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Ritgerð þessi er 6 eininga lokaverkefni til BA-prófs í grafískri hönnun. 

Óheimilt er að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi höfundar.



Útdráttur 

Í ritgerðinni er skoðað og skilgreint hugtakið smekkur og hvernig hönnun hefur áhrif  

á smekk. Ræddar verða hugmyndir heimspekinga á borð við Pierre Bourdieu, Immanuel 

Kant og Michel Foucault. Í ritgerðinni eru skilgreind helstu hugtök sem tengjast hugtakinu 

smekkur. Farið verður í gegnum hvað sé hönnun og hvert hlutverk hennar er. Skoðuð verða 

áhrif á hönnun og hvernig orðræðan myndast í kringum hönnun. Einnig er mótun smekks 

skoðuð og hvaðan þessi mótun kemur. Samfélagsáhrif eru skilgreind og þau skoðuð nánar. 

Orðræðan skilgreind og rædd; um hvað mótar hönnun og smekk.  

 Í ritgerðinni koma fram skoðanir viðmælenda sem rætt var fyrir ritgerðina. 

Skoðanir þeirra styðja kenningar og einnig hugmyndir sem hafa komið upp í ferlinu. 

Einnig eru fjölmiðlar og samfélagsmiðlar teknir fyrir sem einn stærsti áhrifavaldur 

orðræðunnar. Þar er pallur fyrir almenning að koma fram með sínar skoðanir og hafa áhrif 

á samfélagið og hvað þar er að gerast. Í gegnum ritgerðina er verið að vinna í skilgreiningu 

smekksins. Ein helsta skilgreiningin er sú að smekkur sé vara, að varan sé hlutgerður 

smekkur fólks. Í ritgerðinni er, eins og áður sagði, unnið með skilgreiningu smekks. 

 Ritgerðin er ferð hugtaka og hugmynda sem vekja lesandann vonandi til 

umhugsunar um smekk sinn. Hvernig myndaðist þinn smekkur? Hvaðan kemur hann,  

úr hvaða hugmyndum?  
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Inngangur  
„Hvaðan kemur þetta epli?“ spurði pabbi mig þegar ég var 8 ára gömul. Hann dró fram 

heimsatlasinn sem lá á borðinu fyrir framan okkur og saman fundum við út hvaðan eplið 

kom. Eplið hafði ferðast frá Afríku til Englands síðan til Danmerkur og að lokum hingað  

til Íslands. Þetta er fyrsta minning mín um að vera meðvituð um hluti, uppruna og sögu 

þeirra. Um hvaðan hlutirnir í kringum okkur koma, hvað þeir eru og hver ástæða tilveru 

þeirra er. Með því að vera meðvituð um mismunandi hluti í umhverfi mínu og taka eftir 

sérstökum smáatriðum tel ég mig hafa þjálfað með mér góðan smekk. Sem nemandi  

í hönnun er ég meðvituð um umhverfi mitt og hef lært að vera forvitin og áhugasöm um 

hvað er að gerast í kringum mig og aðra. Að vera meðvituð um samfélagið og mótun þess. 

 Ég hef valið að skrifa um smekk, sem ég tel gera mér fært að skoða hönnun  

á áhugaverðan hátt. Smekkur kemur inn á orðræðuna, fágætið og fleiri hugtök sem verða 

útskýrð í næsta kafla, þessi orð leika mikilvægt hlutverk í hönnun. Smekkur er 

viðfangsefni sem vekur áhuga og forvitni. Í umræðum um þetta efni heyrist gjarnan 

yfirlýsingar um að smekkur fólks sé einstaklingsbundinn. Að einstaklingur hljóti að ákveða 

sinn eigin smekk óháð umhverfi sínu. En hvað um samfélagið? Hvað um orðræðuna sem  

á sér stað í samfélaginu okkar? Hafa þessir tveir þættir, þá samfélagið og orðræðan enga 

þýðingu þegar kemur að smekk? Ef svo er ekki, þá er hér með búið að svara 

rannsóknarspurningu minni, sem er: Hvert er hlutverk hönnunar í mótun smekks?  

 Kæri lesandi, engar áhyggjur, ritgerðin heldur sínu striki, ég ætla mér að skoða 

hugtakið smekk ítarlega og fjalla um kenningar og hugtök varðandi áhrif samfélags  

á smekk manna. Í ritgerðinni mun ég skoða hugtök á borð við orðræðu, hönnun, 

fjöldaframleiðslu og neysluhyggju. Einnig verður fjallað um áhrif samfélagslegrar mótunar 

og hugmyndir franska fræðimannsins Pierre Bourdieu um samfélag og smekk.1 

 Fræðimaðurinn Pierre Bourdieu stóð fyrir umfangsmikilli rannsókn  

á menningarneyslu í Frakklandi. Rannsóknin byggist á spurningarlistum og viðtölum. Með 

rannsókninni skoðaði hann samfélagsleg áhrif á borð við stétt, kyn og búsetu.2 Einnig mun 

ég skoða hugmyndir heimspekinganna Immanuel Kant og Michel Foucault. Kant skrifaði 

og vann með hugmyndir um fegurð og Foucault skoðaði hugtakið orðræðuna. Ásamt 

hugmyndum heimspekinganna og fræðilegum hugtökum sem tengjast ritgerðarefninu tók 

ég viðtöl við einstaklinga sem hafa á einhvern hátt unnið með hugtakið smekk. Ég mun 

                                                
1 Gestur Guðmundsson, „Hver var Pirre Bourdieu og hvert var framlag hans til félagsvísinda?,“ 
Vísindavefurinn, sótt 20. nóvember 2015 af https://visindavefur.hi.is/svar.php?id=61450. 
2 Gestur Guðmundsson, „Hver var Pirre Bourdieu og hvert var framlag hans til félagsvísinda?“. 
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nota frásagnir þeirra sem stuðning við fræðilegar kenningar. Viðtölin sem ég tók voru þrjú 

talsins. Viðmælendur mínir eru með mismunandi bakgrunn, og svör þeirra því ólík. Fyrsti 

viðmælandinn er listfræðingur og sýningarstjóri, annar viðmælandinn er verslunareigandi 

og sá þriðji aðjúnkt og fagstjóri í fatahönnun við Listaháskóla Íslands. Sömu spurningar 

voru lagðar fyrir alla viðmælendur, sem sýnir fram á að viðfangsefnið er víðfemt og 

margvíslegt. Helstu spurningarnar sem voru lagðar fram voru þessar: 

 Hvernig myndir þú skilgreina smekk? 

 Telur þú hönnun eiga hlut í mótun smekks? 

 Mótast umhverfi af hönnun eða mótast hönnun af umhverfi? 

Viðtölin voru tekin á kaffihúsi, í verslun og í húsnæði Hönnunar- og arkitektúrdeildar 

Listaháskóla Íslands, Þverholti 11, 105 Reykjavík. Viðtölin voru frá hálftíma upp  

í klukkustund á lengd. 

 Aldís Snorradóttir listfræðingur var fyrsti viðmælandi minn. Hún er einn af tveimur 

sýningarstjórum Hverfisgallerís, á Hverfisgötu 4. Hún stofnaði galleríið ÞOKU sem var  

á Laugarvegi 32 í kjallara verslunarinnar Hríms. Þegar ÞOKU var lokað bauðst Aldísi 

vinna hjá Hverfisgalleríi þar sem hún starfar í dag. Viðtalið fór fram á kaffihúsinu 

Reykjavík Roasters á Kárastíg 1, þann 12. október 2015 kl 11.00 og varði viðtalið í 48 

mínútur. Fyrir annað viðtalið hitti ég Maarit Kaipainen, eiganda Finnsku búðarinnar  

á Laugavegi 27 og í Kringlunni. Maarit er með BA gráðu í viðskiptafræði og 

markaðssetningu.Maarit flutti til Íslands frá Finnlandi fyrir nokkrum árum og opnaði 

Finnsku búðina. Viðtalið fór fram í Finnsku búðinni á Laugavegi 27, þann 13. október 

2015 kl. 12.00. Viðtalið stóð í 38 mínútur. Katrín María Káradóttir er fatahönnuður  

að mennt og starfar sem aðjúnkt og fagstjóri við fatahönnunardeild Listaháskóla Íslands. 

