafræði og draumaverksmiðjur 

Slóvenski heimspekingurinn Slavoj Žižek (2007) kallar þetta gildismat forræðisins 

stóra Hinn (e. the big Other). Hann segir hugmyndafræði samfélagsins búa til 

fantasíur eða óra sem viðhalda ríkjandi hugmyndafræði, ljá ósamrýmanlegum 

veruleika merkingu og breiða yfir bresti samfélagsins og kerfisins sem það byggir á. 

Þetta gerist án þess að við tökum beinlínis eftir því. Órarnir liggja í leyni, þrátt fyrir að 

þeir séu beint fyrir framan nefið á okkur (Žižek, 2007). Franski fræðimaðurinn Guy 

Debord segir samfélag sem einkennist af  nútímavæddri framleiðslu sé „samfélag 

sjónarspilsins“ (fr. société de spectacle), það byggi á yfirborðskenndri sýndarmennsku 

og tengslin við raunveruleikann rofna. 

 Í ljósi þess ljóma sem stafar gjarnan af  heimilinu velti Winther (2006a) því 

einmitt upp hvers vegna heimilislífið fengi á sig þessa mynd, hvers vegna það væri  

upphafið sem aldrei fyrr og hvers vegna fólk eyði svo miklum fjármunum og tíma í að 

gera það fínt á meðan tíminn sem eytt er á heimilinu er af  skornum skammti, lungann 

úr deginum er fólk í vinnu, leikskóla, skóla, frístundum og svo framvegis. Philipsen 

(2013) segir hugmyndina um hið rótgróna ástríka heimili einmitt verða mikilvægari 
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Mynd 7: Klippimynd úr auglýsingum. Kringlukast í Tekk Company sem gerir hús að heimili, IKEA sem 
leggur sitt af  mörkum til að skapa betra hversdagslíf  og Hübsch, þar sem hamingjan býr.



þar sem einstaklingshyggja, rof  frá hefðbundnu samfélagi gamla tímans, 

borgarmyndun, markaðsvæðing og aukinn hreyfanleiki sé álitin geta af  sér rótleysi 

eða firringu. Undir þannig kringumstæðum verður heimilið að söluvöru, einhverju 

sem fólk þráir að öðlast, og það sést best á því að hugmyndir um heimilið ráðast að 

okkur úr öllum áttum; urmull húsbúnaðar- og lífstílstímarita fylla rekka bókabúða, 

sjónvarpsþættir sýna okkur hvernig aðrir búa og hvernig hægt er að breyta og bæta 

eigið heimili, verslanir með húsbúnað fullvissa okkur um að þar búi hamingjan, að þar 

megi finna allt sem breytir húsi í heimili (sjá mynd 7 til dæmis). Einnig við höfum 

híbýla- og hönnunarblogg, Pinterest og allskyns vefsíður sem segja okkur allt um 

hamingjurík og falleg heimili og hvernig við getum öðlast það. 

 Sem dæmi um óra sem styðja við ríkjandi hugmyndafræði er áhugavert að 

horfa til birtingarmyndar heimilisins í fjölmiðlum og auglýsingum. Danski 

menningarfræðingurinn Mette Mechlenborg (2005) segir auglýsingar vera gott dæmi 

um hvernig menning er „búin til“ og henni „deilt“ í stórum stíl. Með öðrum orðum 

mætti segja að auglýsingarnar viðhaldi órum samfélagsins. Mechlenborg segir 

auglýsingar almennt leita á mið drauma um hið góða og fagra líf, lífið eins og það ætti 

að vera og því ágætis vitnisburður um gildi innan þess samfélags sem þær tilheyra. 

Einkenni drauma er oftar en ekki að þeir virðast framandi, við búumst ekki endilega 

við því að þeir rætist og sættum okkur við að draumsýn eins og hún birtist í 

auglýsingum sé aðeins á færi hinna fáu útvöldu. Auglýsingar selja draum en þær 

myndu þó aldrei ná að höfða til fjöldans ef  þær innihéldu ekki örlítinn raunveruleika. 

Þær verða að innihalda eitthvað sem fólk hefur reynslu af  svo þær virki sem skildi. 

Mechlenborg segir auglýsingar móta drauma okkar og hugmyndir um hið góða líf  en 

á sama tíma séu minnin sem birtast í auglýsingum þegar til í menningunni. Allt efni 

sem tengist heimilinu í fjölmiðlum hefur því mótandi áhrif  á heimilið en þar eru 

einnig staðfestar menningarlegar ímyndir um heimilið sem til staðar eru í samfélaginu, 

þar eru fyrirmyndir settar á svið og staðfestar og hinn almenni neytandi samþykkir 

þær og setur á svið í sínu eigin daglega lífi.  

 Í inngangi greinasafnsins Ideal Homes?: Social Change and Domestic Life, fjalla 

Tony Chapman og Janet Hockey (1999) um hvernig heimilið tvinnar saman 

persónulegri reynslu, bakgrunni og félagslegum aðstæðum einstaklinga við ríkjandi 

menningu, hagkerfi og hagsmuni framleiðenda. Framboðið svarar ekki aðeins 

eftirspurn, það býr hana líka til. Sem dæmi um þetta nefna Chapman og Hockey stóra 
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heimilissýningu, Ideal Home Exhibition, sem hefur verið haldin allt frá árinu 1908 í 

Bretlandi. Þar má sjá miklar sviptingar í því hvað felst í heimili, hversu stórt það á að 

vera, hvaða efniviður þykir bestur og fallegastur og svo framvegis. Þau benda á að 

með því að skoða heimilissýninguna frá félagsfræðilegu sjónarhorni megi bera kennsl 

á þátt stórfyrirtækja í mótun hugmynda um draumaheimilið (Chapman og Hockey 

1999, sjá einnig: Shove, 2003). Á Íslandi má segja að stærstu vörusýninguna sem 

mótar að mörgu leyti hugmyndir okkar um heimilið sé að finna í Kauptúni 4, 

Garðabæ, undir merkjum IKEA. Á hverju ári er sendur út nýr vörulisti sem býður 

upp á úrval sem svarar eftirspurn en býr hana einnig til. IKEA sýnir okkur hvernig 

heimili okkar gæti orðið, höfðar til almennra tilfinninga um heimilið og leggur til 

hvernig við getum breytt heimili okkar og bætt lífið í leiðinni, með því að kaupa nýjar 

hillur til að koma skipulagi á draslið, ný rúm svo okkur dreymi betur og nýtt 

borðstofuborð svo við getum haldið skemmtilegri matarboð. 

 Draumarnir sem umlykja heimilið eru ekki draumar sofandi fólks, heldur 

vökudraumar. Þetta eru draumar í óeiginlegri merkingu, sameiginlegir draumar eða 
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Mynd 8: IVAR hillusamstæða í IKEA-bæklingi árið 2012, hugrenningar IKEA um skipulag í bæklingi frá 
2015 og loks mínar eigin IVAR hillur í tveimur mismunandi aðstæðum. 



sameiginlegt hugmyndaflug samfélagsins, sem einnig mætti kalla fantasíur eða óra eins 

og Žižek gerir eða „draumheim vörunnar“ eins og Walter Benjamin (1999) kallar 

þetta. Heimilið er umlukið órum, þeir eru undirrót þess sem við þráum og okkur 

dreymir um og þar má finna þau viðmið sem eru í hávegum höfð í samfélaginu – að 

eiga fjölskyldu, vera öruggur í einkarýminu og jafnvel hafa svolítið á milli handanna. 

Órarnir eða fantasíurnar liggja nærri sviði ævintýrisins, sem er ein birtingarmynd 

sameiginlegs hugarflugs. En í ævintýrinu má greina ákveðinn samhljóm við heimili 

æskunnar annars vegar og heimili draumanna hins vegar og togstreituna er umlykur 

heimili dagsins í dag. Ævintýrið hefst á því að hetjan fer að heiman og segir skilið við 

fjölskyldu sína og æskuheimilið. Því lýkur svo með því að hún stofnar nýtt heimili og 

eignast nýja fjölskyldu. Í millitíðinni gengur hetjan í gegnum ýmsar raunir, er oftar en 

ekki á miklu flakki þar til henni tekst loks að yfirstíga þær hindranir sem fyrir hana eru 

lagðar og fær að launum stöðugleika í myndarlegum kastala með góðum maka, 

börnum og buru. 

Alvöru heimili?: Fjölskylda og stöðugleiki 

Í anda vestrænna hugmynda um heimilið segir Bachelard (2008) það vera hornsteinn 

tilveru okkar, það er fyrsti staðurinn sem við lærum að þekkja og ganga um, og ekki 

síst, fyrsti staðurinn þar sem við komum okkur fyrir. Hann telur einstaklinginn ávallt 

mótaðan af  æskuheimilinu þar sem það hýsi mikilvægustu minningar hans, þangað 

sæki hann huggun með því að endurupplifa öryggi, stöðugleika og hamingju 

æskunnar. Þessi hugmynd ber með sér keim af  hugmyndafræði borgarastéttarinnar 

um heimilið sem grundvallast að mörgu leyti á nýrri sýn á fjölskylduna og ekki síst á 

börn sem sakleysingja og æskuna sem áhyggjulaust tímabil fjarri íþyngjandi ábyrgð 

fullorðinsáranna (sjá t.d. Cunningham, 2005). Með borgarastéttinni festist í sessi  

hugmyndin um heimilið sem griðarstað þar sem ástin blómstrar.  

 Eins og Ida Winther (2006a og 2006b) bendir á tengja börn í dag heimilið ekki 

endilega við „fyrsta staðinn“ eins og Bachelard gerir. Hún segir það vegna þess að 

meirihluti barna í samfélagi okkar alist ekki aðeins upp á heimilinu heldur líka á 

stofnunum, á leikskólum og í skólum. Þess vegna hafi þau ekki haft færi á að upplifa 

heimilið sem „fyrsta staðinn“. Heimilið er því ekki eina miðjan í lífi fólks og það er 

ekki eina akkerið. Heidegger (1971) segir upplifunina að eiga heima vera tilfinningu 
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sem kviknar við ákveðnar aðstæður, hún snúist fremur um tengslin og dvölina en 

efnislega byggingu eða húsið sjálft, en getur þó tæpast án hennar verið. Æskuheimilið 

birtist til að mynda þannig í eftirfarandi frásögn heimildarmanns á stúdentagörðum:  

Æskuheimilið er svo djúpt í hjartanu, þar sem fyrstu tengslin við aðrar 
mannverur byrjuðu og skilningurinn á heiminum vaknaði. Æskuheimilið 
hættir líklega á einhverjum tímapunkti að vera raunverulegur staður og verður 
að tilfinningu innra með manni. Því hugsa ég að ég flytji æskuheimilið með 
mér hvert sem ég fer. Það er þessi staður þar sem allt kjarnast og róin fyrir 
svefninn og orkan í næsta dag skapast (ÞÞ 2012-1-59, kvk). 

Æskuheimilið er í huga þessa heimildamanns ekki bundið við einn stað, heldur er um 

að ræða tilfinningu sem fylgir honum hvert sem förinni er heitið. Hin nánu tengsl við 

þetta heimili sem fyrst og fremst á heima í huganum eru útskýrð með skírskotun til 

upphafs meðvitundar einstaklingsins og kjarna. Bachelard (2008) vísar einmitt stöðugt 

til hlýjunnar, umhyggjunnar og öryggisins í skrifum sínum um heimili æskunnar. Hjá 

honum verður húsið eins og hluti af  móðurinni, það umvefur og verndar og áður en 

okkur er kastað út í veröldina liggjum við í vöggu hússins, þar sem lífið byrjar, 

aflokað frá umheiminum, öruggt og hlýtt eins og við brjóst móðurinnar. Manneskjan 

leitast svo við að endurskapa þessar tilfinningar sem hann upplifir sig fara á mis við. 

 Þó Heidegger (1971) segi að fyrst og fremst sé um tilfinningu að ræða segir 

hann heimatilfinninguna haldast í hendur við efnislegt umhverfi. Philipsen (2011) 

segir þessa heimatilfinningu vera nokkuð snúna og erfiða viðfangs en oft eru 

myndlíkingar tengdar hjarta, akkeri eða miðju notaðar til að lýsa tilfinningunni. 

Hjartað vísar til líkamshluta sem heldur okkur lifandi, akkerið vísar til þess að við 

séum í raun stödd á hafi úti, ef  til vill í ólgu, það heldur okkur stöðugum og viðheldur 

jarðtengingunni og miðjan vísar til þess að stöðum sé raðað eftir mikilvægi eftir því 

hversu nálægir eða fjarlægir þeir eru. Húsið sjálft og efnislegir þættir þess renna 

stoðum undir minnið og margir heimildarmenn upplifa tengslin við æskuheimilið 

með nokkuð jákvæðum hætti:  

Við vorum fimm í fjölskyldunni sem bjuggum í stóru tveggja hæða húsi. Það 
eru bara jákvæðar minningar frá þessu húsi, nema kannski þegar ég frétti að 
við þurftum að flytja. En við fluttum ekki í mikið minna húsnæði, bara eldra 
og á öðrum stað í bænum. [...] Ég er að sjá núna hversu mikið ég elska að búa 
í stórum og rúmgóðum húsum, akkúrat andstæðan við stúdíóíbúðina mína 
(ÞÞ 2012-1-27, kk). 

Húsið sjálft virðist vera mikilvægur hluti af  upplifuninni, það hýsir minningarnar og 

er vettvangur upplifana, en til þess að það sé heimili þarf  eitthvað meira til. Bachelard 
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(2008) segir einmitt að öll rými sem við búum eða dveljum í beri með sér kjarna þess 

sem heimilið felur í sér. Við gerum okkur þannig heimankomin á fleiri stöðum en í 

húsinu sem við búum í og upplifum þessa tilfinningu víðar en þar. Margir leggja sig 

fram við að gera skrifstofur sínar heimilislegar, kaffihús vísa markvisst í heimilið og 

gera þannig ljóst að þar megi maður koma sér fyrir og láta sér líða vel. Við upplifum 

húsið í raunveruleika sínum og sýndarveruleika fyrir tilstilli drauma, hugsana og 

minninga. Þannig er heimilið mun frekar „tilfinning innra með manni“ eins og 

heimildarmaðurinn sem vísað var til hér að framan segir. Þetta er tilfinning sem við 

tökum með okkur hvert sem við förum og er táknuð með ýmsum hætti. 

 Í rauninni er æskuheimilið nátengt draumaheimili framtíðarinnar og hefur það 

stundum fengið á sig skýra efnislega mynd í hugum heimildamanna. Í 

framtíðardraumunum birtist oftar en ekki samanburður við raunverulegar aðstæður í 

núinu og á draumaheimilinu sjá margir heimildarmenn fyrir sér að búið sé að bæta úr 

því sem þá vanhagar um eða álíta ekki til fyrirmyndar í núverandi íbúð, eins og hér 

má sjá dæmi um:  

[Á draumaheimilinu er s]tórt eldhús með góðum eldhústækjum, ísskápur sem 
er fullur af  mat (eitthvað sem er ekki hér). Svefnherbergi með einhverju 
meira en einungis rúmi og gott skápapláss. Aukaherbergi sem hægt væri að 
nota sem tölvuleikjaherbergi eða tómstundaherbergi. Auk þess fína og fallega 
stofu með fallegum græjum sem hægt væri að slappa vel af  í. Baðherbergið 
mætti líka vera rúmgott með sturtu og baðkari auk þess sem ætti að vera hægt 
að labba þar um, en ekki bara snúa sér við. Draumaheimilið væri einnig 
hannað þannig að hægt væri að vera í næði utandyra (svalir sem ekki sést á 
neðan af  götu) og ekki að heyrast til annarra íbúa hvort sem það eru 
nágrannar eða aðrir sem búa í byggingunni (ÞÞ 2012-1-82, kk). 

Oftast fléttast huglægir þættir eins og ást og vellíðan saman við efnislegar lýsingar á 

útliti draumaheimilisins, auk þess sem fjölskylda virðist óhjákvæmilega vera hluti af  

heimili draumanna: 

Þegar ég skapa mitt eigið heimili verð ég vonandi komin með einhverja 
fjölskyldu (ÞÞ 2012-1-14, kvk). 

[Draumaheimilið er m]eð eiginkonu, börn og hund. Heimili er ekki það sama 
og húsnæði og er mér slétt sama hvernig við búum (ÞÞ 2012-1-67, kk). 

Ég hef  alltaf  haft mínar eigin hugmyndir um draumahúsnæðið, það eina sem 
breyst hefur er viðhorfið um þá sem ég vel að hafa með mér (fjölskyldu), þ.e. 
hvernig manneskju ég vil hafa í kring um mig (ÞÞ 2012-1-41, kk). 
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Notaleg stemming þarf  að vera til staðar, öllum þarf  að líða vel á heimilinu 
og ástríki, líf, kósíheit og vinátta þarf  að ríkja til þess að heimilið sé 
draumaheimilið. Snyrtilegt en líflegt (ÞÞ 2012-1-5, kvk). 

Þegar upp er staðið eru það einmitt huglægu þættirnir sem skipta mestu máli, 

húsnæðið sjálft virðist aukaatriði. Upplifun heimilis felst í því að húsnæði sé 

staður sem íbúar samsama sig við, leggja merkingu í og finna fyrir öryggi. Judith 

Thomsen (2008) telur heimilisupplifunina (e. home experience) einmitt felast í meiru 

en hreinu notagildi og uppfyllingu lífsnauðsynlegra þarfa eins og skjóli fyrir veðri og 

vindum. 

 Sköpun heimilis er nátengd því að eiga fjölskyldu. Þetta kemur til að mynda 

skýrt fram í ólíkum viðhorfum íbúa fjölskylduíbúða og íbúa einstaklingsíbúða. Íbúar í 

einstaklingsíbúðum eru í mörgum tilfellum að flytja að heiman í fyrsta skipti. Í 

rannsókn Liz Kenyon (1999) á upplifun 18-23 ára breskra stúdenta sem höfðu flutt á 

stúdentagarða kom fram að þessi hópur lítur sjaldan á stúdentagarða sem heimili sitt, 

þess í stað er „heima“ enn í foreldrahúsum. Eins og í rannsókn Kenyon álíta margir 

heimildarmanna minna sem búa í einstaklingsíbúðum foreldrahús frekar vera heimili 

sitt en stúdentaíbúðina:  

Ég er [...] búin að búa hér það stutt að mér finnst heima hjá mömmu og 
pabba ennþá vera heima, sérstaklega þar sem að ég var þar í mjög löngu 
jólafríi og verð þar einnig í allt sumar. Það má því segja að ég eigi tvö heimili. 
Eitt hérna í Reykjavík sem er rólegra og meira svona mitt og annað heima hjá 
mömmu og pabba þar sem er meira að gerast enda fleira fólk á heimilinu (ÞÞ 
2012-1-4, kvk).  

[Íbúðin] hefur í rauninni aldrei orðið [að heimili], [ég hef] ekki gert hana neitt 
heimilislega, og ég hef  eytt öllum lengri fríum heima hjá mér á Selfossi [í 
foreldrahúsum] (ÞÞ 2012-1-115, kk). 

Ég lít ennþá á æskuheimilið mitt sem heimilið mitt, mér finnst íbúðin mín í 
Reykjavík vera svo lítil að það er eins og bara lítið herbergi sem ég leigi á 
veturnar fyrir skólann, ég kalla það ekki „heim“, ég segist vera heima þegar ég 
er á æskuheimilinu mínu. Ég þarf  að hafa herbergi en ekki bara eitt stórt rými 
til þess að geta kallað eitthvað heimili. Þegar ég skapa mitt eigið heimili verð 
ég vonandi komin með einhverja fjölskyldu og þegar að því kemur mun það 
líklega vera svipað æskuheimili mínu þar sem þetta hús er mér mjög kært (ÞÞ 
2012-1-14, kvk). 

Áður en ég flutti [hingað] bjó ég í foreldrahúsum í Kópavogi og deildi þar 
herbergi með 16 ára systur minni. Sambúðin með systur minni var góð en 
eins og gefur að skilja var gott að komast úr „stelpuherberginu“ í eigin íbúð, 
sérstaklega þar sem von var á barni. Ég hef  raunar nokkrum sinnum áður 
„flutt að heiman“ aldrei þó endanlega (ÞÞ 2012-1-43, kvk). 
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Í þessum tilfellum er stúdentaíbúðin fyrst og fremst álitin samastaður á meðan á 

náminu stendur og íbúinn fer „heim“ í foreldrahús við hvert tækifæri sem gefst, til 

fjölskyldunnar, þar heldur hann jól og eyðir skólafríum og stúdentaíbúðin ber þess 

merki: 

[O]ft eru stúdentaíbúðir eins og þær séu bara tímabundið svefnpláss (ÞÞ 
2012-1-101, kk) 

Ég á erfitt með að sjá þessa íbúð sem heimili en hún minnir mig meira á 
heimavistarherbergi (ÞÞ 2012-1-80, kk). 

Það er mín skoðun að heimili á stúdentagörðum segi ekki mikið um mann 
sjálfan né að það sé eitthvað við heimilið sem er einkennandi fyrir mig nema 
þá á akkúrat á þessum tímapunkti þegar maður býr í íbúðinni. Mitt heimili 
segir að ég sé námsmaður sem hefur ekki viljað kaupa sér mikið af  
húsgögnum í þeim stíl sem passar hér inn þar sem þetta er ekki 
framtíðarheimili og líklega segir heimilið svolítið um að maður reyni að lifa 
nokkuð sparlega með því að verða sér út um ágætis húsgögn hjá fjölskyldu og 
vinum ásamt því að vera ekki með stór og dýr raftæki. (ÞÞ 2012-1-22, kk.)  

Þó sumir í þessu sporum leggi strax áherslu á að skapa sér heimili og eigin samastað 

óháðan öðrum þá er þetta viðhorf  sem líst er hér að ofan nokkuð ríkjandi meðal íbúa 

einstaklingsíbúða, stúdentaíbúðin er ekki framtíðarheimili. Þeir sem nýfluttir eru að 

heiman hafa síður komið sér upp búslóð, tengslin við æskuheimilið eða heimili 

foreldranna eru enn sterk og upplifun þeirra af  íbúðinni mótast af  því.  

 Annað sem greinir íbúa fjölskylduíbúða frá íbúum einstaklingsíbúða eru 

samskipti við nágranna. Þeir sem búa í einstaklingsíbúðum greina frá því að þau séu í 

mesta lagi fólgin í kollakinki og boði um góðan dag á meðan margir íbúar 

fjölskylduíbúða hafa orð á hve notalegt og náið samfélagið er:  

Það er rosalega fínt [að búa í stúdentaíbúð]. Þetta er eins og lítið samfélag og 
er allt til alls hérna í nágrenninu (ÞÞ 2012-1-16, kvk). 

Allir íbúarnir eiga börn og eru þar að auki námsmenn og flestir í yngri 
kantinum svo já, ég myndi segja að þeir eigi mjög mikið sameiginlegt. Það 
skapar ákveðna stemmningu, fólk er duglegt að hjálpast að og auðvelt að 
detta í spjall á göngunum. Það snýst oftast um börnin, mörg yngri barnanna 
eru á stúdentaleikskólunum svo bæði börnin og foreldrar þeirra þekkjast líka í 
gegnum leikskólastarfið (ÞÞ 2012-1-49, kvk). 

Það er oftast opið fram hjá mér á daginn þegar ég er heima, börn hlaupa á 
milli heimila, ég geng inn (ef  það er opið) til ákveðinna nágranna án þess að 
banka og mjög frjálslegt andrúmsloft.  Ég á marga góða vini í húsinu, og við 
hittumst oft í kaffi og svona. Stundum er maður lengi á leiðinni í skólann því 
maður hittir svo marga á leiðinni út og þarf  að spjalla svo mikið (ÞÞ 
2012-1-70, kvk). 
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Mjög þægilegt, samfélagið er náið og stutt að sækja alla þjónustu (ÞÞ 
2012-1-70, kvk). 

Börnin gegna mikilvægu hlutverki, þau stuðla að samskiptum fullorðinna og gera 

samfélagið nánara, íbúarnir eru jákvæðari og upplifa íbúðina frekar sem heimili sitt. Á 

fjölskyldugörðum myndast því meiri samkennd með nágrönnum og aukin samskipti. 

Þeir sem eiga fjölskyldu og sér í lagi börn virðast einnig leggja meira upp úr því að 

skapa heimili og búa börnum sínum öruggt og gott umhverfi. Það mætti kannski 

skýra með endurtekinni vísan í Bachelard (2008) sem segir heimilið fyrsta staðinn en 

það þykir mikilvægt að búa börnum sínum gott og fallegt æskuheimili þar sem þeim 

líður vel og geta lagt góðan grunn að framtíðinni. 

Öryggi, ást og hamingja? 

Hugmyndir um heimili framtíðarinnar kallast á við heimili fortíðarinnar, hið 

raunverulega heimili er ekki hér heldur annars staðar, við áttum það kannski í 

fortíðinni og sjáum fyrir okkur að eignast það í framtíðinni. Minningar um 

æskuheimilið eru ekki sveipaðar ljóma í hugum allra, enda er heimilið ekki alltaf  jafn 

gott og fagurt og það ætti að vera. Þegar íbúinn upplifir að æskan passi ekki inn í óra 

samfélagsins upplifir hann einhvern skort eða missi: 

[M]itt [æsku]heimili skorti þá sál sem mér finnst að heimili mitt [á stúdenta-
görðum] hafi skort. Fjölskylda mín var ekki samheldin eða mikil eining. Ég 
held að foreldrar mínir hafi ekki verið hamingjusamt fólk, lengst af  hef  ég 
ekki heldur verið hamingjusöm manneskja. Umhverfi mitt ber örugglega 
svipmót þar af  (ÞÞ 2012-1-85, kk).  

Lesa má úr orðum heimildarmanns að sálin og hamingjan haldist í hendur, að 

hamingjan sé forsenda þess að geta átt gott heimili; að sálin sé hið móðurlega og 

umfaðmandi hús þar sem allir eru hamingjusamir og öruggir, þar sem fjölskyldan er 

eining. Svipmót umhverfisins mótast þannig af  lífinu sem þar er lifað. Veruleikinn er 

oft á skjön við hugmyndafræðina um heimilið, æskuna og fjölskylduna. Ásamt því að 

vera ríki hamingjunnar á heimilið að vera stöðugt, það segja órarnir okkur. Einn 

heimildarmaður útskýrir til dæmis núverandi þörf  fyrir stöðugleika og festu á 

heimilinu með andstæðri upplifun af  heimili æskunnar:  

Þegar ég var um 12 ára hafði ég búið í um 30 íbúðum svo ég get ekki talað 
um eitt eiginlegt æsku- og uppvaxtarheimli. [...] Húsið sem mér þykir vænst 
um er húsið sem amma bjó í þegar ég var lítil en það var mitt fyrsta heimili. 

 67



Húsið er staðsett í litlu sjávarþorpi norður í landi og er stórt og fallegt, 
eiginlega á þremur hæðum eða pöllum. Húsið er steinsteypt og að nokkru 
leyti „hraunað“ að utan með stórum bílskúr á neðstu hæðinni og fallegum 
stórum garði í kring. [...] Þar sem ég ólst upp við mikið rót reyni ég aðallega 
að hafa stöðugleika og festu í mínu lífi (ÞÞ 2012-1-18, kvk). 

Hann reynir því að bæta um betur en óvíst er hvort ætlunarverkið takist, því eins og 

bent var á að framan er búsetan á stúdentagörðum FS tímabundin, en stöðugleikinn 

og festan getur engu að síður verið raunveruleg fyrir viðkomandi. Kínverski 

landfræðingurinn Yi-Fu Tuan (2008) segir heimilið skapa ákveðna mynd af  fortíðinni, 

í fortíðinni býr kunnugleikinn því hana höfum við upplifað áður. Hann segir 

jafnframt að lífið hverfist um fyrirmyndarheimilið (e. ideal home) sem býr í miðju 

tilveru okkar. Sú miðja felur í sér upphaf  og uppruna sem veitir vellíðan og vekur upp 

hugmyndir um griðastað. Æskuheimili margra hefur þó síður en svo verið öruggt eða 

stöðugt, ástríkt eða hlýlegt.  

 Í þessu samhengi má til að mynda velta fyrir sér fullyrðingu Heidegger (1971) 

um að það að vera „heima“ sé að líða vel og vera laus við angist nútímans. Óttinn við 

óöryggi, upplausn og óhamingju er aldrei langt undan í orðræðunni um heimilið. 

Heidegger velti því fyrir sér hvort yfirhöfuð væri mögulegt að eiga heima á þessum 

tímum, það virtist eiginlega tilheyra fortíðinni. Hátæknivætt nútímasamfélag hefur að 

hans mati strípað heiminn grundvallarstigi reynslu þar sem hægt er að ganga að öllu 

sem vísu og ganga stöðugt á heiminn og rýra hann án takmarkana án þess að leggja 

nokkuð af  mörkum á móti. Við stöndum raunar frammi fyrir sömu spurningu í dag 

því það er síður en svo sjálfsagt að húsin sem við byggjum og búum í bjóði upp á 

tilfinninguna að eiga heima. Draumaheimilið verður aldrei okkar – þetta er 

eilífðarverkefni sem aldrei lýkur því heimilið verður aldrei fullkomnað (sjá t.d. 

Philipsen, 2012 og Winther, 2006a). En þetta skýrir einnig þá vinnu sem lögð er í 

sköpun þess, því í þessari sýn Heideggers (2002) á heim hátæknivædds nútíma verður 

handverkið og sköpunin að mikilvægri leið til að tengjast grundvallarnáttúru 

manneskjunnar á ný.  

 Heimilið er eins og áður segir griðastaður í hugum margra, skel sem ver 

viðkvæma líkama fyrir alls kyns utanaðkomandi hættum. Jackson (2000) segir húsin 

okkar bera þessari hugmyndafræði vitni og áherslan á öryggi birtist í veggjunum sem 

við byggjum utan um okkur, í vel afmörkuðum inn- og útgönguleiðum, í lásum og vel 
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lokuðum gluggum. Veggir veita Vesturlandabúum öryggi, herbergi bjóða upp á 

friðhelgi, hurðirnar og lásarnir loka ógnina úti, en veita líka frelsi. 

 Auglýsingar frá öryggisfyrirtækjum, sem sérhæfa sig meðal annars í vörnum 

heimilisins, höfða gjarnan til þessara tilfinninga, og eiga þátt í að skapa hugmyndina 

um að við þurfum að verjast utanaðkomandi ógn. Slagorð Öryggismiðstöðvarinnar 

(e.d.) er til að mynda „Hver vaktar heimili þitt?“ og Securitas (e.d.) leggur áherslu á að 

þeir hjálpi okkur að njóta þess að vera að heiman og leggja áherslu og með heimavörn 

þeirra finni viðskiptavinurinn og fjölskylda hans til öryggis á heimili sínu. 

Auglýsingaflóð og sjónvarpsefni þar sem enginn er óhultur inni á eigin heimili festir í 

sessi þá hugmynd að heimilið sé staður öryggis, og að ógnin sé utanaðkomandi og 

ávallt aðsteðjandi. Öryggið er einn af  þeim þáttum sem heimildarmenn mínir álíta 

mikilvægt í upplifun vellíðunar heima fyrir.  

Mig langar að líða vel á draumaheimilinu, að það sé vel varið þannig að 
heimilisfólki líði eins og það sé öruggt (ÞÞ 2012-1-22, kk). 

Mér finnst að hið fullkomna heimili eigi að vera öruggt í fyrsta lagi. Það þarf  
einnig að hafa ákveðinn sjarma og vera þannig að fólki líði vel, bæði 
heimilisfólki og þeim sem koma í heimsókn (ÞÞ 2012-1-17, kvk). 

Það er athyglisvert að nokkur munur er á orðfæri kynjanna í dæmunum hér að ofan. 

Karlmaðurinn vísar fremur í öryggistilfinningu annarra á heimilinu, eins og má sjá í 

fyrri tilvitnunni. Varnir heimilisins eru svolítið karlmannlegar, í auglýsingum 

öryggisfyrirtækja er það oftast karlmaður sem sést brjótast inn í óvarið húsið og djúp 

karlmannsrödd spyr hver vakti heimilið eða eitthvað í þeim dúr. Karlkyns 

heimildarmaðurinn leggur áherslu á að heimilið sé vel varið, og kannski er þar um að 

ræða lærða hegðun karlmannsins, að hlutverk hans á heimilinu sé að tryggja varnir 

þess. Konurnar segja heimilið að sama skapi þurfa að vera öruggt, en þær vísa 
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nokkuð almennt í öryggið og það mætti jafnvel lesa á milli línanna í síðari 

tilvitnuninni að fyrst og fremst sé eigin upplifun á öryggi til umræðu. Tengsl öryggis 

við frelsi og vellíðan eru einnig áhugaverð:  

Hið fullkomna heimili fyrir mér á að vera þannig að manni líði vel í því og 
geti gert það að sínu og það sé örugg höfn og veiti manni líka frelsi, sé 
einskonar vettvangur sköpunar (ÞÞ 2012-1-49, kvk). 

Þessi birtingarmynd heimilisins, bæði þess fullkomna og þess raunverulega, helst í 

hendur við hefðbundnar hugmyndir um hlutverk og tilgang heimilisins, að þar sé 

næði, þar upplifi íbúinn öryggi, frelsi og að hann sé við stjórnvölinn. Í einkarýminu 

eigum við að vera örugg, en öryggið virðist forsenda þess að hægt sé að slaka á. 

 Bandaríski stjórnmálafræðingurinn Thomas Dumm (2002) segir hugtakið 

öryggi hafa bráðnað saman við hugmyndina um frelsi og yfirvöld líti jafnvel svo á að 

frelsi okkar grundvallist af  því að við séum örugg. Hann segir áherslu stjórnmála og 

dægurmenningar síðustu áratugi 20. aldar á glæpahneigðina (e. criminality) ekki 

endilega til vitnis um hærri glæpatíðni heldur sé þetta komið til vegna áherslunnar á 

tengsl frelsis og öryggis, þar sem frelsi er ekki lengur grundvöllur hamingju og 

velfarnaðar, heldur öryggi. Samira Kawash (2000) tekur sem dæmi um að pólitísk 

stefnumál eins og stríðið gegn eiturlyfjum, stríðið gegn glæpum og stríðið gegn 

hryðjuverkum hafi verið gagnrýnd fyrir að hefta frelsi borgaranna og vera undanfari 

lögregluríkis. 

 Það er sáraeinfalt að grafa undan hinni hefðbundu hugmynd um 

draumaheimilið, öryggi þess og hina hamingjusömu fjölskyldu. Áherslan á öryggi 

heimilisins hefur helst snúið að utanaðkomandi ógn og hið sama má segja um öryggi 

kvenna og barna. Þar birtist sú hugmynd að heimilið sé örugg höfn í andstöðu við 

ógnandi umheim. Konum er kennt að verjast óþekktum ofbeldismönnum, sagt að 

vara sig á dimmum síðkvöldum, klæðast í föt sem hefta þær ekki á flótta, ganga um 

með öryggistæki eins og flautu eða piparúða, tala ekki við ókunnuga og þar fram eftir 

götunum eins og breski afbrotafræðingurinn Laura Goldsack (1999) bendir á. 

Staðreyndin er hins vegar sú að flest ofbeldisverk eru framin inni á heimilinu, oft af  

hendi náinna; maka, fyrrverandi maka, foreldra, stjúpforeldra, vina og svo framvegis. Í 

rannsókn á ofbeldi gegn íslenskum konum á aldrinum 18-80 ára, sem unnin var fyrir 

félags- og tryggingarmálaráðuneytið árið 2010, sögðust rúmlega 22% kvenna hafa 

verið beittar ofbeldi í nánu sambandi frá 16 ára aldri og segja skýrsluhöfundar það 
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jafngilda því að um 23-27 þúsund konur á Íslandi hafi verið beittar slíku ofbeldi frá 16 

ára aldri. Í flestum tilfellum, eða um 84% tilvika, var síðasta ofbeldisverkið sem konur 

urðu fyrir framið á heimili eða við heimili kvennanna (Elísabet Karlsdóttur og Ásdís 

A. Arnalds, 2010). Ef  íbúar stúdentagarða liggja nærri meðaltalinu, þá mun nokkurt 

hlutfall þeirra sem svöruðu spurningaskránni og dreymir um öryggi einmitt verða 

fyrir ofbeldi á sínu eigin heimili, hafi það ekki gerst nú þegar. 

