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Útdráttur 

Í dag má segja að einhvers konar bylting sé að eiga sér stað í textílheiminum þar sem list, 

hönnun og tækni renna saman í eitt. Sérfræðingar úr hópi verkfræðinga og hönnuða vinna 

saman þannig að útkoman er eitthvað sem kalla má klæðanleg tækni sem samanstendur af 

svokölluðum snjallefnum (e. wearable technology from smart materials). Þessi þróun er þó 

á byrjunarreiti og gæti jafnvel komið til með að endurskilgreina hvernig við hugsum um 

fötin okkar. Tæknin þróast hratt með hverjum deginum sem líður. Í nútíma heimi er 

eðlilegt að eiga tæki sem mælir hjartslátt, skref, áreynslu og fleira á meðan á æfingu 

stendur. Þessi þróun virðist vera að festa sig í sessi í textíl og þannig að sama tækni er 

notuð í textíl og í ofangreindum tækjum. Ímyndaðu þér ef hægt væri að fjárfesta í kjól sem 

hitar upp líkamann og þar að leiðandi þarftu ekki að vera í kápu. Eða til dæmis vasi á flík 

sem hleður símann þinn þegar þú gengur af stað með náttúrulegri orku. Þetta hljómar eins 

og vörur úr fjarlægðri framtíð en þetta eru raunverulegar vörur. Þarna er tæknin og textíll 

að spila saman. Hægt er að bæta virkni fatnaðar og búa til nýja virkni í gegnum tækni. 

Virkni efna getur til dæmis falið í sér vörn gegn einhverju, eiginleikann til að fela eða laða 

eitthvað að sér. Tískufatnaður úr snjallefnum getur aukið vitsmunalega eiginleika ysta lags 

húðar okkar. Fötin okkar eru jú oft kölluð okkar annað skinn. Í dag er þetta orðatiltæki 

meira en myndlíking þar sem að framfarir í tækni á framleiðslu efna sem líkja eftir 

mörgum eiginleikum húðarinnar er kominn til að vera. Flíkur framtíðar koma til með að 

geta gert svo mikið meira fyrir okkur en bara að verja okkur fyrir hita, kulda, veðráttu og 

þessháttar. Þær geta komið til með að vera snjalltæki sem tengja okkur við umheiminn í 

gegnum gjörðir okkar.  

 

Lykilorð: snjalltextíll, tæknitextíll, klæðanleg tækni, sjálfbærni, orka, lífsgæði 
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Inngangur  

Textíll hefur verið hluti af sögunni í mörgþúsund ár. Textíll kemur í alls kyns formi til 

dæmis í fatnaði og húsgögnum. Textíll tilheyrir mjög oft fatnaði þar sem flíkur okkar eru 

oftar en ekki alltaf úr einhverskonar textíl. Fatnaður gegnir því hlutverki að verja líkamann 

gegn kulda, hita, allskyns veðráttu og svo framvegis. Tískuiðnaðurinn samanborið við 

aðrar atvinnugreinar er ennþá frekar ótæknivæddur, þá er átt við að hann treystir mest á 

þær vélar og aðferðir sem hafa verið til í marga áratugi eins og til dæmis saumavélar, gervi 

litarefni og rennilása svo eitthvað sé nefnt. Það sem hefur breyst mest á síðustu árum eru 

formin á fötunum okkar og ferlið við að búa þau til og selja.1 Í dag má segja að einhvers 

konar bylting sé að eiga sér stað í textílheiminum þar sem list, hönnun og tækni renna 

saman í eitt vegna þess að tæknin í nútímanum einfaldlega leyfir það. Sérfræðingar úr hópi 

verkfræðinga og hönnuða vinna saman þannig að útkoman er eitthvað sem kalla má 

klæðanleg tækni sem samanstendur af svokölluðum snjallefnum (e. wearable technology 

from smart materials). Þessi þróun er þó á byrjunarreiti og gæti jafnvel komið til með að 

endurskilgreina hvernig við hugsum um fötin okkar. Tæknin þróast með hverjum deginum 

sem líður og hraðinn er gríðalegur.  