Viðtalið fór fram í húsnæði Hönnunar- og arkitektúrdeildar Listaháskóla Íslands, Þverholti 

11, þann 23. október 2015 kl. 12.10 og stóð í 59 mínútur.  

 Viðtölin voru hljóðrituð og síðan skrifuð upp orðrétt. Ég vann með viðtölin og nýtti 

mér svör viðmælenda minna sem stuðning við fræðilegar heimildir. Viðmælendurnir voru 

jákvæðir og svöruðu öllum spurningum sem ég lagði fyrir þá. Taka skal fram að mjög erfitt 

var að finna viðmælanda sem sérhæfir sig í tísku. Ræddi ég við þrjá fagaðila áður en ég 

fékk samþykki um viðtal. Kom þetta mér á óvart þar sem tíska, eins og mun koma fram er 

stór áhrifavaldur á mótun samfélgas. Einnig skal nefna hér að enginn af viðmælendunum 

bað um nafnleynd og því mun ég því nefna viðmælendur með nafni. Með því að skipta upp 

ritgerðinni, skilgreina hugtök og vinna úr þeim mun ég svara rannsóknarspurningu minni 

ásamt því að kafa dýpra í þau hugtök sem hafa áhrif á smekk.  
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Í byrjun er skilgreiningarkafli sem skýrir helstu hugtök fyrir lesandanum og leiðir hann inn 

í ritgerðina. Í kjölfar skilgreiningarkaflans fylgir kafli um Hönnun og hlutverk hennar. Í 

kaflanum er hönnun og hlutverk hennar tekið fyrir. Í millikafla er komið inn á mótun 

smekks sem áfram er fjallað um í kaflanum Stöðutákn hönnunar. Sá kafli fjallar  

um hönnun sem stöðutákn. Samfélagsmiðlar eru skoðaðir og áhrif þeirra á orðræðuna  

og hvað gildi hluta er breytilegt. Skoðuð eru þau átök sem myndast milli hjarðhegðunar, 

neysluhyggju og umhverfisvitundar. Í Lokaorðum er síðan að finna niðurstöður mínar  

úr ritgerðinni og hugleiðingu um þær.  
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1. Skilgreining hugtaka 

Áður en lengra er haldið er nauðsynlegt að skilgreina nokkur hugtök í tengslum við smekk, 

til að auðvelda skilning lesanda. Í bókinni Hönnun eftir Thomas Hauffe fjallar hann  

um hugtök í hönnun og skilgreiningu þeirra. Skilgreining hugtaka á sér stað þegar tekin  

er ákvörðun um inntak þeirra, innihald og og einnig þegar skoðuð eru skyld hugtök.3  

Slík ákvörðun getur stundum verið erfið þar sem hönnun er í sífelldri mótun með samfélagi 

sínu og hugmyndum þess.  

 Samkvæmt veforðabók Snöru er hönnun skilgreind sem mótun eða skipulag hluta, 

mannvirkja eða umhverfis til framleiðslu eða byggingar þar sem sameinað  

er fagurfræðilegt og hagkvæmt gildi.4 Í bókinni Hönnun nefnir Hauffe að hægt sé að segja 

að hannaður hlutur gegni að minnsta kosti þremur meginhlutverkum; hagnýtu hlutverki, 

fagurfræðilegu hlutverki og táknrænu hlutverki. Hönnun getur falið í sér allt frá einum  

af þessum eiginleikum upp í alla þrjá.5 Hönnun mótast mikið af umhverfi sínu  

og tískubylgjum. 

 Tíska er algengt hugtak sem notað er víða. Tíska er til dæmis afar vinsælt 

viðfangsefni í fjölmiðlum. Tíska hefur oft verið skilgreind sem hégómafull en það er mjög 

mikil einföldun í umræðunni.6 Tíska gegnir mikilvægu hlutverki í samfélagi manna.  

Tíska er tekin fyrir í bókinni Tíska eftir Gertrud Lehnert. „Tíska er hreyfanleg og breytileg 

spegilmynd af þeim tíma sem við lifum á.“7 Í bókinni fjallar Lehnert mikið um 

hreyfanleika tísku og hversu breytileg hún er og því áhrifamikil á sama tíma.  

 Með hönnun og tísku fylgir hugtakið fágæti. Fágæti er eitt af þeim hugtökum  

sem Bourdieu notar. Fágæti, eins og orðið felur í sér, táknar eitthvað sem takmarkað sem 

fyrirfinnst í takmörkuðu magni. Hlutir sem eru fágættir hafa aðgreiningarmátt að sögn 

notandans. Þeir sem sækjast í eitthvað fágætt gera það til þess að aðgreina sig frá öðrum.8  

 Fegurð er tekin fyrir í ritgerðinni. Orðið er skilgreint í orðabók sem fríðleiki, það  

að vera fagur.9 Heimspekingurinn Immanuel Kant var uppi á 18. öld og var talinn einn 

                                                
3 Thomas Hauffe, Hönnun – sögulegt ágrip, Magnús Diðrik Baldursson þýddi, Reykjavík: Háskólaútgáfan, 
1999, bls. 10. 
4 Snara „Hönnun“, Snara, sótt 26. nóvember 2015 af https://snara.is/. 
5 Hauffe, Hönnun – sögulegt ágrip, bls. 16. 
6 Gertrud Lehnert, Tíska – sögulegt ágrip, Fríður Ólafsdóttir þýddi, Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2000, bls. 8. 
7 Ásdís Jóelsdóttir, Saga Hönnunar, Reykjavík: IÐNÚ, 2013, bls. 7. 
8 Pierre Bourdieu, Almenningsálitið er ekki til, Björn Þorsteinsson, Egill Arnarsson, Gunnar Harðarsson 
þýddu, Reykjavík: Omdúrman, Reykjavíkur Akademían. 2007, bls. 55. 
9 Mörður Árnason, Íslensk orðabók: grundvallaratriði um íslenska tungu – óstytt útgáfa, bls. 212. 
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merkasti hugsuður vestrænnar heimspeki.10 Eitt verka hans er Gagnrýni dómgreindarinnar 

sem fjallar um fegurð.11 Hann skoðar hugtakið fegurð út frá samfélaginu og var einn af 

brautryðjendum varðandi hugmyndir um samfélagsleg áhrif.12 Kant flokkaði 

skilgreininguna um fegurð út frá samfélagslegum skoðunum. Flokkun hans gekk út frá  

því að að greina hana í fjóra þætti. Fyrsti þátturinn er sá að við dæmum fegurð út frá fegurð 

hluta frekar en að dæma fegurðina út frá einhvers konar ánægju. Síðan lítum við á algildi 

fegurðar og nauðsyn hennar. Og að lokum lítum við á fagurfræðina, að fegurð þjónar 

einhverjum tilgangi þrátt fyrir að hafa engan raunverulegan tilgang.13 

 Orðræða fylgir öllum fyrrgreindum hugtökum. Orðræða er umræða og/eða samtal 

samkvæmt veforðabók Snöru.14 Heimspekingurinn Michel Foucault var franskur 

heimspekingur sem fæddist í Frakklandi 1926 og lést 1984.15 Þrátt fyrir að vera lærður 

heimspekingur náðu áhrif verka hans langt út fyrir heimspekina. Hugmyndir hans snertu 

margar greinar á sviðið hug- og félagsvísnda.16 Foucault veltir fyrir sér hugtakinu orðræðu 

og hans skilgreining er sú að hún er yfirborðsþekking sem hefur dýpri þekkingu. Orðræðan 

skilgreinir hvers konar hugtök og viðfangsefni eiga við hverju sinni.17  

 Hönnun, tíska, fágæti og orðræða eru þau hugtök sem koma sterkust fram í þessari 

ritgerð. Þó er vert að nefna nokkur til að nefna nokkur til viðbótar: gildi, neysluhyggju og 

hjarðhegðun. Ef við byrjum á að skoða hugtakið gildi er það þýtt sem eitthvað sem er 

verðmætt, eitthvað sem hefur virði, eitthvað sem er mikilvægt, hefur vægi og einnig 

eitthvað sem er nothæft. 