 Goldsack (1999) segir að áherslan á utanaðkomandi ógn sem stafi af  

ókunnugum geri að verkum að hin raunverulega ógn sé sveipuð hulu. Hún bendir 

einnig á að með því að verja heimilið kirfilega gegn utanaðkomandi ógnum sé konum 

jafnvel stefnt í hættu, þær eigi erfiðara með að flýja og finni til skammar þar sem 

þeirra heimili passi ekki inn í staðalímyndina af  fyrirmyndaheimilinu. Friðhelgi 

heimilis og einkalífs er þannig skálkaskjól og innan veggja þess er fólk mun 

berskjaldaðra en það væri meðal ókunnugra sem gætu komið því til hjálpar. 

 Þess ber þó að geta að í gögnunum mínum kemur ekki fram mikill ótti við 

utanaðkomandi ógnir, íbúarnir nefna ekki kaup á heimavörnum eða þvíumlíku, þeir 

læsa þó eflaust flestir hurðinni þegar þeir fara að heiman og á nóttunni eins og þeim 

hefur verið kennt að gera. Á móti kemur að ekki var sérstaklega spurt um slíkt í 

spurningaskránni, en kom þó fram í tengslum við hugmyndir um hið fullkomna 

heimili draumanna. Taki ég mið af  eigin reynslu þá er mér umhugað um að enginn 

komist óboðinn inn á heimili mitt. Stundum stekk ég fram úr rúminu á kvöldin og 

geng úr skugga um að það sé alveg örugglega læst. Á dögunum átti sér stað innbrot í 

eina íbúð í húsinu mínu þar sem gengið var inn í ólæsta íbúð og í kjölfarið spruttu 

upp miklar umræður á Facebook um öryggi og varnir heimilisins, lásarnir á 

útidyrahurðunum voru í ólagi og því fylgdi vanlíðan og óöryggi. Utan þessa atviks á 

það helsta sem jaðrar við glæpsamlega hegðun sér stað í þvottahúsinu þar sem 

þvottaefni er stolið og á Facebooksíðu hússins sem ég bjó í áður sköpuðust oft 

umræður um horfnar flíkur sem einhver ókunnugur er talinn hafa stolið. Einu sinni 

kom þó upp áhugaverð umræða um týnda skó hér og hvar og það brot var tengt 

óviðkomandi aðila sem hefði komist inn vegna ólæstra og ólokaðra útihurða.  
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Heimilið sem svið kvenna 

Heimilið hefur lengi verið álitið svið konunnar. Sú hugmynd er rótgróin í vestrænni 

menningu og má rekja til hugmynda borgarastéttarinnar um hlutverk kynjanna. 

Körlum var ætlaður staður á sviði framleiðslunnar, úti á vinnumarkaðnum. Áræðni, 

dugnaður og skynsemi voru eiginleikar sem þóttu til eftirbreytni þeirra á meðal. 

Konurnar áttu hins vegar svið einkarýmisins. Þeirra hlutverk var að skapa manni 

sínum og börnum snoturt og notalegt heimili þar sem ást, hlýja og öryggi væru í 

hávegum höfð. Sköpun hins heimilislega andrúmslofts var jafnvel talin köllun 

konunnar (sjá t.d. Habermas, 1991; Frykman & Löfgren, 1979; Rybczynski, 1987). 

Félags- og hagfræðingurinn Thorstein Veblen (1899/2005) benti einnig á að heimilið 

væri ekki síður stéttvísir, það væri stöðutákn karlmannsins sem sýndi að hann gat séð 

fyrir konu sem helgaði sig heimilinu og fegraði.  

 Margir feministar hafa um langa hríð barist ötulega gegn þessari „eðlislægu“ 

tengingu konunnar við heimilið og bent á hvernig hún skerði frelsi hennar, eins og 

fjallað var um í sambandi við öryggi heimilisins hér að framan. Franski 

heimspekingurinn Simone de Beauvoir (1949/1986) benti á frelsisskerðingu og 

ósjálfstæði kvenna sem lifðu í heimi karla við aðstæður sem þær höfðu ekki átt þátt í 

að skapa sjálfar. Í heimi borgarastéttarinnar var konum ætlað að vera mæður og 

eiginkonur framar öllu og möguleikar þeirra til annarskonar lífs voru takmarkaðir. 

Langt fram eftir 20. öld stóð ungum íslenskum stúlkum nær aðeins til boða nám í 

kvennaskólum eða húsmæðraskólum þar sem stúlkur voru búnar undir  

húsmóðurhlutverkið samhliða almennri menntun (Loftur Guttormsson, 2008). 

Hópur kvenna átti þátt í að móta orðræðuna um húsmóðurhlutverkið sem skyldu 

konunnar eins og til dæmis má sjá á þessum orðum Ragnhildar Pétursdóttur (1931) 

sem barðist fyrir menntun kvenna og tók þátt í uppbyggingu húsmæðraskóla hér á 

landi:  

Við konur verðum að muna það, að okkur ber að leggja fyrstu undirstöðuna 
að uppeldi barnanna. Sú undirstaða verður að vera traust. Við berum ábyrgð 
á siðferði barnanna og við berum ábyrgð á siðferði þjóðarinnar. Við verðum 
að gera okkur þetta ljóst, og hver og ein okkar þarf  að fullkomna starf  sitt og 
alla framkomu svo að til fyrirmyndar sje. Við verðum ekki talin siðuð þjóð, 
meðan foreldrar blóta yfir vöggu barna sinna eða banna börnunum með 
blótsyrðum. 

Nú fækkar óðum þeim heimilum sem hafa verið leiðarljós í uppeldi og 
menningu þjóðarinnar. Í stað þeirra koma húsmæðraskólarnir, og hefur þeim 
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fjölgað til sveita nú á síðustu árum. [...] Ungar stúlkur ættu að setja sjer það 
mark að hafa þann metnað að setja ekki bú nema hafa notið menntunar í 
heimilisstörfum í nokkra mánuði, og þá helst í okkar innlendu 
húsmæðraskólum (Ragnhildur Pétursdóttir, 1931: 89).  

Húsmóðurstarfið var ekki vinna, heldur hlutverk, jafnvel þó konur ættu að mennta sig 

fyrir það. Hér má einnig vísa í það sem á undan hefur verið rætt, hlutverk barnanna í 

sköpun heimilis, en Ragnhildur leggur sérstaka áherslu á ábyrgð kvenna gagnvart 

uppeldi barnanna, og ekki aðeins barnanna, heldur þjóðarinnar allrar. Heimilið og 

konan er þarna nátengt menningu þjóðarinnar og afdrifum hennar.  

 Eftir seinni heimstyrjöld hafði þátttaka kvenna á opinberum vinnumarkaði 

aukist en þó undir þeim formerkjum að hlutverk þeirra væri fyrst og fremst að hugsa 

um fjölskylduna. Giftar konur unnu því margar hverjar hlutastörf  svo þær gætu 

einnig hugsað um börnin. En þó nýjum tímum og nýjum hlutverkum kvenna á 

opinberum vettvangi væri fagnað var víðast hvar í Evrópu og Bandaríkjunum lögð 

áhersla á snúa aftur í „eðlilegt ástand“ eins og það var áður en stríðið hófst. Þáttur 

millistéttarkonunnar í því var að hlúa að fjölskyldunni og styrkja heimilið; þær áttu 

semsagt að halda aftur heim og einbeita sér að heimilinu (Webster, 1998). Sigríður 

Dúna Kristmundsdóttir (1994) hefur bent á að hér á landi breyttust hefðbundnar 

hugmyndir um hlutverk kvenna sem mæðra og húsmæðra lítið sem ekkert þrátt fyrir 

aukna þátttöku þeirra á vinnumarkaði, og þrátt fyrir að fjárhagslegar aðstæður hafi 

kallað á tvær fyrirvinnur. Frelsi kvenna til þátttöku á vinnumarkaði hafi þess í stað 

aðeins bætt við skyldur þeirra.   

 Aðrir feministar hafa þó gagnrýnt hugmyndina um að heimilið fangelsi konur 

og má þar til dæmis nefna Iris Marion Young (2002) sem álítur heimilið ekki heftandi. 

Hún bendir þvert á móti á þá stjórn sem konan hafi innan veggja heimilisins og lýsir 

heimilinu sem skapandi vettvang fyrir konur, vettvang þar sem þær geta látið ljós sitt 

skína og fengið útrás fyrir sköpun. Þetta má tengja við hugmyndir um listfengi 

hversdagsins en þetta er listform sem enn þann dag í dag er fyrst og fremst tengt við 

konur eins og svör heimildarmanna minna bera vitni um. Þó margt hafi breyst til betri 

vegar, þó karlar taki meiri þátt í uppeldi barna sinna og þeir sjáist oftar með 

ryksuguna á lofti, þó þeir eldi oftar grjónagraut og soðinn fisk en áður og kveiki á 

kertum og raði upp húsgögnum, þá virðist sköpun heimilisins enn vera á ábyrgð 

kvenna. Fjölmiðlaefni tengt heimilinu er oft beint, leynt og ljóst, að konum og konan 

er jafnvel talin til þeirra hluta sem gera heimilið heimilislegt.  
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 Það er skýr kynjamunur á því hvernig íbúar upplifa heimilið á 

stúdentagörðum. Hjá íbúum einstaklingsíbúða er þó nokkur munur á kynjunum þegar 

kemur að því að „skapa“ heimilið, það er að hugsa meðvitað um að gera það 

huggulegt með þeim hætti sem almennt er álitinn huggulegur í okkar samfélagi. 

Strákar í einstaklingsíbúðum nefna til að mynda oftar að þeir eigi erfitt með að upplifa 

íbúðina sem heimili:  

Mér líður ekki eins og íbúðin sé „heimili“. Ég bý í lítilli stúdíóíbúð sem 
minnir mig meira á heimavistarherbergi en heimili en ég reyni þó að gera 
hana heimilislega með því að stilla upp myndum og hljóðfærasafni. ... Ég á 
erfitt með að sjá þessa íbúð sem heimili (ÞÞ 2012-1-80, kk). 

Ég er bara búinn að reyna að koma mér vel fyrir. Þetta er tímabundið 
húsnæði, svo erfitt er að líta á það sem alvöru heimili (ÞÞ 2012-1-67, kk). 

Ég er ekki mjög duglegur í því að skapa heimilislega stemmingu og líklega er 
það útaf  því að ég hef  bara útbúið heimilið mitt þannig að ég muni ekki 
stoppa lengi í þessu húsnæði. ... ég lít á íbúð mína sem aðeins tímabundið 
heimili (ÞÞ 2012-1-22, kk). 

Ég lít á núverandi heimili mitt sem bráðabirgða búsetustað og bý þar 
eingöngu vegna fjarlægðar frá skóla. Mér líður ekkert sérstaklega vel þar og 
kýs því að eyða eins littlum tíma þar og ég get. Íbúðin er mjög ópersónuleg 
og er í raun bara geymslustaður fyrir draslið mitt (ÞÞ 2012-1-66, kk). 

Löngunin til að skapa heimili er af  skornum skammti og þeir telja það nærri 

ómögulegt því þarna ætla þeir ekki að staldra við til langs tíma, þeim líkar ekki við 

íbúðina og líta á hana sem geymslustað. Stúdentaíbúðin helst þá líkast til ekki í hendur 

við þá ímynd sem þeir hafa af  „alvöru“ heimili sem eins og áður segir er nátengt 

hugmyndum um fjölskyldulíf, ást, hamingju og konur.  

 Í svörum karlkyns heimildamanna minna er hið heimilislega oftar en ekki 

tengt konum og því sem konur gera og hafa gert inni á heimilinu. Karlarnir hafa því 

nokkuð hefðbundinn skilning á því hvað teljist heimilislegt en álíta það fremur svið 

kvenna að nostra við heimilið: 

Sennilega soldið kvenlegt að vera pæla of  mikið í þessu (ÞÞ 2012-1-49, kk).  

Það hangir ekkert á veggjunum. Ég er sáttur við það en kærastan mín vill þó 
fara koma einhverju dóti upp (ÞÞ 2012-1-82, kk). 

Sambýliskona mín er með mikið af  [skrauti og smámunum], [þeir] hafa ekki 
mikla þýðingu fyrir mig (ÞÞ 2012-1-35, kk). 

[Það er heimilislegt þegar k]onan kveikir á kertum og bökunarlykt (ÞÞ 
2012-1-52, kk). 
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[K]onan að baka pönsur og tungusófinn [er heimilislegt.] (ÞÞ 2012-1-62, kk). 

[F]ábreytt lyktin úr eldhúsinu [gefur] til kynna að þetta sé piparsveina-
stúdíóíbúð (ÞÞ 2012-1-27, kk). 

Þessir heimildarmenn tengja sköpun heimilisins og nostur við það markvisst hinu 

kvenlega og hefðbundnum störfum kvenna. Kærusturnar eiga skrautið og vilja hengja 

dót upp á veggina. Pönnukökubakstur og bökunarlyktin er tæpast heimilisnostur en 

gegnir mikilvægu hlutverki í hinu heimilislega ef  marka má svör þessara 

heimildamanna, en hvort tveggja tengja þeir „konunni“, og piparsveinaíbúðin býr ekki 

yfir þessum þáttum. Hið heimilislega rennur saman við hefðbundin kvenhlutverk og 

heimilið sem stað fjölskyldunnar: 

Heimilislegt er fyrir mér að það séu fleiri en einn sem búa þarna og heyra fólk 
eiga samræðu og samskipti. Matarlykt er heimilisleg og oft er svona 
heimilislykt sem erfitt er að útskýra heimilisleg. Að heyra barnatíma 
sjónvarpsins koma úr stofunni og dægurmálaþátt úr útvarpinu úr eldhúsinu 
finnst mér líka heimilislegt. Að fjölskylda borði sama við eldhúsborð og eigi í 
samræðum. Segja má að hið daglega líf  hjá fólki og fjölskyldum sé að miklu 
leiti heimilislegt“ (ÞÞ 2012-1-22, kk). 

 Svör þessara karlkyns heimildamanna bera þó með sér að þeir hafi ekki síður áhuga á 

þessu og ákveðnar hugmyndir um hvað búi til heimilislega stemningu. Stelpurnar 

virðast þó nostra meira við heimilið, oft höfðu þær stillt upp skrauti og kveikt á 

kertum áður en þær tóku myndirnar sem fylgdu spurningaskránni. Myndir strákanna 

sýna heimili sem eru minna heimilisleg í hefðbundum skilning þess orðs. Hér tala 

myndirnar sem heimildarmenn létu mér í té sínu máli en á myndum 11 og 12 hér á 

næstu síðu má sjá íbúðir karlkyns einstaklinga og á myndum 13 og 14 má sjá íbúðir 

kvenkyns einstaklinga. Strákarnir koma sér þó vissulega fyrir og íbúðin endurspeglar 

daglegt líf  þeirra og áhugamál, sem virðast í takt við staðalímyndir kynjanna, þar má 

finna fótboltafána, sjónvörp og tölvuleiki, hljóðfæri og þar fram eftir götunum.  

 Þetta rímar við niðurstöður Winther (2006a) sem hjó eftir því að drengirnir í 

rannsókn hennar tóku sérstaklega myndir þar sem tölvur og tæki voru í forgrunni á 

meðan stelpur héldu því í bakgrunni og sögðu jafnvel að raftækin væru ljót. 

Stelpurnar tóku fremur myndir af  smáhlutum. Meðal heimildarmanna minna virðast 

konurnar einnig hafa meira frumkvæði að sköpun heimilis og telja það mikilvægt:  

Mér finnst stúdentagarðarnir alls ekki eiga að vera bara einhver „stoppistöð“ 
þegar maður er í námi, heldur eiga að vera heimili þar sem er gott að búa (ÞÞ 
2012-1-17, kvk). 
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Þetta er heimilið mitt og þar á að vera gott að vera. [...] [É]g reyni að hafa 
huggulegt, hlýlegt og snyrtilegt (ÞÞ 2012-1-36, kvk). 

Það er þó ekki þar með sagt að strákar hafi allt aðrar hugmyndir um hvað sé 

heimilislegt. Munurinn á heimilissköpun milli kynjanna liggur heldur í 

framkvæmdinni. Konurnar virðast vera framtakssamari hvað þetta varðar og hafa 

fengið meiri þjálfun í þess konar athöfnum.  

Munurinn liggur fyrst og fremst í því hvernig fólk athafnar sig, eflaust ómeðvitað, í 

takt við hefðbundin kynhlutverk. Konur eru ef  til vill áhugasamari því þær hafa alist 

upp við þá hugmynd að heimilið sé svið konunnar. Pierre Bourdieu (1990) segir 

menningarauðmagn einstaklings ráðast af  umhverfinu sem elur hann upp, félagslegu 

og efnislegu. Bourdieu notar hugtakið habitus, eða félagslegan veruhátt eins og það 

hefur verið þýtt á íslensku, yfir það hvernig hugsanir, þrár og athafnir mótast í 
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Mynd 11: „[Íbúðin] varð að heimili þegar ég 
fékk mér rúm og gardínur, þar áður var ég bara 
með dýnu á gólfinu og rúmföt fyrir gluggunum“ 
(ÞÞ 2012-1-21, kk). 

Mynd 12: „Ég lét dúk á sófaborðið, er kominn 
með málverk upp á vegg og er einnig með nokkra 
hluti frá ömmu minni heitinni [til að gera 
heimilislegt] (ÞÞ 2012-1-58, kk). 

Mynd 13: „Íbúðin varð að heimili ca 3 dögum 
eftir að ég flutti inn. Persónulegir munir og 
m y n d i r á v e g g i n a g e r ð u h a n a a ð 
heimili“ (2012-1-47, kvk).

Mynd 14: „Íbúðin varð að heimili eftir fyrstu 
nóttina. Þegar ég vaknaði um morguninn að þá 
fannst mér ég hafa átt heima hér alla ævi“ (ÞÞ 
2012-75, kvk).



ómeðvituðu ferli. Áhugi kvenna á heimilinu gefur til kynna að þær hafi samsamað sig 

menningarbundnu kynhlutverki og tileinkað sér viðeigandi athafnir, þær hafi 

ómeðvitað tileinkað sér habitus kvenna. Tengsl kvenna við heimilið eru rótgróin og má 

segja að bæði kyn gangist við þeirri hugmynd og halda henni við. Karlkyns íbúar 

stúdentagarða gera sig þó ekki síður heimakomna en kvenkynið, þeir hafa líka þörf  

fyrir að líða vel heima hjá sér, þó það samræmist ekki alltaf  hefðbundnum 

hugmyndum um hið huggulega heimili. Ólík viðhorf  kynjanna til heimilisins birtast í 

gögnunum, en þess ber einnig að geta að fleiri konur en karlar svöruðu skránni og í 

þeim tilfellum þar sem um fjölskyldur eða pör er að ræða var það oftar konan sem 

svaraði spurningaskránni. 

Samantekt 

Í kaflanum hef  ég varpað ljósi á hvernig ýmsir þættir vestrænnar hugmyndafræði 

birtast á heimilinu. Þá tók ég sérstaklega fyrir hugmyndir um hvað sé „alvöru“ heimili, 

en það er gjarnan á öðrum stað en í núinu. „Alvöru“ heimilið er í foreldrahúsum 

annars vegar og á framtíðarheimilinu hins vegar. Heimilið er sjaldnast álitið fullkomið 

í núinu í þessu tilliti, það er ávallt í verðandinni. Einnig tókst ég á við algengar 

hugmyndir um heimilið sem ástríkan stað öryggis og hamingju og benti á að svo sé 

ekki alltaf  raunin því margir upplifa heimilið einmitt sem stað mikillar ógnar. Ég setti 

svör heimildamanna minna í samhengi við ríkjandi hugmyndir og benti á hvernig þau 

ýmist staðfestu eða hröktu þessa ímynd heimilisins sem stað öryggis, ástar og 

hamingju. Í lok kaflans fjallaði ég nánar um heimilið sem svið konunnar og með vísan 

í svör heimildamanna minna sýndi ég hvernig konur leggja sig meira fram við sköpun 

heimilisins með hefðbundum hætti og hvernig heimildarmenn tengja það sem er 

heimilislegt iðulega við athafnir kvenna. Í kaflanum greindi ég í grófum dráttum frá 

helstu atriðum hugmyndafræðinnar sem umlykur heimilið og skoðaði hvernig hún 

birtist í svörum heimildarmanna minna. Þetta er það fyrsta sem við flytjum með 

okkur á heimilið, það er hugmyndirnar um hvað heimili sé og hvernig það eigi að 

vera. Þetta birtist helst í þeim kröfum sem við gerum til heimilisins. Hugmyndirnar 

birtast víða í umhverfinu, þær smjúga inn í líkama okkar og móta athafnir okkar ekki 

síður en drauma.  
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5. AÐ FLYTJA INN: 

Það sem þykir heimilislegt tengist að mörgu leyti þeirri ímynd sem heimilið hefur í 

sameiginlegu hugarflugi samfélagsins en til að heimilið geti talist heimilislegt þarf  að 

eiga sér stað ferli meðvitaðra ákvarðana; heimilið er sjáldnast hægt að kaupa á einu 

bretti og íbúðin verður ekki heimilisleg frá fyrstu stundu. Heimilið er ekki alltaf  

ljómandi fagurt og gott eins og greint var frá í síðasta kafla og fólk upplifir staðinn 

sem það býr á ekki endilega sem heimili, eins og samfélagið skilgreinir hugmyndina 

um heimilið. Hvernig sem því er farið þá verður staðurinn þar sem fólk býr að 

umgjörð um daglegt líf  þess. Svissneski arkitektinn Peter Zumthor (2006b) segir 

arkitektúr einmitt hafa sérstök tengsl við lífið, hann segir að byggingar séu fyrst og 

fremst umgjörð um lífið sem á sér stað í þeim, bakgrunnur hversdagsins. Þar tipla tær 

um gólf, hugur og hendur vinna, augu hvílast í kyrrð næturinnar.  

 Heimilið og lífið snúast þó um meira en aðeins bygginguna. Ida Wentzel 

Winther (2006a) segir heimilið einnig fela í sér lykt, hljóð, liti, hlýju, bragð og annað 

fólk sem fyllir rýmið. Hún segir að á heimilinu beitum við brögðum til að gera okkur 

heimakomin (e. homing oneself). Íbúinn þarf  stöðugt að stilla upp íbúðinni, raða eftir 

kúnstarinnar reglum og skapa þar vettvang fyrir daglegt líf  og líta má á það sem 

meðvitaða sviðsetningu. Aðstæðurnar eru mótaðar en þær móta líka þá hegðun sem 

þar fer fram, þarna kemur fram hið díalektíska samband umhverfis og athafna – með 

sviðsetningu heimilisins setur íbúinn tóninn, skapar umhverfi sem kallar á vissar 

athafnir og vekur ákveðnar tilfinningar. Í þessum kafla skoða ég nánar hvernig 

heimilið, hið hlutlæga og huglæga, verður til frá því að flutt er inn í tóma íbúð og þar 

til lífið er komið í fastari skorður. Ég byrja á því að skoða hvernig heimildarmenn 

mínir túlka hið heimilislega andrúmsloft sem ofið er úr athöfnum og efni. Ég fjalla 

einnig um flutninginn á nýjan stað í ljósi kenninga Arnold van Gennep (1981) og 

Victor Turner (1975) um umbreytingar og millibilsástand og greini frá því hvernig 

íbúinn umbreytir rými sem eitt sinn var heimili einhvers annars í stað sem verður að 

heimili hans. Þetta gerir hann til að mynda með því að þrifum sem eiga að afmá öll 

merki um fyrri íbúa. Skynjunin er fyrirferðamikil á þessu tímabili, ekki síst lyktin.  
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Heimilislegt andrúmsloft 

Skynjun og tilfinningar skipa ákveðinn sess í sköpun heimilisins en oft er erfitt að 

segja nákvæmlega til um hvernig hús breytist í heimili og hvað vekur þessar 

tilfinningar. Breski mannfræðingurinn Sarah Pink (2003) segir heimilið vera svæði 

sem samanstendur af  ólíkum skynhrifum eins og lykt, áferð, bragði, sjón og hljóði. 

Heimilið verður til í þessari skynjun. Hið sjónræna felur til að mynda í sér að við 

umkringjum okkur hlutum sem við viljum hafa fyrir augunum og röðum þeim fallega 

upp. Við notum textíl, sófateppi, gardínur og gólfmottur, til að auka á hlýleika, mýkt 

og vellíðan, og höfðum þannig til snertiskynsins. Með því að baka og elda, kveikja á 

ilmkertum og reykelsum sköpum við lyktarlandslag og með ljúfum tónum höfðum 

við til heyrnarinnar. Við kveikjum ljós og lampa til að breyta ásýnd rýmisins og fá 

fram ólíka áferð. Breski mannfræðingurinn Tim Ingold (2010) líkir hinu raunverulega 

húsi við tré, það standi saman af  vistkerfi þar sem líf  fólks og efnis fléttast saman.  

 Til að draga fram þá þætti sem skapa heimilið er óhjákvæmilegt að rýna í 

hvernig íbúar stúdentagarða túlka hið heimilislega andrúmsloft og hvernig heimilið 

verður til í ferli athafna sem fléttast saman við efnislega samsetningu heimilisins og 

huglægari þætti eins og skynjun, minningar og tilfinningar. Skynjun umhverfis er ekki 

bundin við ákveðin skynfæri heldur vinna þau í sameiningu. Hversdagsleg skynjun er 

raunar afar flókin og sumir hafa jafnvel líkt henni við hnút (sjá t.d. Serres, 1998). Skil 

milli skynfæra og skynhrifa eru óljós, þau blandast saman og blæða inn í hvert annað. 

Skynjun tengir líkamlega upplifun við bæði hugsun og athafnir. Hin beinu líkamlegu 
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Mynd 15: Gamla íbúðin mín í september 
2014. Búslóðin næstum komin í kassa. 

Mynd 16: Nýja íbúðin mín í september 2014. 
Búslóðin næstum komin úr kassa. 



tengsl vísa til þess að við upplifum með öllum líkamanum, með því að vera í rýminu 

og athafna okkur þar. Þetta er það sem Zumthor (2006) kallar upplifun án 

umhugsunar og jafnvel mætti kalla upplifun í athöfnum, en segja má að heimilið sé að 

miklum hluta upplifað án umhugsunar, með öllum líkamanum í athöfnum. Heimilið 

felur í sér heilan heim skynjunar sem við náum ekki fyllilega að festa hendur á en 

andrúmsloftið krefst sífelldrar sköpunar. Það er vissulega óáþreifanlegt í sjálfu sér en 

þó ekki úr sambandi við efnisheiminn og athafnir.  

 Þegar rýnt er í svör heimildamanna við spurningu um hvað sé heimilislegt 

kemur í ljós að það felur í sér stemningu, eða andrúmsloft sem fólgin er í nærveru og 

athöfnum: 

að það sjáist að fólk býr hérna og athafnar sig hér gerir heimilið heimilislegt 
(ÞÞ 2012-1-40, kvk). 

Hin fullkomna heimilislega stemmning skapast þegar ég þríf  íbúðina, elda 
góðan mat og þegar við sitjum svo í kertaljósi og gæðum okkur á matnum 
með ljúfa tónlist í bakgrunni. (ÞÞ 2012-1-54, kk)  

Andrúmsloftið verður ekki heimilislegt af  sjálfu sér heldur fyrir tilstilli alls þess sem er 

gert, fólksins sem tekur þátt og allra hlutanna. Til að fá bökunarlykt þarf  að baka 

brauð, úr hveiti og öðru hráefni, í ofni, skál sem er búin til í Kína og svo fram eftir 

götunum – allt teygir anga sína lengra en augað sér. Í þessum svörum má greina 

tilvísun í andleg einkenni rýmisins en hið heimilislega er eins og ákveðin tegund 

andrúmslofts, samsetning sem er menningarlega ákvörðuð og lætur okkur líða vel, 

stuðlar að upplifun öryggis, nálægðar og hlýju.  

 Hugmyndir heimildamanna minna um heimilislegt andrúmsloft eiga margt 

skylt við danska hugtakið hygge sem notað er yfir stemningsskapandi ferli sem 

mannfræðingurinn Jeppe Trolle Linnet (2011) segir fela í sér samveru og nánd í 

umhverfi sem veitir vellíðan; aðstæðum þar sem fólk upplifir væntumþykju og alúð. 

Öryggi er einnig mikilvægur þáttur í þessu ferli en með því að skapa hygge og leggja 

upp úr því að hafa huggulegt heima hjá sér í faðmi fjölskyldunnar erum við að flýja 

ógnir umheimsins um sinn. Linnet segir frá því að stundum sé hygge túlkað á 

neikvæðari máta og gagnrýnt fyrir að tákna tregðu og áhugaleysi um að vera 

meðvitaður um umheiminn. Þó vissulega megi líta þessa tilhneigingu gagnrýnisaugum 

má ekki gera lítið úr þörfinni fyrir að gleyma áhyggjum hversdagsins og upplifa 

öryggi, afslöppun og vellíðan í samfélagi þar sem við verðum fyrir stöðugu áreiti frá 

morgni til kvölds.  
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 Hygge, byggir þannig á sköpun og upplifun vissra aðstæðna, hygge verður ekki 

til af  sjálfu sér, það krefst ólíkra athafna sem skapa og setja á svið æskilegt umhverfi 

og bera vott um umhyggju fyrir fólki, hlutum og umhverfi. Athafninar skilja eitthvað 

eftir sig í rýminu og ummerki þeirra eru það sem fólk álítur heimilislegt. Ummerki 

athafnanna gera nærveru fólks áþreifanlega en þráin eftir öðru fólki, nánd og hlýju er 

miðlæg í hugmyndum um heimilið eins og fram kom í svörum heimildafólksins sem 

vitnað er til hér að framan. Franski heimspekingurinn Mikel Dufrenne (1973) segir 

andrúmsloft felast í ákveðnum gæðum og eiginleikum hluta eða fólks fremur en í 

fólkinu eða hlutunum sjálfum. Heimilislegt andrúmsloft er því ekki hægt að skilja frá 

efnislegum þáttum og athöfnum en til að heimilið geti talist heimilislegt þarf  að eiga 

sér stað einhvers konar ferli mismeðvitaðra ákvarðana og endurtekinna athafna eins 

og hér má sjá dæmi um:  

Ég lagði strax upp úr því að búa til fallegt heimili. Það gerðist bara strax á 
fyrstu vikunum þegar búið var að koma öllu fyrir og allir kassar komnir út. þá 
fór ég að skreyta aðeins, kaupa inn smáhluti, kveikja á kertum, elda mat og 
fleira til að gera þetta heimilislegt og kósý (ÞÞ 2012-1-73, kvk). 

Íbúðirnar sem við höfum búið í eru heimili okkar um leið og við flytjum þar 
inn. ... Bakstursilmur, glamur barnanna á hljóðfæri, kertaljós og gleði í loftinu 
[þykir mér heimilislegt] (ÞÞ 2012-1-18, kvk). 

Daglegir hlutir eins og að elda, baka, kveikja á ilmkertum og hafa það kósí á 
kvöldin hefur líklegt gert hana að heimili (ÞÞ 2012-1-4, kvk). 

Við bökum mikið, höfum kósýkvöld á föstudögum, föndrum saman, 
skreytum heimilið, spilum við kertaljós, leggjum fallega á borðið oft í viku, 
leikum okkur og eldum mat [til að skapa heimilislega stemmingu] (ÞÞ 
2012-1-18, kvk). 

Ég kaupi ilmkerti, kveiki á þeim og hlusta á tónlist. Yndislegt alveg (ÞÞ 
2012-1-75, kvk). 

Eins og sjá má er það sem þykir heimilislegt ekki bundið við eitt frekar en annað en 

þarna kemur sterkt fram að heimilið er eitthvað sem er gert, eitthvað sem er búið til, 

ekki í eitt skipti fyrir öll heldur með endurteknum hversdagslegum athöfnum í bland 

við efnislega hluti. Kertaljós birtist þó með nokkuð afgerandi hætti og vík ég 

sérstaklega að því í 6. kafla en það tengist hugmyndum um hið heimilislega sterkum 

böndum, sér í lagi á norðlægum slóðum. Hugmyndir um hvernig hið heimilislega 

andrúmsloft verður til eru af  svipuðum meiði; vísað er til samveru, gleði, vellíðunar 

og slökunar og þau atriði sem helst eru dregin fram eru: góður ilmur, matur, þægileg 

lýsing, kertaljós, ljúf  tónlist og ekki síst hrein íbúð.  
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 Daglegt líf  þykir heimilislegt og líðan inni á heimilinu er mótuð af  því að það 

sé vettvangur daglegra athafna íbúa. Allt á þetta þátt í að skapa ákjósanlegt 

andrúmsloft á heimilinu. Það er því ekki aðeins fólkið sjálft sem gerir heimilið 

heimilislegt með viðveru sinni heldur athafnir þess og hlutirnir sem eru þátttakendur í 

athöfnum íbúanna. Þarna birtist heimilið sem síkvik heild þar sem ólíkir þættir vinna 

saman að því að gera það heimilislegt. Það krefst ákvörðunar, athafna og hluta; það 

þarf  að leggja upp úr því að skapa fallegt heimili sem er heimilislegt og kósí.  

Flutningurinn sem millibilsástand 

Hreyfanleiki heimilisins er mismikill og ef  horft er á heimilið sem atburð mætti segja 

að flutningurinn marki ákveðin skil eða nýtt upphaf  – kaflaskil kannski, bókin er ekki 

búin, hlutirnir fylgja með á milli staða. Sögunni og sjálfsmyndinni er pakkað ásamt 

kaffikönnum og vínylplötum. Þarna er grunnurinn lagður að nýjum kafla og íbúinn 

kemur sér fyrir í nýjum heimkynnum. Það má segja að sjálfsmyndarsköpun og 

sviðsetning heimilisins verði sérstaklega markviss, meðvituð og sýnileg þegar flutt er á 

milli staða. Á slíkum tímamótum fara fram virk samskipti við efnismenningu 

heimilisins – íbúinn á þá í meðvituðum samskiptum við ljósmyndir, minjagripi, 

húsgögn og þarf  að taka meðvitaðar ákvarðanir um hvernig hann vill haga heimilinu, 

hann þarf  að velta því fyrir sér hvað skiptir máli og hvað sé nauðsynlegt svo honum 

líði vel á nýja staðnum. 

 Á þessum tímamótum á íbúinn einnig í samskiptum við rýmið sem verður að 

nýjum heimkynnum hans. Franski fyrirbærafræðingurinn Perla Serfaty-Garzon (2003) 

líkir ferlinu sem fer í hönd í nýrri íbúð við helgiathöfn þar sem fram fara ýmsir 

hreinsunarsiðir. Það er ekki fjarri lagi og skoða má flutninginn og sviðsetningu 

heimilis í fyrsta sinn á nýjum stað sem helgiathöfn eins og franski þjóðfræðingurinn 

Arnold van Gennep (1981) lýsir þeim í bókinni Les rites de passage. Hann segir líf  hvers 

einstaklings í samfélagi vera röð umskipta frá einu sviði yfir á annað; frá einu 

æviskeiði yfir á annað og úr einu hlutverki í annað. Þegar umskiptin eru skýr fara fram 

sérstakar athafnir þar sem einstaklingurinn segir skilið við fyrra ástand og helgar sig 

því næsta og um leið er hann aðskilinn frá einum þjóðfélagshópi og innlimaður í 

annan. Sem dæmi um þetta nefnir hann til dæmis fæðingu, kynþroska, giftingu og 

dauða. Á þessum augnablikum fara fram vel afmarkaðar athafnir sem gera 
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einstaklingnum kleift að ferðast á milli hlutverka og hópa. Þegar flutt er í nýja íbúð 

segir íbúinn skilið við umhverfi sem hann hefur verið hluti af  og skrifar sig inn í nýtt. 