Í nútíma heimi er eðlilegt að eiga tæki sem mælir hjartslátt, skref, áreynslu og fleira á 

meðan á æfingu stendur. Þessi þróun virðist vera að festa sig í sessi í textíl en farið er að 

nota sömu tækni í textíl og í ofangreindum tækjum. Ímyndaðu þér ef hægt væri að fjárfesta 

í kjól sem hitar upp líkamann og þar að leiðandi þarftu ekki að vera í kápu. Eða til dæmis 

vasi á flík sem hleður símann þinn þegar þú gengur af stað með náttúrulegri orku. Þarna er 

tæknin og textíll að spila saman. Hægt er að bæta virkni fatnaðar og búa til nýja virkni í 

gegnum tækni. Virkni efna getur til dæmis falið í sér vörn gegn einhverju, eiginleikann að 

fela eða laða eitthvað að sér. Tískufatnaður úr snjallefnum getur aukið vitsmunalega 

eiginleika ysta lags húðar okkar. Fötin okkar eru jú oft kölluð okkar annað skinn. Í dag er 

þetta orðatiltæki meira en myndlíking þar sem að framfarir í tækni á framleiðslu efna sem 

líkja eftir mörgum eiginleikum húðarinnar er kominn til að vera. Snjallefni hafa verið til í 

nokkur ár. Hugtökin „snjall“ eða „greind“ voru þó fyrst kynnt til sögunnar í 

Bandaríkjunum á níunda áratuginum. Þrátt fyrir að snjallefni hafa verið notuð mörgum 

árum fyrir þann tíma má segja að snjallefni séu nýlega komin fram í dagsljósið.  

                                                
1 Yuli Ziv, „Fashion Meets Tech: 10 Inventions To Change The Fashion Industry And Our Clothes“, Yuli 

Ziv, 11. Október 2009, sótt af http://yuliziv.com/?p=263. 
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Það sem er byltingarkennt við þessi efni er að þau geta komið til með að gera fjölbreyttari 

hluti en hefðbundin efni geta. En hver eru þessi snjallefni? Hverjir eru kostir og ókostir 

þessarar klæðanlegu tækni? Á hvaða máta væri svo mögulega hægt að nýta þessi efni í 

listrænni hönnun sem og í daglegu lífi fólks?  

 

1. Hvað er snjalltextíll? 

Það sem gerir snjalltextíl frábrugðin öðrum textíl er að hann getur gert sérstaka hluti sem 

koma að notum bæði í daglegu lífi fólks og svo á alls kyns sviðum eins og til dæmis í 

hönnun, í læknisfræðilegum tilgangi, hernaði og geimvísindum svo eitthvað sé nefnt. Efnin 

hafa meðal annars þann eiginleika að þau geta átt í ákveðnum samskiptum við líkamann, 

þau geta umbreyst, vaxið og stjórnað orkuþörf. Það er óhætt að segja að líkaminn sé 

nokkurkonar samskiptatæki. Það sem stjórnar samskiptunum eru fimm skynfæri mannsins: 

sjón, heyrn, lykt, skynjun og snerting. Í gegnum þessi fimm skynfæri tekur líkaminn á móti 

og gefur upplýsingar um hvað er að gerast í líkamanum og í umhverfinu utan hans. Flíkur 

úr snjalltextíl eiga semsagt í samskiptum við þessi fimm skynfæri og safna upplýsingum 

frá okkur og um okkur með því að skynja hitastig, þrýsting, birtu, lágan rafstraum, raka og 

annars konar áreiti. Sum þessara snjallefna hafa einnig þann eiginleika að geta safnað 

saman öllum þessum upplýsingum frá líkamanum í ákveðin gagnabanka sem síðan er hægt 

að miðla á ýmsa vegu. Þannig að segja má að snjallefni læri af líkama mannsins og 

umhverfi hans og bregðist við því.2 

Til eru ýmsar tegundir af tæknitextíl. Algengustu eru svokallaður e-textíll og svo 

annars konar snjalltextíll. Munurinn á þessu tvennu er sá að e-textíll (e. e-textile, e stendur 

fyrir electronic) stigbreytir rafeindatækni í textílnum sjálfum. Í fullkomnasta formi slíks 

textíls, sem reyndar er ekki til í dag, væri ekki hægt að greina mun á milli e-textíls og 

venjulegs textíls þar sem að þessi sérstaka tækni væri  innbyggð inn í sjálft efnið. Hvorki 

væri hægt að finna fyrir þessari tækni né sjá hana. E-textíll getur komið í formi snjallflíka 