 Hugtakið orðræða er umræða og/eða samtal.18 Orðræða hverju sinni mótar 

hugmyndir fólks. Heimspekingurinn Foucault rannsakaði orðræðuna og hvernig hlutir líkt 

og vald, nám og fjölmiðlar hafa áhrif á hana.19 Í bókinni The Subject and Power fer 

Foucault í gegnum ferli sitt og það að hann vilji rannsaka hvernig vald er byggt upp og 

hvar orðræðan kemur fram í fjölmiðlum, námi og lífi fólks.20  

                                                
10 Ólafur Páll Jónsson, „Hver var Immanuel Kant?,“ Vísindavefurinn, 31. október 2001, 
http://www.visindavefur.is/svar.php?id=1931. 
11 Ólafur Páll Jónsson, „Hver var Immanuel Kant?“. 
12 Douglas Burnham, „Immanuel Kant: Aesthetics,“ Internet Encyclopedia of Philosophy, dagsetning óþekkt, 
http://www.iep.utm.edu/kantaest/#SH2a. 
13 Burnham, „Immanuel Kant: Aesthetics“. 
14 Snara „Orðræða“, Snara, sótt 26. nóvember 2015 af https://snara.is/. 
15 Garðar Árnsason, „Hver var Michel Foucault og hvert var hans framlag til vísindanna?,“ Vísindavefurinn,  
19. desember 2011, http://www.visindavefur.is/svar.php?id=61451. 
16 Garðar Árnsason, „Hver var Michel Foucault og hvert var hans framlag til vísindanna?. 
17 Garðar Árnsason, „Hver var Michel Foucault og hvert var hans framlag til vísindanna?“ . 
18 „Orðræða“, Snara, sótt 26. nóvember 2015 af https://snara.is/. 
19 Garðar Árnsason, „Hver var Michel Foucault og hvert var hans framlag til vísindanna?“. 
20 Michel Foucault, The Subject and Power, Chicago: The University of Chicago Press, 1982, bls. 784. 
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Foucault var afar ötull fræðimaður, skrifaði og gaf út fjölmörg rit, stór og smá um 

manneskjuna og samfélagslega mótun hennar. Með skrifum sínum þróaði Foucault aðferð 

sem hann nefndi „fornminjafræði“.21 Hann skilgreindi aðferðina sem eins konar fræðilega 

orðræðu, sögulegs skilyrðis og vísindalegrar þekkingar.22 Hann lýsti  fræðilegri orðræðu 

sem yfirborðskenndri, þó með dýpri þekkingu. Söguleg skilyrði orðræðurnar gera henni 

kleift að skilgreina dýpri þekkingu.23 Í ritinu nefnir hann hversu djúpt sokkinn hann sé í 

valdinu en að hans sögn uppgötvaði hann fljótlega að manneskjan er tengd við 

markaðssetningu og merkingu með fjölmiðlum og orðræðunni tengist hún einnig 

valdartengslum.24 Farið verður meir í þetta efni í næstu köflum.  

 Viðmælendur mínir nefndu allir neysluhyggju og hjarðhegðun oftar en einu sinni  

í viðtölunum. Hjarðhegðun er skilgreind sem sú viðleitni fólks að tilheyra og neysluhyggja 

er eyðsla, að neyta of mikils.25 „Það er þessi fáránlega neysluhyggja sem tröllríður öllu. 

Allt gengur út á að kaupa, kaupa og kaupa en hvað á að gera við allt þetta dót!?“ segir 

Súsanna Gestsdóttir í samtali við fréttamiðlinn Smartland um hjarðhegðun og 

neysluhyggju íslenskra kvenna. Allir verða að vera eins, allir verða eins með neysluhyggju 

og hjarðhegðun því allir vilja tilheyra einhverju.26 

 Við lifum í samfélagi þar sem fjármálastofnanir bjóða ungu fólki íbúðarkaupalán 

og á sama tíma neyslulán, sem er lán til að fjármagna neyslu. Í íslenskri orðabók er hlutur 

skilgreindur sem  áþreifanlegur gripur.27 Neysluhyggjan ýtir undir þörfina að eiga 

veraldlega hluti. Þessir hlutir geta að mati Bourdieu mótað okkar persónuleika og smekk. 

Hugmyndir hans um samband einstaklings og samfélags voru sterkar. Hugmyndir hans 

voru að smekkur sé efniskenndur. Hugmyndir hans verða kynntar meira síðar í ritgerðinni. 

 

 

 

 

                                                
21 Garðar Árnsason, „Hver var Michel Foucault og hvert var hans framlag til vísindanna?“. 
22 Garðar Árnsason, „Hver var Michel Foucault og hvert var hans framlag til vísindanna?“. 
23 Garðar Árnsason, „Hver var Michel Foucault og hvert var hans framlag til vísindanna?“. 
24 Foucault, The Subject and Power, bls. 788. 
25 „What is Gregariousness?“ Psychology dictionary, sótt 24. nóvember 2015 af 
http://psychologydictionary.org/gregariousness/. 
26 Eva Björk Ægisdóttir, „Íslenskar konur tapa sér í neysluhyggju,“ Smartland, 26. mars 2015, 
http://www.mbl.is/smartland/heimili/2015/03/26/islenskar_konur_tapa_ser_i_neysluhyggju/. 
27 Mörður Árnason, Íslensk orðabók: grundvallaratriði um íslenska tungu – óstytt útgáfa, Reykjavík: 
Forlagið, 2010, bls. 410. 
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2. Hönnun og hlutverk hennar 

Hlutverk hönnunar getur verið og er yfirleitt mjög sundurleitt. Hönnunarmiðstöð Íslands 

skilgreinir hönnun með þessum hætti:  

„Auðlind sem mikilvægt er að nýta nú þegar íslenskt atvinnulíf stendur  
á krossgötum nýrra leiða og tækifæra. Hönnun snertir öll svið samfélagsins 
hvort sem um er að ræða þróun samfélagsins sjálfs, þróun efnhagslífsins, 
þróun hugmynda, verkefna, vöru, þjónustu, ferla eða viðburða.“28 Hönnun  
á að gefa einstaklingum tækifæri á að blómstra.29  
 

Sú meðvitund að það er hönnuður bak við allt það sem við þekkjum hefur aukist 

gríðarlega. Hönnun er alls staðar og snertir allt frá smæstu merkingum og hlutum, yfir  

í fatnað, húsgögn, tæki, viðmót, upplifun, hús, skipulag og borgir.30 Þannig lýsir Halla 

Helgadóttir, framkvæmdarstjóri Hönnunarmiðstöðvarinnar, hönnun. Besta hönnunin í dag 

er sú sem við vitum ekki af, eitthvað sem er svo sjálfsagt í daglegu lífi að fólk hugsar ekki 

út í það. Einnig má í þessu sambandi nefna samstarf hönnuða og list- og/eða iðnmenntunar. 

Þar hefur oft komið fram framúrskarandi sköpunarferli, t.d. í fyrirtækjum á borð við Össur, 

CCP og Plain Vanilla (QuizUp). Össur er heilbrigðistæknifyrirtæki sem hannar stoðtæki, 

spelkur og stuðningsvörur sem og framleiðir þær. Markmið fyrirtækisins er að styrkja og 

auka hreyfigetu fólks.31 CCP er fyrirtæki sem býr til nettengdan sýndarveruleika.32 Plain 

Vanilla, einnig þekkt sem QuizUp, er smáforritunarfyrirtæki sem hannar leiki og 

samskiptamiðla fyrir farsíma. Þessi fyrirtæki eru gott dæmi um samstarf hönnuða og 

menntaðra einstaklinga á ólíkum sviðum og þá atvinnumöguleika sem þetta samstarf býður 

upp á.  