Van Gennep sagði tímabil umskipta frá einu skeiði yfir í annað skiptast í þrjú tímabil 

eða þrep: hið fyrsta felur í sér aðskilnað (e. separation) þar sem sagt er skilið við 

eitthvað ástand, annað er tímabil umbreytingar (e. transition), en það er eins konar 

millibilsástand (e. liminal) þar sem staðið er á þröskuldi tveggja tímabila en hugtakið 

er einmitt dregið af  latneska orðinu limen sem merkir þröskuldur. Þetta er ástand sem 

einkennist af  því að vera hvorki hér né þar, enda erum við á leiðinni úr einu ástandi í 

annað og stöndum mitt á milli tveggja heima. Þriðja tímabilið felur í sér innlimun (e. 

incorporation) í nýtt ástand. Þegar flutningurinn er yfirstaðinn tekur við það sem van 

Gennep kallar tímabil aðlögunar eða innlimunar. Það er tímabilið þar sem gengist er 

við nýju ástandi.  

 Breski mannfræðingurinn Victor Turner (1975) fjallar sérstaklega um 

millibilsástand eða hvorki-né ástand (e. liminality) en þar á hann við rof  eða frávik, frá 

venjubundnu ástandi hversdagsins er eitt breytist í annað. Þannig yfirfærir Turner 

kenningu van Gennep sem snýst fyrst og fremst um hefðbundnar helgiathafnir yfir á 

hversdagslegar athafnir og valkvæðar breytingar. Turner notar því hugtakið veraldlegt 

millibilsástand (e. liminoid) til að takast á við tímamót þar sem einstaklingurinn tekur 

ákvörðun um breytingar. Flutningur milli húsa felur í sér umskipti þar sem einu 

tímabili er pakkað niður og nýtt tekið upp úr kössum. Þar sem búseta á hverjum stað 

er oft tengd við tímabil ævinnar má segja að flutningarnir skipti lífinu upp í ólík 

tímabil eða brytji það niður í smærri einingar. Umhverfið hverju sinni verður þannig 

merkingarbært sem baksvið tímabilsins og að einhverju leyti táknrænt fyrir það. Þessi 

umskipti milli íbúða falla því undir veraldlegt millibilsástand, þar sem ákvörðun er 

tekin um að flytja og á þessum tímapunkti þegar allt er í kössum er gamla húsið ekki 

lengur heimili okkar og það nýja ekki orðið það ennþá.  

 Með því að taka upp úr kössum, raða hlutum á rétta staði og koma sér fyrir, 

gera íbúðina persónulega, er íbúinn að fagna umbreytingunum og vinna að því að 

komast úr millibilsástandinu. Þessu tímabili umskipta geta fylgt athafnir sem flokkast 

beint undir hjátrú eins og birtist hjá einum heimildamanni þar sem móðir kemur með 

ákveðin hráefni sem tryggja eiga velsæld:  

Það fyrsta sem var gert þegar við fluttum inn í íbúðina var að þrífa allt hátt 
og lágt, opna svalirnar til að lofta út og mamma kom með salt, brauð og 
smjör til okkar því hún fylgir þeirri hjátrú að í nýja íbúð eigi að koma með 
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salt, smjör og kartöflur (í þetta sinn kom hún með brauð) og þá muni aldrei 
skorta mat. Það virðist hafa virkað hjá henni. Í kjölfarið fórum við síðan að 
raða í skápa og reyna að skipuleggja hvernig við vildum hafa íbúðina (ÞÞ 
2012-1-54, kk). 

Þegar ég flutti á milli stúdentaíbúða á dögunum tók sambýlismaður minn upp á öðru 

eins. Eftir að við höfðum fengið íbúðina afhenta og áður en við fluttum tilkynnti 

hann mér að hann hefði náð í 150 ára gamalt Nýja Testamenti sem hann átti og keypt 

salt og brauð. Þetta þrennt ætti að rata fyrst á nýtt heimili.  

Þetta var því það fyrsta sem við fluttum með okkur í tóma íbúðina. Síðan flutti ég 

allar plönturnar mínar og nokkur reykelsi. Þó hjátrúin hafi ekki verið fyrirferðamikil í 

svörum annarra heimildarmanna fara fram aðrar athafnir sem gera íbúanum kleift að 

aðlagast nýju ástandi. Þetta eru sér í lagi þrif  og sköpun nýs lyktarlandslags í íbúðinni. 

Slíkar athafnir flokkast kannski ekki undir hjátrú en þær fylgja engu að síður 

flutningunum og eiga margt sammerkt við helgiathafnir sem Turner (1975) segir að 

brúi bilið og geri hvorki-né ástandið þolanlegt. Þessar athafnir fylla upp í eyðuna með 

einhverju sem virðist innihalda merkingu.  

„Það fyrsta sem við gerðum var að þrífa allt hátt og lágt“ 

Ein íbúð hefur verið heimili margra en hún ber það ekki endilega með sér við fyrstu 

sýn. Þar hafa ótal manns gengið um ganga, farið í sturtu, pissað, sofið, eldað og leikið. 
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Þegar tekið er við nýrri íbúð á stúdentagörðum er hún svolítið eins og autt og 

óskrifað blað, eða hún á í það minnsta að vera það. Á stúdentagörðum er markmiðið 

að skilja ekkert eftir sig, að skila íbúðinni aftur eins og við henni var tekið og í 

leiðbeiningabæklingi FS um umgengni íbúða segir: „Ef  íbúð telst ekki nægjanlega vel 

þrifin við brottflutning mun hún verða þrifin á kostnað leigutaka“ (FS 

Stúdentagarðar). Þrátt fyrir það einkennist ferlið sem í hönd fer þegar tekið er við 

nýrri íbúð jafnan af  því að loftað er út og allt er skrúbbað hátt og lágt: 

Það fyrsta sem var gert þegar við fluttum inn í íbúðina var að þrífa allt hátt 
og lágt, opna svalirnar til að lofta út (ÞÞ 2012-1-54, kk). 

Þrifið. Hún var skítug og illa þrifin (ÞÞ 2012-1-36, kvk). 

Fyrst var byrjað á að þrífa íbúðina þrátt fyrir að hún hafi verið ágætlega hrein 
og síðan var slakað á við kertaljós (ÞÞ 2012-1-75, kvk). 

Þrifin eru eins og upphaf  helgiathafnarinnar og segir Serfaty-Garzon (2003) fólk oft 

finna sig knúið til þrifa þó íbúðin hafi verið hrein eftir fyrri íbúa. Engu er líkara en 

það þurfi að afmá fyrri íbúa úr rýminu áður en hægt er að setjast þar að. Á blaðið 

hefur verið skrifað ótal sinnum, það hefur svo verið þurrkað út og ný orð rituð í 

staðinn. Blaðið er því ekki algerlega autt, leifar liðinna orða skína stundum í gegn eins 

og á gamalli tússtöflu. Breski fornleifafræðingurinn Oscar Aldred (2010) segir 

landslag fortíðar einmitt vera hluta af  landslagi nútíðar, núið er þannig samsett úr 

marglaga fortíð. Leifar fyrri íbúa hverfa ekki svo glatt og íbúð sem flutt er inn í ber 

ekki aðeins með sér sögu arkitektúrs heldur líka keim af  sögu allra þeirra sem búið 

hafa í henni, í rispum, blettum og sprungum.  

 Í hreinsunarferlinu er tekist á við sögu þess sem á undan hefur gengið og það 

ýmist litið jákvæðum eða neikvæðum augum – en svo virðist þó sem íbúðin á 

stúdentagörðum eigi helst ekki að segja aðra sögu en nýja íbúans. Þegar íbúðin hefur 

verið þrifin og gömlu íbúunum verið skolað burt með skúringarvatninu getur nýi 

íbúinn byrjað að koma sér fyrir. Þá er sviðið nokkurn veginn autt fyrir næstu 

uppsetningu: 

Ég eyddi nokkrum vikum í gera íbúðina „tilbúna“ áður en við fluttum 
formlega inn. Það fyrsta sem ég gerði var að þrífa íbúðina hátt og lágt. Svo 
saumaði ég gardínur í alla glugga og setti upp (ÞÞ 2012-1-43, kvk). 

Þegar við fengum afhent fórum við og þrifum alla íbúðina hátt og lágt. 
Loftuðum út líka. Svo fluttum við stóra dótið okkar inn. Rúmið og fleira. Svo 
voru settar upp gardínur. Svo var dundað við að taka upp úr kössum út 
vikuna (ÞÞ 2012-1-73, kvk). 
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Þrifin marka nýtt upphaf  og að þeim loknum er hægt að halda ferlinu áfram.  Sápan í 

Ajax-brúsanum er þannig eins og vígt vatn í skírnarfonti, hann markar endurfæðingu 

íbúðarinnar og innlimun í nýtt samhengi. Hreinsun fer fram og síðan er lífinu stillt 

upp að nýju og hægt og rólega verður heimilið til. Með því að þrífa íbúðina er 

andrúmsloftið hreinsað og umhverfið tæmt eftir fremsta megni, en umhverfið er þó 

aldrei sneytt skilaboðum, rými eru aldrei tóm, allt rými er þannig umhverfi sem hefur 

rödd, karakter, kannski sál og jafnvel minni. Líklega tekst aldrei fullkomlega að afmá 

leifar þess liðna, alltaf  má finna pennastrik einhvers staðar eða rispu í gólfinu og 

kannski er það lyktin sem loðir við og næstu íbúar reyna að losna við. Íbúinn leggur 

sig samt fram við að eyða ummerkjum fyrri íbúa áður en hann flytur sjálfur inn í 

rýmið, hann þarf  að gera það að sínu.  

„Hér var skrítin lykt“ 

Flutningur milli húsa dregur mikilvægi lyktarinnar fram í dagsljósið og þrifin virðast 

ekki alltaf  nægja því hreinsun fyrri íbúa og innsetningu hinna nýju heldur áfram eftir 

að flutt er inn og birtist meðal annars í athöfnum sem tengjast lykt – hvort sem hana 

eigi að afmá eða búa til. Á þessum augnablikum þar sem eitthvað hverfur og verður 

til, í millibilsástandinu, er eins og lyktin verði fyrirferðameiri. Allir staðir fela í sér vott 

af  lykt og í ljóðinu „La chambre double“ sagði franska skáldið Baudelaire (1968) lykt 

herbergis vera sál íbúðarinnar. Kanadíski heimspekingurinn Jim Drobnick (2006) 

segir skírskotun til lyktareðlis arkitektúrs virðast ómissandi hluti af  því að skilgreina 

tilfinningalega þræði staðar. Lyktin er allt í kringum okkur, lyktarskynið er nátengt 

tilfinningum og minni og þess vegna skipar hún stóran sess í daglega lífinu. Hún 

minnir okkur á eitthvað og hefur áhrif  á tilfinningar okkar. Þannig skapar hún 

stemningu og verður mikilvægur hluti þess æskilega andrúmslofts sem heimilið á að 

búa yfir.  

 Heimildarmenn mínir tala í raun um lykt innan heimilisins á tvo vegu, 

„heimalykt“ eða „heimilislykt“ er ekki skilgreind á sama hátt og „heimilisleg“ lykt. Sú 

fyrrnefnda er einhvers konar undirliggjandi mild lykt sem tengist öllu sem íbúinn 

gerir, hún er einhvers konar bakgrunnslykt. Heimalyktin er alltumlykjandi, hún felur í 

sér líf, hana er erfitt að útskýra en hún er oft tengd við ákveðna einstaklinga eða 

heimili sem við þekkjum eins og einn viðmælenda minna sagði: 
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Það var alltaf  ákveðin lykt sem var heima hjá ömmu, svo náttúrulega er 
ákveðin lykt heima hjá mömmu, þetta fylgir bara og ætli það sé ekki bara 
hvers og eins lykt sem er þeirra heimilislykt (SHÞ:2011/2). 

Heimalyktin er þannig bundin við íbúa heimilisins, hún verður því afskaplega 

persónuleg þar sem hún tengist einstaklingnum eða fjölskyldunni. Hún er lyktin af  

daglegu lífi, lyktin af  öllu sem er gert innan veggja heimilisins, lyktin af  byggingunni 

sjálfri og öllu nánasta umhverfi. Heimilislega lyktin tengist hins vegar ákveðnum 

athöfnum sem falla að hugmyndum okkar um gott heimili, hún er meðvitað sköpuð 

og sett á svið, getur verið nokkuð afgerandi og er oftar en ekki tímabundin. Þarna er 

til að mynda um að ræða bökunarlykt, matarlykt og lykt af  ilmkertum. 

 Segja má að lyktin sé lykilatriði á þessu umbreytingatímabili þar sem hús 

breytist í heimili eða heimili annarra breytist í heimili okkar. Með því að eyða lykt fyrri 

íbúa er búin til ákveðin fjarlægð frá þeim sem áður bjó í rýminu: 

Hér var skrítin lykt. ... Finnst að helst lyktin skipta mestu máli, gerir íbúðina 
heimilislega, semsagt þegar lyktin sem var áður er farin og okkar eigin komin 
inn (ÞÞ 2012-1-9, kvk). 

Fyrstu dagana var ég smá stund að venjast lyktinni, því það var ekki alveg 
komin mín heimilislykt strax, en svo þegar hún var komin var þetta alveg 
orðið mitt heimili (ÞÞ 2012-1-70, kvk). 

Nýja húsið verður ekki að heimili fyrr en „lyktin manns“ er komin í það. Lykt sem 

vekur upp hlýjar minningar, lykt sem við þekkjum og höfum jafnvel aðlagast er 

þannig lykilatriði í umbreytingu rýmis í stað. Lykt nýju heimkynnanna þykir kannski 

skrítin, of  megn eða óþægileg, þar sem hún er óþekkt og órekjanleg. Íbúanum þykir 

hún ekki einkennandi fyrir sig og helst sú upplifun í hendur við hugmyndir franska 

félags- og mannfræðingsins David le Breton (2006) sem segir lykt vera afhjúpandi. 

Hún sé játning um innra líf  og komi upp um kjarna einstaklingsins því hún geti ekki 

sagt ósatt. Hann heldur því fram að náttúran hafi séð til þess að hver manneskja eigi 

sér ákveðna lykt sem hún ber með sér og á þátt í að móta ímynd hennar. Taka má 

undir að lykt leiki stórt hlutverk í mótun sjálfsmyndar einstaklinga og lyktin gegnir 

líka mikilvægu hlutverki í sköpun þess heimilislega. Lykt er talin einkenni, hún þykir 

jafn einkennandi fyrir manneskjuna og klæðnaður hennar og útlit. Íbúinn getur haft 

áhrif  á lykt heimilisins með því að umbreyta þeim einkennum sem íbúðin býr yfir í 

upphafi með heimilislegum lyktartáknum, og koma lyktinni „sinni“ að í nýjum 

heimkynnum. Þetta birtist glögglega hjá einum viðmælenda mínum: 
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Þegar ég kom hérna inn þá var mjög sterk, að mér fannst, kryddlykt hérna 
inni. Mér finnst hún ennþá vera hérna stundum þegar ég kem heim, en hún 
er svona á afturhaldi, ég svona reyni að baka hana bara út eða set svona 
ilmkerti eða þannig. Það er svona kannski líka bara, svona maturinn eða 
lyktin af  matnum sem þú eldar og það bara kemur, maður náttúrulega veit 
ekkert ástæðuna fyrir því, en það svona myndast alltaf  einhvers konar 
heimilislykt hjá fólki. Og ég var ekki alveg að sætta mig við lyktina sem var 
hérna fyrst því ég var svo hrædd um að fólk héldi að hún væri mín 
heimilislykt [...] Ég er mikið búin að vera með ilmkerti til þess að hérna svæla 
þessa lykt sem var hérna inni fyrir (SHÞ:2011/2). 

Með því að elda í nýju íbúðinni, kveikja á ilmkertum og baka reynir þessi tiltekni íbúi 

að greipa sig í rýmið, að svæla lykt „hinna“ út og þar með leifar þess liðna og koma 

sinni lykt að. Þetta er því einskonar vígsla.  

 Við fjölskyldan tókumst á við sama vanda þegar við fluttum á dögunum í nýja 

íbúð. Munurinn var sá að í okkar íbúð var yfirgnæfandi lykt af  kemískum 

hreingerningarefnum. Okkur þótti hún óbærileg og ómögulegt að einhver héldi að við 

værum að spreyja slíkum vökva út um allt, enda teljum við okkur afar umhverfisvæn 

og notum helst ekkert nema edik og matarsóda við þrifin. Við opnuðum glugga og 

hurðar, kveiktum á reykelsum og elduðum mat. Þessar athafnir leysa lyktina úr læðingi 

og miða að því að skapa lykt sem íbúinn getur samsamað sig við í daglegu lífi. Þetta er 

hluti af  því að komast út úr millibilsástandinu, þar sem íbúðin er ekki alveg orðin 

okkar, enn er að finna angan af  daglegu lífi fyrri íbúa og daglegt líf  núverandi íbúa 

hefur ekki sett mark sitt á umhverfið. Íbúinn þarf  að koma fyrir lykt sem hann 

kannast við og veit hvaðan kemur og þá er jafnvel byrjað á lykt af  mat eða bakstri 

sem veitir öryggi og vekur upp kærar minningar. Nýr íbúi þarf  ekki aðeins að gera hið 

nýja umhverfi kunnuglegt, hann virðist þurfa að tryggja að íbúðin sé einkennandi fyrir 

hann og sendi ekki misvísandi skilaboð. 

 Í upphafi þarf  íbúinn að leggja sig markvisst fram við að skapa heimalyktina, 

eða venjast lyktinni sem fyrir er. Með því skapar hann nærveru í rýminu. Íbúinn skilur 

nefnilega lyktina ekki aðeins eftir þar sem hann hefur verið, hann tekur hana líka með 

sér þangað sem hann fer næst og þegar lyktin hans hefur tekið sér bólstað á nýja 

staðnum líður honum eins og heima hjá sér. Að hreinsun lokinni þarf  að gera íbúðina 

„persónulega“ og það er meðal annars gert með því að fylla upp í hið ókunna rými 

með einhverju kunnuglegu. Þetta er lyktin sem umlykur íbúann dagsdaglega og smátt 

og smátt hættir hann að greina hana og verður henni samdauna en engu að síður er 

hún mikilvæg svo hægt sé að upplifa umhverfið sem kunnuglegt og persónulegt. 
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Þegar hreinsunarathöfninni er lokið og húsið næstum orðið að hvítum striga getur 

íbúinn fyllt út í það með lífi sínu.  

Samantekt 

Í kaflanum fjallaði ég um heimilið sem umgjörð um daglegt líf, skoðaði hvað gerist 

þegar flutt er á milli staða og þegar fólk kemur sér fyrir á nýjum stað. Hús er ekki 

álitið heimili, húsið er ókunnugt og tómt á meðan heimilið er kunnuglegt og uppfullt 

af  merkingu. Heimilislegt andrúmsloft er afsprengi þeirra athafna sem framkvæmdar 

eru í rýminu og allra helstu þátttakenda. Ný íbúð verður því ekki sjálfkrafa að heimili 

heldur krefst heimilið, að því er virðist, ásetnings og framkvæmda. Flutningurinn 

markar ákveðin skil eða nýtt upphaf  þar sem grunnur er lagður að nýju heimili. Þegar 

flutt er á milli staða á fólk í virkum samskiptum við efnismenningu heimilisins og 

íbúinn þarf  að taka meðvitaðar ákvarðanir um hvernig hann vilji haga heimilinu. 

Tímabilið tengdi ég við kenningar Arnold van Gennep og Victor Turner um 

millibilsástand (e. liminality) þar sem um er að ræða rof  eða frávik frá venjubundnu 

ástandi hversdagsins. Ástandið kallar á athafnir sem líkja má við helgisiði, í 

einhverjum tilfellum birtist þetta í hjátrú eins og að koma fyrst með brauð, salt og 

biblíu inn á nýja heimilið, en oftar vinnur íbúinn sig í gegnum millibilsástandið með 

þrifum sem líkja má við hreinsunarathöf  þar sem leifar fyrri íbúa eru afmáðar. 

 Í kjölfar hreinsunarinnar eða öllu heldur samhliða henni fer fram sviðsetning 

nýja heimilisins. Lyktin verður þá nokkuð fyrirferðamikil og tók ég sérstaklega dæmi 

um þátt hennar í heimilissköpun. Íbúar leggja sig margir fram við að eyða lyktinni 

sem fyrir var í íbúðinni og koma sinni eigin að með ýmsum brögðum, með því að 

elda mat, kveikja á kertum og baka kökur eða kanelsnúða svo dæmi séu tekin. Þetta 

tekur oft langan tíma en þegar lyktin truflar ekki lengur og íbúinn álítur hana vera 

orðna sína eigin þá telur hann íbúðina orðna að heimili. Í þessum kafla hef  ég byrjað 

að fikra mig í átt að daglegu lífi á heimilinu þar sem heimilislegt andrúmsloft er 

skilgreint með vísan í fólk og líf  með einum eða öðrum hætti. Ég gerði grein fyrir því 

hvernig íbúinn tekst á við nýja íbúð og skoðaði í hverju fyrstu skrefin eru fólgin, en 

þau miða að því að afmá þá sem áður bjuggu og lifðu á staðnum og koma eigin lífi 

fyrir, til að mynda með lyktinni. Þetta eru fyrstu skrefin í áttina að því að breyta 

íbúðinni úr ókunnugu rými í kunnuglegan stað. 
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6. STÚDENTABÚÐIN: HEIMILI EÐA STOFNUN? 

Hópurinn sem byggir stúdentagarða er eins og fram hefur komið nokkuð fjölbreyttur 

og kröfurnar til húsnæðisins geta því verið mjög ólíkar. Íbúðirnar eru einnig af  

ólíkum stærðum og gerðum, byggðar á ólíkum tíma og taka því mið af  þeim stefnum 

sem ráðandi eru í arkitektúr hverju sinni. Í þessum kafla fjalla ég um íbúðina sjálfa, 

hið efnislega, um arkitektúrinn og áhrif  hans á upplifun heimilis. Íbúðin sjálf, skipulag 

hennar og efniviður hefur mikil áhrif  á upplifun íbúans á heimilinu og hversu mikið 

hann þarf  að leggja á sig til að skapa sér notaleg heimkynni. Það angrar marga að 

mega ekki hengja upp myndir á veggina og gólfdúkar, hurðarhúnar og lýsingin valda 

einhverjum hugarangri. 

 Ímynd margra af  stúdentagörðum kallar fram mynd af  agnarsmáum og úr sér 

gengnum einstaklingsherbergjum með sameiginlegri (og misgeðslegri) aðstöðu til 

hreinlætisathafna, samveru og matargerðar. Fyrstu stúdentaíbúðirnar fyrir nemendur 

Háskóla Íslands risu við Hringbraut árið 1934, í húsi sem kallast Gamli garður. Þar 

eru vistarverur skipulagðar á þann máta sem hefð var fyrir erlendis, það er 

einstaklingsherbergi með sameiginlegu eldhúsi, samverurými og baðherbergjum (sjá 

t.d. Thomesen, 2008). Slíkar íbúðir henta vel ungum einstaklingum sem eru að hefja 

nám fjarri foreldrahúsum. Í tímans rás og með aukinni fjölbreytni í hópi nemenda við 

háskólann hafa kröfurnar breyst. Gamli garður er nær eingöngu bústaður erlendra 

skiptinema og íslenskir námsmenn sækja frekar í einstaklingsíbúðir en þó ber að 

nefna að nýjustu byggingar stúdentagarða sækja í form Gamla garðs og annarra 

hefðbundinna stúdentagarða erlendis. Hjónagarðar voru reistir á horni Suðurgötu og 

Eggertsgötu á árunum 1972-1977 til að koma til móts við námsmenn með fjölskyldur 

og í kjölfarið Vetrargarðar, sem teknir voru í notkun á árunum 1987-1989, með sama 

búsetuformi. Smátt og smátt reis eins konar námsmannaþorp við Eggertsgötu er 

samanstóð af  fjölskylduíbúðum, paríbúðum og einstaklingsíbúðum. Þessar íbúðir eru 

líkari þeim sem finnast á almennum markaði, það er að segja íbúðir þar sem íbúinn 

hefur allt til alls og deilir ekki öðru með nágrönnum sínum en stigagangi, þvottahúsi, 

ruslageymslu og í sumum tilfellum lesstofu.  
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 Kostirnir við að búa á stúdentagörðum, sem heimildarmenn mínir nefndu 

oftast, miðast við staðsetningu, að vera laus við viðhald og að vera í öruggu húsnæði 

á ásættanlegu verði eins og hér má sjá dæmi um: 

Staðsetningin er æðisleg (stutt í skólann og vinnuna) og leiguverðið er 
ásættanlegt. En íbúðin er helst til lítil. Oft töluverður hávaði í húsinu, en heilt 
yfir þá er fínt að búa á stúdentagörðunum (ÞÞ 2012-1-29, kvk). 

Mér finnst mjög gott að búa í stúdentaíbúðinni minni hér á Eggertsgötu. Hér 
er öruggt umhverfi, öruggt húsnæði og stutt í skólann (ÞÞ 2012-1-17, kvk). 

Það er mjög gott uppá nálægðina við skólann að gera (ÞÞ 2012-1-21, kk). 

Mér líkar það vel. Hér allt í kring eru námsmenn og ég finn lítið fyrir ónæði. 
Þá er líka þægilegt að geta borgað hita, rafmagn, leigu og net allt í einum 
pakka og gott að vita til þess að ef  eitthvað bilar er hægt að hafa samband við 
viðgerðamann á svæðinu og ekkert vesen í kringum það (ÞÞ 2012-1-33, kvk). 

Íbúðin er passlega stór fyrir mig og í góðu ástandi. Mér finnst ég vera 
öruggari í stúdentaíbúð heldur en ef  ég væri að leigja ein einhvers staðar úti í 
bæ, þ.e.a.s. mér finnst gott að vita af  því að nágrannar mínir séu allir 
námsmenn eins og ég (ÞÞ 2012-1-4, kvk). 

Mér hefur þótt ágætt að búa hér og þá finnst mér staðsetning líklega vega þar 
mikið. Það skiptir líka miklu að maður er að leigja af  traustum leigusala og 
lendir því ekki í aðstæðum að missa húsnæðið með stuttum fyrirvara og 
þessháttar (ÞÞ 2012-1-22, kk). 

Hér birtist öryggið aftur en þó í annarri mynd. Hér er öryggið tengt því að leigja íbúð 

af  traustum leigusala og góðum grönnum. Það er vissulega vellíðan í því fólgin að 

vera með örugga íbúð og sjá ekki fram á að missa hana skyndilega. Leiðbeinandi 

minn vakti þó athygli mína á því að ekki sé um mjög öruggt húsnæði að ræða – hann 

er sífellt að reyna að bjarga námsmönnum sem eru að fara að missa þakið ofan af  

höfðinu vegna einingamála eða vegna falls í einu námskeiði. Sjálf  varð ég veik á 

viðkvæmum tíma og gat því ekki lokið nægilega mörgum einingum eina önnina og olli 

það mér miklum áhyggjum. Yfirvofandi húsnæðismissir getur orsakað streitu og 

komið í veg fyrir vellíðan á heimilinu og þannig haft mikil áhrif  á upplifun þess í 

núinu. Óvissa um framtíðina getur komið í veg fyrir að íbúi nái að koma sér eins vel 

fyrir og hann óskaði sér. Í þessum ótta við húsnæðismissi má kannski greina ákveðna 

togstreitu í garð leiguhúsnæðis. Á undanförnum misserum hefur leigumarkaðurinn 

verið ofarlega á baugi í umræðunni. Húsnæðis- og félagsmálaráðherra, Eygló 

Harðardóttir, vakti til dæmis máls á húsnæðisvandanum í grein í Fréttablaðinu í ágúst 

2013, hún segir vanta þúsundir leiguíbúða og engin lausn sé í sjónmáli. Því sé: 
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Fjöldi fólks er á hrakhólum af  því það fær ekki viðeigandi húsnæði á 
viðráðanlegum kjörum. Leigumarkaðurinn stendur ekki undir nafni, leiguverð 
er hátt og húsnæði er sjaldnast leigt út nema til skamms tíma. Við þessar 
aðstæður búa íslensk heimili ekki við það öryggi sem er svo mikilvægt (Eygló 
Harðardóttir, 2013). 

Í borgarstjórnarkosningum í Reykjavík vorið 2014 var málaflokkurinn ofarlega á 

baugi. Samfylkingin, sem bar sigur úr bítum, lagði mikla áherslu á fjölgun leiguíbúða 

og í stefnuskrá þeirra segir til dæmis: „Sumir vilja leigja, aðrir vilja eiga og borgin 

verður að taka tillit til þess“ (XSReykjavík, e.d.). Á Íslandi hefur verið hefð fyrir því 

að ungt fólk safni sér pening fyrir eigin húsnæði og þó ekki hafi allir tök á því virðist 

flesta dreymir um að búa í eigin húsnæði sé tekið mið af  Könnun á húsnæðis- og 

búsetuóskum Reykvíkinga sem ráðgjafafyrirtækið Landráð framkvæmdi árið 2013. 

Samkvæmt könnuninni vildu 74 % þátttakenda búa í eigin húsnæði og aðeins 13% í 

leiguhúsnæði (Landráð, 2013). Eins og Craig M. Gurney (1999) bendir á er þörfin 

fyrir að eiga húsnæði til búsetu breytileg eftir því hvar í heiminum við erum. Hann 

segir Bretland til að mynda vera land húseigendanna og Ísland fer einnig í þann flokk. 

Leigumarkaðurinn er lítill og það er ekki fyrr en nýverið að lögð hefur verið sérstök 

áhersla á markvissa eflingu leigumarkaðarins með uppbyggingu hans og auknum 

stuðningi við leigjendur. Þetta er viðbragð við efnahagshruninu árið 2008 en eftir það 

stóðu margir frammi fyrir því að halda ekki eigin húsnæði og ungt fólk átti í 

erfiðleikum með íbúðarkaup (sjá t.d. Hagfræðistofnun, 2011; Hagstofa Íslands, 2014).   

 Hugmyndin um að búa í sínu einkarými og vera sinn eigin herra, er mjög 

miðlæg hér á landi og endurspeglast í orðum heimildamanna minna. Einn þeirra segir 

fullkomið heimili vera: „Staður sem manni líður vel í og er allt eftir manns eigin 

höfði“ (2012-1-52, kk). Yfirráð yfir eigin umhverfi stuðlar að frelsi, sjálfstæði og 

öryggi, forðar fólki frá áreiti of  mikillar nálægðar við nágranna og þar fram eftir 

götunum (Serfaty-Garzon, 2003). Þó þráin eftir eigin húsnæði sæki á fjölmarga í þessu 

samfélagi þá verða til heimili í leiguíbúðum. Stúdentagarðar eru heimili fólks þó 

íbúðir þar þykja oft stofnanalegar. Í kaflanum skoða ég nánar hvað felst í hinu 

stofnanalega og hvernig það birtist sem andheiti hins heimilislega. Ýmsir þættir 

stúdentaíbúðarinnar gera að verkum að sumir íbúar upplifa íbúðina ekki sem heimili, 

því hún samræmist ekki hugmyndinni um heimilið sem einkarými sem íbúinn hefur 

fullt vald yfir.  
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„Þessi íbúð verður seint að mínu heimili og er það samt“  

Stúdentagarðar eru vissulega það sem kalla mætti stofnun, það er fyrirtæki sem rekur 

starfsemi í almannaþágu, og þeir tilheyra Félagsstofnun Stúdenta. Eins og Thomsen 

(2008) bendir á eru stúdentaíbúðir oft flokkaðar sem stofnanalegar og það er einmitt 

vegna þess sem margir upplifa íbúðina síður sem heimili. Íbúðirnar eru í minni 

kantinum og þeim er fundið eitt og annað til foráttu. Almennt er viðhorf  íbúa til 

búsetunnar á görðunum þó gott, þeim líður vel og íbúðirnar eru álitnar þægilegar, 

með góðri aðstöðu, öruggar og vel staðsettar eins og áður kom fram. Í grunninn 

virðast íbúðirnar þannig uppfylla helstu þarfir en eru samt ekki alltaf  óskaíbúðirnar:  

Það er mjög þægilegt, hér er allt sem ég þarf  nauðsynlega (ÞÞ 2012-1-23, 
kvk). 

[Þetta er m]jög fínt og þægilegt. [...] Kostir: Uppfyllir allar mínar grunnþarfir, 
þ.e.a.s ég hef  allt til alls. Gallar: nr. eitt, tvö og þrjú, hræðileg hönnun. Er með 
risasvalir sem eyðileggja að miklu leyti hvernig íbúðin nýtist (ÞÞ 2012-1-95, 
kk). 

Það er mjög þægilegt. Snyrtilegar [íbúðir] og góð staðsetning. Mér líður mjög 
vel hérna (ÞÞ 2012-1-31, kvk). 

Það er furðulega þægilegt og gott að búa í stúdentaíbúð. Er mjög ánægð með 
að hafa ákveðið að prufa að flytja hingað (ÞÞ 2012-1-56, kvk). 

Íbúðirnar uppfylla helstu þarfir, en kannski ekki mikið meira en það, búsetan er 

þægileg en ekki endilega frábær. Það kemur jafnvel einhverjum á óvart hversu gott er 

að búa í stúdentaíbúð. Þegar heimildarmaður segir það „furðulega þægilegt“ má geta 

sér til um fyrirframgefnar hugmyndir um íbúðir á stúdentagörðum, hugmyndir af  

nokkuð neikvæðum toga.  

 Thomsen (2008) tók eftir því að stofnanaleg einkenni íbúðanna höfðu 

neikvæð áhrif  á upplifun norsku stúdentana á húsakostinum. Heimildarmenn mínir 

gera skýran greinarmun á því sem er heimilislegt og því sem er stofnanalegt og 

stofnanalegur bragur stúdentaíbúðanna hefur áhrif  á heimilisupplifunina: 

[Ég er] ekkert sérstaklega hrifin af  útliti íbúðanna, gólfdúkarnir, súlurnar og 
hurðirnar líta út eins og á leikskóla. [...] Eins langar mig í heimili sem lítur 
ekki eins mikið út eins og stofnun eins og stúdentagarðarnir, með þessar eld 
rauðu hurðir og rauðu gólfdúka (ÞÞ 2012-1-25, kvk). 

Mér finnst mikilvægt að hafa allt snyrtilegt. Þó íbúðir séu ekki fallegastar þá 
gerir þar mikið að hafa þær hreinar. Það er kannski ekki mikið vandamálið að 
aðgreina þessa íbúð frá æskuheimilum okkar. Frekar fannst okkur vandamál 
að aðgreina íbúðina frá kennslustofu í grunnskólanum okkar. Við teljum þó 
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að það hafi tekist ágætlega og líður vel á stúdentagörðum (ÞÞ 2012-1-79, 
kvk). 

Það er fínt [að búa í stúdentaíbúð]. En þó heldur stofnanalegt. [...] Helstu 
gallar er að það eru ljótir dúkar á gólfinu og bláar hurðir með plast 
handföngum sem gerir íbúðina mjög stofnanalega og lítt kosý. [...] Skil heldur 
ekki alveg tilganginn með glugganum sem snýr útá gang. Svo mættu vera 
stærri gluggar, en yfirleitt verður maður að vera með svalahurðina opna til 
þess að það verði ekki loftlaust (ÞÞ 2012-1-97, kvk). 

Eins og sjá má leikur útlitið stórt hlutverk í upplifun íbúðarinnar og getur skorið úr 

um hvort íbúð sé álitin heimilisleg eða stofnanaleg. Aðgreiningin á heimili og stofnun 

er nokkuð skýr. Hér að framan er íbúðinni annarsvegar líkt við leikskóla og hins vegar 

við skólastofu í grunnskóla.  
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Myndir 18-21: Stofnanaleg einkenni stúdentaíbúða. Litríkir dúkar og hurðar og fábrotið en eflaust 
endingargott baðherbergi.