(e. smart garments), rafræns textíls (e. electronic textiles), snjalltextíls (e. smart textiles) og 

snjallefna (e. smart fabrics). Í dag á þessi tækni sér aðallega stað í málmhúðuðum 

textílþráðum en einnig er verið að gera tilraunir með þræði sem gefa frá sér rafmagn í 

gegnum hreyfingu eða í gegnum sólarljós.3 

                                                
2 Rebeccah Pailes-Friedman, Smart Textiles for designers: Inventing the future of fabrics, London: Laurence 

King Publishing, 2016, bls. 14-16. 
3 Pailes-Friedman, Smart Textiles for designers: Inventing the future of fabrics, bls. 10. 



 7 

Snjalltextíll er textíllútgáfan af snjallefnum. Venjulegur textíll er búinn til úr 

garni/þráðum þar sem efnið er valið útfrá kostum mótunar og samsetningar. Silki er þekkt 

fyrir styrkleika sinn, léttleika og hversu auðvelt er að lita það. Ullin er þekkt fyrir 

einangrun og fjölliða, sem er heiti yfir ýmissa gerviefna er þekkt fyrir teygjanleika, 

þægindi og fyrir hversu ódýr þau eru.4  

Til eru þrjár tegundir af snjallefnum sem byggjast þá á ákveðnum þáttum eins og 

óvirkni, virkni og svo eru til ofursnjöll snjallefni (e. very smart materials). Innan þessara 

þriggja flokka eru mismunandi stig tækninnar notuð. Lægsta stigið eru óvirk snjallefni en 

þau vinna sem skynjarar og skynja umhverfið og annað áreiti. Þau safna saman ýmsum 

upplýsingum eins og litabreytingum og raunviðnámi vegna hita eða rafmagns. Til dæmis 

eru til efni sem breyta um lit um leið og líkamshitinn breytist. Ákveðið krómatískt litablek 

er fyrirfram forritað til að nema ákveðnar hitabreytingar. Þegar ákveðnu hitastigi er náð þá 

breytist liturinn. Það sama gerist þegar efni kemst í snertingu við UV geisla.5  

Miðju stigið af snjallefnum eru virk snjallefni (e. active smart materials). Þessi efni hafa þá 

getu að bæði skynja og bregðast við utanaðkomandi áreyti. Þegar að efnin komast í 

snertingu við umhverfið þá virka þau bæði sem skynjarar og hvetjarar. Fjöldinn allur af 

snjallefnum gefa frá sér rafstraum þegar þau komast í snertingu við þrýsting, titring, 

breytingu á pH gildum, segulsvið eða hita. Dæmi um þetta er að þegar álag er sett á 

svokölluð piezole rafmagnsefni þá gefur það frá sér sama magn af rafmagni tilbaka. 

Semsagt sama virknin á við í gagnkvæma átt eða þegar rafmagn er veitt í efni þá verður til 

álag. Þessi virkni hefur orðið til þess að þróa efni sem bogna, tútna út eða skreppa saman 

um leið og straumur kemst í snertingu við efnið. Að lokum eru það svo þriðja tegund 

snjallefna hin svokölluðu ofursnjöllu snjallefni. Þessi efni virka sem skynjarar. Þau geta 

brugðist við upplýsingum, geta endurmótað sig og þau geta lagað sig að aðstæðum í 

umhverfinu. Þessi tegund efna er sú sem er hvað mest þróuð og er ávöxtur alhliða 

rannsókna og uppgötvana sem hefur orðið til þess að nýjar og spennandi vörur og 

vörutegundir hafa orðið til. Meðal þeirra eru málmblöndur sem laga sig að lögun einhvers, 

snjallgerviefni (e. smart polymers), snjallvökvar og fleiri snjall samsetningar.  