 Verkefni hönnunar eru ólík og eru oft ekki skilgreind sem hönnun eða 

hönnunarverkefni. Þannig eru áhrif hönnunar í raun óútreiknanleg. Það er ekki möguleiki 

að benda á eitthvað eitt og segja að það sé komið til fyrir áhrif hönnunar. Áhrif hönnunar 

eru margþætt. Hönnun getur haft áhrif á samskipti fólks, hönnun hefur áhrif á lifnaðarhætti 

mannsins meðvitað og ómeðvitað. Ostaskeri er gott dæmi. Ég hálfur Íslendingur og hálfur 

Breti. Á Íslandi er ostaskeri notaður á heimilum. Bretar nota hníf  í stað ostaskera til að 

skera ostinn sinn. Amma mín í Bretlandi dregur aðeins fram ostaskera þegar við komum  

                                                
28 „Um íslenska hönnun og arkitektúr,“ Hönnunarmiðstöð, dagsetning óþekkt, 
http://www.honnunarmidstod.is/Islenskhonnun/Umislenskahonnunogarkitektur/. 
29 „Um íslenska hönnun og arkitektúr“. 
30 Halla Helgadóttir, „Hönnun, handverk eða föndur?,“ Vísir, 1. nóvember 2015, http://www.visir.is/honnun,-
handverk-eda-fondur-/article/2015150929579. 
31 „Össur,“ Össur, dagsetning óþekkt, http://www.ossur.is/um-ossur. 
32 „We are fearless,“ CCP games, dagsetning óþekkt, https://www.ccpgames.com/company/. 
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í heimsókn frá Íslandi. Ostaskeri er ekki sjálfsagður hlutur líkt og ég hélt. Ostaskerinn er 

hönnun sem hefur áhrif á lifnaðarhætti á ómeðvitaðan hátt. Hlutverk hönnunar er að mörgu 

leiti að sinna lífsstílum fólks.33  

 

Hönnun og umhverfi 

„Íslendingar hanna yfirleitt fallega hluti. Hugsa um útlitið og hvernig það 
virkar. Ekki endilega frá því sjónarhorni að það sé eitthvað functional hlutur. 
Ég er ekki að segja að íslensk hönnun sé ekki functional en t.d. knot knot 
púðar, þú notar þá ekki sem púða en þeir eru fallegir. Það er leikur í 
hönnuninni.“34  
 

Hér er umsögn Kaipainen um íslenska hönnun. Í þessum millikafla verður farið í mótun 

fegurðarskynsins og hlutverk hönnuða í þeirri mótun. Hvernig hönnuðir hanna hluti og 

umhverfið okkar. Það finnast margar hugmyndir um fegurð og hafa margir fræðimenn 

einbeitt sér að hugtakinu. Immanuel Kant var einn þeirra. Hugmynd hans um fegurð fegurð 

snýst um að greina hana í fjóra þætti. Að við dæmum fegurð út frá fegurð hluta frekar en 

að dæma fegurðina út frá einhvers konar ánægju. Við lítum á algildi fegurðar, nauðsyn 

hennar og einnig fagurfræði. Fegurð þjónar einhverjum tilgangi þrátt fyrir að hafa engan 

raunverulegan tilgang.35 Ólíkir hönnuðir vinna með fegurð og fegurðarskynið. Þeir eru 

lærðir á sviði hönnunar og fagurfræði. Hanna hönnuðir fegurðarskynið?  

 Í bók Judy Attfield, Wild Things, the material culture of everyday life talar hún um 

sérstöðu hönnuða. Attfield er fyrirlesari í Hönnunarsögu við Winchester School of Art og 

rithöfundur. Hún fjallar um hvað nemendur hennar eru oft og iðulega einu skrefi á undan 

tískubylgjum og að þeir eru ómeðvitað eða meðvitað að móta smekk komandi kynslóða.  

 Attfield fjallar einnig um hvernig nemendur hennar eru þjálfaðir í að horfa lengra 

fram á við, þróa og fara lengra með hugmyndir og velta fyrir sér hvaðan hugmyndir koma 

og hvernig þær geta þróast. Nokkuð sem allir hönnuðir læra. Þeim er kennt að vera 

forvitnir og fara lengra með hugmyndir sínar, reyna að hugsa í öðru ljósi.36  

 Það er hlutverk hönnuðar að hanna vörur fyrir fólk til að skilgreina, hluti sem fólki 

finnst sjálfsagðir.37 Það eru ekki aðeins hönnuðir sem móta fagurfræðina, langt því frá. 

Hönnuðir og hönnun þeirra er aðeins lítið brot af því sem mótar hugmyndir samfélags um 

fegurð. Aðrir afar mikilvægir áhrifavaldar eru fjölmiðlar, samfélagsmiðlar og orðræðan 
                                                
33 Halla Helgadóttir, „Hönnun, handverk eða föndur?“. 
34 Viðtal 2, viðtal höfundar við Maarit Kaipainen 13. október 2015. 
35 Burnham, „Immanuel Kant: Aesthetics“. 
36 Judy Attfield, Wild Things, the material culture of everyday life, Oxford: Berg, 2000, bls. 2. 
37 Attfield, Wild Things, the material culture of everyday life, bls. 14. 
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sjálf, sem hrindir af stað atburðarrás, hreyfingu. Sem dæmi er hægt að nefna sjálfbærni. Í 

dag er sjálfbærni eitt umfangsmesta umræðuefnið. Sjálfbærni er víðfeðmt hugtak. Það 

kemur við á mörgum sviðum samfélagsins, í umhverfismálum, spurningum um félagslegt 

réttlæti, heilsu, í menningar- og efnahagslífi. Hugtakið felst einnig í viðurkenningu á 

erfiðum samfélagsverkefnum sem allt mannkynið þarf að takast á við, að þekkja takmörk 

náttúrunnar.38  

 Almenningur krefst gegnsæis á vörum. Almenningur vill vita hvaðan varan kemur, 

hvernig hún er unnin og úr hverju hún er gerð. Hönnuðir hafa tekið við þessari orðræðu og 

eru mun meðvitaðri um efnisval sitt og áhrif þess á umhverfið. Þessi vitundarvakning er 

orðinn hluti af lífi fólks í dag.  

 Attfield nefnir hversu mikilvægt þetta skref er fyrir samfélög heimsins og hvernig 

lítil skref í rétta átt hafa mikil áhrif, líkt og umhverfismeðvitundin.39 Þegar efnismenning er 

skoðuð má líta á hönnun með öðrum augum. Attfield skoðar samband fólks við hluti.40 Að 

horfa á lífstíma vöru, varan fer frá því að vera hönnun (eitthvað fágætt), í að vera vinsæl 

vara (stöðutákn, fágætið fellur) og endar síðan í ruslinu þegar hún er orðin „of“ vinsæl. 

Nokkurm árum síðar hefst svo endurvakningin. Attfield bendir á að hugmyndir hafa áhrif 

og snerta allar hliðar hönnunar. Hæg tíska (slow fashion) er dæmi um hvað er að gerast í 

tískuheiminum.  Hæg tíska er andsvar við hraða nútímasamfélags og fjöldaframleiðslu. 

Katrín nefnir það að vera umhverfisvænn og meðvitaður  sem næstu tískubylgju.41 Þessi 

umhverfisstefna ýtir undir tísku í fegurð sem er meðvituð um umhverfið sitt.  

„Kerfið vill að ég kaupi nýtt og nýtt. Það er komið annað andóf. Heimurinn 
er rosa leitandi. Fólk sér að systemið er ekki að fúnkera og þá kemur eitthvað 
nýtt.“42  
 

Hér kemur Katrín inn á hegðun almenningsins sem hefur aldrei haft eins mikil völd og nú. 