Ljósmyndir heimildarmanna draga einnig fram þessa eiginleika sem álitnir eru 

stofnanalegir. Íbúðin rennur því saman við hinn opinbera vettvang, sem er andstaða 

heimilisins eins og hugmyndafræði borgarastéttarinnar gerir ráð fyrir og fjallað var um 

í fjórða kafla. Líkt og einn heimildarmaður segir þá var einfalt að greina íbúðina frá 

æskuheimilinu, einmitt vegna þess að stúdentaíbúðin er líkari skólastofu. Þrátt fyrir að 

við séum að stórum hluta alin upp á stofnunum og þær séu því hluti af  æskuheimili 

okkar eins og Winther (2006a; 2006b) hefur bent á, þá virðast stofnanir búa yfir 

eiginleikum sem eru skýrt aðskildir frá heimilinu. Í tilvitnunum má sjá hvernig útlit 

íbúðarinnar, sérstaklega hvað varðar gólfefni og hurðar, er sett í flokk stofnanna og 

það gerir íbúðina „lítt kósí“. Stofnanir eru í almannarýminu á meðan heimilið er 

einkarými og því rímar efniviðurinn, sem þykir frekar hæfa stofnunum, ekki við þær 

væntingar sem við höfum til heimilisins. Ýmislegt í útliti íbúðarinnar gerir að verkum 

að íbúinn telur sig ekki geta skapað þar heimili eins og það ætti að vera. Einn 

heimildarmaður greinir einmitt frá því að íbúðin sjálf  komi í veg fyrir að hann upplifi 

hana sem heimili sitt: 

Þessi íbúð verður seint að mínu heimili og er það samt. Ég er búinn að vera á 
þvælingi í nokkur ár þannig að ég veit varla hvað ég get kallað heimili lengur 
eða hvernig ég ætti að skilgreina það. Mér mun aldrei líka vel við hana og það 
er sennilega fyrsta skilyrðið fyrir því að íbúð geti verið heimili (ÞÞ 2012-1-6, 
kk). 

Viðkomandi á ekki aðeins í vandræðum með að skilgreina heimilið vegna flakks og 

rótleysis, heldur virðist íbúðin sjálf  ekki uppfylla þær kröfur sem gerðar eru til 

heimilisins, honum líkar ekki við hana. 

 Það er athyglisvert hversu neikvæð viðhorf  íbúar hafa til lita í íbúðunum en 

oft er einmitt talið að litir gleðji okkur og bæti líðanina. Í sumum íbúðum er að finna 

litskrúðugt gólfefni eins og heimildarmenn hafa orð á og segja það jafnframt helsta 
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Myndir 22-23:  Heimilið sem ekki er heimili en er það samt.



galla íbúðarinnar (sjá myndir 18 og 19). Samskonar viðhorf  skín víðar í gegn eins og 

þessi svör eru dæmi um:  

Gallarnir eru klárlega hönnunin á húsinu sem er ábótavant. [...] Gólfið er líka 
fjólublátt sem er ótrúlegt að skuli hafa verið samþykkt (ÞÞ 2012-1-1, kk). 

[Heimilið segir ekki mikið] um minn smekk, ég myndi t.d. aldrei fá mér 
rauðan gólfdúk! (ÞÞ 2012-1-42, kvk). 

Hið stofnanalega útlit íbúðanna og þær reglur sem settar eru angra íbúanna og draga 

úr viðleitni til að skapa persónulegt andrúmsloft í rýminu. Þetta viðheldur að mörgu 

leyti hugmyndinni um að búsetan sé aðeins tímabundin og að íbúinn eigi ekki að 

koma sér of  vel fyrir. Thomsen (2008) bendir einmitt á að gæði húsnæðis eða hönnun 

þess séu oft ekki álitin eins mikilvæg fyrir þessa íbúa sökum skammvinnrar búsetu. Þó 

er ljóst að skipulag og útlit hefur áhrif  á það hvort íbúinn álíti íbúðina heimili. Litirnir 

samræmast ekki hugmyndum íbúanna um hvað sé heimilislegt og falla ekki að smekk 

þeirra.  

 Þörfin fyrir að koma persónuleika sínum að í rýminu virðist vera mikil en eins 

og fram kemur í svörum heimildamanna er það ekki ógerlegt. Þrátt fyrir stofnanalegt 

umhverfi og afmarkað tímabil búsetu einsetja margir sér að búa sér notalegt heimili 

þar sem þeim líður vel: 

Dúkurinn á gólfinu er rauður og var það ekki aðlaðandi í fyrstu, en venst 
ágætlega og þegar mublur hylja hluta gólfs er þetta alveg bærilegt. Dúkurinn 
er samt með skrýtna áferð og eins og hann sé hálf  loðinn (ÞÞ 2012-1-5, kvk). 

Flestar innréttingar [eru] ljótar: hurðirnar, gólfefnið, baðið, tenglarnir. [...] 
Okkur [fannst verða heimilislegt] þegar við keyptum nokkrar mottur á gólfið. 
Gólfefnið og innréttingarnar gera íbúðina mjög ópersónulega og svo 
keyptum við líka bönd til að hengja upp myndir, þá varð hlýlegra (ÞÞ 
2012-1-79, kvk). 

[G]ólfdúkurinn minn [er] fallega gras/lime-grænn. Aðrir íbúar hér eru ekki 
endilega jafn heppnir (að mínu mati). Íbúðirnar eru ýmist með græn, 
lillafjólublá, appelsínugul eða slökkviliðsbílarautt gólf. Ég veit ekki hvort ég 
gæti hugsað mér að búa á stað með aggressívu rauðu gólfi! Limegræni 
liturinn er þó róandi og fallegur og fer við allt gamalt og gott (tekk og annað 
slíkt). Græni liturinn minnir mig líka á grasið og náttúruna og sumarið. Það er 
ekki slæmt þegar úti er slydda og rok og allt er grátt og hráslagalegt. Þá er 
gott að búa í sumarlandi með sígrænu grasi og þeirri frjósemi sem því fylgir 
(ÞÞ 2012-1-59, kvk). 

Stofnanaleg íbúðin getur sumsé orðið að heimili þó íbúðin sjálf  standist ekki fyllilega 

kröfur um æskilegt útlit eða stærð. Margir taka markvissa og meðvitaða ákvörðun um 

að afmá stofnanabrag íbúðarinnar, eða sætta sig við útlitið, gera gott úr því og beita 
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ráðagerðinar brögðum svo notað sé orðfæri Michel de Certeau (1984). En það krefst 

oftar en ekki sérstakrar athygli og það virðist þurfa að leggja sig meira fram við að 

gera íbúðina einkennandi fyrir íbúana vegna þeirra þátta sem áður eru nefndir og 

þykja auka á stofnanalegt yfirbragð íbúðarinnar. Hér má sjá dæmi um meðvitaða 

ákvörðun um að tileinka sér íbúðina: 

Ég hef  lagt mikið upp úr því að þetta sé ekki svona „millistands“ íbúð og hef  
skreytt hana eftir mínum smekk sem gerir hana einkennandi fyrir okkur. Hef  
gert íbúðina að minni og hef  ekki hugsað þetta sem annara manna eigu sem 
ég er með að láni í einhvern tíma (ÞÞ 2012-1-73, kvk). 

Vald yfir eigin umhverfi virðist mikilvægur þáttur í því að upplifa íbúðina sem heimili. 

Sumir eiga erfiðara með að komast yfir hugmyndina um að einhver annar eigi íbúðina 

og hafi þar með öll völd, aðrir, eins og heimildarmaðurinn sem vísað er til hér, 

tileinka sér rýmið og gera það að sínu eigin. Það getur þó reynst torvelt þar eð 

ráðagerðir yfirvaldsins eru nokkuð skýrar á stúdentagörðum.  
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Myndir 24-25: Íbúar á stúdentagörðum tileinka sér rýmið meðal annars með mottum, á gólfum og jafnvel 
klósettsetum, persónulegum eigum sínum og lýsingu.



„Óþægilegt að mega engu breyta“ 

Á stúdentagörðum er ekki ætlast til þess að neglt sé í veggi eða að önnur varanleg 

ummerki séu skilin eftir í rýminu sjálfu. Í bæklingi FS sem býður íbúa velkomna á 

stúdentagarða segir til dæmis: 

Að hengja upp á veggi 

Bannað er að negla eða skrúfa í veggi íbúða vegna þeirra skemmda sem af  
því verða. Nota skal girni og króka til að festa myndir/muni í vegglista sem 
eru upp við loft íbúða. Ekki er heldur heimilt að líma á né mála veggi íbúða 
(Stúdentagarðar, e.d.). 

Hvort tveggja telja heimildarmenn að standi í vegi fyrir því að íbúðirnar verði eins 

heimilislegar og þeir myndu kjósa. Það viðheldur aftur hugmyndinni um hið 

stofnanalega rými sem notandinn ræður ekki yfir að fullu. Íbúunum þykir mörgum 

„óþægilegt að mega engu breyta“ (2012-1-79, kvk) eins og einn kemst að orði. Fleiri 

taka í sama streng og er áherslan oftar en ekki á að ekki megi negla í veggi: 

Gallar eru að það megi ekki hengja upp á veggi né breyta íbúðinni á nokkurn 
hátt (ÞÞ 2012-1-53, kk) 

 [Þ]að er mjög leiðinlegt að hengja upp með snæri og önglum! (ÞÞ 2012-1-16, 
kvk). 

Er með nokkrar myndir sem ég hef  ekki ennþá nennt að hengja upp þar sem 
það er heilmikið vesen með króka, girni oþh. (ÞÞ 2012-1-6, kk). 

Það má ekki negla í veggina hérna, svo það er frekar leiðinlegt að reyna að 
hengja eitthvað upp á veggina (ÞÞ 2012-1-72, kvk). 

Stór galli er að mega ekki negla eða skrúfa neitt í veggina sem gerir manni 
lífið leitt hvað varða uppsetningu á hillum og myndum (ÞÞ 2012-1-6, kk). 

Mér finnst vera stór ókostur að ekki megi bora/negla í veggi, sérstaklega þar 
sem þá er ekki hægt að veggfesta háar hillur og skápa (ÞÞ 2012-1-123, kvk). 

Það skiptir greinilega máli að mega festa eitthvað á veggina. Það að hengja upp á 

veggi snýst um að hafa áhrif  á eigið umhverfi, gera það persónulegt, breyta því í 

kunnuglegan stað. Reglan sem bannar nagla í veggi getur haft bein áhrif  á 

húsgagnaval eins og fram kemur í orðum síðasta heimildamannsins en hann sleppir 

því ef  til vill að setja upp háar hillur til að gæta fyllsta öryggis og það getur komið 

niður á nýtingu í litlu rými. Þessi höft geta þó einnig reynst skapandi því íbúinn þarf  

að vinna með það sem hann hefur eins og hér má sjá dæmi um: 

Bókaskápurinn er hár en þó var hann ekki nægilega hár til að hægt væri að 
festa hann við vegglistann, en bannað er annars að bora beint í veggi. Til að 
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leysa það hannaði ég þessar framlengingaspítur og festi þær í skáp og 
vegglista til að skápurinn væri öruggur og fastur (ÞÞ 2012-1-101, kk). 

Sjálf  hef  ég reynt að finna ýmsar leiðir til að koma sem mestu fyrir á hugvitsamlegan 

máta og nýverið komum við sambýlismaður minn upp aðstöðu til að hengja upp 

þvott, sem við erum afar stolt af  og brýtur 

engar reglur. Þvottagrindin þvældist alltaf  fyrir 

í þröngu baðherberginu og rýmið sem hugsað 

er fyrir þvottavél og eitthvað annað rúmaði 

hana ekki. Við brugðum því á það ráð að setja 

þvottagrind ofan á skúffueininungu sem 

passaði við hliðina á þvottavélinni. Öðrum 

armi hennar höllum við að veggnum og hinn 

er í útréttri stöðu. Þannig getum við hengt upp 

meira magn af  þvotti en við gátum með 

þvottagrindina í hefðbundini stöðu. Að auki 

komum við fyrir tveimur þrýstistöngum, 

ætluðum fyrir sturtuhengi, svo við gætum 

hengt upp stærri hluti og herðatré (mynd 26). 

 Bann við því að negla í veggi kallar líka á fullmikið umstang að mati margra en 

íbúar geta hengt upp myndir í snæri á önglum sem hengdir eru í trélista sem komið 

hefur verið fyrir ofarlega á veggjum, en sú lausn sætir nokkurri gagnrýni: 

Hér má auðvitað ekki negla neitt í veggi (þó ég viti að margir geri það þá þori 
ég bara ekki) og mér leiðist þessi redding með girni. Því er ekkert á 
veggjunum hjá mér nema það sem hangir með kennaratyggjói (ÞÞ 2012-1-59, 
kvk). 

Ég var með fjölskyldudagatal á veggnum fyrir árið 2011, en annars hangir 
ekkert á veggjunum út af  þessum heimsku reglum stúdentagarðafélags um að 
ekkert megi bora í vegginn eða líma á hann, það eru bara einhverjir 
ömurlegar festingar efst á veggnum sem eiga að vera lausn fyrir þessu, þetta 
er engin lausn (ÞÞ 2012-1-27, kk). 

Það er ekki mikið sem hangir á veggjunum í íbúðinni þar sem það má ekki 
bora í veggina og nauðsynlegt að nota króka og girni. Það finnst mér ekki 
mjög fallegt.  Mér finnst rýmið líka minnka ef  það er sett mikið á veggina (ÞÞ 
2012-1-17, kvk). 

Sumum þykir lausnin óþægileg og aðrir setja útlitið fyrir sig. Á móti kemur að um er 

að ræða lausnir sem stuðla að minna viðhaldi og halda þannig kostnaði í lágmarki. 
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Mynd 26: Þvottaaðstaðan. 



Skilaboðin eru kannski sú að tímabundin búseta kallar á tímabundnar lausnir og þá 

verður einhverju að fórna.  

 Þetta hefur í mörgum tilfellum áhrif  á hvernig íbúinn mótar heimilið og 

upplifir það, skreytingar veggjanna telja margir mikilvægan þátt í að umbreyta 

íbúðinni í heimili: 

Mér líður eiginlega ekki ennþá eins og þetta sé heimilið mitt. Aðallega vegna 
þess að ég nenni ekki að gera mikið kosý hjá mér þar sem mér finnst þetta 
svo stofnanalegt umhverfi, en svo líka af  því ég lít á þetta sem tímabundinn 
stað. Því að ekki verður maður í skólanum endalaust. Annars fannst mér 
þetta verða frekar heimilislegt um leið og ég setti upp myndir og gardínur. En 
það tók hálft ár að koma sér í það (ÞÞ 2012-1-97, kvk). 

[Heimilið] segir að við ætluðum að stoppa stutt, höfum ekki enn sett upp 
myndir (ÞÞ 2012-1-62, kk). 

[Draumaheimilið er h]eimili sem er ekki svona óskaplega tímabundið eins og 
stúdentagarðarnir. Þar sem mér líður eins og það varla taki því að færa inn öll 
húsgögnin. Ekki væri nú verra ef  ég mætti hengja upp myndir á veggina og 
mála (ÞÞ 2012-1-25, kvk). 

Aftur er tæpt á því að flutningurinn í stúdentaíbúð sé ekki varanlegur og fyrirhöfnin 

að hengja eitthvað upp eykur á þá tilfinningu. Fyrir marga íbúa einstaklingsíbúða er 

möguleikinn á að snúa aftur í foreldrahús fyrir hendi, eins og greint var frá að framan, 

og aðrir eru á leið annað. Kenyon (1999) sagði hina ungu íbúa stúdentagarða álíta 

„alvöru heimili“ (e. real home) vera fyrst og fremst varanlegt og stöðugt eða að þar 

væri í það minnsta hægt að sjá fyrir sér að nýja heimilið gæti orðið varanlegt. Íbúarnir 
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! Myndir 28-30: Hengt upp á þar til gerða lista. Fyrsta myndin er frá heimildarmanni en þær tvær síðari af  
heimili mínu. Ég hef  enn ekki komið því í verk að koma myndum á veggi, aðeins einn lítill jólakrans og 
lítill spegill hafa ratað upp á vegg í bráðabirgðarútfærslu.



í minni rannsókn gefa einnig sterklega til kynna að hið raunverulega heimili sé ekki 

hér, heldur annars staðar og á öðrum tíma.  

„Þröngt, lítið pláss en þægilegt“ 

Einn af  þeim þáttum sem hefur áhrif  á upplifun heimilisins er stærð og íbúðagerð en 

í svörum heimildamanna birtist ákveðin þrá eftir stærra rými en stúdentaíbúðin býður 

upp á auk þess sem einbýli er ofar á óskalistanum en fjölbýli. Könnun á húsnæðis- og 

búsetuóskum Reykvíkinga 2013 leiddi einmitt í ljós að óskabúseta flestra er í sérbýli. Af  

þeim 1.421 borgarbúum sem tók þátt óskuðu 47 % þess að búa í einbýli, 15% í 

raðhúsi og 5% í parhúsi. Þeir sem vildu búa í stóru fjölbýli voru 5%, 9% óskuðu þess 

að búa í minna fjölbýli á 2-3 hæðum og 12% í sambýlishúsi. Penthouseíbúð er á 

óskalista 5% svarenda og 2% hökuðu í ótilgreint annað. Af  þeim sem svöruðu 

könnuninni bjuggu þó aðeins 13% í einbýli, 13% í raðhúsi og 4% í parhúsi á meðan 

20% bjuggu í stóru fjölbýlishúsi, 33% í minna fjölbýli og 14% í sambýlishúsi, enginn í 

penthouse-íbúð og 2% valdi annað (Landráð, 2013). Séu tölurnar teknar saman má 

sjá að mikill munur er á óskabúsetu og raunverulegri búsetu, tölurnar snúast við: á 

meðan 67% óska eftir sérbýli, þ.e. einbýli, parhúsi eða raðhúsi, þá óska einungis 31% 

eftir fjölbýli. Raunin er hins vegar sú að aðeins um 30% búa í sérbýli á meðan 67% 

búa í fjölbýli. Þessar tölur koma ágætlega heim og saman við óskir þeirra sem svöruðu 

spurningaskránni um búsetu, en þær birtast í því hvernig heimildarmenn mínir ræða 

um draumaheimilið. Flestir segja það einbýlishús frekar en íbúð í fjölbýli: 

Draumaheimilið væri íbúð á efstu hæð eða í einbýli. Þar sem að enginn kliður 
frá nágrönnum berst á milli hæða. Á heimilinu má vera með gæludýr og þar 
er ljósleiðaratenging. Þar er nóg pláss, hátt til lofts og hægt að gera hvað sem 
maður vill. Nóg er af  herbergjum til þess að hafa aðsetur (ÞÞ 2012-1-53, kk). 

Mitt draumaheimili er stórt einbýlishús með stórum garði. Helst hús á tveim 
hæðum þar sem svefnherbergin eru á efri hæðinni og sjónvarpshol og stórt 
baðherbergi. Á neðri hæðinni er svo eldhús, stofa, borðstofa, klósett og 
vinnuherbergi. Vil hafa stóran pall með heitum potti og einnig bílskúr við 
hliðina á húsinu (ÞÞ 2012-1-14, kvk). 

Draumaheimilið mitt er einbýlishús úti á landi með stórum garði og heitum 
potti (ÞÞ 2012-1-23, kvk). 

Á Íslandi erum við vön einbýlishúsum og nægu landrými og heimili draumanna ber 

ef  til vill svipmót af  því. Í könnun Landráðs kom fram að hæfileg stærð á íbúð er að 

mati svarenda nokkuð stærri en stúdentaíbúðir, en um um 64% vildu íbúð á 
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stærðarbilinu 80 til 150 fermetra á meðan 21% hefði kosið minni íbúð og 17% stærri 

(Landráð, 2013).  

 Viðhorfið til stærðar stúdentaíbúða endurspeglar hversu afstæð upplifun á 

stærð getur verið og skynjun hennar menningar- og aðstæðubundin. Á meðan 

einhverjum þykja íbúðirnar af  þægilegri stærð þykja öðrum þær allt of  litlar til að 

rúma líf  sitt. Stærðin getur því bæði talist kostur og galli: 

[E]ini gallinn er að það er lítið pláss (ÞÞ 2012-1-47, kvk). 

Kostirnir eru þeir hvað þetta eru kózý, lítil og notaleg íbúð en gallarnir eru 
kannski hvað hún er lítil og að ekki sé bökunarofn (ÞÞ 2012-1-75, kvk). 

Ég vil hafa nóg pláss í kringum mig og að hver eigi sitt herbergi. Því finnst 
mér undarlegt hvað mér líður vel í þessari litlu íbúð minni hér þar sem ég hélt 
ég yrði orðin langþreytt á plássleysi eftir veturinn en svo er alls ekki (ÞÞ 
2012-1-84, kvk). 

Munurinn á upplifun stærðarinnar getur verið fólgin í ólíku viðhorfi til heimilisins og 

jafnvel ólíkum uppvaxtarskilyrðum. Þeir sem eru vanir nægu plássi, og því að stærra 

sé betra, þykja stúdentaíbúðirnar kannski litlar og heftandi. Á Íslandi viljum við rými 

og þannig verður smæð íbúðanna að ókosti. Parísarbúi sem hefur búið árum saman í 

8m2 íbúð væri eflaust ekki á sama máli. Í viðtali við tímaritið Vikuna í október 1985 

sagði einn íbúi Hjónagarða, kannski í kaldhæðni: „Við búum betur en Kínverjar ... 

Við höfum tíu fermetra á mann, þeir hafa ekki nema fimm“ (Guðrún Birgisdóttir, 

1985: 29). Ákveðinn samhljóm og bjartsýni má einnig finna í orðum heimildarmanna 

minna þegar kemur að stærð. Plássleysið virðist að endingu ekki skipta höfuð máli, 

skipulagið gegnir mikilvægara hlutverki. 

 Eins og Thomsen og Tjora (2006) benda á einkennast hefðbundnar 

stúdentaíbúðir af  nokkuð einsleitnum og stöðluðum íbúðagerðum, þær eru sjaldan 

sveigjanlegar eða sérstaklega hannaðar með það að markmiði að íbúinn geti haft áhrif  

á rýmið. Margir gagnrýna skipulag íbúðanna og þá gildir einu hvort um sé að ræða 

eldri íbúðir eins og þær á Hjónagörðum eða nýrri íbúðir. Ekki eru þó allir sammála 

um hvort samskonar íbúðir séu vel skipulagðar eða illa. Aftur má vísa til þess að 

bakgrunnur fólks hafi áhrif  á hvernig það upplifir rými. Einhverjir íbúar setja 

skipulagið fyrir sig og telja það aftra þeim frá því að koma sér fyrir og gera íbúðina 

persónulega: 

Galli við íbúðina sem ég er í er að hún er frekar illa skipulögð og erfitt að 
koma fyrir innanstokksmunum (ÞÞ 2012-1-7, kvk). 
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[Það er e]kkert sérstaklega ánægjulegt [að búa í stúdentaíbúð]. Varla hægt að 
kalla íbúðina heimili, of  lítið pláss fyrir persónulega muni (ÞÞ 2012-1-24, 
kvk). 

Gallarnir eru án efa stærðin á íbúðinni og íbúðin sem ég bý í er staðsett á 
Hjónagörðum og stærsti gallinn við þær íbúðir er að rýmið er mjög illa 
skipulagt, þ.e.a.s. svefnherbergið tekur næstum 50% af  íbúðinni (ÞÞ 
2012-1-54, kk). 

[Í]búðin er einföld í uppsetningu, svalirnar eru stórar og þægilegar og það er 
æðislegt að vera með baðkar. Gallarnir eru kannski helst lögun íbúðarinnar 
hvað varðar of  stórt svefnherbergi á kostnað stofunnar (ÞÞ 2012-1-56, kvk). 

[Í]búðirnar [eru] ekki ferkantaðar og er því plássið ekki vel nýtt (ÞÞ 2012-1-1, 
kk). 

Gott skipulag og pláss er þannig mikilvægt svo hægt sé að koma fyrir persónulegum 

munum og gera sig þannig heimakominn. Óregluleg lögun eins og skáveggir angra 

einhverja og helgast það líklega af  því að hin byggða tilvera okkar er almennt 

hornrétt og húsin eru oftast ferköntuð (og við kannski líka). Skipulagið sjálft hefur 

áhrif  á hvernig heimilinu er hagað, það er ramminn sem íbúinn fyllir út í með lífi sínu. 

 Margir hafa orð á því að þó íbúðin sé lítil þá sé skipulagið gott og það virðist 

stuðla að því að íbúar upplifi íbúðina sem notalegan íverustað:  

Kostirnir eru þægileg uppbygging, gott baðherbergi og fínt skápapláss. Björt 
og passlega stór (lítil), stórar og góðar svalir (ÞÞ 2012-1-70, kvk). 

Það er mjög gott að búa í stúdentaíbúð. Íbúðirnar eru litlar en vel skipulagðar 
og notalegar (ÞÞ 2012-1-43, kvk). 

Hér er mjög fínt að vera. Notalegur andi og gott skipulag á íbúðinni sem er 
nauðsynlegt vegna smæðar (ÞÞ 2012-1-5, kvk). 

Þó að þetta sé æðisleg íbúð og staður, er þó svolítið pirrandi plássleysi 
stundum, en hérna í hjónagörðunum eru bara 40 fermetra íbúðir í boði og er 
það allt of  lítið. Sérstaklega fyrir fjölskyldufólk því þó að börnin séu ennþá 
lítil, og bara á fyrsta ári..þá fylgir þeim rosalega mikið. En almennt líður 
okkur rosalega vel í íbúðinni. [...] [íbúðin er] rosalega vel skipulögð, þó að 
hún sé lítil þá einhvern veginn getur maður nýtt hvern einasta fermetra. 
Engin horn eða kriki sem maður getur ekki nýtt vel (ÞÞ 2012-1-73, kvk). 

Skipulag íbúðarinnar hefur sitt að segja og gerir íbúanum kleift að nýta rýmið betur og 

eykur þar með gæði daglegs lífs í íbúðinni. Skipulagið skiptir því gífurlega miklu máli 

og getur skorið úr um vellíðan íbúans á heimilinu frá degi til dags.  

 Það er þó ekki aðeins íbúðin, hin undirliggjandi ráðagerð sem skiptir máli. 

Íbúinn reynir eftir bestu getu að vinna úr því sem hann hefur og jafnvel er að talað er 
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um hæfileika í þeim efnum. Þannig líta einhverjir svo á með þeim megi umbreyta því 

sem ekki þykir ákjósanlegt í eitthvað ásættanlegt: 

Það reynir mjög á skipulagshæfileikana að búa í stúdentaíbúð, því þessar 
íbúðir eru mjög litlar sem ég myndi segja að væri stærsti gallinn við að búa 
þar (ÞÞ 2012-1-54, kk). 

Það kvað við sama tón árið 1985 þegar einn garðabúi deildi því með Vikunni að hann 

„gæti tekið próf  í skipulagsfræðum eftir að hafa búið á garði“ (Guðrún Birgisdóttir, 

1985:27). Þó þrengra sé um íbúa og þeirra hafurtask og þeir þurfi að leggja sig meira 

fram við að koma sér fyrir þá eru þrifin fljótlegri fyrir vikið. Einn íbúi segir til að 

mynda að þó plássleysið sé óþægilegt hafi það þó þann kost að „[m]aður er snöggur 

að þrífa“ (2012-1-24, kvk). Fleiri taka í sama streng:  

Það er mjög þægilegt, hentug stærð á íbúðinni og þar af  leiðandi minna að 
sópa (ÞÞ 2012-1-27, kk). 

Þröngt, lítið pláss en þægilegt [...] Kostir við íbúðina er hvað fljótt er að þrífa 
hana þar sem hún er frekar lítil en stærð hennar er að vísu ókostur við hana 
einnig. Hún er vel hönnuð, hvergi pláss sem fer til spillis og því gott að koma 
sér fyrir með sitt dót (ÞÞ 2012-1-84, kvk).  

Stærðin skiptir íbúa máli og er stundum álitin vandamál og hamla sköpun heimilisins. 

Hún er þó ekki stærsta vandamálið því hægt er að gera smtátt rými huggulegt og 

stundum er smæðin talin kostur. Íbúar takast á við rýmið sem þeim er úthlutað og 

mestu skiptir að það rúmi daglegt líf  og persónulega muni. 

„Það er allt meira kósý með minni lýsingu“ 

Ég skil ekki ljósið. Það vekur mér þá kennd að eitthvað sé handan sjálfs míns, 
handan alls skilnings. Og ég er afar glaður, afar þakklátur að slíkt fyrirfinnist 
(Zumthor, 2006a: 61).  6

Eins og Peter Zumthor á ég erfitt með að skilja ljósið, en ég nota það óspart til að 

breyta ásýnd, og jafvel áferð, heimkynna minna. Ég get tæplega útskýrt hvers vegna 

mér líkar ekki við loftljósin hér og hvers vegna mér finnst betra að hafa frekar kveikt 

á lömpum ef  dagsbirtunnar nýtur ekki við. Með því að notast við lampa og kertaljós 

getur íbúinn umbreytt rýminu um stund, sem hann annars hefur ekki slíkt vald yfir. 

Lýsingin er dæmi um hvernig íbúar takast á við rými sem þeir álíta stofnanalegt. 

 „I don't understand light. It gives me the feeling there's something beyond me, something beyond all 6

understanding. And I am very glad, very grateful that there is such a thing“ (Zumthor, 2006a: 61) 
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Dönsku mannfræðingarnir Mikkel Bille og Tim Flohr Sørensen (2007) segja ljós eiga 

þátt í að skapa andblæ rýmis, það er notað til að gera umhverfið þægilegt, ekki aðeins 

fyrir heimilisfólk heldur líka gesti. Kertaljós má finna víðar þar sem ætlast er til að 

fólki líði vel og ætlunin er að bjóða einhvern velkominn, draga fram nánd og kannski 

kveikja neista manna á milli, til að mynda á veitingastöðum. Til að ná fram þessu 

huggulega andrúmslofti, sem áður var vísað til í tengslum við danska orðið hygge, þarf  

nægilegt ljós til að ná augnsambandi en þó ekki svo mikið að það lýsi upp allt rýmið 

segja þeir Bille og Sørensen (2007) sem leggja einnig áherslu á að ljósnotkun sé fyrst 

og fremst félagsleg og menningarleg. Mikilvægi lýsingar fyrir heimilið og tengsl 

hennar við andrúmsloft, óskilgreindan blæ og líf  birtast til að mynda í auglýsingum og 

annarri umfjöllun um efnið eins og hér má sjá dæmi um: 

Lýsingin gegnir lykilhlutverki á hverju heimili. Lýsing er mikilvæg öryggisins 
vegna. Lýsing skapar heildstæðan blæ á heimilinu og á sinn þátt í að móta 
góða stemmningu, notalegheit og gott andrúmsloft. Í stuttu máli sagt: Lýsing 
skapar líf  (Ljóstæknifélag Íslands, 2014) 

 Menningarleg samanburðarrannsókn félagsmannfræðingsins Harold Wilhite á 

orkunotkun heimila í Noregi annars vegar og Japan hins vegar leiddi í ljós ólík gildi 

lýsingar sem skýra má með áhrifum menningar. Í Noregi líkt og á hinum 

Norðurlöndunum hefur notkun dempaðrar birtu á heimilinu, svo sem kertaljóss og 

lampa, menningarlega skírskotun sem vísar til þæginda og notalegheita. Þar þykir 

mikilvægt að rýmið sé hlýlegt og bjóði upp á þægilega samveru, gestir hafa jafnan orð 

að þar sé gott, hlýtt og huggulegt (Wilhite, Nakagami, Masuda, Yamaga, & Haneda, 

2001). Gildi lýsingar var annars konar meðal japanskra þátttakenda rannsóknarinnar. 
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Mynd 31: Auglýsing frá Pfaff  sem birtist á vefsíðu Ljóstæknifélags Íslands.



Á meðan Norðmennirnir kusu gulleita birtu glópera, marga lampa og kertaljós fram 

yfir flúorlýsingu, þá voru híbýli hinna japönsku vel lýst upp með einu loftljósi með 

flúorperu og þeim þótti skapa ákjósanlegt andrúmsloft (Wilhite et al., 2001). 

 Á tímum raflýsingar kann að skjóta skökku við að fólk kjósi kertaljós þegar 

það getur keypt sparperur sem lýsa betur og eru umhverfisvænni. Mörgum íbúum 

stúdentagarða líkar ekki sérstaklega við lýsinguna í íbúðunum og bregðast við henni 

með því að nota frekar kertaljós og lampa þegar þeir vilja skapa huggulegt og 

heimilislegt andrúmsloft: 

Það var stórt skref  þegar gluggatjöldin voru sett upp en hins vegar held ég að 
íbúðin hafi fyrst og fremst orðið að heimili þegar myndir voru komnar á 
veggina og ég var búin að kaupa lampa (tvo) þannig að ég gat notast við 
huggulegri lýsingu en áður (án þess að treysta á kertaljós). Lýsingin í loftinu 
er heldur „stofnanaleg“... [Ég] nota lampa og kerti í stað loftljósanna (ÞÞ 
2012-1-29, kvk). 

[L]jósin í íbúðinni [eru] nánast ónothæf  enda notumst við mikið við lampa 
og annað í staðinn (ÞÞ 2012-1-18, kvk). 

Hvað truflar mig mest er tegund ljósanna... eins og í skurðstofu. (ÞÞ 
2012-1-37, kvk). 

Dempuð lýsing [er heimilisleg], það breytti til dæmis miklu þegar við 
keyptum lampa í stofuna og hættum að vera með loftljósið alltaf  kveikt (ÞÞ 
2012-1-94, kvk). 

Íbúarnir segja lýsinguna sem fyrir er stofnanalega og eins konar andheiti þess 

heimilislega; vísað er til skrifstofu, stofnana og jafnvel skurðstofu. Þetta eru allt rými 

þar sem nákvæmni skiptir máli og þar sem ákveðin hefð hefur skapast fyrir sterkri 

lýsingu, hvort sem hún er nauðsynleg eður ei. Á vinnustaðnum á ekki að slaka á. Þar 

er framleiðni í fyrirrúmi en heimilið á aftur á móti að vera staður slökunar og því ráða 

þægindin för í efnismenningu heimilisins og lýsingu. Þarna birtist hin menningarlega 

hugmynd um heimili og vinnu sem andstæður, en hún hefur verið fyrirferðamikil í 

vestrænu samfélagi frá því borgaraleg gildi tóku að ryðja sér rúms á 19. öld og með 

fylgdu tækniframfarir sem lýstu heiminn og heimilin upp (sjá t.d. Crowley, 2000 og 

Rybczynski, 1987). Ljósin sem fyrir eru í íbúðinni minna íbúann ef  til vill aftur á að 

hann á ekki þessa íbúð og fær ekki að velja ljósin.  

 Bille og Sørensen (2007) segja að samhliða nýrri tækni sem gefur kost á betri 

lýsingu hafi þróast hugmyndin um að rauðleit birta gamla tímans, frá olíulömpum og 

kertum, væri eðlilegri og náttúrulegri en raflýsingin. Skært og hvítt ljósið þyki 

leiðinlegt og ekki nándar nærri eins ljóðrænt. Umgjörðin utan um rafmagnsperuna 
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hafi svo þróast í þá átt að dempa skæra birtuna sem ný tækni hafi fætt af  sér með 

lampaskermum, ljóskerum, luktum og „dimmer“. Þráin eftir meiri birtu leiddi þannig 

af  sér að skugginn og dimman urðu eftirsóknarverð. Hreyfing skugganna og vangeta 

kertaljóssins til að lýsa fullkomlega upp rýmið þykir huggulegri en raflýsingin og sjást 

þess merki í svörum heimildarmanna að kertaljósið og mjúk lýsing gegnir mikilvægu 

hlutverki í sköpun hins heimilislega andrúmslofts. „Kerti og kósýheit“ virðast nánast 

tákna það sama og eru iðulega nefnd í sömu andrá: 

Við kaupum oft ilmkerti og höfum kveikt á þeim á kvöldin. Það er allt meira 
kósý með minni lýsingu og við erum ekki oft með öll ljós kveikt (ÞÞ 
2012-1-79, kvk). 

Lampinn til hliðar skapar skemmtilega lýsingu og kósý stemmningu í íbúðinni 
(ÞÞ 2012-1-17, kvk).  

[Ég] kveiki á kósílampa eða kertum [til að gera heimilislegt] (ÞÞ 2012-1-42, 
kvk). 

[É]g reyndi að hafa þetta huggulegt með því að notast við kertaljós á kvöldin 
(ÞÞ 2012-1-29, kvk). 

Dempuð ljós og kertalykt [finnst mér heimilislegt] (ÞÞ 2012-1-39, kvk). 