                                                
4 „Fiber Facts: Information on Different Types of Textile Fibers (Fibers)“, Numei, sótt af 

ihttp://www.numei.com/fiber-facts.html. 
5 Pailes-Friedman, Smart Textiles for designers: Inventing the  future of fabrics, bls. 19. 
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1.1 Praktískur hversdagstextíll 
Klæðanleg tækni vex með degi hverjum. Tæknin er að þróast þannig að á einhverjum 

tímapunkti gæti þetta komið til með að vera hluti af hversdagslífi fólks. Flíkur framtíðar 

koma til með að geta gert svo mikið meira fyrir okkur en bara að verja okkur fyrir hita, 

kulda, veðráttu og þessháttar. Flíkur framtíðar geta komið til með að vera snjalltæki sem 

tengja okkur við umheiminn í gegnum gjörðir okkar. Í byrjun þessarar textílþróunar má 

segja að þessi klæðanlega tækni hafi verið frekar erfið að klæðast og ekki falleg. Í dag eru 

þessar flíkur klæðilegri og eru meira og meira að nálgast tískuheiminn útfrá eigin 

forsendum. Meira er hannað af flíkum sem eru bæði smart og þægilegar. Það að 

persónugera tískufatnað útfrá sjálfstjáningu er mikilvægur þáttur í hönnun á tískuvöru sem 

höfðar til almennings.6 Hópur hönnuða, verkfræðinga og vísindamanna vinna saman að því 

að þróa áfram hugmyndir um hvernig hægt er að nýta snjalltextílinn sem best. Samvinna 

þessara aðila er nauðsynleg til þess að tæknin í hönnuninni virki sem best, en þar koma 

verkfræðingar og vísindamenn inn í myndina. Ímyndaðu þér að þú gætir faðmað ástvin 

sem býr langt í burtu. Tæknin í dag gerir það mögulegt. The Hug Shirt var framleidd árið 

2002 í London og er enn í framleiðslu. Þessi flík gerir notendum kleift að skiptast á 

líkamlegum snertingum, eins og faðmlagi þrátt fyrir að vera mörg þúsund kílometra í burtu 

frá hvort öðru. Þessi flík er með „bluetooth“ sem hægt er að tengja við hvaða snjallsíma 

sem er en einungis með sérstöku „Hugshirt appi“ sem hver og einn getur sótt. Ákveðnir 

skynjarar eru innbyggðir í efnið þannig ef manneskjan sem klæðist flíkinni staðsetur 

hendur sínar á eigin líkama þá skynja 

skynjararnir í efninu handstellinguna, 

þrýstinginn og hversu lengi faðmlagið 

á að endast. Með því að nota sérstök 

símaforrit þá er faðmlagsforritið sent 

til ástvinar hvar sem hann er í 

heiminum. Þegar svo hin manneskjan 

mótekur faðmlagið fær hún skilaboð í 

símann sinn og flíkin hennar mun titra 

                                                
6 Sabine Seymour, Fashionable Technology: The intersection of design, fashion, science and technology, 

New York: Springer-Verlag/Wien, 2009, bls. 13.  

1. Með The Hug Shirt getur þú sent faðmlag til vini og 
vandamanna út um allan heim. 
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og hitna á þeim stöðum þar sem hin flíkin var snert.7 Kannski er von eftir allt saman fyrir 

fjarsambönd sem reynast erfið vegna aðskilnaðar og fjarlægðar. 

Snjalltextíll kemur líklega til með að auðvelda líf 

fólks töluvert. Hitastig líkama okkar breytist eðlilega í 

gegnum daginn, afhverju ættu fötin okkar ekki að gera 

það einnig? Vörur frá Outlast Adaptive Comfort eru nú 

þegar farnar að geyma umfram hita sem framleiddur er 

af líkamanum og gefa hann svo frá sér þegar þörf er á. 

Þannig getur þú gert það sem þú ert að gera lengur. 