Völd til að móta hvaða vörur eru framleiddar, hvernig þær eru gerðar og úr hverju. Katrín 

talar um hvernig almenningur heimtar meira frá hönnuðum. Almenningur krefst nú gæða 

frá hönnuðum og jákvæðrar vitundar um umhverfi sitt.43 Í viðtalinu nefnir Katrín 

hjarðhegðun, ofneyslu og þörf á að vera alltaf „í tísku“.„Tíska er ekki í tísku.“44 að sögn 

                                                
38 „Hvað er sjálfbærni,“ Háskóli Íslands, 13. nóvember 2014, 
http://www.hi.is/umhverfismal/hvad_er_sjalfbaerni.  
39 Attfield, Wild Things, the material culture of everyday life, bls. 48. 
40 Attfield, Wild Things, the material culture of everyday life, bls. 45. 
41 Viðtal 3, viðtal höfundar við Katrínu Maríu Káradóttur, 27. október 2015. 
42 Viðtal 3, viðtal höfundar við Katrínu Maríu Káradóttur, 27. október 2015. 
43 Viðtal 3, viðtal höfundar við Katrínu Maríu Káradóttur, 27. október 2015. 
44 Viðtal 3, viðtal höfundar við Katrínu Maríu Káradóttur, 27. október 2015. 
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Katrínar. Það sem er að hreyfa við fólki í dag er andspyrna við hraða og neysluhyggju 

nútímans. Það sem við þekkjum sem efnismenningu er að breytast. Hönnun og 

fegurðarskyn eru að breytast. Hugmyndir og skoðanir hafa meira vægi en heilsteyptir 

hlutir. Hugmyndir fólks eru að breytast, stöðutákn koma fram í sífellt meira magni á hinum 

fjölmörgu  samfélagsmiðlum. Hugmyndir einstaklingsins fá útrás á samfélagsmiðlum. 

Verkefni hönnuða í dag er að langmestu leyti að skapa grundvöll fyrir einstaklinga til að 

móta sig og koma sínum skoðunum á framfæri. Þannig er hönnun að breytast og áhrif 

hönnunar er allt önnur í dag en áður fyrr.45 

 Hönnuðir hafa átt stóran hlut í að móta umhverfi og skoðanir almennings. Allt frá 

tannburstanum til bílanna sem fólk ekur. Að hanna vörur og umhverfi er á ábyrgð hönnuða. 

Þegar litið er nánar á orðræðuna um hönnun koma upp orð eins og nýsköpun, sjálfbærni, 

vitundarvakning, áhrif neytandans og gegnsæi. Allt eru þetta hugtök sem hafa orðið til og 

öðlast vægi vegna tískubylgja sem fylgja hönnun. Hönnuðir keppast við að vera fyrstir á 

þessu sviði, að vera fyrstir til að bjarga heiminum og finna upp hjólið á ný. Sjálfbærni er 

tískuorð í orðræðu hönnunar í dag. Hönnuðir leitast við að fara aðeins lengra, hönnun 

þeirra er alltaf einu skrefi á undan. Þannig stuðla hönnuðir að því að opna huga fólks fyrir 

nýjungum og möguleikum á betra umhverfi. Hönnuðir hanna vörur sem styðja fólk við að 

skilgreina smekk sinn.46  

 Með vörum flokkar fólk sig og sækist í það sem það samsvarar sig við. Hönnun 

getur því skapað ánægju, fegrað umhverfið og einstaklinginn, en á sama tíma getur hönnun 

vakið upp afbrýðissemi og vansælu. Allir verða að eiga allt, eiga allt eins og sá næsti. 47 

Áhrif hönnunar er því bæði góð og slæm en að lokum er nauðsynlegt að temja sér hófsemi. 

 

Mótun smekks  

Meðvitund um hönnun og fagurfræði hennar er mjög rík í samfélögum dagsins í dag.  

Bourdieu skoðaði smekkvísina og mótun hennar í gegnum samfélagið og sérfræðinga þess. 

Hann taldi smekk mótast eingöngu út frá samfélaginu og reglum þess.48 Smekkur 

einstaklingsins ræðst af umhverfi og aðstæðum. Hann birtist í venjum og eignum 

einstaklingsins. Bourdieu fullyrti að smekkur sé efniskenndur. Án hluta væri enginn 

smekkur þar sem smekkur er skilgreindur í því efnislega, hvernig skóm einstaklingurinn 
                                                
45 Ingvar Haraldsson, Innreið samfélagsmiðla kallar á gjörbreytta hugsun í markaðsstarfi, Vísir, 28. ágúst 
2015, http://www.visir.is/innreid-samfelagsmidla-kallar-a-gjorbreytta-hugsun-i-
markadsstarfi/article/2015150828999. 
46Attfield, Wild Things, the material culture of everyday life, bls. 5. 
47 Viðtal 3, viðtal höfundar við Katrínu Maríu Káradóttur, 27. október 2015. 
48 Bourdieu, Pierre, Almenningsálitið er ekki til, bls. 44. 
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gengur í, hvað hann borðar og hvað honum líkar við.49 Þjóðfræðingurinn Jón Þór Pétursson 

lýsir þessum efniskennda smekk á athyglisverðan hátt.  

„Þetta er í rauninni kraftaverki líkast. Fólk labbar niður Laugaveginn, það er 
bara að trítla og ekki að hugsa um neitt sérstakt.  Síðan sér það leðurvesti í 
glugganum, það stoppar og það er algjörlega frá sér numið af hrifningu og 
segir: Guð minn almáttugur, þetta er einmitt vestið sem ég er búin að leita að 
ótrúlega lengi. Og það er það sem smekkur er, smekkur er vara, varan er 
hlutgerður smekkur.“50  
 

Það að varan sé hlutgerður smekkur er áhugavert. Maðurinn hefur þörf fyrir að tilheyra, 

þörf fyrir að skilgreina sig sem einstakling og með hlutum, t.d. fatnaði. Þannig skilgreinir 

hann sig frá öðrum. Þessi hlutgerði smekkur hefur ekki alltaf verið til staðar. Hlutir og 

smekkur hafa ekki alltaf skipt svona miklu máli. Iðnvæðing Evrópu (1760) olli sprengingu 

í framleiðslu og neysla jókst með markaðssetningu og gerviþörf.51 „Smekkur tekur mið, 

smekkur okkar tekur mið af smekk annarra.“52 Bourdieu talar mikið um hið hlutgerða og 

hvernig við tökum hluti og aðgreinum þá. Við notum hluti til að aðgreina okkur. Skilgreina 

okkur frá öðrum. Með notkun hluta setjum við okkur í hóp sem aðgreinir sig þannig frá 

öðrum hópum.  Með því að aðgreina okkar mótum við okkur sjálf, týpu sem fílar þessa 

hluti en ekki hina.53 Aldís talar um týpur og hópa á Íslandi.  

„Það eru ekki sérstaklega margir hópar hér en það er af því við erum svo fá. 
Þegar þú ferð erlendis þá eru fullt af jaðarhópum sem eru að gera eitthvað.  
Það eru aðeins ríkjandi hópar hérna.“54  
 

Henni finnst ekki eins ríkjandi persónugerð á Íslandi líkt og er erlendis. Hún, ásamt 

Katrínu, nefnir hjarðhegðun og hvað hún gegnir stóru hlutverki.55 Hjarðhegðunin, líkt og 

orðsporið, er vert að nefna þegar kemur að skilgreiningu smekks. Katrín nefndi einnig 

hjarðhegðun: „ … þú getur eiginlega ekki verið til án þess að eiga það.“56 Hér er hún að 

tala um fólk sem vill passa inn í hópinn og með því að eiga efnislega hluti gera þau það. 