Lampar og kertaljós birtust einnig á myndunum eins og hér má sjá dæmi um:  

Kertaljós og dempuð lýsing er notuð til að slaka á og lýsing með þessum hætti snýst 

síður um að sjá vel umhverfið heldur frekar að skapa ákveðið andrúmsloft sem er 

menningarlega mótað og eftirsóknarvert. Hugguleg lýsingin snýst þannig um að skapa 

rými sem felur í sér nánd, þægindi og óformleg samskipti (Bille, 2012). Finnski 

arkitektinn Juhani Pallasmaa (2012) segir einsleita birtu lama ímyndunaraflið en sé 

hún dempuð örvi hún það og líka dagdraumana sem eiga heima í skugganum. Hann 

heldur því einni fram að mannsaugað sé frekar gert fyrir ljósaskipti en skært ljós. 
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Mynd 32:„Uppáhaldsstaðurinn minn í íbúðinni er í 
sófanum með kveikt á kertum“ (ÞÞ 2012-1-23, kvk).

Mynd 33: Kertaljós og lampi í svefnherbergi.



Bachelard (1949) segir eldinn í arninum vekja upp drauma, hann sé til marks um 

hvíld, hann vermi og huggi. Það er ekki aðeins ljósið sem vekur þessar tilfinningar, 

lyktin getur verið hluti af  upplifuninni. Wilhite og félagar (2001) sögðu það jafnvel 

vera svo í Noregi að lampar og kerti þóttu jafn mikilvægur hluti heimilis-

innréttinganna eins og sófi eða málverk og miðað við svör heimildarmanna minna er 

því líkt farið hér á landi, að minnsta kosti meðal þeirra íbúa stúdentagarða sem 

rannsókn mín tekur til.  

 Á meðan íbúar á stúdentagörðum geta ekki breytt miklu í íbúðunum sem þeir 

leigja er lýsingin eitt af  því sem fólk getur notað til að auka á þægindi og hafa áhrif  á 

umhverfið án þess að breyta því varanlega. Lampar og kertaljós taka ekki mikið pláss, 

þessir hlutir eru fremur litlir og meðfærilegir, en líka stórir og mikilvægir þar sem 

lýsing þeirra leikur um allt rýmið og umbreytir því, mótar og opnar það líka upp. Með 

lýsingunni má þannig hafa áhrif  á rýmið og skynjun þess.  

Samantekt 

Í þessum kafla voru íbúðin sjálf, skipulag hennar og innréttingar umfjöllunarefnið og 

beindi ég sérstaklega sjónum að áhrifum þessarra efnislegu þátta á upplifun íbúans á 

heimilinu og þeim möguleikum sem hann telur sig hafa til að skapa þar heimili. 

Stúdentagarðar eru vissulega heimili fólks en íbúðir þar þykja oft stofnanalegar en 

hugtakinu stofnanalegt er stillt upp sem andheiti þess sem er heimilislegt. Litríkir 

gólfdúkar eru sérstaklega nefndir sem einn af  þeim þáttum sem gera stúdentaíbúðina 

stofnanalega. Reglur sem íbúum stúdentagarða er gert að fylgja, reglur sem auðvelda 

viðhald og eiga að koma hjá skemmdum gera að verkum að íbúar upplifa takmarkað 

frelsi til breytinga en slíkt frelsi virðist skipta höfuðmáli. Sé það ekki til staðar upplifa 

margir íbúðina síður sem sína eigin og tímabundið eðli búsetunnar verður 

áþreifanlegra. Efnislegir þættir eins og litríkir gólfdúkar og hurðar og reglur sem gera 

veggskreytingar erfiðari koma í veg fyrir að íbúinn upplifi íbúðina sem „alvöru“ 

heimili og ýta undir hugmyndir hans um að heimilið sé ekki hér og nú, heldur annars 

staðar – í fortíðinni og framtíðinni. 

 Stærðin skiptir suma máli en ég greindi frá því í kaflanum að upplifun á stærð 

geti verið afstæð og bundin við samfélag, menningu og aðstæður hverju sinni. Á 

meðan einhverjum þykja stúdentaíbúðirnar rúmgóðar þykja öðrum þær þröngar. Í 
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ljós kom að stærðin hefur ekki úrslitaáhrif  á hvort íbúðin verði að heimili. Gott 

skipulag og sveigjanleiki er mikilvægari svo hægt sé að koma fyrir persónulegum 

munum og raða húsgögnum upp á fleiri en einn veg, eftir því sem hentar hverju sinni. 

Bjóði íbúðin upp á sveigjanleika er líklegra að íbúinn upplifi hana á jákvæðan hátt en 

eins og fram kemur í næsta kafla skiptir innbúið höfuðmáli í sköpun heimilis og því 

mikilvægt að íbúinn geti komið því fyrir sem hann telur sig þurfa. Lítill sveigjanleiki í 

skipulagi dregur úr valdi íbúans til að koma sér fyrir og gera íbúðina persónulega.  

 Í lok kaflans tók ég dæmi um hvernig tekist er á við rými sem álitið er 

stofnanalegt. Lýsingin leikur mikilvægt hlutverk í því ferli og á stóran þátt í sköpun 

heimilislegs andrúmslofts. Ég fjalla um táknrænt gildi lýsingar og tengsl ljóssins við 

heimilið. Með því að notast við lampa og kertaljós má umbreyta rýminu án varanlegra 

inngripa og þannig breytir íbúinn rými sem hann annars hefur ekki slíkt vald yfir og 

gerir það að sínu. 
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7. INNBÚIÐ ER HEIMILIÐ 

Þegar bókahillurnar voru komnar upp! Og myndir á veggina, það fyllir aðeins 
upp í þetta endalausa hvíta pláss. Líka, pottablóm! (ÞÞ 2012-1-94, kvk). 

Hlutirnir sem fólk raðar í kringum sig, oftar en ekki með natni og umhyggju, eru eitt 

af  þeim atriðum sem Peter Zumthor (2006a) telur eiga þátt í sköpun andrúmslofts 

bygginga. Fólk flytur reglulega á milli staða en kemur alltaf  inn í tómt rýmið með 

eitthvað af  sjálfu sér og gerir það persónulegt með hlutunum sem fylgja því. 

Persónulegir hlutir eru einn af  sjö grundvallarþáttum sem Carsten Schjøtt Philipsen 

(2013) segir eiga þátt í að skapa tilfinninguna „að eiga heima“.. Hlutirnir sem fólk 

flytur með sér á milli staða gegna mikilvægu hlutverki í sköpun heimilis. Þeir segja 

sögu og tjá jafnvel eitt og annað um eigendur þeirra. Þessir hlutir eru eins og 

þátttakendur í heimilislífinu. Rúmið, eldhúsborðið, heimilistækin, ljósmyndirnar og 

bækurnar geta deilt gleði og sorgum, þeir geta kætt og grætt, huggað og sefað. Þannig 

er varla hægt að segja að hlutirnir séu dauðir eða umhverfið stöðugt. Í ljósi kenninga 

um atbeina hluta mætti jafnvel lýsa þeim sem þátttakendum sem hafa áhrif  til jafns 

við fólkið sem notar þá. Í þessum kafla fjalla ég nánar um efnislega samsetningu 

heimilisins. Hlutirnir sem fólk á og raðar í kringum sig eru mikilvægir í sköpun 

heimilis, þeir hjálpa til við að breyta rými í stað og húsi í heimili. 

„Ég reyndi að koma sem mestu fyrir á réttum stað“  

Að mörgu leyti má taka undir orð Jean Baudrillard (1968) sem segir fólk ekki neyta 

hluta í sjálfu sér, heldur neyti það hugmyndanna sem hluturinn felur í sér. Þegar fólk 

raðar hlutum upp í kringum sig er það að raða upp hugmyndum, það gerir hugmyndir 

og gildi sýnileg og áþreifanleg og staðfestir þau fyrir sjálfum sér og öðrum. 

Baudrillard heldur því þó fram að hlutirnir sem við þráum að eignast uppfylli ekki þá 

djúpstæðu þörf  sem við höfum fyrir þá nema um stundarkorn. Meðal heimildamanna 

minna má sannarlega greina þörf  fyrir tengsl við hluti, en hún birtist hins vegar ekki í 

gegndarlausri neyslu. Það er fremur að tilgangslaus og grunnhyggin neysla sé 
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gagnrýnd. Sumir telja hlutina þó ekki skipta öllu máli þegar kemur að því að skapa 

heimili, að ekki þurfi: 

...myndir á veggi, teppið hennar ömmu eða bakstursilm í loftið til að gera hús 
að heimili. [...] Eins og klisjan segir: „home is where the heart is“. Fólkið í 
kringum þig skiptir mestu máli en fullkomið heimili væri þá fjölskylda sem 
væri ánægð með lífið og allir þeir hlutir sem gera hana ánægða (ÞÞ 2012-1-18, 
kvk). 

Heimilisleg stemnning myndast þegar fjölskyldan eyðir tíma saman t.d. við 
eldhúsborðið, í sófanum o.s.frv. (ÞÞ 2012-1-28, kvk). 

Mér fannst ég eiginlega strax eiga heima hérna, um leið og við fórum að sofa 
hér í það minnsta. Það sem gerði íbúðina að heimili fyrir mér var að setja 
bækurnar mínar í bókaskápinn og kyssa börnin mín góða nótt þar sem þau 
lögðust til svefns í rúmunum sínum í nýja herberginu (ÞÞ 2012-1-59, kvk.). 

Þó sumir segi fjölskylduna og fólkið nægja til að þeim líði vel heima verður heimilið 

ekki til í tómi. Málshátturinn sem einn heimildamaður vísar til hér að ofan segir 

vissulega „home is where the heart is“ en hjartað þarf  þó ekki að vera bundið við 

nærveru manneskjunnar af  holdi og blóði, hlutirnir eiga sinn þátt í að miðla nærveru 

annarra. Samkvæmt þeim íbúum sem hér er vísað til er hið fullkomna heimili glöð 

fjölskylda sem eyðir tíma saman „og allir þeir hlutir sem gera hana ánægða“ – þegar 

bækurnar eru komnar upp í hillu og umhverfi svefns, samskipta og samveru hefur 

verið skapað. Hlutir eiga þannig sinn þátt í að láta fólki líða vel, þeir geta gert 

fjölskylduna hamingjusama, í hlutunum birtast líka tengsl við þá sem ekki eru lengur 

til staðar og þannig verma þeir hjartarætur.  

 Þrátt fyrir að einhverjir segist ekki bera sterkar tilfinningar til hluta og að 

fjölskyldan sé aðalatriðið í sköpun heimilis þá bera svörin með sér að íbúðin verði 

ekki heimili fyrr en hlutir og húsgögn eru komin á rétta staði og hægt er að slaka á: 

Um leið og ég var komin með mitt dót hér inn og búin að koma því fyrir eins 
og ég vildi hafa það fannst mér ég komin heim. Fann strax fyrir þessari 
tilfinningu að hér ætti ég heima (ÞÞ 2012-1-84, kvk). 

Íbúðin varð að heimili þegar húsgögnin okkar voru komin í hana (sérstaklega 
sófinn), hún orðin þokkalega barnvæn og ekki allt á haus. Þá gat maður 
slappað af  og notið þess að vera heima hjá sér (ÞÞ 2012-1-123, kvk). 

Nú man ég ekki nákvæmlega hvernig þetta var. Ég hef  þó pottþétt byrjað á 
að lofta út. Ég reyndi að koma sem mestu fyrir á réttan stað (bækur í hillu, föt 
inn í skáp...) þó svo að ég hafi verið með kassa á gólfinu í nokkra daga. 
Einnig tók þetta ferli svolítinn tíma, þar sem hluti af  dótinu kom sent frá 
Hollandi og hluti var í geymslu. Íbúðin var „óheimilisleg“ í ca. 2-3 vikur, en 
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ég reyndi að hafa þetta huggulegt með því að notast við kertaljós á kvöldin 
og eins lítið drasl og hægt var við þessar aðstæður (ÞÞ 2012-1-29, kvk). 

Eins og Daniel Miller (1998) bendir á er ekki alltaf  samræmi á milli þess sem fólk 

segir eða heldur að skipti máli og svo þess sem það gerir eða beinir sjónum sínum að í 

raun. Eins og sjá má skilgreina þessir heimildamenn heimilið tilbúið þegar ákveðnir 

hlutir eru komnir á sína staði og þeir hafa orð á því að þessi húsgögn veiti þeim 

vellíðan, séu góð og þægileg, það skiptir íbúa máli að geta slakað á heima hjá sér. Þá er 

íbúðin orðin heimilisleg. Fólkið, veggirnir og ástin eintóm er semsagt ekki nóg, eða 

kannski tvinnast það allt saman og flækist hvert í öðru. Þægindi gegna þannig 

lykilhlutverki í sköpun heimilis og slökunin og vellíðanin sem heimilið á að fela í sér 

krefst ákveðins umhverfis og hluta. 

„Hnattlíkanið minnir mig á stúdentinn“ 

Heimilið er rými þar sem staðið er vörð um einkalífið en samskipti við umheiminn 

eiga sér jafnframt stað þar. Ian Woodward (2003) segir einkarými og almannarými 

flæða saman og því sé merking hluta og rýmis breytileg eftir aðstæðum. Stundum 

gegna hlutir opinberu hlutverki (e. public role) á heimilinu, eru til sýnis fyrir aðra og 

táknrænir fyrir stétt og stöðu, stíl eða smekk eigandans en í öðrum tilvikum hafa 

hlutir mjög persónulega merkingu fyrir eigandann. Þetta tvennt getur líka farið saman 

í einstökum hlutum. Merking hluta getur því verið breytileg allt eftir því hvaða 

hlutverki þeir gegna hverju sinni. Hlutur sem keyptur er nýr þar sem hann uppfyllir 

fagurfræðilega staðla samfélagsins getur jafnframt haft mjög persónulega þýðingu og 

eftir því sem tíminn líður og hluturinn fylgir eiganda sínum lengur þá ágerist 

persónuleg skírskotun hans. Hið efnislega á þannig þátt í að skapa innri og ytri 

sjálfsmynd einstaklingsins.  

 Hlutirnir vísa í persónuleika og tímabil lífsins með nokkuð markvissum hætti 

eins og sjá má í eftirfarandi svörum:  

Hnattlíkanið minnir mig á stúdentinn, plantan mín er kannski smá tenging 
við herbergið sem ég bjó í heima hjá foreldrum mínum en þar var plantan í 
mörg, mörg ár. Kaffivélin minnir mig á hve mikið ég hef  breyst síðan ég 
flutti í bæinn um sama má segja um áfengið upp í hillu. Það eru staflar af  
bókum og blöðum á öllum borðum sem minnir sífellt á skólann. Krukkur 
með tei minna líka á breytingar í mínu fari. Ofan á bókahillu er mjög ódýr 
eftirlíking af  óskarsverðlaunastyttunni sem ég hlaut sem viðurkenningu fyrir 
að hafa verið virkur í félagslífi nemendafélagsins í háskólanum. Góður 
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djókur, eins og má að orði komast. [...] En aftur sýnir þetta breytingar. Áður 
en ég flutti í bæinn drakk ég ekki kaffi, ekki áfengi, stundaði ekki félagslíf  og 
hitti fáa. Annars er ekki mikið skraut, það eru aðallega bókahillurnar og 
bækurnar sem skreyta íbúðina. Svo eru það rafmagnsgítar og kassagítar sem 
minna á tónlist og allar þær stundir sem ég hef  eytt í að spila á gítarana og 
læra ný lög (ÞÞ 2012-1-119, kk). 

Þarna segja hlutirnir inni á heimilinu sögu íbúans að einhverju leyti. Þeir minna á 

liðinn tíma, tímabil þegar íbúinn var annar en hann er í dag. Þegar hann lýsir þeim fer 

hann á flug alveg eins og söguhetja Marcel Proust (1997), herra Swann, þegar hann 

borðar madeleine-smáköku sem minnti hann á stundir þar sem hann sat í herbergi 

frænku sinnar á sunnudagsmorgnum. Í skáldsögu Proust, Leitinni að horfnum tíma, eru 

minningarnar sérstaklega áþreifanlegar. Lykt, bragð, tónlist og smáhlutir vekja 

minningar og binda tilvist okkar við verðmæti sem gefa lífinu gildi. Hjá Proust eru 

minningarnar bundnar við hlutina sem endurvekja þær, oft óviljandi og með 

ófyrirséðum afleiðingum (sjá t.d. Hendrix, 2008 og Bowie, 1998). Hlutirnir hýsa 

þannig hugsanir og minningar, þeir eru „heimili hugsana okkar“ svo aftur sé vísað til 

Michael Jackson (2000). Í orðum heimildarmannsins sem vitnað var til hér að framan 

er slík tenging við fortíðina fólgin í hlutunum og hann segir þá einnig áminningu um 

hversu mikið hann hefur breyst, hversu miklu hann hefur áorkað og hvað hann hefur 

ástundað. Þetta stef  birtist gjarnan þegar heimildarmenn telja upp hluti sem þeim eru 

kærir. Hlutirnir staðfesta sjálfsmyndina, eins og Csikszentmihalyi og Rochberg-Halton 

(1981) segja, og íbúinn speglar sig í þeim hlutum sem hann á í samskiptum við. 
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!Mynd 34: „Hilla í hillusamstæðunni sem mér er ansi annt 
um. Þarna er stúdentshúfan mín, fermingarkerti sem amma 
mín heitin gaf  mér, fyrstu skórnir mínir og barnadagbókin 
mín meðal annars“ (ÞÞ 2012-1-90, kvk).

Mynd 35: „Platan Logadans eftir Lýð Ægisson … 
Hann seldi mömmu hana gegnum síma í denn og 
ég og bróðir minn tókum ástfóstri við tiltillag 
hennar, Logadans. Sungum og dönsuðum við 
það í stofunni“ (ÞÞ 2012-1-49, kvk).



Þannig er maðurinn ekki aðeins sá sem mótar og notar hluti, homo faber, hlutirnir nota 

líka og móta notendur sína og skapara.  

 Heimilið er umhverfi sem fólk skapar í kringum sig samkvæmt kúnstarinnar 

reglum, fólk fylgir hefðbundnum hugmyndum um heimili og skreytingu þess, fylgir 

helstu straumum og stefnum en storkar þeim líka stundum. Íbúinn merkir sér þannig 

umhverfið með markvissum hætti. Það er áhugavert að margir persónugera heimilið: 

Skraut er algerlega í lágmarki. Á einn jólasvein sem hefur verið uppi síðan 
jólin 2010 en honum var stolið af  Zimsen á einhverju jóladjammi. 
„Smámunir“ eru líka í lágmarki en þar er uppstoppað villisvín þó efst í huga 
– en frændi minn gaf  mér það þegar ég í bjó í þáverandi íbúð fyrir rúmlega 1 
ári síðan. Hann er notaður sem fatastandur en mjög gaman að hafa hann og 
setur skemmtilegan svip á heimilið (ÞÞ 2012-1- 82, kk). 

Tónlist setur mikinn svip á mitt heimili en ég tel það ekki nauðsynlegt 
heimilum almennt, tónlist er bara stór hluti af  mínu lífi og þar með  mínu 
heimili (ÞÞ 2012-1-70, kvk). 

Ég veit ekki hvort að krummarnir í glugganum sjáist vel en mér finnst þeir 
gefa glugganum skemmtilegan svip, og skemmtilegri heldur en ef  það væru 
bara gardínur í honum. [...F]yrir ofan gluggann er stór veggur. Þar setti ég 
bland af  fjölskyldumyndum og póstkortum í ramma, sem að gerir íbúðina 
bæði persónulega sem og rammarnir setja skemmtilegan svip á stofuna (ÞÞ 
2012-1-47, kvk). 

Líkt og fólk hefur ólíkt svipmót þá hafa heimili það líka. Það sem setur svip á 

umhverfið er oft eitthvað sem er einkennandi fyrir íbúann, svipurinn er persónulegur. 

Með því að skipuleggja umhverfi okkar og skreyta erum við að minna okkur á hver 

við erum og hvaðan við komum. Anthony Giddens (1991) segir að með 

endurteknum athöfnum staðfestum við sjálfsmynd okkar og endurspeglum hana í 

samskiptum okkar við efnislegt umhverfi. Við skoðum hluti, notum þá, færum þá um 

set, hömpum þeim eða hendum og merking þeirra er breytileg eftir því hvað er gert 

við þá á hverjum tíma. Heimilisrýmið er ekki aðeins staður þar sem einstaklingar 

móta umhverfið eftir smekk, þetta er rými samskipta við fjölskyldu og vini, rými 

tengsla við annað fólk og þessi tengsl birtast í hlutunum. 

„Heimilslegt að sjá pínu „drasl“ hér og þar“ 

Í 5. kafla fjallaði ég um mikilvægi þrifanna sem hreinsunarathafnar þegar flutt er í nýja 

íbúð. Verkinu er síður en svo lokið þegar öllu hefur verið komið fyrir í fyrsta skipti. 

Daglega lífið tekur við og rótar öllu upp. Skortur á skipulagi og of  mikið drasl getur 
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valdið íbúum vanlíðan og kemur í veg fyrir að þeim finnist heimilið notalegt og gott. 

Hreinlætið heldur því áfram að vera mikilvægur þáttur í daglegri sköpun hins 

huggulega heimilis: 

[M]ér finnst gott að vera í íbúðinni þegar hún er hrein og öllu er haldið vel til 
haga, því í svona lítilli íbúð þá má eiginlega ekkert drasl vera til þess að manni 
finnist allt vera í rúst og líði illa í íbúðinni (ÞÞ 2012-1-54, kk). 

Það er alltaf  gott að vera heima nema þegar það er allt í drasli og ég nenni 
ekki að taka til (ÞÞ 2012-1-43, kvk). 

Oftast gott [að vera í íbúðinni], nema ef  það er langt síðan var tekið 
almennilega til (ÞÞ 2012-1-49, kvk).  

Tiltektinni lýkur aldrei eins og Susan Strasser (1982) kemst að orði í bók sinni um 

sögu heimilisstarfa í Bandaríkjunum á 19. öld. Hana þarf  að endurtaka í sífellu til að 

reyna að koma reglu á heimilið og lífið. Hið sama má segja uppvaskið, um leið og allt 

virðist vera hreint bætist við bolli.  

Eins og Mary Douglas (2002) bendir á eru óhreinindi ekki til í sjálfu sér, þau eru 

aðeins til í auga sjáandans. Óhreinindahugtakið lýsir einhverju sem passar ekki inn í 

skipulagið. Þegar við tökum til hendum við reiður á óreiðunni. Þegar við þrífum, 

þurrkum af  og röðum upp á nýtt, segir Douglas, erum við að koma lagi á umhverfi 

okkar og fella það að ákveðinni hugmynd sem við höfum um eðlilega skipan mála. Sú 

hugmynd er félagslega mótuð og tekur mið af  skipan samfélagsins, félagsgerðinni eins 

og hún birtist í breytingu á hreinlæti sem fylgdi nýrri stéttskiptingu við lok 19. aldar 
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Mynd 36: Hið endalausa uppvask heima sjá mér. Örfáir dagar í febrúar 2014.



og upphaf  20. aldar (sjá t.d. Löfgren & Frykman, 1979) og mismiklu þoli fyrir 

óhreinindum í ólíkum samfélögum á okkar dögum. 

 Á meðan heimilið á helst að vera hreint má það ekki fara út í öfgar – heimili 

mega ekki vera steríl. Því er spyrnt saman við það sem þykir stofnanalegt eins og áður 

var greint frá. Fólkið og nærvera þess er álitin mikilvæg í sköpun heimilis og nærveran 

birtist ekki síst í umgengninni og ummerkjum hennar. Daglega lífið setur skipulagið 

úr skorðum, en óreiðan fullvissar okkur á sama tíma um gang lífsins og nærveru. Hún 

ber þess vitni að þarna búi einhver og það er eitt af  því sem heimildarmenn mínir 

álíta gera íbúðina að heimili: 

Eftir svona mánuð var [íbúðin] orðin að heimili. Bara þegar allt var komið á 
sinn stað og orðið skítugt (ÞÞ 2012-1-1, kk). 

Mér finnst heimilislegt þegar það lítur út fyrir að fólk búi í íbúðinni, þ.e. ekki 
endilega alltaf  allt á sínum stað. T.d. dagblað og kaffibolli á eldhúsborðinu, 
skór í anddyrinu, þvottur á þvottagrind, ávextir í skál og lágt stillt útvarp á 
morgnana. Myndir á veggjum og bækur í bókahillum gera líka heimilislega 
stemmningu, og lampar og kerti (frekar en flúorlýsingin í loftinu sem er 
dálítið stofnanaleg) (ÞÞ 2012-1-49, kvk). 

Hjá mér og syni mínum er það helst fjölskyldumyndir, herbergi sonar míns 
og snyrtilegheitin sem einkenna okkur. Ég vil hafa mikið og gott skipulag á 
öllu í kringum mig, en á sama tíma vil ég að heimilið sé hlýlegt (ÞÞ 
2012-1-40, kvk). 

Ég er alltaf  með snyrtilegt (þó það sé stundum heimilislegt kaos – bara eins 
og gengur og gerist) (ÞÞ 2012-1-17, kvk). 

Mér finnst líka heimilslegt að sjá pínu „drasl“ hér og þar, en í hófi samt! (ÞÞ 
2012-1-33, kvk). 

Til að heimilið verði heimilislegt þarf  allt að vera á sínum stað, og svolítið óhreint líka 

– samtímis, eða til skiptis – og hvorugt í óhófi. Þrifin sem kalla á íbúann eru því eins 

og stöðug áminning um lífið á heimilinu. Á meðan hreinlæti er álitið mikilvægt, talið 

heimilislegt og túlkandi fyrir sjálfsmynd íbúans þá er sterílt umhverfi ekki ákjósanlegt 

og gefur til kynna að enginn búi þar. Draslið er því líka álitið hluti af  hinu heimilislega 

andrúmslofti, en aðeins upp að vissu marki.  

 Tiltektin snýst um að afmá óreiðuna sem fylgir daglega lífinu en draslið gerir 

lífið að sama skapi áþreifanlegt og er því nauðsynlegur þáttur í sköpun heimilisins. 

Heimilið felst þannig í einhvers konar samræðu á milli þess að róta öllu upp og laga 

til. Gera heimilið huggulegt, njóta þess og skapa þannig meira drasl og óreiðu sem 

þarf  að laga. Ómögulegt verkefni kannski – því verður í það minnsta aldrei fyllilega 
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lokið. Þessi hringrás gerir heimilið í raun heimilislegt, því það má ekki vera eins og 

sýningarbás í húsgagnaverslun. Leifar lífsins þurfa að vera áþreifanlegar – en þær 

mega ekki vera of  ágengar, þeim þarf  að halda í skefjum og það er gert með tiltekt. 

Hið heimilislega er í þessum skilningi tengt þeim hlutum sem inni á heimilinu eru, 

það er fólgið í eigum íbúanna sem fela í sér nærveru af  ýmsu tagi. 

„Sófinn er ómissandi á morgnana“ 

Sófar, borð og rúm gegna mikilvægu hlutverki þegar kemur að því að búa til heimili. 

Náin tengsl fólks við rúmið sitt og sófann birtist glögglega í svörunum þegar íbúar 

eru spurðir um húsgögn sem eru þeim kær eða um uppáhaldsstaðinn. Þessi húsgögn, 

stuðla að ákveðinni vellíðan og skapa umgjörð utan um líf  íbúans. Húsgögnin verða 

þannig að hinum fullkomna griðastað, stað þæginda og hvíldar. Hugmyndir um 

þægindi eru menningarlega mótaðar eins og kanadíski sagnfræðingurinn John E. 

Crowley (2000) fjallar um í bók sinni The Invention of  Comfort og breski 

félagsfræðingurinn Elizabeth Shove (2003) í bókinni Comfort, Cleanliness and 

Convenience. Merking þægindahugtaksins mótast af  tíðarandanum og að miklu leyti 

efnismenningunni. Þegar við erum vön rafmagnslýsingu, góðum rúmdýnum, sófum 

og upphituðu heimilisrými lítum við á það sem sjálfsögð þægindi. Skilningur fólks á 

hugtakinu breytist svo í takt við efnislegar breytingar og tækniframfarir. Á heimilinu 

er vísað til líkamlegrar vellíðunar sem krefst umhverfis þar sem beinlínis er hægt að 

leggja líkamann til hvíldar en að auki er vísað til andlegra þátta. Þegar íbúinn getur 

hvílst á heimili sínu þá er það heimili. 

 Það má segja að þessi húsgögn séu ein helsta efnislega birtingarmynd þæginda 

á heimilinu. Rúmið og sófinn komast oft á lista heimildarmanna yfir þá hluti sem eru í 

mestu uppáhaldi eða jafnvel yfir uppáhaldsstaði innan heimilisins: 

Mögulega þegar ég var kominn með sófa og sófaborð. Þá gat maður tyllt sér í 
sófann og slappað af  (ÞÞ 2012-1-58, kk). 

[M]ér þykir þó mjög vænt um rúmið mitt og finnst ekkert annað rúm eins 
gott (ÞÞ 2012-1-23, kvk). 

Rúmið því það er mjög gott. Bókahillurnar því það er mikilvægt að hafa 
góðan stað fyrir bækurnar. Annars er bara margt sem ég væri til í að skipta út  
(ÞÞ 2012-1-119, kk). 

 117



Rúmið virkar eins og örugg höfn og víða birtist ástfóstrið við það. Húsgagnið er ekki 

aðeins hlutur, það er dvalarstaður. Í rannsókn Winther (2006b) á því hvernig börn 

upplifa sig heima og gera sig heimakomin hjó hún eftir því hve rúmið var miðlægt í 

hugmyndum barnanna um heimilið. Hún tengdi það við upplifun öryggis og 

vellíðunar, rúmið væri þannig örugg höfn og jafnvel ígildi heimilis. Þar er hægt að 

segja skilið við amstur hversdagsins, fara úr þröngum gallabuxum og í mjúkar 

náttbuxur. Þreytan líður úr líkamanum, hægt og rólega og kroppurinn byggir sig upp 

fyrir næsta dag.  

 Eins og áður hefur verið greint frá er nær enginn munur á tengslum fólks við 

hlutina sína eftir því hvort um er að ræða einstaklinga eða fjölskyldufólk. En þegar 

kemur að rúminu og sófanum nefna einstaklingar frekar rúmið en fjölskyldufólk 

sófann. Þetta er ekki algilt en sófinn hefur það umfram rúmið að vera eins konar 

samverustaður, fjölskyldu eða vina, sem með tímanum vegur þyngra í hugum og 

hjörtum fólks. Sófinn gegnir líka að mörgu leyti sama hlutverki og rúmið, sem 

hvíldarstaður. Að mati margra er þægilegur sófi það sem gerir íbúðina að heimili eins 

og sjá má hér að neðan: 

[Mér þ]ykir þó alltaf  vænna og vænna um nýja sófann, það er ófáum 
kvöldum eytt í honum. Hann endar kannski sem fjöldskyldumeðlimur að 
lokum (ÞÞ 2012-1-56, kvk). 

Sófinn er reyndar algjör snilld, hann er úr Ikea (en ég keypti hann af  konu á 
Bland.is) og er eins konar svefnsófi (ekki eins og venjulegir svefnsófar samt) 
sem er hægt að draga út. Þar er helsti samverustaður fjölskyldunnar, það eru 
fullt af  púðum í honum sem strákurinn minn elskar að hnoðast með og 
sófinn er ómissandi á morgnana, þegar maður staulast fram úr fyrir allar aldir 
með barninu og kveikir á dvd (auðvitað vel völdu og uppbyggilegu 
sjónvarpsefni...). Margir vinir okkar hafa haft á orði hvað þessi sófi er frábær  
(ÞÞ 2012-1-49, kvk). 
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Mynd 37: „Mynd af  sófanum, gríðarlega þægilegum og klárlega 
besti staður íbúðarinnar“ (ÞÞ 2012-1- 82, kk). 

Mynd 38: „Rúmið [er] uppáhaldið mitt, 
það er svo gott!“ (ÞÞ 2012-1- 42, kvk). 



Samband íbúans við sófann þróast með tímanum. Með hverju kvöldi sem líður, með 

hverri stund sem hann vermir botn eigandans kemst hann nær hjartanu og erfiðara 

getur orðið að slíta sig frá grip sem veitir slíka vellíðan. Þægindi fela annað og meira í 

sér en líkamlega vellíðan, sófar og rúm fela einnig í sér minningar og bjóða upp á 

tengsl við annað fólk sem aftur stuðlar að vellíðan. 

„Eldhúsborðið er mér mjög kært, þar sem ég ólst upp með því“ 

Tíminn skilur eftir sig ummerki, hann tekur sporið á borðplötum, krafsar í 

lampaskerma og brýtur flísar úr postulínsstyttum. Minnið er oftar en ekki vakið upp 

af  einhverju, hlutum, umhverfi eða skynhrifum, sem hjálpa því að umbreytast í 

frásögn. Fortíðin er til staðar í gömlum hlutum, myndum af  ættingjum og 

minjagripum, lykt og hljóðum – íbúinn umlykur sig þessum hlutum og skynhrifum til 

að kalla fram ákveðið andrúmsloft og láta sér líða vel.  

Minningar eru mikilvægur þáttur í sköpun merkingar. Breski menningar-

fræðingurinn Marius Kwint (1999) segir hluti þjóna minnisins í vestrænni menningu. 

Hlutir innrétta minnið og móta mynd okkar af  fortíðinni, hjálpa til við að staðfesta 

minningarnar. Auk þess örva þeir og ýta undir þær, ekki aðeins fyrir tilstuðlan 

minnisvarða í borginni eða minjagripa á arinhillunni, heldur líka í tilfallandi 

viðkynnum þar sem minningar sem annars hefðu legið í dvala fljóta upp á yfirborðið 

–  þetta óviljandi minni (fr. mémoire involuntaire) eins og það birtist hjá Proust 

(1997). Þegar svör heimildarmanna minna eru skoðuð sést að hlutir minninganna 

tengjast sköpun heimilis nánum böndum: 

Húsgögnin frá langömmu minni þykir mér einna helst vænt um og myndi 
seint losa mig við þau (skenkurinn og sófaborðið). Gömul kista sem var í eigu 
langalangaafa kærasta míns er líka mjög falleg, ég er mikið fyrir kistur og á 
líka eina frá afa mínum inni í geymslu því það er ekki pláss fyrir hana hér. 
Píanóbekkurinn er frá afa og ömmu kærasta míns, hann er með útsaumi eftir 
ömmu hans og er mjög fallegur. Allt hitt mætti ég svosem alveg missa, það er 
aðallega það sem hefur tilheyrt ættingjum eða þeim sem manni þykir vænt 
um sem skiptir einhverju máli (ÞÞ 2012-1-49, kvk). 

Við viljum blanda saman nýju og gömlu á heimili okkar, sumt hefur sögu, 
annað ekki. Húsgögnin eru mér ekki mjög kær nema þá kannski náttborðið 
og og sófaborðið sem eru nokkurra áratuga gömul og koma úr fjölskyldum 
okkar mannsins míns. Mér þykir almennt vænna um ljósmyndir og málverk 
sem tengjast okkur fjölskyldunni og fólkinu í kringum okkur. Ég á eitt lítið 
dagatal sem mér þykir einna vænst um en það kemur frá langafa mínum sem 
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lést árið 2005. Dagatalið átti hann sjálfur og hafði heima hjá sér þangað til 
hann flutti á elliheimili. Þá eyrnamerkti hann mér það sérstaklega og gaf  mér 
það í eitt skipti sem ég fór í heimsókn til hans því hann mundi sérstaklega 
eftir því að alltaf  þegar ég kom í heimsókn til hans sem lítil stelpa kvartaði ég 
undan því að hann væri ekki búinn að skipta um dag á dagatalinu (í því eru 
lausir miðar til að sýna hvaða mánaðardagur er) og gerði það fyrir hann. Mér 
þykir afskaplega vænt um að hann hafi tekið eftir þessu og gefið mér 
dagatalið (ÞÞ 2012-1-18, kvk). 