Vörur frá Nano-tex Coolest Comfort veita þér það frelsi 

að færa þig á milli umhverfis sem er heitt og kalt án 

þess að finna fyrir raka. Þú ert í raun þurr allan daginn. 

Hið þróðaða rakakerfi sem notað er í þessum fatnaði heldur flíkunum 

köldum án þess að þú finnir fyrir einhverri breytingu. Þessar 

uppfinningar geta jafnvel komið í veg fyrir að við þurfum mismunandi 

föt eftir árstíðum. Uniqlo er dæmi um keðju sem er nú þegar komin með 

slíkar vörur á markað. Uniqlo er japönsk verslunarkeðja sem selur fatnað og útivistarföt og 

hefur sérhæft sig í þessari tækni. Þessar flíkur rakst ég sjálf á í London í verslun þeirra en 

þær kallast Heattech. Þetta eru einmitt hagnýttar flíkur sem halda á þér hita.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                
7 Seymour, Fashionable Technology: The intersection of design, fashion, science and technology, bls. 19. 

4. Útskýring á hvernig HEATTECH virkar í samspil við líkamann. 

2. Hanski frá Outlast 
Adaptive. Gríðalega 
vinsælt hjá t.d. 
Skíðafólki. 

3. Dæmi ym hvernig 
hanskinn frá Outlas 
tvirkar. 
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1.2 Fagurfræðilegur textíll/textíll sem list? 

Það er mikið til af tæknitextíl í listformi. Það er að bæði 

flíkur og hlutir sem myndu ekki endilega henta fyrir 

hversdags notkun en eru engu að síður mjög áhugaverðir. 

Eins og fram hefur komið þá snýst þessi textíll mikið um 

samspil líkama og tækni. Gott dæmi um þetta samspil er 

verkefni frá árinu 2006 sem fór fram í Eindhoven, 

Hollandi. Verkefnið heitir The Skin Probe project eða 

Philips Design Probe. Þarna kom saman hópur af fólki sem 

hefur unnið að mörgum rannsóknum undir þemanu SKIN 

eða húð á íslensku. Margar tilraunir voru gerðar og 

hugmyndin á bakvið þær var að rannsaka hegðun og 

tjáningu tilfinninga og persónuleika í gegnum þessa 

klæðanlegu tækni. Þessi framúrstefnulegi fatnaður hefur að 

bera svokallaða tilfinningatækni (e. sensing technology) 

sem felur í sér samspil líkama og nærumhverfis og hvernig þessir tveir þættir nota munstur 

og liti til að segja til um tilfinningar þess er klæðist flíkinni.8 Mjög áhugaverður kjóll sem 

hópurinn hefur meðal annars unnið að er „The Bubelle Blush Dress“. Við gerð kjólsins var 

notuð líffræðileg tækni sem skynjar tilfinningar þess er klæðist kjólnum. Innra lag kjólsins 

nemur tilfinningarnar og kemur þeim til skila á ytra laginu. Árangurinn er fallegur kjóll þar 

sem efnið lýsist upp og sýnir dauft munstur. Kjóllinn bregst við hverjum einstakling á 

mismunandi máta og sýnir því mismunandi hegðun. Viðkvæm kúla umvefur kjólinn og við 

snertingu húðar þá lýsist kjóllinn upp og hin ýmsu mynstur verða til. Kjóllinn er kallaður 

„Blush dress“ því ef sá sem klæðist kjólnum roðnar þá roðnar kjóllinn með manneskjunni. 

Efnin sem notuð voru í þennan kjól voru meðal annars pólíester, efni sem ekki eru for ofin, 

LED ljós, skjávarpar og gler fíber stangir.9 

Fatahönnuðurinn Hussein Chalayan er þekktur fyrir sýna frumlegu hönnun. Hann er 

óhræddur við að koma fram með nýjungar og fjölbreyttar tilraunir með tækni og fatnað. 