Hér koma fram skoðanir og ekki er hægt að alhæfa né afsanna sterka hjarðhegðun. Hvað 

þeim líkar vel við og hvað ekki. Grunnhugmynd smekks er því efnisleg með ívafi 

orðsporsins. Það er maðurinn sem skapar hið efnislega og orðspor þess. Með smekk 
                                                
49 Bourdieu, Almenningsálitið er ekki til, bls. 45. 
50 Björk Hólm, Ólafur Ingibergsson. „Spúútnik-týpur“ myndband, 12:34, sótt 25. október 2015 
https://vimeo.com/31149835.  
51 Dori DeAngelis, Consumerism and its discontents, Apa, júní 2004, 
http://www.apa.org/monitor/jun04/discontents.aspx. 
52 Björk Hólm, Ólafur Ingibergsson. „Spúútnik-týpur“. 
53 Bourdieu, Almenningsálitið er ekki til, bls. 47. 
54 Viðtal 1, viðtal höfundar við Aldísi Snorradóttur, 12. október 2015. 
55 Viðtal 1, viðtal höfundar við Aldísi Snorradóttur, 12. október 2015. 
56 Viðtal 3, viðtal höfundar við Katrínu Maríu Káradóttur, 27. október 2015. 
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sköpum við okkur sem einstaklinga og vinnum út frá því okkar orðspor, okkar 

persónuleika, okkar einstakling. 

 

3. Stöðutákn hönnunar 

Hér verður fjallað um hugtakið stöðutákn. Fjallað verður um stöðutákn sem fylgir hönnun 

og einnig hugtakið fágæti. Einnig verður fjallað um áhrif fjölmiðla og samfélgasmiðla í 

nútímasamfélagi.  

 Fágæti er hugtak sem Bourdieu fjallar mikið um. Hann nefnir það þegar um er að 

ræða stöðu hluta. Varan hefur tilhneigingu til að glata fágæti sínu og þar með 

aðgreiningargildi eftir því sem neytendum fjölgar, sem vilja tileinka sér hana. Verði varan 

almenningseign rýrnar aðgreiningargildi hennar.57 Fágætið fylgir vörum sem eru einstakar, 

fáir eiga og einstaklingar sem telja sig vera sér á báti frá almenningi sækjast í. Um leið og 

varan glatar fágæti sínu tapar neytandinn hennar hinu sama.58 Með fágætið í huga er hægt 

að fjalla um íslenska hönnun sem talin hefur verið stöðutákn og þá sérstaklega í augum 

hönnuða og sérfræðinga. Þessi tiltekna vara er Verndarhendur frá fyrirtækinu Vík 

Prjónsdóttur.Verndarhendur er trefill sem kemur í mörgum litum og er framleiddur úr 

íslenskri ull. Hugmyndafræðin á bak við hönnun þessa trefils er hugljúf, þar sem hönnuðir 

trefilsins hafa farið í víðtæka rannsóknarvinnu og unnið með gamlar íslenskar sögur. Þegar 

trefillinn kom fyrst á markað naut hann mikilla vinsælda. Það sem gerir þennan trefil 

einstakan er það að hann er skilgreindur sem eitthvað fágætt. Samt sem áður er hann 

fjöldaframleiddur og það gerir hann sérstakan.  Trefillinn var stöðutákn þeirra sem báru 

hann á herðum og um háls sér. Stöðutákn trefilisins var að eigandinn skilgreindi sig sem 

menningarlega persónu með góðan smekk. Með góðu orðspori og umsögnum á 

samfélagsmiðlum urðu Verndarhendurnar afar vinsælar vörur og margir eiga nú trefilinn 

Verndarhendur.  

„Ef ég sé of marga með hlut sem ég á þá hætti ég að ganga með hann. Of 
áberandi munstur, fannst það mjög leiðinlegt, t.d. með Verndarhendur eftir 
Vík Prjónsdóttur. Þetta er orðin tískuvara og síðan erum við svo fá og það er 
svo létt að allir verði eins.“59  
 

Trefillinn glataði hinu einstaka fágæti sínu og með því rýrnaði aðgreiningargildi hans. Það 

er eitthvað sorglegt við það að vara missi fágæti og stöðugildið sitt. Eitthvað sem ætti ekki 
                                                
57 Bourdieu, Almenningsálitið er ekki til, bls. 55. 
58 Bourdieu, Almenningsálitið er ekki til, bls. 56. 
59 Viðtal 1, viðtal höfundar við Aldísi Snorradóttur, 12. október 2015. 
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að gerast þar sem varan er ennþá vel gerð og falleg og hefur ennþá fallega hugmyndafræði 

að baki. Ekkert hefur breyst nema aðgreiningargildi hennar og orðræðan um trefilinn. 

 Ef við hugleiðum áhrif hönnunar út frá hugtakinu smekk, hver eru þá eru áhrif 

hönnunar á smekk? Áhrifin eru í báðar áttir. Hönnun hefur áhrif á smekk og smekkur hefur 

áhrif á hönnun. Á sama tíma er neysluhyggjan alltaf til staðar. Tökum sem dæmi 

múmínálfabollana. „Íslendingar eru með mikið múmínæði.“ sagði  Kaipainen.60 Líkt og 

Verndarhendurnar hafa múmínálfarnir misst mark sitt.61 

„Eins og t.d. núna í miðbænum eru bollarnir seldir á 10 stöðum í miðbænum 
sem eru frekar margir staðir fyrir pínulítinn miðbæ.“62  
 

Að sögn  Kaipainen uxu vinsældir bollans hratt hér á landi. Hún telur umfjöllunin 

mikilvæga, núna, vegna afmælis höfundar Múmínálfanna, Tove Jansson, og vegna 70 ára 

afmæli Múmínálfanna. Hún nefnir einnig áhrif netsins. Að umfjöllunin hefur aukist hratt á 

netinu og nær sú umræða einnig til mun stærri markhóps. Hér koma fram áhrif orðspors og 

umfjöllunar. „Sumir vilja alls ekki kaupa það sem er vinsælast. Annað fólk bilast yfir 

því.“ 63 Fólk sækist annað hvort eftir því sem er fágætt sem felur í sér að sú manneskja er 

meðvituð um fegurð og væri skilgreind sem upplýstur einstaklingur þegar kemur að 

hönnun og smekk. Síðan eru þeir sem vilja fylgja straumnum, láta öðrum eftir að velja fyrir 

sig. Þeir bíða eftir einhvers konar staðfestingu þess að sé eftirsóknarverður og fallegur. Þá 

er hluturinn keyptur.64 Þegar vara verður vinsæl og fleiri byrja að nota vöruna er hún orðin 

tískuvara. Með því missir varan oftar en ekki æðra stöðutákn sitt. Þetta gerist aftur og aftur 

í myndlistarheiminum og birtist í orðum viðmælanda minna.  

„Það kemst kannski ekki í listabækurnar en það selst, því fólk þekkir þetta. 
Þetta er hræðsla og þekkingarleysi.“65  
 

Aldís ræddi mikið um að listaverk missir fágæti sitt þegar það verður vinsælt og eftirsótt. 

Gildi verksins verður almennt og því skilgreint sem eitthvað óspennandi og fjöldaframleitt. 

Samkvæmt Bourdieu þarfnast neytandinn einhvers til að aðgreina sig frá öðrum og með 

því mótast smekkur á einhvern hátt.66  Samt sem áður sækist fólk eftir því að tilheyra hópi. 

                                                
60 Viðtal 2, viðtal höfundar við Maarit Kaipainen 13. október 2015. 
61 Viðtal 2, viðtal höfundar við Maarit Kaipainen 13. október 2015. 
62 Viðtal 2, viðtal höfundar við Maarit Kaipainen 13. október 2015. 
63 Viðtal 2, viðtal höfundar við Maarit Kaipainen 13. október 2015. 
64 Vaka Njálsdóttir, Vaka: „Við erum orðin mjög háð,“ Pressan,  6. nóvember 2015, 
http://www.pressan.is/Frettir/Lesafrett/vaka-vid-erum-morg-ordin-had. 
65 Viðtal 1, viðtal höfundar við Aldísi Snorradóttur, 12. október 2015. 
66 Bourdieu, Almenningsálitið er ekki til, bls. 45. 
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Stöðutákn ólíkra vara er mikilvægt í þessu samhengi þar sem allt byggist á að tilheyra og 

samsvara sér í hóp. Neytandinn spyr; hvað táknar varan fyrir mér? Hver er staða vörunnar í 

heiminum? Hvernig mun varan bæta stöðu mína? Hvert er hlutverk hennar? Út frá 

spurningum sínum skapar neytandinn sjálfsmynd sína. Og með sjálfsmyndinni myndast 

smekkur.  