[E]ldhúsborðið er mér sérlega kært, því ég á svo margar minningar frá því ég 
var barn, sitjandi við þetta borð hjá langömmu, að borða popp, gráfíkjukex 
eða ísblóm. Mér finnst það líka mjög fallegt, fóturinn er æðislegur og mér 
finnast hringlaga borðplötur mjög skemmtilegar (ÞÞ 2012-1-70, kvk) 

Hlutirnir bera með sér sögur. Borðið stendur fyrir fortíðina og það sem á undan er 

gengið er ekki gleymt heldur skrifað í borðið. Það vekur upp minningar, en það 

uppfyllir jafnframt fagurfræðilegar kröfur; hið sama má segja um gömlu kistuna frá 

langalangafa kærastans og um píanóbekkinn. Eins og sjá má vekja hlutirnir ekki 

aðeins upp eina ákveðna minningu heldur frekar einhvers konar minningarsett eða 

ákveðna stemningu. Þeir hlutir sem eiga slíka sögu rata frekar á lista yfir hluti sem 

hafa tilfinningalegt gildi. Þeir hlutgera nærveru ef  svo má að orði komast. 

Væntumþykjan og fegurðin virðist fyrst og fremst fólgin í því sem hluturinn gerir, 

hluturinn sjálfur hefur vald til þess að hreyfa við eigandanum og gefa tilvist hans dýpt 

í tíma. Kwint (1999) segir hluti einmitt móta meðvitundina og hjálpa sjálfinu að fóta 

sig. Í gömlu hlutunum sem nefndir eru að framan er fortíðin ekki aðeins eigandans 

sjálfs, heldur geyma þeir líka fortíð annarra. Gömul húsgögn frá ömmum og öfum, 

foreldrum og ættingjum notar fólk ekki einungis ef  það kýs síður að eyða peningum í 
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Mynd 39: „Kall sem pabbi minn gaf  
mömmu minni þegar ég fæddist, 
þykir mjög vænt um hann“ (ÞÞ 
2012-1-16, kvk).

Mynd 40: „Hér sést plötuspilarinn minn sem pabbi keypti sér fyrir 30 
árum síðan og ég nota mjög mikið og þykir vænt um.  Hann stendur á 
litlum bekk sem foreldrar mínir smíðuðu, hátalarar hvor sínu megin við 
hann og plötur í gömlum pappakassa undir“ (ÞÞ 2012-1-70, kvk).



húsgögn og hluti, heldur meta eigendurnir þau beinlínis vegna tengslanna við annað 

fólk sem ekki er til staðar, lífs eða liðið. Þetta gildi bera hlutirnir ekki alltaf  utan á sér 

og merking þeirra er aðeins ljós þeim sem til þekkja. 

 Hlutir öðlast einnig tímadýpt með því að fylgja eigandanum. Eldhúsborðið 

sem vísað var til hér að framan, sem þegar hefur tengingu við forfeðranna fær aukið 

vægi þegar það hefur fylgt eigandanum lengi og tekið þátt í lífi hans. Eftir því sem 

hlutirnir fylgja íbúanum lengur, því mikilvægari verða þeir í sköpun heimilisins: 

Sófinn hefur verið með mér í nokkur ár og hefur fengið að upplifa eitt og 
annað og er hann titlaður bjórsófinn af  félögum mínum svo mér þykir hann 
gott húsgagn. En skrifborðið, skrifborðsstóllinn og rúmið eru mín uppáhalds 
húsgögn aðallega útaf  því að ég nota þau svo mikið (ÞÞ 2012-1-21, kk). 

Píanóið flokkast kannski ekki undir húsgagn en það er klárlega 
uppáhaldshluturinn minn ásamt málningatrönunum mínum. Hitt mætti allt 
svosem missa sín (ÞÞ 2012-1-56, kvk). 

Eldhúsborðið er mér mjög kært, þar sem ég ólst upp með því (ÞÞ 2012-1-17, 
kvk). 

Sófi sem eitt sinn var bara einhver sófi verður reynslunni ríkari, fær nafn og verður 

hluti af  fjölskyldunni. Eldhúsborðið tekur þátt í uppeldinu. Húsgögnin eru manngerð 

í lýsingunum hér að framan og hafa öðlast tímadýpt með því að taka þátt í lífi 

íbúanna. Þau húsgögn sem mest eru notuð auka gildi sitt með tímanum. Smátt og 

smátt hlaðast minningar á hlutina, þeir verða að einstökum minningargripum og 

persónulegum munum sem væntumþykja umlykur.  

 Smærri hlutir sem tengjast vinum og vandamönnum, eins og málverk, 

ljósmyndir og dagatalið frá langafa, vekja upp fleiri og nánari minningar en húsgögn 

sem keypt eru vegna notagildis eða útlits. Smáhlutir virðast vekja sterkari 

tilfinningatengsl en húsgögn enda eru þeir fyrirferðarminni og hægara að taka þá með 

sér á næsta stað. Séu hinir dauðu hlutir tengdir einhverjum öðrum margfaldast vægi 

þeirra, þeir vega þyngra í ímyndasköpun íbúans innan veggja heimilisins og í ævisögu 

hans og jafnvel fjölskyldunnar. Þannig felur búslóðin í sér ímyndaða nærveru í 

líkamlegri fjarveru, hún felur í sér tengsl. Hugtakið heima, svo aftur sé vísað til Jackson 

(2000), skírskotar fyrst og fremst til tengsla af  ýmsum toga. 
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„Allar ljósmyndir sem ég á vekja upp minningar“ 

Ljósmyndir eiga stóran þátt í að skapa heimilið og margir leggja áherslu á nauðsyn 

þess að hafa myndir af  vinum og vandamönnum uppi við á heimilinu. Bandaríski 

félagsfræðingurinn David Halle (1993) gerði rannsókn á list inni á heimilum milli- og 

verkamannastéttar í New York árið 1993. Á öllum 160 heimilunum sem rannsókn 

hans tók til voru myndir af  fólki, aðallega fjölskyldumeðlimum, uppi við, á veggjum 

eða í hillum. Í umfjöllunum um heimilið á internetinu og í tímaritum sem fjalla um 

hönnun og heimili er oft greint frá því að fjölskyldumyndir séu heimilislegar. 

Híbýlabloggarinn Svana Lovísa Kristjánsdóttir (2013) segir til að mynda í færslu um 

sjarmerandi myndaveggi: „Öll heimili þurfa að hafa einn góðan myndavegg finnst 

mér, hvort sem það séu fjölskyldumyndir eða bara gott bland af  plakötum og 

ljósmyndum.“ Innanhússhönnuðurinn Bryndís Eva Jónsdóttir (2013) tekur undir 

þessi orð og segir í færslu á vefsíðunni Tíska.is: „Fátt er fallegra eða heimilislegra en 

skemmtilegur myndaveggur. Hinn svokallaði fjölskylduveggur, þar sem myndir af  

fjölskyldunni eru hengdar upp, er orðinn mjög vinsæll.“ Hjá Ikea er svo hægt að 

kaupa ramma af  öllum stærðum og gerðum sem fylla má upp í með tilfinningum og 

minningum. 

 Fjölskyldumyndaveggurinn er ekki nýr af  nálinni, fjölskyldan hefur lengi ratað 

upp á veggi en fyrir tíð ljósmyndarinnar var það helst á færi efnamanna og 

aðalsborinna að láta mála myndir af  fjölskyldunni til að skjalfesta vald hennar og auð, 

en þróun ljósmyndatækninnar gerði að verkum að almenningur fór að taka myndir og 

skreyta heimili sín með ástvinum. Á heimilum borgarastéttarinnar gegndu 

fjölskyldumyndir mikilvægu hlutverki. Susan Sontag (2005) bendir einmitt á að 

fjölskyldumyndir tóku að njóta vinsælda á tímum iðnvæðingar, borgarmyndunar og 

fólksflutninga og þær hafi því ávallt verið ferðaútgáfa af  fjölskyldutengslum – 

birtingarmynd tengsla við fjarlæga fjölskyldu. Breski landfræðingurinn Gillian Rose 

(2003) hefur beint sjónum sérstaklega að hlutverki ljósmynda á heimilinu. Í rannsókn 

hennar á hlutverki ljósmynda á heimilum hvítra millistéttakvenna á Englandi kom 

skýrt fram að nær undantekningalaust var þeirra fyrsta verk þegar flutt var á nýjan 

stað að stilla ljósmyndum fjölskyldunnar upp. Þetta er arfur borgaralega heimilisins og 

birtingarmynd af  áherslu borgarastéttarinnar á fjölskylduna. Íbúar stúdentagarða álíta 

myndir mikilvægar í sköpun heimilis og eru þær taldar upp sem eitt af  því sem breytir 

húsinu í heimili og gerir það persónulegra:  
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Íbúðin varð að heimili ca 3 dögum eftir að ég flutti inn. Persónulegir munir 
og myndir á veggina gerðu hana að heimili (ÞÞ 2012-1-47, kvk). 

Íbúðin varð í raun ekki að „heimili“ fyrr en ég var búin að setja myndir af  
fjölskyldumeðlimum í ramma og raða þeim í hillur ásamt því að hengja upp 
myndir á veggina (ÞÞ 2012-1-40, kvk). 

Ég lagði mig fram við að gera íbúðina strax að heimili, svo að það var bara 
stuttu eftir að ég flutti inn. Kannski þá myndirnar á veggjunum og dúkurinn á 
eldhúsborðinu sem var svona það fyrsta sem gerði hana að heimil (ÞÞ 
2012-1-34, kvk). 

Ljósmyndir af  vinum og vandamönnum rata ekki aðeins upp á vegg því þær þykja 

fallegar, þær eiga þátt í að fylla tóma veggina lífi. Myndirnar segja sögu, þær vekja upp 

minningar um fólk sem íbúanum þykir vænt um og liðna atburði sem smátt og smátt 

verða hluti af  sögu hans og sjálfsmynd; skemmtileg ferðalög, fæðingar barna og aðra 

áfanga í lífinu, eins og staksteinar sem festa fortíðina í sessi. 

 Eins og Rose (2003) greinir frá eru það ljósmyndir sem teknar eru á 

hamingjustundum sem rata í ramma og er stillt upp. Myndirnar eru af  ákveðnum 

augnablikum þegar fjölskyldan er hamingjusöm, og gott ef  ekki í fríi, allir glaðir sáttir 

og sælir. Átök og strit daglegs lífs er þar ekki að finna. Bourdieu (1990b) segir 

ljósmyndun vera einn af  helgisiðum heimilishaldsins og ljósmyndina sjálfa ekkert 

annað en ímynd hópsins af  tengslum hans. Susan Sontag (2005) sagði myndir einmitt 

vera eins og sönnunargögn, um leið og við sjáum mynd af  einhverju sem við trúðum 

ekki alveg þá erum við tilbúnari til að taka það trúanlegt. Fjölskyldumyndirnar sýna 

þannig fjölskyldutengslin eins og þau eru ákjósanlegust – og eru mikilvægur hluti af  

því að tjá og staðfesta sjálfsmyndina í tengslum við aðra og gera hina ósnertanlegu 

fortíð að einhverju leyti áþreifanlega.  

 Okkur er uppálagt að elska fjölskylduna og hengjum hana því upp á vegg. 

Sökum þessa vekja myndirnar oft upp sterkar tilfinningar og þær teygja anga sína út 

fyrir veggi heimilisins (Rose, 2003). Hið sama á við meðal heimildarmanna minna, 

ljósmyndirnar öðlast mikilvægi sitt fyrst og fremst vegna þess sem þær tengjast:  

Mér þykir almennt vænna um ljósmyndir og málverk sem tengjast okkur 
fjölskyldunni og fólkinu í kringum okkur (ÞÞ 2012-1-18, kvk). 

Þeir hlutir sem helst hafa tilfinningalegt gildi fyrir mig eru ljósmyndir og þá 
sérstaklega af  fjölskyldumeðlimum. Allar ljósmyndir sem ég á vekja upp 
minningar og kalla fram ákveðnar tilfinningar. Til dæmis hef  ég fallega mynd 
af  móður minni sem lést úr krabbameini árið 1997 í ramma á sérstökum stað 
í bóka- og myndahillu inn í stofu hjá mér. Í hvert sinn sem ég lít á myndina 
(sem er eflaust daglega) hugsa ég til hennar og sendi henni fallegar hugsanir. 
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Það streyma yfir mig minningar um hana bara við það eitt að horfa í örfáar 
sekúndur á myndina af  henni. Ég get nánast fundið lyktina af  henni og heyrt 
rödd hennar við það eitt að hafa ljósmynd af  henni í augsýn (ÞÞ 2012-1-40, 
kvk). 

Þarna verða ljósmyndirnar eins konar staðgenglar þeirra sem ekki eru nálægir, við 

finnum ekki lengur lykt af  þeim, heyrum ekki lengur rödd þeirra en myndirnar færa 

okkur samt einhvern veginn nær þeim eins og fram kemur hér að framan. Því 

fjarlægara sem fólkið er, þeim mun mikilvægari verða ljósmyndirnar. Fjarvera fólksins  

gerir að verkum að myndunum af  þeim er veitt meiri athygli og þær eru skoðaðar 

oftar (Rose, 2003). Í fjarverunni er þannig sköpuð nærvera en myndirnar ýta líka 

undir söknuð og tómleika, þær minna á það sem áður var en er ekki lengur.  

 Sama má eflaust segja um hlutina sem tengjast öðrum, þeir eru handleiknir 

oftar. Fjölskyldumyndunum er einmitt oft stillt upp í bland við aðra gripi sem segja 

fleiri sögur: 

Allar myndir sem eru uppi hjá mér eru mér mjög kærar. Mér þykir mjög svo 
vænt um allt þetta fólk, sérstaklega stór mynd sem ég hef  upp á vegg fyrir 
ofan rúmið mitt af  afa mínum sem er látinn, þykir afskaplega mikið vænt um 
þá mynd.  Svo er ég með myndir af  vinum mínum síðan við fórum í 
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Mynd 41: „Hér má sjá annan hluta af  stofunni okkar & 
fjölskyldu- og vina myndavegginn sem er allur hengdur í 
girni“ (ÞÞ 2012-1-18, kvk).

Mynd 42: Fjölskyldumyndir

Mynd 43: „Fætur og hendur krakka minna okkur á það 
að við berum ábyrgð á þeim... þau eru svo lítil og 
þarfnast okkar“ (ÞÞ 2012-1-73, kvk).



útskriftarferð til Benidorm, sú ferð vekur upp margar og góðar minningar 
sem mér er mjög kært um, því þykir mér mjög mikið vænt um þær myndir. 
Einnig er ég með stórt og fallegt skartgripaskrín úti í glugga sem frænka mín 
gömul gaf  mér í fermingargjöf  sem er mér mjög kært. Í sama glugga er ég 
með mynd af  litla frænda mínum þegar hann er ný fæddur, systursonur minn 
sem ég lifi fyrir, því er sú mynd mjög í uppáhaldi og mikið metin inni á mínu 
heimili. Í þessari gluggakistu er líka stór og mikill gull engill sem ég fékk líka í 
fermingargjöf  frá systur pabba, þykir afskaplega vænt um þann grip líka. 
Síðast en ekki síst er ég með kertastjaka á stofuborðinu sem ég erfði frá 
ömmu minni heitinni og þykir mér rosalega mikið vænt um þá (ÞÞ 
2012-1-14, kvk) 

Inni í lítilli stúdentaíbúð er fjölskyldan samankomin, ekki endilega líkamlega, og 

jafnvel ekki með hugann á staðnum, en hún er þarna fyrir íbúanum. Myndir standa 

vissulega fyrir persónulegar minningar sem fara á flug við það eitt að líta þær augum 

en hlutirnir hafa sama áhrifamátt þó það sé ekki eins augljóst við fyrstu sýn.  

Bækurnar, tölvan, sjónvarpið og gamla gufan 

Ljósmyndir og hlutir sem fela í sér minningar teygja á heimilinu og tengja það við 

umheiminn. Eins og Woodward (2001) bendir á er heimilið ekki fullkomlega aflokað 

einkarými, en ekki heldur galopið almannarými. Sökum þessa er merking hluta og 

rýmis breytileg eftir aðstæðum og eftir því hver á í hlut. Margir hlutir sem 

heimildarmenn mínir telja heimilislega eiga það sameiginlegt að tengja opinbert rými 

inn í einkarýmið og hylja mörkin móðu. Þetta eru bækurnar, tölvur, sjónvörp og 

útvörp, hlutir sem færa íbúann út úr rýminu og fara með hann í ferðalag en stuðla 

einnig að nærveru fjarstaddra.  

 Bækur geta til dæmis gegnt hlutverki minningagripa auk þess sem þær gera 

íbúanum kleift að ferðast um í tíma og rúmi án þess að hreyfa sig úr stað, íbúinn þarf  

ekki annað að horfa á þær eða handleika til að þær þjóni hlutverki sínu: 

Bækurnar þurfa að vera sýnilegar og aðgengilegar og síðan ég var krakki hef  
ég haft einhverja undarlega unun af  því að horfa á bókahillur, hugsa um 
bækurnar og velta fyrir mér efni þeirra (ÞÞ 2012-1-119, kk). 

Það sem gerði íbúðina að heimili fyrir mér var að setja bækurnar mínar í 
bókaskápinn og kyssa börnin mín góða nótt þar sem þau lögðust til svefns í 
rúmunum sínum í nýja herberginu (ÞÞ 2012-1-59, kvk). 

Bækurnar eru annað og meira en orðarunur á blaði. Svo virðist sem þær láti sumum 

íbúum líða eins og heima hjá sér hvar sem þær eru nálægar. Þær fela í sér margvíslegar 

tilvísanir.  
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 Walter Benjamin (1969) skrifaði eitt sinn hálfgerðan ástaróð til bókasafnsins 

síns, bækurnar sem hann tínir upp eftir áralanga myrka dvöl í kössum vekja minningar 

um hvernig þær komust í safn hans. Bækur fela þannig annað og mun meira í sér en 

orð á blaði, Benjamin leggur raunar áherslu á að innihald bókanna skipti ekki öllu 

máli, það nægir að handleika þær og hughrifin felast frekar í þeim aðstæðum sem 

hann eignaðist bókina og minningum um fólk og staði. Margir íbúar stúdentagarða 

virðast deila bókaástinni með Benjamin og margir leggja mikið upp úr því að hafa 

bækur inni á heimilinu, þær eru ósjaldan taldar heimilislegar og sumir segja þær 

einkennandi fyrir sig og þar af  leiðandi heimili sitt. Draumurinn um fleiri bækur, og 

ekki síst pláss fyrir fleiri bækur, ber mikilvægi þeirra vitni. Þá er innihaldið ekki alltaf  í 

aðalhlutverki: 

Ef  ég byggi í stærra húsnæði væri ég líka með fleiri bækur í hillu en ég ólst 
upp við mikið bókaflóð (ÞÞ 2012-1-29, kvk). 

Bókahillur inni í stofu með flottum bókum. Gestir segja að þær geri íbúðina 
mun heimilislegri en aðrar svipaðar íbúðir (MYND: ÞÞ 2012-1-94, kvk). 

Bækurnar gegna fagurfræðilegu hlutverki en þær vísa einnig leiðina út í umheiminn. 

Þar er ekki aðeins um að ræða sögu fjölskyldunnar og einstaklingsins, heldur samræðu 

við almenning. Bækurnar fela í sér þekkingu og eru einhvers konar framlenging 

líkama okkar og huga. Hið sama má segja um tölvuna sem í mörgum tilvikum hefur 

leyst bókina af  hólmi, hún er eins og bókin tenging við umheiminn, en þó með enn 

gagnvirkari hætti. 
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Mynd 44: „Bókahillur inni í stofu með flottum bókum. Gestir 
segja að þær geri íbúðina mun heimilislegri en aðrar svipaðar 
íbúðir“ (ÞÞ 2012-1-94, kvk).

Mynd 45: „Heimilið segir að ég hafi gaman 
að bókum og bíómyndum“ (ÞÞ 2012-1-90, 
kvk).



 Tæki og tól eiga það til að flokkast fyrst og fremst sem nytjahlutir án 

sérstakrar merkingar eða tilfinningagildis. Þannig hugsaði ég í það minnsta sjálf  þar til 

ég fór að gefa því meiri gaum hvernig tækin flækjast saman við líf  mitt og hvernig ég 

hef  bundist sumum þeirra sterkum tilfinningaböndum. Þegar gamla tölvan mín gaf  

upp öndina á dögunum fylltist ég mikilli sorg sem stafaði ekki einungis af  ótta við að 

hafa tapað margra mánaða vinnu. Sorgin fólst í því að nú væri þetta tæki sem hafði 

fylgt mér í gegnum súrt og sætt í nokkur ár fallið frá. Samskipti mín við umheiminn 

umturnuðust þegar hennar naut ekki lengur við. Minningarnar um samvist okkar 

hrönnuðust upp og tölvulausri leið mér eins og handalausri. Lausa m-ið í lyklaborðinu 

og ónýta batteríið myndu aldrei aftur angra mig en samt leið mér eins og hluti af  mér 

og heimili mínu væri horfinn á braut.  

 Tölvan gegnir ekki aðeins hlutverki vinnutækis heldur skemmtir hún líka og 

kemur okkur í samband hvert við annað. Internetið hefur gert tölvuna að tæki þar 

sem hægt er að horfa á sjónvarp, hlusta á útvarp og tala í síma. Þannig er hún 

staðgengill margra annarra tækja og gegnir því miðlægu hlutverki á heimilinu eins og 

sjá má:  

Fartölvan mín. Án efa það dýrmætasta sem ég á þrátt fyrir að hún sé að gefa 
upp öndina. Ég er að safna mér fyrir nýrri tölvu en þessi geymir öll mín 
gögn, tónlist og verkefni (ÞÞ 2012-1-90, kvk). 

Tölvan mín er mikilvæg fyrir mig, ekki bara útaf  skólanum heldur líka því ég 
er hvorki með sjónvarp né útvarp (ÞÞ 2012-1-45, kvk). 

Heimildarmenn telja oft tölvuna með sínum uppáhaldshlutum og undirstrikar það á 

ýmsan hátt mikilvægi hennar. Tölvur birtust einnig sem mikilvægir hlutir í 

heimilisupplifun barnanna sem rannsókn Winther (2006a) tók til og segir hún tölvuna 
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Mynd 46: „Ritgerðarskrif  í fullum gangi “ 
(ÞÞ 2012-1-47, kvk).

Mynd 47: Opin fartölva á eldhúsborði er algeng sjón



vera eins og handlegg út úr heimilinu. Hægt sé að vafra um í umheiminum og eiga í 

samskiptum við aðra án þess að stíga út af  heimilinu. Winther segir tölvuna einnig 

varðveita einkamál, verið dagbók og myndaalbúm. Tölvan er dýrmæt í 

margbreytilegum skilningi þess orðs. Tölvur kosta mikið, stúdentar leggja eflaust 

margir hátt hlutfall tekna sinna í gripinn en verðmætið er einnig fólgið í því sem þær 

gera okkur kleift og því sem þær varðveita.  

 Áhrif  tækni á heimilishald má sjá víða, heimilistæki geta til að mynda stjórnað 

því hvernig hlutum og húsgögnum er raðað upp á heimilinu. Victor Buchli (1997) 

hefur til dæmis sýnt fram á hvernig sjónvarpið breytti uppröðun stofunnar á 

sovéskum heimilum á tímum Khrushchev í Sovétríkjunum, sjónvarpið varð miðlægt 

og húsgögnum var raðað upp í kringum það, þar safnaðist fjölskyldan saman. Sú 

breyting varð að sjálfsögðu einnig á heimilum vestan járntjaldsins. Í svörum íbúa 

stúdentagarða má sjá að tækni og tæki hafa áhrif  á uppröðun heimilisins. Þau tæki 

sem mest eru notuð fá mikilvægari sess, nálægt þeim er meiri tíma eytt og, þar er 

yfirleitt uppáhaldsstaðurinn. Húsgögnunum er markvisst raðað upp til að halda utan 

um ákveðnar athafnir sem vissulega breytast með tíð og tíma og mótast með nýrri 

tækni. Á heimilum stúdenta eru ekki allir með sjónvarp þar sem tölvan þjónar helstu 

þörfum þeirra.  

 Sjónvarpið er þó enn miðlægt víða og sést það helst á því hve vinsælt 

myndefni það er meðal heimildarmanna minna. Margir telja sjónvarpshol líka 

mikilvægt á draumaheimilinu. Sjónvarpið þykir heimilislegt: 
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Mynd 48: „Uppáhaldsstaðurinn minn í íbúðinni. Það 
fer lítið á milli mála að hér eyði ég flestum stundum 
mínum í íbúðinni. Hvort sem ég er að læra, taka upp 
hljómplötur, leika mér eða hvað annað sem mér gæti 
dottið í hug að gera. “ (ÞÞ 2012-1-15, kk)

Mynd 49: „Ég ákvað að setja mynd af  þessari hillu þar 
sem hún er beint á móti þeim stað þar sem ég eyði 
mestum mínum tíma og veitir mér hvað mesta 
afþreyingu ásamt tölvunni og hávaði frá sjóvarpinu eða 
ómur frá útvarpinu ásamt birtu frá lampanum þetta 
þokkalega heimilislegt hjá mér.“ (ÞÞ 2012-1-22, kk)



Ég tel hana hafa orðið að heimili þegar sófinn, sjónvarpið, tölvan og rúmið 
voru komin í íbúðina (ÞÞ 2012-1-27, kk). 

Mér finnst orðið frekar heimilislegt þegar ég er nýbúin að baka og einnig 
þegar ég sest niður við sjónvarpið með kertaljós eftir langan dag (ÞÞ 
2012-1-33, kvk). 

Sjónvarpið þykir eflaust heimilislegt af  sömu ástæðum og sófinn þykir það. 

Sjónvarpið getur sameinað fjölskylduna en er einnig tengt við slökun og frítíma. Þegar 

stúdentinn sest niður og kveikir á sjónvarpinu þá stimplar hann sig úr vinnunni. Þá er 

hann heima.  

 Nærveran sem sjónvarpið veitir er einnig mikilvæg og hið sama má segja um 

tengslin við umheiminn. Útvarpið ber oft á góma þegar rætt er um hið heimilislega. 

Útvarpið helst í hugum margra í hendur við rómantíska sýn á heimilið en svo virðist 

sem nærveran gegni veigamiklu hlutverki: 

Ég reyni að vera duglegur að hafa kveikt á útvarpi þegar ég er heima, mér 
finnst það oft notalegt og slíkt skapar heimilislega stemmingu, setja tónlist á, 
hafa ákveðna lýsingu og hafa kveikt á ákveðnum lömpum, kveikja á kertum 
og þessháttar (ÞÞ 2012-1-22, kk). 

Ég verð að hafa tónlist á, ef  hún er ekki á þá hef  ég útvarpið eða sjónvarpið 
á. Annars líður mér kjánalega, veit ekki af  hverju (ÞÞ 2012-1-27, kk). 

Einnig getur ómurinn af  fréttum í útvarpi eða sjónvarpi verið einstaklega 
notalegur. Svo ég minnist nú ekki á ef  maður hittir á morgunleikfimina eða 
verðurfréttir rásar 1 í Ríkisútvarpinu. [...] [Til að skapa heimilislega 
stemmningu] er útvarpið oft í gangi þó ekki sé endilega verið að hlusta á það 
(ÞÞ 2012-1-43, kvk). 

Ríkisútvarpið er heimilislegt því það minnir mig á heimili afa og ömmu (ÞÞ 
2012-1-54, kk). 

Útvarp í gangi er heimilislegt (ÞÞ 2012-1-72, kvk). 

Með þessu fyllir íbúinn upp í tóma rýmið með kunnuglegum hljóðum. Útvarpið, 

sérstaklega Ríkisútvarpið, er sagt þægilegt eða notalegt. Það minnir á heimili ömmu 

og afa eins og einn heimildarmanna kemst að orði hér að frams. Þarna virðast því 

fléttast saman minningar og nærvera í samtímanum. Tónlist gegnir einnig sama 

hlutverki. Einn íbúi sagði til dæmis að íbúðin hefði breyst í heimili „um leið og það 

var búið að spila á píanóið í fyrsta skipti“ (2012-1-56, kvk). Sjónvarpið, tölvan og 

hljómtækin eru enn eitt dæmi um að hlutir verða mikilvægir vegna þess sem þeir gera 

fremur en þess sem þeir eru.  
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„Ég veit ekki hvar ég væri án þeirra“  

Tækniframfarir hafa áhrif  á hvernig við upplifum heiminn og hegðum okkur í 

honum. Þær hafa einnig gríðarleg áhrif  á skynjun heimilisins og sköpun þess. Tækni 

og tæki hafa áhrif  á athafnir og upplifun fólks. Tölvan hefur ekki endilega breytt 

okkur, heldur því hvernig við gerum hlutina, hún hefur bein áhrif  á það sem gert er á 

heimilinu, er þátttakandi í heimilislífinu og á þátt í að skapa heimilið. Hið sama má 

segja um kaffivélar, síma og í raun hvað það sem ratar inn á heimilið okkar (sjá t.d. 

Shove, Watson, Hand & Ingram, 2007). Þegar vel er að gáð eru heimili okkar uppfull 

af  hlutum sem þjóna einhverjum tilgangi og hafa gengið í gegnum miklar 

tæknibreytingar í gegnum tíðina. Þeir hafa stórkostleg áhrif  á hvernig heimilislífinu er 

háttað. Þvottavélar og ísskápar sem við lítum á sem sjálfsagða hluti á heimilinu í dag 

voru það ekki áður og því var daglegt líf  á heimilum með allt öðru móti en nú, það 

markaðist af  annars konar athöfnum og öðrum hugmyndum um hreinlæti. Þar eru 

áhrif  tækninnar á athafnir okkar og upplifun skýr. 

 Tæki sem þykja hvað mikilvægust í daglega lífinu hafa ákveðinn atbeina. Þetta 

eru tæki sem gera eitthvað fyrir eigandann, hjálpa honum að vakna, koma í veg fyrir 

að maturinn skemmist eða hjálpa til við matargerð:  

Ískápurinn er auðvitað líka mjööög mikilvægur. Hann fylgdi með íbúðinni. 
[...] Elska mixarann. Finnst hann mikilvægur því ég er mikið í því að gera 
boozt. [...] Ketilinn nota ég svo til að fá mér kaffi eða te. Kannski ekki eins 
mikilvægur og hinir hlutirnir en ég fæ mér oft kaffi þegar ég er að læra þannig 
að hann nýtist mér mjög vel (ÞÞ 2012-1-45, kvk). 

Hraðsuðuketillinn, kaffivélin og grillið. Ég veit ekki hvar ég væri án þeirra. 
Mjög nauðsynlegir gripir fyrir alla stúdenta (ÞÞ 2012-1-15, kk). 

Kaffivélin hjálpar mér oft að komast fram úr á morgnanna og hjálpar sumum að 

halda sér vakandi yfir skólabókunum. Fólk notar tækin til að skapa notalegt 

andrúmsloft, einn íbúi segist til dæmis „laga kaffi á morgana fyrir sambýlinginn og 

kveik[ja] á útvarpinu“ (2012-1-49: kvk) til að skapa heimilislegt andrúmsloft. 

Kaffivélin framleiðir ekki aðeins drykk sem íbúinn nýtur með þeim sem hann býr 

með, heldur einnig kaffilykt sem á sinn þátt í að skapa heimilislega stemningu. 

Útvarpið fyllir loftið svo hljóðum sem ramma morgunstundina inn. 

 Þó notagildi tækjanna sé oft aðalatriði þá hafa þau oft eitthvað umframgildi. 

Hlutverk ísskápsins er til dæmis oft annað og meira en að varðveita matvæli. 

Ísskápurinn er líkast til staðalbúnaður á hverju heimili í hinum vestræna heimi, hann 

 130



gegnir miðlægu hlutverki; virki hann ekki sem skyldi angrar það okkur. Það sem hann 

hefur að geyma heldur í okkur lífinu og veitir okkur gleði. Virkni ísskápsins og 

innihald er stundum gert að umtalsefni. Einhverjum þykir hann ekki uppfylla kröfur, 

suðið í honum angrar þá sem búa í stúdíóíbúðum, hann er stundum talinn of  lítill eða 

lélegur: 

[Í]sskápur mætti vera stærri en annars ekkert tæknilegt út á að setja (ÞÞ 
2012-1-41, kk). 

Helstu gallar eru lélegur ísskápur með frystihólfi sem er alltaf  fullt af  hrími 
sama hversu oft maður þrífur það (ÞÞ 2012-1-4, kvk). 

Aðrir leggja meiri áherslu á innihaldið: 

Þetta er ísskápurinn minn. Skyr og lýsi, gott fyrir Íslendinga. [...] Fyrir ofan 
ísskápinn geymi ég matreiðslubækur og bækur um ræktun. Uppáhalds 
lesefnið á vorinn (ÞÞ 2012-1-59, kvk). 

[Á draumaheimilinu er s]tórt eldhús með góðum eldhústækjum, ísskápur sem 
er fullur af  mat(eitthvað sem er ekki hér) (ÞÞ 2012-1- 82, kk). 

Þrátt fyrir mikilvægi innhaldsins og virkni er ísskápurinn þó oftar nefndur vegna þess 

sem er utan á honum og á mörgum heimilum verður hann að einhvers konar 

minningamarki þar sem litlum hlutum úr öllum áttum er komið fyrir: 

Ísskápur – allt sem er þar hefur einhverja sögu. Maríu mey höfum við fengið 
frá nunnum sem búa í Ingólfsstræti, á móti Bónus. Við kaupum líka merki 
staða sem við heimsóttum: Færeyjar, Ísland og líka staðir í Póllandi: 
Zakopane og Poznan heimaborgin okkar. [...] Við keyptum sumt og svo var 
líka eitthvað gefið af  gestum. Tóm ísskáparhurð er mjög óheimilisleg (ÞÞ 
2012-1-37, kvk) (sjá mynd 50). 

Ísskápurinn okkar er ávallt skrautlegur og breytist statt & stöðugt eftir veðri 
og vindum. Þangað fara boðskort og aðrir hlutir sem við þurfum að muna 
eftir, ljósmyndir af  okkur og öðru góðu fólki, ýmis konar listaverk, 
uppskriftir og falleg orð til að minna okkur á það góða í lífinu (ÞÞ 2012-1-18, 
kvk). 

Ísskápurinn minn. Á honum er kort eftir son minn, dagatal, boðskort í 
fermingu, ljósmynd af  syni mínum, málshættirnir úr páskaeggjum sl. páska, 
merki frá Amnesty international og góð áminning um að lifa lífinu lifandi. Til 
stendur að setja á ísskápinn límmiðakerfi fyrir son minn til daglegra nota sem 
umbunarkerfi fyrir það að vera duglegur að borða (ÞÞ 2012-1-40, kvk). 

Ísskápurinn, þangað rata alls konar sneplar og drasl, þarna sjást t.d. tvö 
boðskort í veislur, ein messuskrá úr jarðarför, eitt jólakort (sem var svo 
stórskemmtilegt en frá fólki sem ég þekki ekki neitt, og er skreytt myndum af  
þeim!), tvær myndir, happdrættismiði, teikningar og fleira (ÞÞ 2012-1-70: 
kvk). 
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Ísskápurinn hefur því ekki aðeins gjörbylt hugmyndum okkar um matvæli og geymslu 

þeirra. Þar er líka minnismiðum, innkaupalistum, góðum minningum, áminningum og 

alls kyns gríni stillt upp. Þetta helst í hendur við niðurstöður Jóhönnu S. 

Hannesdóttur (2014) sem rannsakaði ísskápshurðir í BA ritgerð sinni í þjóðfræði. Þar 

dregur hún fram hvernig fólk notar ísskápinn til að halda utan um mikilvæg skilaboð, 

minnismiða og minningar.  

Eins og í rannsókn Jóhönnu var það fjölskyldufólkið sem átti skrautlegustu ísskápana 

og þeir sem tóku myndir af  ísskápnum og töldu skreytingu hans mikilvæga í minni 

rannsókn voru undantekningalaust kvenkyns. Á ísskápnum heldur móðirin utan um 

daglegt líf. Þarna birtast enn og aftur náin tengsl konunnar við heimilið og skreytingar 

þess. 