 Með vaxandi og aukinni tækni hefur umræða í fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum 

aldrei verið eins mikil og nú.67 Samfélagsmiðlar eru tól og tæki til að koma upplýsingum á 

framfæri og einnig til að virkja notendur þeirra til að skapa, varpa fram hugmyndum og 

auka samfélagskennd þeirra.68 Með samfélagsmiðlum eykst hraði upplýsingaflæðis til 

muna og nær því ekki að festa rætur almennilega.69  

„Fólk vill fylgja því sem stendur í Húsum og híbýlum, Glamour og á 
Trendnet. Orðspor á Íslandi er mjög mikilvægt. Vara getur verið mjög fín og 
vel hönnuð en ef hún hefur ekkert orðspor þá er erfitt að selja hana.“70  
 

Þetta sagði Kaipainen þegar hún var spurð um sölu í Finnsku búðinni. Þetta er dæmi um 

mikilvægi orðspors á Íslandi en einnig áhugavert að skoða. Hún nefnir það að orðspor og 

orðræða um hluti skiptir mun meira máli á Íslandi en erlendis. Ekki skiptir máli hvort varan 

sé vel hönnuð og falleg, hún verður að tákna eitthvað. Varan verður að hafa stöðutákn fyrir 

neytandann.  

 Þegar skoðað er hvar umtal myndast um vörur eru lífsstílsblogg fremst í flokki. 

Blogg hafa verið að vaxa sem sterkur samfélagsmiðill út um allan heim og hafa bloggarar 

mun meiri áhrif á orðspor og orðræðu heldur en margir gera sér grein fyrir.71 Á bloggum 

vex orðspor hlutar. Vinsælir bloggarar dagsins í dag eru í flokki stórstjarna og gefa út 

bækur og fatalínur ásamt því að skrifa um líf sitt.72 Blogg eru áhrifamikill vettvangur fyrir 

auglýsingar. Bloggarar bjóða lesanda (neytanda) persónulega reynslu og þá að sama skapi 

mannlega tengingu við vöru sem gefur þannig vörunni gott, eða slæmt orðspor.  

 Bloggið Trendnet.is er lífsstílsblogg sem hefur náð miklum vinsældum hér á landi. 

Þar eru bloggarar komnir saman og skrifa um líf sitt, hugðarefni og áhugamál. Með 

bloggfærslum er hægt að sjá orðspor verða að orðræðu þar sem fjallað er um hluti eins og 
                                                
67 Steingrímur Sigurgeirsson, Guðný Rut Ískasen, „Samfélagsmiðlar og markaðsmál,“ Capacent, 
12.nóvember 2011, https://www.capacent.is/frettir/greinar/nr/1718. 
68 Steingrímur Sigurgeirsson, Guðný Rut Ískasen, „Samfélagsmiðlar og markaðsmál“. 
69 Steingrímur Sigurgeirsson, Guðný Rut Ískasen, „Samfélagsmiðlar og markaðsmál“. 
70 Viðtal 2, viðtal höfundar við Maarit Kaipainen, 13. október 2015. 
71 Susan Gunelius, The Influence of Bloggs on Purchase Decisions, Corparate eye, 27. nóvember 2014, 
http://www.corporate-eye.com/main/the-influence-of-blogs-on-purchase-decisions/. 
72 Marta María Jónsdóttir, „Fyrsti íslenski tískubloggarinn með fatalínu,“ Mbl, 24. mars 2015, 
http://www.mbl.is/smartland/tiska/2015/03/23/fyrsti_islenski_tiskubloggarinn_med_fatalinu/. 
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blóma- og kertavasa. Hin umtalaði Omaggio vasi er gott dæmi um hvernig orðspor á 

samfélagsmiðlum getur haft áhrif. Omaggio blómavasinn er vara frá danska 

hönnunarmerkinu Kähler. Vasarnir eru handmálaðir, afar einföld en á sama tíma, fáguð og 

falleg hönnun.73 Það er skiljanlegt að fallegur vasi öðlist gott orðspor, en voðinn er vís 

þegar orðspor mætir neysluhyggjunni! „Slegist um Omaggio-vasann í morgun“ var 

fyrirsögn á vef Morgunblaðsins í nóvember 2014.74 Síðar meir hefur orðræðan um þennann 

fallega, fágaða, handgerða vasa ágerst og því má eiga von á að neytendur verði andsnúnir 

þessari fallegu hönnun.75 Neysluhyggjan kemur hér inn og þörfin að kaupa og eiga hluti 

kemur inn líkt og Katrín benti á. Sem dæmi get ég nefnt reynslusögu af mér og Geysis 

jólabæklingunm. Fyrir örfáum dögum datt inn um póstlúguna mína jólablað búðarinnar 

Geysis. Blaðið er fjölpóstur, en sett upp á vistvænan hátt, prentað hjá Ísafold prentsmiðju. 

Venjulega tek ég fjölpóstinn og hendi honum strax í endurvinnslukassann en ekki í þetta 

sinn.  

 Ég sem neytandi veit að þetta er auglýsingabæklingur fyrir jólin. Og í raun er þetta 

stórsniðug söluaðferð, skoðað með augum markaðssetningar. Blaðið er fallega uppsett og 

ég fann strax yfir morgunbollanum mínum að mig langaði eiginlega í allt í blaðinu. Mig 

langar að njóta varanna, kaupa þær og nota. Ég þarf ekkert en mig langar samt í öll þessi 

föt. Myndirnar minna á málverk eftir ítalska málarann Caravaggio og því rómantíska 

raunsæi sem þeim fylgir.76 Á sama tíma og mig langar í þessi föt veit ég sem neytandi að 

margar vörurnar eru ekki sjálfbærar og að þær eru fjöldaframleiddar. Ég sem neytandi á að 

vita betur. Ég þekki orðræðuna sem er í kringum hönnun og tísku, ég er meðvituð en þrátt 

fyrir það langar mig að kaupa. Hefur markaðssetning frekari áhrif en orðræða eða haldast 

þessi tvö hugtök hönd í hönd? Skyldi orðræðan virka aðeins að vissu leyti? Í réttu 

umhverfi, í kringum rétta fólkið. Vandamálið felst í skilgreiningu orðræðunar, hvernig fólk 

skilur og greinir orðræðuna hverju sinni.  

 Í hraða nútímans krefst neytandinn þess að fá vöruna strax. „Kerfið fer brátt að 

hrynja“, sagði Katrín. Hún talar um neysluhyggju almennings, en einnig um meðvitund 

hans. Meðvitund um umhverfið og hvernig mannkynið hefur slæm áhrif á það.77 Með 

meðvitundinni er hlutverk hönnunar að breytast. Stöðutákn hönnunar er breytilegt líkt og 

                                                
73 History, Kahler design, dagsetning óþekkt, http://www.kahlerdesign.com/history. 
74 Marta María Jónsdóttir, „Slegist um Omaggio-vasann í morgun, Mbl, 20. nóvember 2014, 
http://www.mbl.is/smartland/heimili/2014/11/20/slegist_um_omaggio_vasann_i_morgun/. 
75 Marta María Jónsdóttir, Omaggio vasinn getur ýmsu breytt, Mbl, 14. desember 2014, 
http://www.mbl.is/smartland/heimili/2014/12/14/omaggio_vasinn_getur_ymsu_breytt/. 
76 Caravaggio, Wikipedia, dagsetning óþekkt, https://en.wikipedia.org/wiki/Caravaggio. 
77 Viðtal 3, viðtal höfundar við Katrínu Maríu Káradóttur, 27. október 2015. 
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samfélagið sem hún er í. Mikilvægt er að hönnun bregðist við breytingum í samfélaginu. 