 Tækni skipar veigamikinn sess í lífi nútímamannsins og mótun heimilisins, 

þess bera gögnin glöggt vitni. Það mætti jafnvel segja að tæknin sé mikilvægur 

þátttakandi í lífi fólksins og áhrifavaldur á hvernig lífinu vindur fram innan veggja 

heimilisis. Svör íbúa stúdentagarða bera með sér að tækin séu ekki aðeins sálarlausir 

nytjahlutir, því þegar þau tvinnast við líf  einstaklinga verða þau hluti af  því. 

Samantekt 

Í kaflanum fjallaði ég um hlutina sem fólk raðar í kringum sig og skoðaði þátt þeirra í 

umbreytingunni frá ókunnu rými í kunnuglegan stað. Hlutirnir breyta húsinu í heimili 

og gera það fyrst og fremst fyrir tilstilli tengsla og kunnugleika. Í fyrsta hluta kaflans 

skoðaði ég hlutina sem birtingarmynd hversdagslegrar nærveru og beindi þá sér í lagi 
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sjónum að drasli, eða hlutum sem eru ekki á réttum stað. Oft er þetta drasl álitið 

mikilvægt í sköpun heimilisins, það þykir heimilislegt að sjá rétta hluti á röngum 

stöðum, að sjá votta fyrir lífi og umgangi en verði það of  mikið veldur það 

óþægindum. Þrifin og tiltektin verða mikilvæg því þannig er óreiðunni sem fylgir 

daglegu lífi haldið í skefjum. Það er sumsé heimilislegt að hafa drasl, en ekki of  mikið 

af  því og svo er líka heimilislegt þegar allt er fínt og nýbúið að taka til. 

 Ég tók fyrir einstaka hluti eða húsgögn sem heimildarmenn tengdu við 

heimilið og hið heimilislega. Fyrst ber að nefna húsgögn sem finna má á flestum ef  

ekki öllum þeim heimilum sem rannsóknin tók til, það er rúm og sófar. Þessi húsgögn 

eru nátengd þeim þægindum sem heimilið á að búa yfir og hafa öðlast táknrænt gildi 

fyrir slökun, öryggi og vellíðan. Sófar og rúm festa þannig í sessi hugmyndina um 

heimilið sem griðastað og afdrep, sem stað hvíldarinnar. En það eitt og sér gerir 

íbúðina þó ekki að heimili, tíminn skiptir einnig sköpum og honum fylgja fleiri 

athafnir sem hlutirnir taka þátt í. Tíminn glæðir hlutina merkingu, hreyfanleikinn í 

umhverfinu og stundirnar sem eytt er í sófanum gera hann a sérstaka,. 

 Í kaflanum fjallaði ég einnig um aðra hluti sem einkennast af  tímadýpt þeirri 

er glæða heimilið lífi. Í minjagripum, gömlum munum og ljósmyndum af  ástvinum, 

lífs eða liðnum, laumast liðnar stundir inn í huga íbúans og kalla þannig fram 

minningar og hughrif. Munir og myndir auðkenna rýmið, fylla það persónulegri sögu 

og tengja einstaklinginn í einkarýminu við umheiminn, koma á hugrenningartengslum 

við annað fólk sem er fjarlægt í tíma eða rúmi. Þannig fyllist íbúðin af  fólki án þess að 

líkami þess sé beinlínis á staðnum. Fólk nefnir oft að fjölskyldan breyti húsi í heimili 

en nærvera hennar birtist sem sé einnig í innbúinu, hlutirnir staðgenglar hennar. 

Hljóðin í útvarpinu og sjónvarpinu fylla sömuleiðis upp í nærri mannlaust rýmið. 

Önnur heimilistæki móta einnig heimilið frá degi til dags þar sem þau taka þátt í 

hversdagslegum athöfnum eins og matargerð. Þarna birtast tengsl einkarýmisins við 

umheiminn, einkarýmið er ekki afmarkað og innilokað. Þar má finna margar vísanir 

út fyrir útveggina, ekki aðeins til fjölskyldu og vina heldur einnig til samfélagsins, enda 

eru samfélag og menning mikilvægur hluti heimilisins. Bækur þykja oft heimilisprýði 

en þær tengja íbúann við heiminn fyrir utan. Einnig nefndu margir tölvur sem hafa 

fengið aukið vægi í lífi fólks á síðustu árum, þó ekki beinlínis sem heimilisprýði heldur 

sem mikilvægir hlutir á heimilinu. Í sumum tilfellum koma tölvurnar í stað bókanna, 

auk þess sem þær gegna einnig hlutverki sjónvarps og útvarps. Tölvurnar færa íbúann 
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á aðra staði án þess að hann þurfi að yfirgefa öruggt einkarýmið, þær tengjast 

opinbera rýminu og gera mörkin þar á milli óljós. Þegar stigið hefur verið inn fyrir 

þröskuld heimilisins er íbúinn síður en svo sloppinn úr erli almannarýmisins. 

 Segja má að stór partur heimilisins sé að fólginn í hlutum sem íbúar taka með 

sér frá einum stað á annan. Eins konar stigveldi ríkir þar sem sumum hlutum má 

auðveldlega skipta út á meðan aðrir eru heilagri. Helst skiptir máli er að húsgögnin og 

hlutirnir stuðli að ákveðnum þægindum á heimilinu og geri ákveðnar athafnir 

mögulegar, feli í sér tengsl við annað fólk eða búi yfir tímadýpt og beri ævisögu 

íbúans vitni. Það sem íbúinn flytur með sér á milli staða staðfestir óhjákvæmilega 

sjálfsmynd hans og í flutningnum á hann í meðvituðum samræðum við 

efnismenningu heimilisins. 
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8. LOKAORÐ 

Íbúðin væri sjaldan í röð og reglu en óreiðan myndi vera hluti af  töfrum 
hennar. Varla gæti heitið að þau lyftu litlafingri: hér væru þau á heimavelli. 
Þægindin sem væru jafnan til staðar kæmu þeim fyrir sjónir sem sjálfsagður 
hlutur, forgjöf, eðlisástand. Hugur þeirra væri bundinn við annað: bókina 
sem þau hygðust lesa, textann sem þau væru með á prjónunum, plötuna á 
fóninum, samtölin sem aldrei væri lát á. Þau myndu vinna af  kappi, fumlaust 
og flaslaut og aldrei áreynslukennt. Síðan myndu þau setjast að snæðingi eða 
færu út að borða; hittu vinina; færu saman út að spássera. (George Perec, 
1996 ) 

Ég spyr sjálfa mig oft að því hvers vegna ég tók mér fyrir hendur að fjalla um sköpun 

heimilis. Hvers vegna skiptir máli að fjalla um hús og heimili frá sjónarhóli íbúanna. 

Hvers vegna að beina sjónum að því sem er hversdagslegt, venjulegt og að því er 

virðist eðlilegt? Að einhverju leyti er það forvitni sem drífur mig áfram, mig langar að 

skilja betur sjálfa mig og það samfélag sem ég tilheyri. Fegurðarleitin í daglegum 

athöfnum dregur fram aðra sýn á umhverfið og efnisheiminn. Það er mikilvægt að 

gefa því gaum sem fólk tekur sér fyrir hendur og nostrar við, þó það kunni í fyrstu að 

virðast ómerkilegt, því það varpar ljósi á hvað skiptir fólk máli og gefur lífi okkar 

gildi. 

 Hvernig verður heimili á stúdentagörðum til? Þessari spurningu sem ég lagði 

upp með í upphafi verður seint svarað með einföldum hætti. Þegar ég hugsa um mitt 

eigið heimili örlar á kvíða. Síðustu misseri hef  ég ekki gefið mér tíma til að hugsa um 

mitt eigið heimili, og þó, ég hef  hugsað um það statt og stöðugt, en engu komið í 

verk. Óhreinn þvottur hefur safnast fyrir inni á baðherbergi og hreinn þvottur liggur í 

hrúgum annars staðar. Ég rétt næ að halda því þannig að óreiðan sé ekki óbærileg. Ef  

ég byggi ein hefði ekki verið vaskað upp svo dögum skipti, þá væri allt mun verra. 

Það er sérstaklega barnanna vegna sem ég reyni að halda þessu sæmilega hreinu, og 

huggulegu. Fyrir jólin tókst mér með undraverðum hætti að taka næstum því 

almennilega til hendinni, skúra smá og skrúbba. Skella upp ljósaseríum og jólatré. Um 

leið og ég var búin að taka til var komið drasl aftur. Það er ógjörningur að halda 

heimilinu fögru og skipulögðu, en einhvern veginn tekst mér samt að hafa það gott. 
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Oft þykir mér heimili mitt meira að segja mjög notalegt. Samt stend ég mig iðulega að 

því að skoða fasteignaauglýsingar og láta mig dreyma um eigið húsnæði, íbúð sem ég 

get málað að vild, nelgt í veggi eða jafnvel gert pínulítið upp. Ég hef  enn ekki komið 

mér í að hengja eitthvað upp á veggi með girni og krókum. 

 Heimilið er afurð samfélagsins, en það er líka umgjörð um daglegt líf. Í ljósi 

þess hve mikilvægu hlutverki heimilið gegnir í samfélagi okkar daga er það verðugt 

rannsóknarefni. Heimilinu og tengslum þess við ríkjandi samfélagsgerð hafa verið 

gerð skil í ræðu og riti, bæði hér á landi og erlendis. Til að efla skilning á því hver við 

erum nægir ekki að horfa aðeins til fortíðar eða framandi menningarheima, við 

þurfum að staldra við og rýna í eigin barm og skoða það sem telst ekkert sérstaklega 

merkilegt við fyrstu sýn. Með því að rýna í sköpun heimilis á stúdentagörðum hef  ég 

lagt mitt af  mörkum í öflun þekkingar á samtíma okkar.  

 Í vestrænni menningu er heimilið ein af  grunnstoðum samfélagsins. Önnur 

stoð er atvinnulífið. Svo virðist sem hvorug geti án hinnar verið. Heimilið er 

einkarýmið, staður nándar, fjölskyldu og uppeldis, griðastaðurinn þar sem ró ræður 

ríkjum. Vinnustaðurinn er andstætt þessu staður framleiðni, einbeitingar og áreynslu. 

Heimilið er mikilvægur hluti efnahagskerfisins. Kapítalismi, sem grundvallast á neyslu 

og sköpun þarfa, krefst þess raunar að heimilið sé ávallt í verðandi, aldrei tilbúið. 

Þörfin fyrir huggulegt heimili knýr hjól atvinnulífsins áfram. Þegar horft er á heimilið 

þessum augum örlar ef  til vill á bölsýni þar sem fólk virðist ekkert annað en þrælar 

hagkerfis. Til hvers þá að standa í þessu? Þetta er aðeins eitt lag af  mörgum, ein hlið 

marghyrnings. Merking heimilisins og efnisleg birtingarmynd þess tekur mið af  

ríkjandi hugmyndafræði, þar verður til samhengið, línurnar sem fólk ýmist litar 

vandlega inn í eða krassar út fyrir. Sköpun heimilis snýr ekki síður að því að skapa 

umgjörð um daglegt líf. Það er kunnuglegur staður, fastur punktur í tilveru þar sem 

allt annað virðist á reiki.  

 Svarið við rannsóknarspurningunni er ef  til vill fólgið í því að heimilið verður 

ekki til, ekki ef  við hugsum um það sem sérstæða afurð, eitthvað sem verður tilbúið. 

Af  svörum heimildarmanna minna að dæma er heimilið ávallt í ákveðinni verðandi. 

Sköpun heimilis er ferli sem aldrei lýkur, það er hægfara atburður fremur en kyrrstæð 

afurð. Í tilfelli stúdenta, þar sem búsetan hefur fyrirséðan lokapunkt í nokkuð náinni 

framtíð, verður enn áþreifanlegri sú staðreynd að þetta heimili er ekki komið til með 

að vera. Margir eiga því erfitt með að líta á það sem alvöru heimili, það er einungis 
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stutt stopp á leiðinni fram á við. Augljóst er að sköpun heimilisins er ásetningur, 

stundum áreynslulaus og jafnvel ómeðvitaður. Í mörgum tilfellum kom fram að 

íbúinn tekur meðvitaða ákvörðun um að skapa heimili eða nefni ástæður fyrir því að 

það sé tilgangslaust. Á stúdentagörðum er bæði að finna þá sem líta aðeins á íbúðina 

sem tímabundna lausn og þá sem taka meðvitaða ákvörðun um að koma sér vel fyrir 

þrátt fyrir tímarammann.         

 Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvernig fólk býr sér til heimili, 

hvernig hús breytast í heimili og hvers vegna er mikilvægt að hús breytist í heimili. Ég 

lagði mig fram við að skýra fyrirbærið heimili með skírskotun í menningarsögu og 

samfélagsgerð annars vegar og persónulega upplifun og athafnir einstaklinga hins 

vegar. Heimili snýst fyrst og fremst um framkvæmdina, hreyfanleikann og þá 

markvissu sköpun sem fylgir heimilishaldi. Þarna ræðir um skilning fólksins sem býr 

sér til heimili á fyrirbærinu, skilning samfélagsins og framsetningu þess á því. Þetta er 

mynd af  heimilinu eins og það er iðkað frá degi til dags í ramma sem samfélagið 

leggur til. Heimilið verður aldrei tilbúið og það er á stöðugri hreyfingu, svo lengi sem 

einhver svo lengi sem einhver dveljist þar – annars telst það tæplega heimili. Það er 

einmitt mikilvægt að skerpa á þessu sjónarhorni því híbýli manna hafa í gegnum 

tíðina fengið meiri athygli sem teikningar á blaði, mannlausar ljósmyndir af  húsum 

sem listaverkum, höfundaverkum einstakra arkitekta eða minnisvörðum um liðna tíð. 

 Rannsóknir á ýmsum þáttum daglegs lífs í samtímanum færast í vöxt en hér á 

landi hefur ekki verið sérstaklega rannsakað hvaða skilning fólk leggur í fyrirbærið 

heimilið hér og nú, hvað þá heldur hvernig þessi skilningur birtist í efnismenningunni. 

Þetta er gatið sem ég vildi byrja að stoppa í. Í framtíðinni má sjá fyrir sér ótal 

möguleika á fleiri rannsóknum á viðfangsefninu. Í þessari ritgerð birtist aðeins 

brotabrot af  þeim hugmyndum sem leituðu á mig. Helst hefði ég viljað gera öllu skil, 

greina heimili fólks niður í smæstu öreindir. Skrifa mætti heila ritgerð um sófa og aðra 

um eldhúsborð, rúmin, pottaplönturnar eða sjónvarpið. Nú þegar hefur verið skrifuð 

BA ritgerð í þjóðfræði um ísskápshurðar og möguleikarnir eru óteljandi. Heimilið er 

svo flókið og margslungið fyrirbæri að seint verður hægt að gera því fyllilega skil. En 

hvert eitt er eitt. Ég vildi leggja áherslu á heimilið innan veggja íbúðarinnar, á 

hugmyndirnar um það og á framkvæmd þess við aðstæður sem eru takmarkandi. Það 

sem gerist á göngunum eða úti á plani eru viðfangsefni sem vert væri að skoða nánar. 
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 Þegar flutt er á milli staða birtist mikilvægi hins kunnuglega í því að strax 

leitast íbúinn við að gera íbúðina að sinni, setja svip sinn á hana og umfram allt afmá 

leifar fyrri íbúa. Þessar athafnir birtast í orðalaginu „að koma sér fyrir“. Heimilið snýst 

að stærstum hluta um að finna sér stað. Tíðir flutningar og tímabundin búseta á 

stúdentagörðum draga einnig fram að heimilið er síður en svo rótfast. Því er reglulega 

pakkað saman og sett upp á nýjum stað. Þó margir festi kaup á eigin íbúð er það ekki 

forsenda þess að hægt sé að skapa sér heimili og þó hugmyndin um eigin húsnæði og 

rótfestu framtíðarinnar birtist meðal margra heimildarmanna minna má sjá að sköpun 

heimilis grundvallast ekki á því að eiga húsnæði, en fólk vill þó geta haft áhrif  á 

umhverfi sitt. 

 Á stúdentagörðum má hvorki negla í veggi né mála þá. Íbúinn þarf  að sætta 

sig við gólfefni sem er endingargott en ekki endilega honum að skapi. „List 

leigjandans“ er þó fólgin í því að takast á við þetta, gera eitthvað úr því sem maður 

hefur, búa til dýrindis súpu úr nöglum. Mottur á gólf  auka á mýkt og hlýleika og 

margir leggja sig fram við að bæta lýsingu rýmisins með lömpum og kertum. Allt í 

þeim tilgangi að auka á vellíðan. Hlýjan og mýktin sem íbúinn leitast við að skapa 

virðist vera það sem einna helst skilur heimilið frá kaldri og einum of  bjartri stofnun. 

Þarna birtast enn á ný þau andstæðupör sem vestræn menning byggir á. Heimili er 

andstæða vinnustaðarins, mýktin á móti harðneskjunni, hlýjan gegn kuldanum, hvíldin 

gagnvart vinnusemi; konan og karlinn, öryggið og ógnin, kunnugleikinn og hið 

ókunna og þar fram eftir götunum. Á stúdentagörðum takast andstæður á, þar er 

hvoru tveggja um að ræða heimili fólks og stofnun. Hönnun og efniviður íbúðanna 

hefur bein áhrif  á líðan fólks og mikilvægt er að horfa til þess þegar byggja á íbúðir. 

Íbúðirnar eiga eftir sem áður að þjóna hlutverki heimilis en það gegnur misvel að 

uppfylla þær kröfur sem gerðar eru. 

 Heimilið er umgjörð um daglegt líf  og mikilvægi þess í hversdeginum er 

gríðarlegt. Þegar flutt er á milli staða pökkum við ekki einungis líflausum eigum okkar 

í kassa, við tökum með okkur hugmyndafræði sem segir til um hvernig heimilið á að 

vera og hvaða tilfinningar það á að vekja. Hugmyndirnar móta daglegar athafnir okkar 

ekki síður en fjarlæga drauma. Þetta birtist sérstaklega þegar flutt er á milli staða, þá 

verður ljóst að hús er ekki það sama og heimili. Húsinu þarf  að umbreyta í heimili 

eftir kúnstarinnar reglum. Fyrst um sinn er húsið ókunnugt og tómt en smám saman 

fyllist það, verður kunnuglegt og uppfullt af  merkingu, þá er það orðið að heimili.        
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 Það er kannski mikilvægt fyrir sem flesta að gera sér grein fyrir því að heimilið 

verður ekki til að sjálfu sér. Vanlíðan í íbúðum stúdentagarða byggir oft á því að 

íbúinn ætlast til of  mikils af  íbúðinni, hann teflir því fram að vegna smæðar eða ljótra 

gólfdúka verði íbúðin seint að heimili hans. Þó vissulega sé hægt að bæta líðan íbúa 

með efnisvali og skipulagi þarf  íbúinn einnig að taka þátt. Þeir sem taka ákvörðun um 

að skapa gott heimili virðast sáttir þrátt fyrir ýmsa vankanta. 

 Þvert á það sem oft má ætla skiptir stærðin ekki öllu. Sumir upplifa þrengsli á 

stúdentagörðum á meðan aðrir eru sáttir. Stærð íbúða angrar fólk síður ef  þær eru vel 

skipulagðar og bjóða upp á nokkurn sveigjanleika í uppröðun húsgagna. Íbúðin á að 

vera eins og rammi sem íbúinn getur fyllt upp í að vild. Þörfin fyrir möguleika og val, 

sem kapítalískt samfélag grundvallast á, byggir því ekki aðeins á því að geta valið úr 

ótal tegundum þvottavéla eða gólfmotta, heldur einnig í sveigjanleika íbúðarinnar og 

möguleikanum á að koma eigin innbúi fyrir á marga mismunandi vegu. 

 Innbúið er einn mikilvægur þáttur heimilisins, íbúðin þarf  að rúma það. 

Vissulega er margt af  því sem við sönkum að okkur óþarfi en stór hluti þess er 

eitthvað sem við þörfnumst í daglegu lífi, hvort sem er til þess að hjálpa okkur við 

heimilisstörfin eða minna okkur á hver við erum og hvaðan við komum, jafnvel hvert 

við stefnum. Þeir hlutir sem fela í sér tengsl, ýmist við fólk eða tímabil, öðlast 

merkingu og teljast því mikilvægir fyrir heimilið. Einnig eru það hlutirnir sem gera 

eitthvað sem skipta máli fyrir heimilið, þetta eru hlutir sem geta eitthvað af  sér, búa til 

hljóð, veita afþreyingu, hjálpa til við matseldina og geta af  sér dýrindis angan. 

Persónulegar eigur íbúans öðlast merkingu fyrir tilstuðlan tengsla og tíma. Hlutirnir 

sem fólk vill eiga og álítur heimilislega eða mikilvæga fyrir heimilið fela í sér 

menningarlegar skírskotanir en geta einnig verið á skjön við þær. 

 Ég finn oft á eigin skinni að umhverfið skiptir gríðarlegu máli. Suma staði þoli 

ég einfaldlega ekki, óþolandi lýsing eða ergjandi glymur lætur mig fá hausverk. 

Stundum er það óreiðan sem angrar mig, stundum er það skortur á óreiðu sem fyllir 

mig ónotum. Sums staðar líður mér strax vel, annars staðar líður mér stundum vel og 

stundum illa. Efnislegir þættir umhverfisins, svo sem áferð, litur og lykt hafa bein 

áhrif  á líðan mína. Stundum hef  ég ekkert um þetta umhverfi að segja, oftast get ég 

þó valið að dvelja á stöðum eða yfirgefa þá. Í sumum tilvikum get ég einnig valið 

hvernig umhverfinu er háttað. Ég get raðað því upp eins og mig lystir, breytt eins og 

ég vil og stjórnað áferð og útliti þess. Þegar umhverfi mitt er eins og ég kýs helst þá 
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líður mér vel, þá get ég slakað á, unnið og einbeitt mér. Ég er ekki ein um þessar 

tilfinningar, ekki ein um að kjósa vellíðan og forðast vanlíðan. Fólk er vissulega 

mismeðvitað um umhverfi sitt en af  orðum heimildarmanna minna að dæma eru 

gæði þess mikilvæg. Þægindi heimilisins virka stundum eins og eðlisástand en eru í 

raun framkölluð á marga ólíka vegu. 

 Heimilislegt andrúmsloft er samspil ótal þátta; afleiðing eða afurð, athafna, 

nærveru og efnis í því sem kalla mætti stemningsskapandi ferli sem við upplifum oft 

án umhugsunar. Skynfærin gegna mikilvægu hlutverki í merkingarsköpun heimilisins. 

Þau standa ekki ein og sér heldur byggja á einhverju efnislegu sem og athöfnum. Hið 

heimilislega grundvallast því ekki á einstaka atriðum heldur er um að ræða ólíka þræði 

sem tvinnast saman. Í sköpun heimilis má greina samverkandi áhrif  fólks; líkama þess 

og hugsana, athafna, skynjunar og efnis; hluta, húsgagna og hins byggða umhverfis – 

að ógleymdu samfélaginu og menningunni sem leggur til þann ramma sem heimilið á 

í samræðum við. 

  

Vetrargarðar, Reykjavík, 7. janúar 2015 

Sigrún Hanna Þorgrímsdóttir 

 140



HEIMILDASKRÁ 

Útgefnar heimildir 

Aldred, Oscar. (2010). Time for Fluent Landscapes. Í Karl Benediktsson & Katrín 
Anna Lund (ritstj.), Conversations with Landscape. (59-78) Farnham: Ashgate 
Publishing Limited.  

Anna Lísa Rúnarsdóttir. (2003). Modernity and Tradition: Houses and Material 
Culture in the Kingdom of  Tonga. (Phd), University College London. 

Anna Lísa Rúnarsdóttir. (2007). Á tímum torfbæja. Híbýlahættir og efnismenning í 
íslenska torfbænum frá 1850. Í Steinunn Kristjánsdóttir (ritstj.), Skýrslur 
Þjóðminjasafns Íslands (1). Reykjavík: Þjóðminjasafn Íslands. 

Arndís S. Árnadóttir. (2011). Nútímaheimilið í mótun: fagurbætur, funksjónalismi og 
norræn áhrif  á íslenska hönnun 1900-1970. Reykjavík: Háskólaútgáfan.  

Arnheiður Sigurðardóttir. (1966). Híbýlahættir á miðöldum. Reykjavík: Bókaútgáfa 
Menningarsjóðs og Þjóðvinafélagsins. 

Bachelard, Gaston. (1949). La psychanalyse du feu. París: Gallimard. 

Bachelard, Gaston. (2008). La poétique de l'espace. París: Quadrige / PUF. 

Baudelaire, Charles. (1968). Petits poèmes en prose. Í M. Zimmerman (ritstj.). 
Manchester: Manchester University Press. 

Beauvoir, Simone de. (1949/1986). Le deuxième sexe. Paris: Gallimard. 

Benjamin, Walter. (1969). Unpacking my Library (H. Zohn, þýð.). Í H. Arendt 
(ritstjóri.), Illuminations. (59-67). New York: Schocken Books. 

Benjamin, Walter. (1999). The Arcades Projects (H. Eiland & K. McLaughlin, þýð.). 
Cambridge, Massachusetts og London: The Belknap Press of  Harvard 
University Press. 

Bille, Mikkel. (2012). Energy saving technologies and the battle of  atmosphere. 
Ambiances in action. Proceedings of  the 2nd International Congress on Ambiances / 
Ambiances en acte (s). Actes du 2nd Congrès International sur les Ambiances.  

Bille, Mikkel, & Sørensen, Tim Flohr. (2007). An Anthropology of  Luminosity The 
Agency of  Light. Journal of  Material Culture, 12(3), 263-284.  

Bogdan,Robert & Taylor, Steven J. (1975). Introduction to Qualitative Research Methods: A 
Phenomenological Approach to the Social Science. New York: Wiley. 

Bourdieu, Pierre. (1970). The Berber House or the World Reversed. Social Science 
Information, 9(2), 151-170.  

 141



Bourdieu, Pierre. (1990a). The Logic of  Practice (R. Nice, þýð.). Stanford: Stanford 
University Press. 

Bourdieu, Pierre. (1990b). Photography. A Middle-brow Art. Stanford: Stanford 
University Press. 

Bourdieu, Pierre. (2007). Aðgreining. Félagsleg gagnrýni smekkvísinnar (Gunnar 
Harðarson, þýð.). Í Davíð Kristinsson (ritstj.). Almenningsálitið er ekki til 
(33-43). Reykjavík: Omdúrman, ReykjavíkurAkademían. 

Bowie, Malcolm. (1998). Proust Among the Stars. New York: Columbia University Press. 

Breton, David Le. (2006). La saveur du monde: une anthropologie des sens. Paris: Métailié. 

Briganti, Chiara, & Mezei, Kathy. (2012). Introduction. Í C. Briganti & K. Mezei 
(ritstj.),The Domestic Space Reader (3-15). Toronto, Buffalo, London: University 
of  Toronto Press. 

Buchli, Victor. (1997). Khrushchev, Modernism, and the Fight against Petit-bourgeois 
Consciousness in the Soviet Home. Journal of  Design History, 10(2), 161-176.  

Buchli, Victor. (2007). Cold War on the Domestic Front. Í J. Schofield & W. Cocroft 
(ritstj.), A Fearsome Heritage: Diverse Legacies of  the Cold War (211-220). Walnut 
Creek: Left Coast Press Inc. 

Carsten, Janet, & Hugh-Jones, Stephen. (1995). About the House. Lévi-Strauss and 
Beyond. New York: Cambridge University Press. 

de Certeau, Michel. (1984). The Practice of  Everyday life (S. Rendall, þýð.). Berkeley, Los 
Angeles, London: University of  California Press. 

de Certeau, Michel, & Giard, Luce. (1998). Private spaces (T. J. Tomasik, þýð.). Í L. 
Giard (ritstj.).The Practice of  Everyday life. Volume 2: Living & Cooking (145-148). 
Minneapolis, London: University of  Minnesota Press. 

Chapman, Tony & Hockey Jane. (1999). Introduction. Í T. Chapman & J. Hockey 
(ritstj.), Ideal Homes? Social change and domestic life (34-95). London og New York: 
Routlegde. 

Clapham, David. (2002). Housing Pathways: A Post Modern Analytical Framework. 
Housing, Theory and Society, 19(2), 57-68.  

Clarke, Alison. (2001). The Aesthetics of  Social Aspiration. Í D. Miller (ritstj.). Home 
Possessions. Material Culture Behind Closed Doors (23-45). Oxford, New York: 
Berg. 

Connor, Steven. (2000). Making an Issue of  Cultural Phenomenology. Critical 
Quarterly, 42(1), 2-6.  

Creswell, John W. (2003). Research Design. Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods 
Approaches. (2. útg..). Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage. 

Creswell, John W. (2013). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five 
Approaches. Thousand Oaks: Sage Publications. 

 142



Crowley, John E. (2000). The Invention of  Comfort. Sensibilities & Design in Early Modern 
Britain & Early America. Baltimore, London: The John Hopkins University 
Press. 

Csikszentmihalyi, Mihaly, & Rochberg-Halton, Eugene. (1981). The Meaning of  Things. 
Domestic Symbols and the Self. Cambridge: Cambridge University Press. 

Cunningham, Hugh. (2005). Children and Childhood in Western Society Since 1500. 
Harlow: Pearson Education. 

Douglas, Mary. (2002). Purity and Danger. An analysis of  concept of  pollution and taboo. 
London, New York: Routledge. 

Drobnick, Jim. (2006). Volatile effects. Olfactory dimensions of  Art and Architecture. 
Í D. Howes (ritstj..), Empire of  the Senses. The Sensual Culture Reader (265-280). 
Oxford, New York: Berg. 

Dufrenne, Mikel. (1973). The phenomenology of  aesthetic experience (E. S. Casey, þýð.). 
Evanston IL: Northwest University Press. 

Dumm, Thomas L. (2002). Michel Foucault and the Politics of  Freedom. Lanham: Rowman 
& Littlefield Publishers, Inc. 

Elísabet Karlsdóttir, & Ásdís A. Arnalds. (2010). Rannsókn á ofbeldi gegn konum. 
Reynsla kvenna á aldrinum 18-80 ára á Íslandi. Reykjavík: Rannsóknarstofnun 
í barna- og fjölskylduvernd og Félags- og tryggingamálaráðuneytið. 

Esterberg, Kristin G. (2002) Qualitative methods in social research. Boston: McGraw-Hill. 

Eygló Harðardóttir. (2013, 27 ágúst). Nýtt júlísamkomulag um öruggt húsnæði fyrir 
alla. Fréttablaðið, 14. 

Frykman, Jonas. (1988) Folklivsarkivet, frågelistorna och forskningen. Í N.-A. 
Bringéus (ritstj.). Folklivsarkivet i Lund 1913-1988. En festskrift till 75-årsjubileet. 
(91-104). Lund: Folklivsarkivet. 

van. Gennep, Arnold (1981). Les rites de passage : étude systématique des rites de la porte et du 
seuil, de l'hospitalité, de l'adoption, de la grossesse et de l'accouchement, de la naissance, de 
l'enfance, de la puberté, de l'initiation, de l'ordination, du couronnement des fiançailles et du 
mariage, des funérailles, des saisons, etc Paris: Picard. 

Giddens, Anthony. (1985). The Nation-State and Violence. Volume Two of  A Contemporary 
Critique of  Historical Materialism University of  California Press. 

Giddens, Anthony. (1991). Modernity and Self-Identity. Self  and Society in the Late Modern 
Age. Stanford: Stanford University Press. 

Ginsberg, Robert. (1999). Meditation on Homelessness and Being at Home: In the 
Form of  a Dialouge. Í G. J. M. Abbarno (ritstj..), The Ethics of  Homelessness. 
Philosophical Perspectives. (29-37). Amsterdam: Rodopi. 

Glassie, Henry. (1990). Architects, Vernacular Traditions, and Society. Traditional 
Dwellings and Settlements Review, 1(2).  

 143



Goldsack, Laura. (1999). A Haven in a Heartless World? Women and domestic 
violence. Í T. Chapman & J. Hockey (ritstj.), Ideal Homes? Social change and 
domestic life (121-132) London og New York: Routlegde. 

Grier, Katherine C. (1988). Culture and Comfort. Parlor Making and Middle Class Identity, 
1850-1930. Washington: Smithsonian Institution Press. 

Guðrún Birgisdóttir. (1985). Byggt og búið: Litast um á Hjónagörðum. Vikan. 47(42), 
27-29. 

Gunnar Þór Jóhannesson. (2012). Tími til að tengja? Af  stefnumótun í ferðaþjónustu 
á Íslandi. Stjórnmál & stjórnsýsla 8(1),173-193. 

Gurney, Craig M. (1999). Pride and prejudice: discourses of  normalisation in public 
and private accounts of  home ownership. Housing studies 14(2), 163-183. 

Haapala, Arto. (2005). On the Aesthetics of  the Everyday: Familiarity, Strangeness, 
and the Meaning of  Place. Í A. Light & J. M. Smith (ritstj.), The Aesthetics of  
Everyday Life (39-55). New York: Columbia University Press. 

Habermas, Jürgen. (1991). The Structural Transformation of  the Public Sphere. An Inquiry 
into a Category of  Bourgeois Society (T. Burger, þýð.). Massachusetts: 
Massachusetts Institute of  Technology. 

Hagfræðistofnun. (2011). Þróun á húsnæðismarkaði samanborið við önnur lönd. 
Reykjavík: Hagfræðistofnun Háskóla Íslands. 

Hagstofa Íslands. (2014). Laun, tekjur og vinnumarkaður. Félagsvísar: Leigjendur á 
almennum leigumarkaði. Hagtíðindi, 4. Reykjavík: Hagstofa Íslands. 

Halle, David. (1993). Inside Culture: Art and Class in the American Home. Chicago: 
University of  Chicago Press. 

Hallfreður Örn Eiríksson. (1971). Söfnun þjóðfræða. Reykjavík: Handritastofnun 
Íslands. 

Heidegger, Martin. (1971). Building Dwelling Thinking (A. Hofstadter, þýð). Poetry, 
Language, Thought. New York: Harper Colophon Books. 

Heidegger, Martin. (2002). The Origin of  the Work of  Art (J. Young & K. Haynes, 
þýð.) Off  the Beaten Track. Cambridge: Cambridge University Press. 

Hendrix, Harald. (2008). Writers' Houses as Media of  Expression and Remembrance: 
From Self-Fashioning to Cultural Memory. Í H. Hendrix (ritstj.), Writers' 
Houses and the Making of  Memory (1-11). New York og Oxon: Routledge. 

Hjörleifur Stefánsson. (2013). Af  jörðu: íslensk torfhús. Reykjavík: Crymogea. 

Holbraad, Martin. (2011). Can the Thing Speak? : OAC Press. Open Anthropology 
Cooperative Press.  

Hollander, John. (1991). It all depends. Social Research, 58(1), 31-49.  

Hörður Bjarnason. (1939). Húsakostur og híbýlaprýði. Reykjavík: Mál og menning. 

 144



Hörður Bjarnason og Atli Már. (1959). Íslenzk íbúðarhús. Reykjavík: Almenna 
bókafélagið. 

Hymes, Dell. (1975). Folklore’s Nature and the Sun’s Myth. The Journal of  American 
Folklore, 88 (350) 345-369. 

Ingold, Tim. (2010). Bringing Things to Life: Creative Entanglements in a World of  
Materials. Realities. ESRC National Centre for Research Methods, NCRM Working 
Paper Series, 1-15.  

Íslensk orðabók. (2007). Mörður Árnason (ritstj.). 4. útg. Reykjavík: Forlagið. 

Jackson, Michael. (2000). At Home in the World. Norður Karólína: Duke University 
Press. 

Jóhanna S. Hannesdóttir (2014). Ísskápshurðir og eigendur þeirra. Rannsókn á efnismenningu 
eldhússins. (BA), Háskóli Íslands. Sótt á: http://hdl.handle.net/1946/18612   

Jón Hnefill Aðalsteinsson. (1985). Þjóðtrú og þjóðlíf. Reykjavík: Iðunn. 

Jón Jónsson & Sigurður Gylfi Magnússon. (1998). Heimskuleg spurning fær háðulegt 
svar. Orð og æði – Minni og merking. Í Guðmundur J. Guðmundsson & 
Eiríkur K. Björnsson (ritstj.), Íslenska söguþingið. Ráðstefnurit II. (47-56). 
Reykjavík: Sagnfræðistofnun Háskóla Íslands. Sagnfræðingafélag Íslands. 

Kawash, Samira. (2000). Safe House?: Body, Building, and the Question of  Security. 
Cultural Critique, 45, 185-221.  

Kenyon, Liz. (1999). A Home from Home. Students' transitional experience of  
home. Í T. Chapman & J. Hockey (ritstj.), Ideal Homes? Social change and domestic 
life (34-95). London og New York: Routlegde.. 

Kirshenblatt-Gimblett, Barbara. (2012). From Ethnology to Heritage. The Role of  
the Museum. Í B. M. Carbonell (ritstj.), Museum Studies. An Anthology of  
Contexts. Second Edition (199-205). Oxford, Malden MA: Wiley-Blackwell. 

Kirshenblatt-Gimblett, Barbara, & Gablik, Suzi. (1995). The Aesthetics of  Everyday 
Life. Í S. Gablik (ritstj.), Conversations before the end of  time. Dialogues on Art, Life 
& Spiritual Renewal (410-433). New York: Thames and Hudson. 

Klein, Barbro. (2007). Folklore Archives, Heritage Politics and Ethical Dilemmas: 
Notes on Writing and Printing. Í B. G. Alver, T. I. Fjell & Ø. Øyen (ritstj.), 
Research Ethics in Studies of  Culture and Social Life (114-136). Helsinki: 
Suomalainen Tiedakatemia. Academia Scientiarum Fennica. 

Kvale, Steinar, & Brinkmann, Svend. (1996). InterViews: An Introduction to Qualitative 
Research Interviewing (2. útg.). Thousand Oaks: Sage Publications. 

Kwint, Marius. (1999). Introduction: The Physical Past. Í M. Kwint, C. Breward & J. 
Aynsley (ritstj.), Material Memories. Design and Evocation (1-16). Oxford, New 
York: Berg. 

Landráð sf. (2013). Könnun á húsnæðis- og búsetuóskum borgarbúa 2013. Reykjavík: Betri 
borgarbragur og Reykjavíkurborg. 

 145

http://hdl.handle.net/1946/18612


Latour, Bruno. (1991). Nous n'avons jamais été modernes : essai d'anthropologie symétrique. 
Paris: Éditions la découverte. 

Latour, Bruno, & Yaneva, Albena. (2008). “Give me a Gun and I'll Make All 
Buildings Move": An ANT's view of  Architecture. Í R. Geiser Explorations in 
Architecture: Teaching, Design, Research (80-89). Basel: Birkhäuser. 

Le Corbusier. (1977). Vers une architecture. Paris: Arthaud. 

Lefebvre, Henri. (2001). The Production of  Space (D. Nicholson-Smith, þýð.). Oxford og 
Massachusetts: Blackwell Publishers Inc. 

Lévi-Strauss, Claude. (1987). La notion de maison. Entretien avec Claude Lévi-Strauss 
par Pierre Lamaison. Terrain. Revue d'ethnologie de l'Europe, 9, 34-39.  

Lincoln, Siân. (2012). Youth Culture and Private Space. Basingstoke: Palgrave 
Macmillan. 

Linnet, Jeppe Trolle. (2011). Money Can't Buy Me Hygge. Danish Middle-Class 
Consumption, Egalitarianism, and the Sanctity of  Inner Space. Social Analysis, 
55(2), 21-44.  

Ljóstæknifélag Íslands. (2014). Góð lýsing á heimilinu. Reykjavík: Ljóstæknifélag Íslands. 

Loftur Guttormsson. (2008). Almenningsfræðsla umfram skyldu. Í Loftur 
Guttormsson (ritstj.) Almenningsfræðsla á Íslandi 1880-2007. Fyrra bindi: 
Skólahald í bæ og sveit 1880-1945 (144-159). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Loizos, Peter. (2000). Video, Film and Photographs as Research Documents. Í M. W. 
Bauer & G. Gaskell (ritstj.), Qualitative Researching with Text, Image and Sound: A 
Practical Handbook for Social Research (93-107). Thousand Oaks, London og New 
Delhi: Sage. 

Löfgren, Orvar, & Frykman, Jonas. (1979). Den kultiverade människan. Liber: Malmö. 

Massey, Doreen. (1994). Space, Place and Gender. Cambridge: Polity. 

Mechlenborg, Mette. (2005). Two dominant ideas of  home in the renaissance of  
home in today's culture. ENHR Conference 2005. 

Merleau-Ponty, Maurice. (1945/2002). Phenomenology of  Perception (C. Smith, Trans.). 
London, New York: Routledge. 

Miller, Daniel. (1987). Material Culture and Mass Consumption. Oxford: Blackwell. 

Miller, Daniel. (1998). Why some things matter. Í D. Miller (ritstj.), Material Cultures. 
Why some things matter (3-21). London, New York: Routhledge. 

Miller, Daniel. (2010). Stuff. Cambridge, Malden: Polity Press. 

Mol, Annemarie. (2002). The Body Multiple: Ontology in Medical Practice. Durham og 
London: Duke University Press. 

Moran, Dermot. (2012). Foreword to the Routledge Classics Edition Ideas: General 
Introduction to Pure Phenomenology. Oxon, New York: Routledge. 

Nixon, Richard, & Khrushchev, Nikita. (1959). The Kitchen Debate. 

 146



Ortner, Sherry. (1984). Theory in Anthropology Since the Sixties. Comparative Studies 
in Society and History, 26(1), 126-166.  

Ólafur Rastrick. (2013). Háborgin. Menning, fagurfræði og pólitík í upphafi tuttugustu aldar. 
Reykjavík: Háskólaútgáfan. Sagfræðistofnun Háskóla Íslands. 

Ólafur Rastrick. (2014). Hjörleifur Stefánsson. Af  jörðu. Íslensk torfhús [ritdómur]. 
Saga, 52 (1), 225-229. 

Pallasmaa, Juhani. (2012). The eyes of  the skin: architecture and the senses. Chichester: John 
Wiley & Sons Ltd. 

Perec, Georges. (1996). Hlutirnir. (Pétur Gunnarsson, þýð.). Reykjavík: Mál og 
menning. 

Pétur H. Ármannsson. (1987). Heimili og húsagerð, 1967-1987. Reykjavík: Almenna 
bókafélagið. 

Philipsen, Carsten Schjøtt. (2011). Sense of  Feeling at Home. Paper presented at the 
Nordic Geographers Meeting, Roskilde.  

Philipsen, Carsten Schjøtt. (2012). Når boligen ikke føles som et hjem. 
Boligforskerseminar, Tisvildeleje 2012. 

Philipsen, Carsten Schjøtt. (2013). Hjemfølelse. (Ph.d.), Hróarskeldu Háskóli, 
Hróarskelda.    

Pink, Sarah. (2003). Representing the Sensory Home. Ethnographic Experience and 
Anthropological Hypermedia. Social Analysis: The international Journal of  Social 
and Cultural Practice, 47(3), 46-63.  

Pink, Sarah. (2009). Doing Sensory Ethnography. London, Los Angeles, New Delhi, 
Singapore, Washington DC: Sage Publications. 

Potter, W. James. (2013). An analysis of  thinking and research about qualitative methods.[Stað 
vantar]: Routledge, 

Proust, Marcel. (1997). Í leit að glötuðum tíma. Leiðin til Swann (Pétur Gunnarsson, þýð.). 
Reykjavík: Bjartur. 

Ragnhildur Pétursdóttir. (1931). Kvenfjelagasamband Íslands. Hlín, 15(1), 82-90.  

Reckwitz, Andreas. (2002). Toward a Theory of  Social Practices. A Development in 
Culturalist Theorizing. European Journal of  Social Theory, 5(2), 243-263.  

Rose, Gillian. (2003). Family Photograps and Domestic Spacings: A Case Study. 
Transactions of  the Institution of  British Geographers, 28(1), 5-18.  

Rybczynski, Witold. (1987). Home: A Short History of  an Idea. New York: Penguin. 

Sarti, Rafaella. (2002). Europe at Home. Family and material Culture 1500-1800 (A. 
Cameron, þýð.). New Haven, London: Yale University Press. 

Serfaty-Garzon, Perla. (2003). Chez-soi. Les territoires de l'intimité.París: Armand Colin. 

Serres, Michel. (1998). Les cinq sens. Paris: Hachette. 

 147



Shove, Elizabeth. (2003). Comfort, Cleanliness and Convention. The Social Organization of  
Normality. Oxford, New York: Berg. 

Shove, Elizabeth, Watson, Matthew, Hand, Martin, & Ingram, Jack. (2007). The Design 
of  Everyday Life. Oxford, New York: Berg. 

Siegenthaler, Peter. (2010). Architecture, Folklore Studies and Cultural Democracy. 
Nagakura Saburô and Hida Minzoku-mura. Í C. Brumann & R. Cox (ritstj.), 
Making Japanese Heritage (59-77). Oxon, New York: Routledge. 

Sigríður Dúna Kristmundsdóttir. (1994). Að gera til að verða: persónusköpun í 
íslenskri kvennabaráttu. Í Ragnhildur Richter & Þórunn Sigurðardóttir (ritstj.), 
Fléttur: Rit Rannsóknarstofu í kvennafræðum (87-114). Reykjavík: Rannsóknarstofa 
í kvennafræðum, Háskóli Íslands, Háskólaútgáfan. 

Sigurður Gylfi Magnússon. (1985). Lífshættir í Reykjavík 1930-1940. Reykjavík: 
Bókaútgáfa Menningarsjóðs. 

Sigurður Pálsson. (1990). Ljóð námu völd. Reykjavík: Forlagið. 

Sontag, Susan. (2005). On Photography. New York: Rosetta Books. 

Strasser, Susan. (1982). Never Done. A History of  American Housework. New York: 
Pantheon. 

Stúdentagarðar (e.d). Bjóðum ykkur velkomin á Vetrargarða, Eggertsgötu 6-10 
[bæklingur]. Reykjavík: Félagsstofnun stúdenta. 

Svandís Egilsdóttir. (2014). Vel skal fagna góðum gesti. Gestrisni í sófasamfélaginu 
Couchsurfing. (MA), Háskóli Íslands. Sótt frá: http://hdl.handle.net/
1946/18362   

Thomsen, Judith. (2008). Student Housing - Student Homes?: Aspects of  Student Housing 
Satisfaction. (Phd), Norwegian University of  Science and Technology, 
Þrándheimur.  

Thomsen, Judith, & Tjora, Aksel. (2006). Changeable Space as Temporary Home. A 
Qualitative Exploration of  Life in an Experimental Student House. Nordic 
Journal of  Architectural Research, 19(3), 13-22.  

Tobiassen, Anna Helene. (1988). Spørrelistesvar som del av kildetilfanget i 
etnologiske undersøkelser. Í B. Hodne (ritstj.) Norveg 31. Muntlige kilder (17-30). 
Osló: Universitetsforlaget. 

Tuan, Yi-Fu. (2008). Space and Place: The Perspective of  Experience. Minnesota: North 
Central Publishing Company. 

Turner, Victor. (1975). Dramas, Fields, and Metaphors: Symbolic Action in Human Society. 
New York: Cornell University Press. 

Veblen, Thorstein. (2005).The theory of  the leisure class; an economic study of  institutions. 
Dehli: Aakar Books. 

 148

http://hdl.handle.net/1946/18362


Warren, Samantha. (2002). Show me how it feels to work here: using photography to 
reasearch organizational aesthetics. Ephemera: Theory and Politics in Organization, 
2(3), 224-245.  

Webster, Wendy. (1998). Imagining Home: Gender, "race," and National Identity 1945-64. 
London: UCL Press. 

Wilhite, Harold, Nakagami, Hidetoshi, Masuda, Takashi, Yamaga, Yukiko, & Haneda, 
Hiroshi. (2001). A Cross-Cultural Analysis of  Household Energy Use 
Behaviour in Japan and Norway. Í D. Miller (ritstj.), Consumption: Objects, 
Subjects and Mediations in Consumption. London, New York: Routledge. 

Winther, Ida Wentzel. (2006a). Hjemlighed: kulturfænomenologiske studier. København: 
Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. 

Winther, Ida Wentzel. (2006b). Kids' rooms as plus territory. Revista Interacções, 2, 9-26.  

Woodward, Ian. (2001). Domestic Objects and the Taste Epiphany: A Resource for 
Consumption. Journal of  Material Culture, 6(2), 115-136.  

Woodward, Ian. (2003). Divergent narratives in the imaging of  the home amongst 
middle-class consumers. Aesthetics, comfort and the symbolic boundaries of  
self  and home. Journal of  Sociology, 39(4), 391-412.  

Young, Iris Marion. (2002). House and Home: Feminist Variation on the Theme. Í C. 
L. Mui & J. S. Murphy (ritstj.), Gender Struggles: Practical Approches to 
Contemporary Feminism (314-346). Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 
Inc. 

Young, Katharine Galloway. (1987). Taleworlds and Storyrealms: The Phenomenology of  
Narrative. Dordrecht: Nijhoff. 

Žižek, Slavoj. (2007). Óraplágan (H. M. Helgason, Trans.). Reykjavík: Hið íslenzka 
bókmenntafélag. 

Zumthor, Peter. (2006a). Atmospheres: Architectural environments, surrounding objects. Basel: 
Birkhäuser. 

Zumthor, Peter. (2006b). Thinking Architecture. Basel: Birkhäuser. 

 149



Vefheimildir 

Bjarni Benediktsson (2014). Virðisaukaskattur og fleira. Vefútgáfa Alþingistíðinda, 
144. löggjafarþing, 7. fundur. Sótt á: http://www.althingi.is/altext/raeda/144/
rad20140917T162824.html 

Bryndís Eva Jónsdóttir. (2013, 29. janúar). Hvernig gerum við flottan myndavegg? 
Tíska.is. Sótt á: http://www.tiska.is/heim/mest/nanar/5244/hvernig-gerum-
vid-flottan-myndavegg  

Eiður Svanberg Guðnason. (2010, 10. október). Molar um málfar miðla 428. 
Eyjan.is.Sótt á: http://blog.pressan.is/esg/2010/10/10/molar-um-malfar-og-
midla-428/ 

Fjármálaráðuneytið. (e.d.). Ríkið og efnahagslífið: Heimilin. Ríkiskassinn. Sótt á: http://
www.rikiskassinn.is/rikid-og-efnahagslifid/heimilin/ 

FS Stúdentagarðar (2014). Úthlutunarreglur. Sótt á: http://www.studentagardar.is/
umsokn/uthlutunarreglur/ 

Securitas. (E.d.). Heimavörn. Heimilið í öruggum höndum. Securitas. Sótt á: http://
securitas.is/Heimavorn/heimavorn.html  

Svana Lovísa Kristjánsdóttir. (2013, 16. október). Sjarmerandi myndaveggir. Svart á 
Hvítu. Hönnun - heimili - hugmyndir. Sótt á: http://trendnet.is/svartahvitu/
sjarmerandi-myndaveggir/  

XSReykjavík (e.d). Húsnæðismál. http://xsreykjavik.is/stefnumal/betra-husnaedi-i-
reykjavik/ 

Þjóðminjasafn Íslands. (e.d.). Minjar og rannsóknir. Þjóðháttasafn. Spurningalistar. 
Sótt á: http://www.thjodminjasafn.is/minjar-og-rannsoknir/thjodhattasafn/  

Þjóðminjasafn Íslands. (1960). Minjar og rannóknir. Þjóðháttasafn. Spurningalistar. 
Skrá 1. Slátrun búfjár og sláturverk. Sótt á: http://www.thjodminjasafn.is/
minjar-og-rannsoknir/thjodhattasafn/rannsoknir/spurningalistar/nr/271 

Þjóðminjasafn Íslands. (2010). Minjar og rannóknir. Þjóðháttasafn. Spurningalistar. 
Skrá 112. Kreppan, hrunið og búsáhaldabyltingin. Sótt á: http://
www.thjodminjasafn.is/minjar-og-rannsoknir/thjodhattasafn/rannsoknir/
spurningalistar/nr/2862 

Öryggismiðstöðin. (E.d.). Heimaöryggi. Öryggiskerfi heimilisins. Öryggismiðstöðin. Sótt 
af: https://www.oryggi.is/einstaklingar-oryggi/oryggiskerfi/heimaoryggi/
item/1408/heimaoryggi  

 150

http://www.althingi.is/altext/raeda/144/rad20140917T162824.html
http://www.tiska.is/heim/mest/nanar/5244/hvernig-gerum-vid-flottan-myndavegg
http://www.rikiskassinn.is/rikid-og-efnahagslifid/heimilin/
http://www.studentagardar.is/umsokn/uthlutunarreglur/
http://trendnet.is/svartahvitu/sjarmerandi-myndaveggir/
http://xsreykjavik.is/stefnumal/betra-husnaedi-i-reykjavik/
http://www.thjodminjasafn.is/minjar-og-rannsoknir/thjodhattasafn/
http://www.thjodminjasafn.is/minjar-og-rannsoknir/thjodhattasafn/rannsoknir/spurningalistar/nr/271
http://www.thjodminjasafn.is/minjar-og-rannsoknir/thjodhattasafn/rannsoknir/spurningalistar/nr/2862
https://www.oryggi.is/einstaklingar-oryggi/oryggiskerfi/heimaoryggi/item/1408/heimaoryggi


Óprentuð gögn: 

Þjóðháttasafn Þjóðminjasafns Íslands 

Svör við spurningaskrá 116: Hvernig er að búa á Stúdentagörðum? 

Viðtal 

SHÞ: 2011/2. Viðtal Sigrúnar Hönnu Þorgrímsdóttur við kvk. 28. ára. Upptaka og 

uppskrift í vörslu höfundar. 

 151

ÞÞ 2012-1-6, kk 

ÞÞ 2012-1-7, kvk 

ÞÞ 2012-1-9, kvk 

ÞÞ 2012-1-14, kvk 

ÞÞ 2012-1-15, kk 

ÞÞ 2012-1-16, kvk 

ÞÞ 2012-1-17, kvk 

ÞÞ 2012-1-18, kvk 

ÞÞ 2012-1-21, kk 

ÞÞ 2012-1-22, kk 

ÞÞ 2012-1-23, kvk  

ÞÞ 2012-1-24, kvk 

ÞÞ 2012-1-25, kvk 

ÞÞ 2012-1-27, kk 

ÞÞ 2012-1-28, kvk  

ÞÞ 2012-1-29, kvk 

ÞÞ 2012-1-31, kvk 

ÞÞ 2012-1-33, kvk 

ÞÞ 2012-1-34, kvk 

ÞÞ 2012-1-35, kk 

ÞÞ 2012-1-36, kvk 

ÞÞ 2012-1-37, kvk 

ÞÞ 2012-1-39, kvk 

ÞÞ 2012-1-40, kvk 

ÞÞ 2012-1-41, kk 

ÞÞ 2012-1-42, kvk 

ÞÞ 2012-1-43, kvk 

ÞÞ 2012-1-45, kvk 

ÞÞ 2012-1-75, kvk 

ÞÞ 2012-1-79, kvk 

ÞÞ 2012-1-80, kk 

ÞÞ 2012-1-82, kk  

ÞÞ 2012-1-84, kvk 

ÞÞ 2012-1-85, kk  

ÞÞ 2012-1-90, kvk 

ÞÞ 2012-1-94, kvk 

ÞÞ 2012-1-95, kk 

ÞÞ 2012-1-97, kvk 

ÞÞ 2012-1-101, kk 

ÞÞ 2012-1-115, kk 

ÞÞ 2012-1-119, kk. 

ÞÞ 2012-1-123, kvk 

ÞÞ 2012-1-49, kk 

ÞÞ 2012-1-49, kvk 

ÞÞ 2012-1-52, kk 

ÞÞ 2012-1-53, kk 

ÞÞ 2012-1-54, kk 

ÞÞ 2012-1-56, kvk  

ÞÞ 2012-1-58, kk 

ÞÞ 2012-1-59, kvk. 

ÞÞ 2012-1-62, kk 

ÞÞ 2012-1-66, kk 

ÞÞ 2012-1-67, kk 

ÞÞ 2012-1-70, kvk 

ÞÞ 2012-1-72, kvk 

ÞÞ 2012-1-73, kvk 



MYNDASKRÁ 

Mynd 1: Tafla unnin af  höfundi. Aldursbil íbúa sem fengu spurningarskrá 116 
senda. 

Mynd 2: ÞÞ 2012-1-119, kk: mynd 4. Varðveitt á þjóðháttasafni 
Þjóðminjasafns Íslands. 

Mynd 3: ÞÞ 2012-1-9, kvk: mynd 3. Varðveitt á þjóðháttasafni Þjóðminjasafns 
Íslands. 

Mynd 4:ÞÞ 2012-1-49, kvk: mynd 6. Varðveitt á þjóðháttasafni 
Þjóðminjasafns Íslands. 

Mynd 5: ÞÞ 2012-1-53, kk: mynd 13. Varðveitt á þjóðháttasafni 
Þjóðminjasafns Íslands. 

Mynd 6: ÞÞ 2012-1-14, kvk: mynd 4. Varðveitt á þjóðháttasafni 
Þjóðminjasafns Íslands. 

Mynd 7: Klippimynd úr auglýsingum. Kringlukast í Tekk Company sem gerir 
hús að heimili, IKEA sem leggur sitt af  mörkum til að skapa betra 
hversdagslíf  og Hübsch, þar sem hamingjan býr. Í vörslu höfundar. 

Mynd 8: IVAR hillusamstæða í vörulista IKEA-árið 2012, hugrenningar 
IKEA um skipulag í vörulistanum 2015 og ljósmyndir af  mínum 
eigin IVAR hillum í desember 2014 og apríl 2014. Í vörslu höfundar. 

Mynd 9: Öruggur staður. IKEA vörulisti 2015. 

Mynd 10: Heimavörn Securitas. Sótt á: http://securitas.is/Heimavorn/
heimavorn.html  

Mynd 11: ÞÞ 2012-1-21, kk: mynd 3. Varðveitt á þjóðháttasafni 
Þjóðminjasafns Íslands. 

Mynd 12: ÞÞ 2012-1-58, kk: mynd 5. Varðveitt á þjóðháttasafni 
Þjóðminjasafns Íslands. 

Mynd 13: 2012-1-47, kvk: mynd 4. Varðveitt á þjóðháttasafni Þjóðminjasafns 
Íslands. 

 152

http://securitas.is/Heimavorn/heimavorn.html


Mynd 14: ÞÞ 2012-1-75, kvk: mynd 1. Varðveitt á þjóðháttasafni 
Þjóðminjasafns Íslands. 

Mynd 15: Gamla íbúðin mín í september 2014. Í vörslu höfundar. 

Mynd 16: Mynd 16: Nýja íbúðin mín í september 2014. Í vörslu höfundar. 

Mynd 17: Saltið, brauðið, Nýja testamentið og blómin. Í vörslu höfundar. 

Mynd 18: ÞÞ 2012-1-7, kvk: mynd 4. Varðveitt á þjóðháttasafni 
Þjóðminjasafns Íslands. 

Mynd 19: ÞÞ 2012-1-59, kvk: mynd 15. Varðveitt á þjóðháttasafni 
Þjóðminjasafns Íslands. 

Mynd 20: ÞÞ 2012-1-14, kvk: mynd 5. Varðveitt á þjóðháttasafni 
Þjóðminjasafns Íslands. 

Mynd 21: ÞÞ 2012-1-21, kk: mynd 1. Varðveitt á þjóðháttasafni 
Þjóðminjasafns Íslands. 

Mynd 22: ÞÞ 2012-1-6, kk: mynd 2. Varðveitt á þjóðháttasafni Þjóðminjasafns 
Íslands. 

Mynd 23: ÞÞ 2012-1-6, kk: mynd 1.Varðveitt á þjóðháttasafni Þjóðminjasafns 
Íslands. 

Mynd 24: ÞÞ 2012-1-4, kvk: mynd 3.Varðveitt á þjóðháttasafni 
Þjóðminjasafns Íslands. 

Mynd 25: ÞÞ 2012-1-73, kvk: mynd 3.Varðveitt á þjóðháttasafni 
Þjóðminjasafns Íslands. 

Mynd 26: Þvottaaðstaða í janúar 2015. 

Mynd 27: ÞÞ 2012-1-9, kvk: mynd 11. Varðveitt á þjóðháttasafni 
Þjóðminjasafns Íslands. 

Mynd 28: ÞÞ 2012-1-90, kvk: mynd 11. Varðveitt á þjóðháttasafni 
Þjóðminjasafns Íslands. 

Mynd 29: Jólakrans á vegg, janúar 2015. Í vörslu höfundar. 

Mynd 30: Upphengdur spegill, janúar 2015. Í vörslu höfundar. 

Mynd 31: Auglýsing frá Pfaff  sem birtist á vefsíðu Ljóstæknifélags Íslands. 
Sótt á: http://ljosfelag.is/. 

 153



Mynd 32: ÞÞ 2012-1-23, kvk: mynd .4 Varðveitt á þjóðháttasafni 
Þjóðminjasafns Íslands. 

Mynd 33: ÞÞ 2012-1-52, kk: mynd 1.Varðveitt á þjóðháttasafni 
Þjóðminjasafns Íslands. 

Mynd 34: ÞÞ 2012-1-90, kvk: mynd 16. Varðveitt á þjóðháttasafni 
Þjóðminjasafns Íslands. 

Mynd 35: ÞÞ 2012-1-49, kvk: mynd 16. Varðveitt á þjóðháttasafni 
Þjóðminjasafns Íslands. 

Mynd 36: Uppvaskið heima hjá mér í febrúar 2014. Í vörslu höfundar. 

Mynd 37: ÞÞ 2012-1- 82, kk: mynd 4. Varðveitt á þjóðháttasafni 
Þjóðminjasafns Íslands. 

Mynd 38: ÞÞ 2012-1- 42, kvk: mynd 16. Varðveitt á þjóðháttasafni 
Þjóðminjasafns Íslands. 

Mynd 39: ÞÞ 2012-1-16, kvk: mynd 13. Varðveitt á þjóðháttasafni 
Þjóðminjasafns Íslands. 

Mynd 40: ÞÞ 2012-1-70, mynd kvk. Varðveitt á þjóðháttasafni Þjóðminjasafns 
Íslands. 

Mynd 41: ÞÞ 2012-1-18, kvk: mynd 1. Varðveitt á þjóðháttasafni 
Þjóðminjasafns Íslands. 

Mynd 42: ÞÞ 2012-1-73, kvk: mynd 20.Varðveitt á þjóðháttasafni 
Þjóðminjasafns Íslands. 

Mynd 43: ÞÞ 2012-1-37, kvk: mynd 11. Varðveitt á þjóðháttasafni 
Þjóðminjasafns Íslands. 

Mynd 44: ÞÞ2012-1-94, kvk: mynd 9. Varðveitt á þjóðháttasafni 
Þjóðminjasafns Íslands. 

Mynd 45: ÞÞ 2012-1-90, kvk: mynd 19. Varðveitt á þjóðháttasafni 
Þjóðminjasafns Íslands. 

Mynd 46: ÞÞ 2012-1-47, kvk: mynd 6. Varðveitt á þjóðháttasafni 
Þjóðminjasafns Íslands. 

Mynd 47: ÞÞ 2012-1-82, kk: mynd 6. Varðveitt á þjóðháttasafni 
Þjóðminjasafns Íslands. 

Mynd 48: ÞÞ 2012-1-15, kk: mynd 11. Varðveitt á þjóðháttasafni 
Þjóðminjasafns Íslands. 

 154



Mynd 49: ÞÞ2012-1-22, kk: mynd 16. Varðveitt á þjóðháttasafni 
Þjóðminjasafns Íslands. 

Mynd 50: ÞÞ 2012-1-37, kvk: mynd 12. Varðveitt á þjóðháttasafni 
Þjóðminjasafns Íslands. 

Mynd 51: ÞÞ 2012-1-43 kvk: mynd 14. Varðveitt á þjóðháttasafni 
Þjóðminjasafns Íslands. 

Mynd 52: ÞÞ 2012-1-70, kvk: mynd 17. Varðveitt á þjóðháttasafni 
Þjóðminjasafns Íslands. 

 155



VIÐAUKI: SPURNINGASKRÁ 116 

Þjóðminjasafn Íslands 

þjóðháttasafn 

Hvernig er að búa á Stúdentagörðum? 

Spurningaskrá 116 

Apríl 2012 

 156



Leiðbeiningar  

Tilgangurinn með þessari spurningaskrá er að safna upplýsingum um heimili á 
Stúdentagörðum, hvernig þau eru samsett, hvaða munir og húsgögn rata inn á þau, 
hvernig fólk skapar sér heimili, upplifir það og stundar í daglega lífinu. Fyrst og fremst er 
verið að spyrja um þína eigin reynslu, þótt einnig sé áhugavert að fá upplýsingar um það 
sem þú hefur heyrt hjá öðrum. Ýmis fróðleikur sem tengist efninu en ekki er spurt um 
sérstaklega mætti gjarnan fá að fljóta með. Ekkert er ómerkilegt í þessu samhengi og 
þetta er ekki keppni um besta pennann. Öllum framlögum verður tekið fagnandi.  

Þú getur skrifað svörin inn í þetta skjal, annað hvort á eftir hverri spurningu eða í 
samfelldu máli og algerlega frjálst, ef  að þér finnst það betra (sjá kafla nr 1-5). Þú getur 
einnig haft svörin í sérstöku skjali.  

Ef  að þú vinnur svar þitt í tölvu væri æskilegt að fá það á rafrænu formi. Netfangið er 
agust@thjodminjasafn.is. Athugaðu að nauðsynlegt er að vista spurningaskrána í þinni tölvu 
áður en byrjað er að svara.  

Í 4. kafla spurningaskránnar ert þú beðin(n) um að taka nokkrar ljósmyndir af  heimili 
þínu.  

Vinsamlegast notaðu eftirfarandi vefslóð til að koma myndunum áleiðis til 
Þjóðminjasafnsins: http://www.sendspace.com/. Einnig má senda myndir í tölvupósti. 
Móttakandi er agust@thjodminjasafn.is.  

Pör eru beðin um að svara skránni sitt í hvoru lagi.  

Ef  að þú óskar nafnleyndar verða svör þín skrásett ópersónugreinanleg. Mikilvægt er þó 
að fá lágmarks upplýsingar um heimildarmann og ert þú vinsamlegast beðin(n) um að 
láta þær fylgja með svari þínu. Um eftirtalin atriði er að ræða: Kyn, aldur, starf/menntun/
í hvaða námi, fjölskylduhagir og tegund íbúðar.  

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 530 2273. Ennfremur má senda tölvupóst á  

agust@thjodminjasafn.is. 

Spurningaskráin, sem er hluti af  meistaraverkefni í þjóðfræði við Háskóla Íslands, er send 
út í samvinnu við Félagsstofnun stúdenta sem heitir einum heppnum svaranda 
niðurfellingu á leigu í maí eða afslætti fyrir allt að því 70.000 kr. (ef  leigan er hærri en sem 
nemur þeirri upphæð). Til að komast í pottinn þarf  að vanda til svarsins og verður það 
að berast fyrir kl. 24 þann 26. apríl næst komandi. Ennfremur gefur Þjóðminjasafn 
Íslands 100 boðsmiða fyrir tvo að sýningum safnsins, en hver miði er 2400 kr. virði. 

Skilmálar  

Með því að svara lítur Þjóðminjasafn Íslands svo á að þú hafir samþykkt eftirfarandi 
yfirlýsingu:  

Ég afhendi hér með Þjóðminjasafni Íslands svör við spurningaskrá 115 til varðveislu. Ég 
lýsi því jafnframt yfir að mér er kunnugt um og veiti samþykki mitt til þess að svörin 
tilheyri gagnasafni Þjóðminjasafnsins og að safnið nýti þau í þágu rannsókna og 
minjavörslunnar í landinu samkvæmt lögum. Þetta þýðir að Þjóðminjasafni Íslands er 
heimilt að skrá svörin í stafrænan gagnagrunn og gera þau aðgengileg öðrum söfnum, 
fræðimönnum, almenningi, ein og sér eða í gagnagrunni, um tölvunet eða með öðrum 
aðferðum sem síðar kunna að tíðkast. Einnig að gögnin séu afrituð í þágu annarra safna 
og almennings.  

Yfirlýsing þessi gildir einnig fyrir myndir sem fylgja með svörum mínum.  
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Íbúðin  
Hversu lengi hefur þú búið á Stúdentagörðum? Hvar bjóst þú áður? Hvernig er 

að búa í stúdentaíbúð? Hve miklum tíma eyðir þú/þið í íbúðinni? Hvenær er gott 

að vera þar og hvenær ekki? Hverjir eru helstu kostir íbúðarinnar? En gallar?  

Heimilið  
Hvað var það fyrsta sem var gert þegar flutt var inn í íbúðina (t.d. þrifið, kveikt á 

kertum, loftað út, settar upp gardínur)? Hvenær varð íbúðin að „heimili“ og hvað 

var það einkum sem gerði hana að því?  

Finnst þér að heimilið segi eitthvað um þig/ykkur eða vera einkennandi fyrir þig/

ykkur? Að hvaða leyti? Hvað finnst þér vera heimilislegt (t.d. lykt, hljóð, birta/

lýsing, tónlist)? Gerir þú eitthvað til að skapa heimilislega stemmningu? Hvað, ef  

svo er?  

Hvernig er draumaheimilið? Lýstu því hvernig þér finnst að hið fullkomna heimili 

eigi vera.  

Nágrannarnir  

Hvernig eru samskipti við nágranna? Á fólk mikið/lítið sameiginlegt (t.d. partý, 

barnapössun, heimsóknir)? Hvernig er sameignin notuð? Leika börnin (ef  

einhver) sér saman?   

Um hvað snúast helstu ágreiningsmálin (t.d. hávaða, umgengni, vonda lykt)? 

Reynir þú að kynnast nágrönnum þínum eða heldur þú ákveðinni fjarlægð frá 

þeim?  

Ljósmyndun / útlit heimilisins  

Í þessum hluta ert þú beðin(n) um að taka ljósmyndir af  íbúðinni. Í fyrsta lagi er um að 
ræða yfirlitsmyndir af  hverju rými fyrir sig (eldhús, stofa, herbergi/alrými, bað) þar sem 
greina má glugga, hurðir, húsgögn og innréttingar (5-10 myndir). Í öðru lagi er um að 
ræða persónulegri nálgun þar sem þú ert beðin(n) um að taka myndir af  hlutum, 
veggskrauti og húsgögnum sem þér eru mikilvæg og af  uppáhaldsstaðnum þínum í 
íbúðinni (5-10 myndir).  

Þú ert beðin(n) um að merkja myndirnar með tölustöfum og segja frá vali á myndefni og 
því sem fyrir augu ber á hverri mynd fyrir sig.  
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Hvað hangir á veggjunum? Hver saumaði gardínurnar? Hvaðan koma 

húsgögnin? Eru þau ný eða notuð (t.d. frá nytjamörkuðum, skyldfólki, keypt 

sérstaklega fyrir þessa íbúð, voru í fórum þínum áður)?  

Eru einhver húsgögn þér kærari eða mikilvægari en önnur? Hvers vegna? Hvað 

með skraut og smámuni? Vekja þeir upp einhverjar minningar/sögur?  

Uppvaxtarheimilið  

Segðu frá æsku- og uppvaxtarheimili þínu í grófum dráttum. Hversu margir voru í 

heimili? Hve stór var íbúðin eða húsið? Var oft flutt á milli staða? Ef  svo er, voru 

sérstakar ástæður fyrir því?  

Að hvaða leyti sækir þú fyrirmyndir til æskuheimilisins í sköpun eigin heimilis? 

Hvað reynir þú að forðast að taka til fyrirmyndar? Hvernig aðgreinir þú þitt 

heimili frá æskuheimilinu?  

Persónulegar upplýsingar  
Viltu að svör þín verði varðveitt ópersónugreinanleg? Ef  ekki er tekin afstaða til þessa er 
litið svo á að ekki sé óskað nafnleyndar.  

Mikilvægt er að fá lágmarks upplýsingar um þá heimildarmenn sem óska nafnleyndar. 
Þeir sem þess óska eru vinsamlegast beðnir um greina frá eftirtöldum atriðum:  

Kyn: Aldur: Starf/ menntun/í hvaða námi: Fjölskylduhagir: Þjóðerni: Tegund íbúðar:  
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