Sömuleiðis er mikilvægt er að hönnuðir séu meðvitaðir og opnir fyrir breytingum. Því án 

breytinga yrði allt eins. Án breytinga væru allir með sama smekkinn þar sem allir væri í 

sama umhverfnu, með sömu skoðanir og sömu hönnun. Allir væru eins.  

Smekkur allra væri eins.  

 

Lokaorð 

Ég hóf vinnu við þessa ritgerð með það í huga að rannsaka áhrif hönnunar á smekk. Skoða 

smekk og allt sem býr þar að baki. Mig langaði til þess að skilja afhverju sum hönnun 

hönnun stendur öðrum framar sem söluvara og hvar smekkurinn spilar inn í allt þetta. Ég 

hef fjallað um ákveðin hugtök og stuðst við þau í gegnum ferli mitt. Skemmtilegasta 

verkefnið fyrir ritgerðina voru viðtölin. Viðmælendur mínir veittu mér dýpri skilning og 

juku áhuga og forvitni mína fyrir efninu. Allir voru þeir ólíkir, með ólíkar skoðanir á 

efninu. 

 Fjölmargar spurningar hafa vaknað í þessu ferli. Með aðstoð og stuðningi 

fræðilegra hugtaka og svara viðmælanda minna hafa svör litið dagsins ljós.  

 Að skrifa þessa ritgerð stuttu fyrir jól hefur haft mikil áhrif á mig. Neysluhyggjan 

springur út á þessum árstíma og auglýsingar um vörur sem maður þarf ekki flæða inn um 

póstlúguna. En á sama tíma hefur ferlið verið ótrúlega lærdómsríkt og skemmtilegt. Það að 

rannsaka efnismenningu og því sem henni fylgir nú á tímum mikilla samfélagsbreytinga er 

reynsla sem mun fylgja mér.  

 Hefur hönnun áhrif á smekk? er rannsóknarspurning ritgerðarinnar. Í byrjun 

skrifanna var ég sannfærð að hönnun væri það sem mótaði smekk, aðeins hönnun. Sem 

sannur hönnunarnemi var ég sannfærð um að hönnuðir væru að bjarga heiminum. Ég var 

sannfærð um að hönnuðir mótuðu allt og alla. Að án hönnuða væri ekkert. En þessi skoðun 

var frekar langsókt og dramatísk.  

 Þegar ég hóf rannsókn mína og skrif breyttust hugmyndir mínar. Í gegnum langt 

ferli opnaðist heimur möguleika og skilnings um mótun samfélagsins á einstaklingnum. 

Hugmyndin um að hönnuðir og hönnun væri á einhvern hátt æðri féll ssaman. Eftir skrifin 

hef ég komist að því að samfélagið mótar einstaklinginn. Einstakingurinn leggur svo sínar 

skoðanir fyrir heiminn, þar byrjar bolti að rúlla í hring. Smekkur birtist í veraldlegum 

eigum, skoðunum og atferli einstaklings. Smekkur er allt ein hringrás áhrifa, allt frá 
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hugmyndum til áþreifanlegra hluta. Það reyndist mikil stoð að skoða hönnun í byrjun 

ritgerðarinnar til að leggja grunn fyrir komandi kafla. Í kaflanum um hönnun komst ég að 

því að hönnun er óútreiknanleg og fjölbreytt. Flestir vita ekki að þeir nota hönnun dags 

daglega.  

 Í grunninn er hönnun allt, allt er hannað og hefur það vakið hjá mér hugarró en á 

sama tíma pirring. Ástæða pirringsins er ómeðvitundin og oft vanþekkingin. Núna hljóma 

ég eins og menningarsnobb sem vill aðeins tileinka mér „hannaðar“ vörur en svo er ekki. 

Mig langar aðeins að fólk upplifi umhverfi sitt, taki það ekki sem sjálfsögðum hlut að sitja 

á vel hönnuðum stól. Líkt og nefnt er í ritgerðinni, að vita hvaðan hlutir koma.  

 Þessi vitundarvakning er samt sem áður eins og nefnt er í ritgerðinni að stækka. 

Samfélagsleg hugsun er að breytast og því smekkur með.  Í kaflanum Hönnun og umhverfi 

ræddi ég hugsunarháttinn og skoðaði einnig umhverfi og hlutverk hönnunar þegar kemur 

að breyttum hugsunarhætti. Einn af mínum uppáhalds rithöfundum, Andri Snær Magnason, 

kom með áhugaverða sýn um hönnun í jólablaði Geysis þar sem er að finna viðtal við 

hann.  

„Það sem gerir hönnun sérstaklega spennandi núna er að við þurfum að 
endurhanna næstum alla 20. öldina því hún er vitlaust hönnuð.“78  
 

Mig langaði að hafa þessa setningu hér til að undirstrika þá óvenjulegu tíma sem við lifum 

nú á. Við lifum á sérkennilegum tímum þar sem miklar breytingar eru í gangi. Meðvitund 

og umhverfisvernd verður sífellt sterkari. Hugmyndir um sjálfbærni og það að endurvinna 

er orðið daglegt brauð hjá almenningi. Að vera til í dag er áhugavert. 

 Einn mesti áhrifavaldurinn í dag eru fjölmiðlar og samfélagsmiðlar. Í lokakaflanum 

skoða ég þá og hefur það leitt í ljós að samfélagsmiðlar og hraði þeirra hefur mikil áhrif á 

mótun í samfélaginu og hvernig breytingar verða. Samfélagsmiðlar geta haft góð og slæm 

áhrif á skoðanamyndun og og þar af leiðandi, á smekk fólks. Samfélagsmiðlar er 

vettvangur almennings til að hafa áhrif, að láta rödd sína heyrast. Orðræðan er fjölbreyttari 

en áður vegna þessara miðla. Allir mega og geta nú haft skoðun og tjáð hana. 

 Hefur hönnun áhrif á smekk? Já. Smekkur er vara, varan er hlutgerður smekkur. 

Með hjálp orðræðu samfélagsins og neysluhyggjunnar er hönnun mikilvægur þáttur í 

mótun á smekk einstaklinga. Þar sem rætur mínar liggja í tveimur samfélögum, íslensku og 

bresku, tel ég mig geta sagt að sem dæmi hafa Íslendingar og Bretar ekki sama smekk. 

Ástæða þess liggur í orðræðunni, í hönnunninni og einnig hugsunarhætti. Hönnun hreyfir 

                                                
78 Andri Snær Magnason, „Andri,“ Geysir, 28. desember 2015, bls. 40. 
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við hugmyndum og orðræðu í samfélaginu og getur endurspeglað þann smekk sem þar 

verður til.  

 Það ferli sem leitt hefur til þessa svars hefur verið strangt og þar hafa oftar en ekki 

fylgt hugmyndaleg átök. Oftar en ekki fann ég mig í ljóðaskrifum frekar en fræðilegum 

skrifum. Þegar öllu er á botninn hvolft sýnist mér ritgerðarefnið sjálft ákaflega ljóðrænt, 

hægt að túlka það á marga vegu. Þess vegna hef ég ákveðið að láta hér fylgja eitt þeirra 

ljóða sem urðu til í þessu ritgerðarferli, ljóðið Ferlið.  
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Ferlið  

ég mynda smekk  

smekkur myndar mig,  

samfélag myndar smekk 

smekkur myndar samfélag, 

 

tíska 

fágæti 

hönnun  

orðræða 

efnishyggja 

hjarðhegðun  

neysluhyggja 

gleði og sorg, 

 

ég mynda samfélag  

samfélag myndar mig, 

smekkur myndar samfélag 

samfélag myndar smekk, 

 

hring eftir hring 

eftir ég sit með engin svör aðeins athyglisbrest … 

og ritgerð í búningi BA. 
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