Hann hefur meðal annars hannað kaffiborð sem breytist svo í pils úr tréi.10   

                                                
8 Seymour, Fashionable Technology: The intersection of design, fashion, science and technology, bls. 141. 
9 Seymour, Fashionable Technology: The intersection of design, fashion, science and technology, bls.141. 
10 Ella Alexander, „Hussein Chalayan“, Vogue, 22 ágúst 2011, sótt af  

http://www.vogue.co.uk/article/hussein-chalayan-biography. 

5. Tlfinningakjóllinn „The Bubelle 
Blush Dress“ 
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Hussein hefur unnið mikið með klæðanlega tækni en árið 2007 hélt hann sýningu þar sem 

kjólar hans umbreytast fyrir framan áhorfendur. Mikið var í gangi á sviðinu en samt var 

umbreytingin mjög lúmsk til dæmis rennilás renndist sjálfkrafa upp, einn kjóll styttist en 

annar lengdist eða hreinlega breyttist í allt annan kjól. Á sýningunni voru fimm kjólar sem 

umbreyttust. Sá fyrsti líktist klæðnaði frá árinu 1906 en umbreyttist svo í kjól frá 1916 og 

enn aftur yfir í kjól frá 1926 og að lokum breyttist hann í að verða að kögurkjól frá árinu 

1920 (e. flapper dress). Svona hélt þetta áfram út sýninguna eða alveg þar til að komið var 

að flík frá árinu 2007.11 Í viðtali við blaðamann frá Technical Review segir hann frá því 

hvernig kjólarnir umbreyttust svona vel og vandlega.  

Kjólunum var stjórnað rafrænt og þeir drifnir áfram af mótorum. Það mætti 
orða það sem svo að við höfum búið til litla rassapúða á fyrirsæturnar. Þannig 
að á rassinum voru lítil box sem innihéldu rafhlöður, ofursmáan rafbúnað og 
mótor. Mótorarnir sem notaðir voru eru mjög smáir, rúmlega einn þriðji af 
blýanti og níu millimetrar í þvermál.12 

Samkvæmt honum voru sumir 

kjólarnir flóknari en aðrir, en þeir 

innihéldu um 30 til 40 rör út um 

allan kjólinn og í hverju röri voru 

snúrur. Hver og ein snúra gengdi 

svo ákveðnu hlutverki til dæmis 

að lyfta efninu upp eða renna upp 

rennilásnum. Það var gríðalega 

mikið í gangi undir fötunum sem 

áhorfandinn sá ekki.13 Íslenska 

söngkonan Björk hefur meðal 

annars hlotið þann heiður að klæðast hönnun Husseins, en hún var einmitt módel fyrir hann 

                                                
11 Rachel Ross, „Computin: Transforming Clothes“, MIT Technology Review, 20. Október 2009, sótt af 

https://www.technologyreview.com/s/406705/transforming-clothes/. 

12 „The dresses were driven electronically by controlled, geared motors. We made, for want of a better term, 
little bum pads for the models. So on their buttocks were some hard containers, and within these 
containers we had all the battery packs, controlling chips–the microcontrollers and microswitches–
and little geared motors. The motors we used were tiny, about a third of the size of a pencil and nine 
millimeters in diameter“, Rachel Ross, „Computin: Transforming Clothes“. 

13 Rachel Ross, „Computin: Transforming Clothes“. 

6.  Hér má sjá einn af kjólum Husseins umbreytast á tískusýningu 
árið 2007. 
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árið 1995 á tískuvikunni í London. Eins klæddist hún hönnun hans þegar hún fór í 

tónleikaferð um Evrópu.14 

1.3 Heilbrigðis- og læknisfræðilegur textíll   
Það er eðlilegt að fólk vilji sjá margvíslegt notagildi úr fatnaði sínum. Við viljum líta vel 

út, líða vel og núna viljum við líka sjá að þessir þættir hafi áhrif á almenna heilsu og 

vellíðan. Cosmeto-textíll tilheyrir þeim hópi textíls sem stækkar hve mest og hraðast. Þessi 

efnishópur notar svokallaða nanotækni (e. nanotechnology) sem veldur því að efnin geta 

gefið frá sér raka og ilm og fela í sér öldrunarhamlandi og megrandi efni. Frönsk og Ítölsk 

fyrirtæki leiða þennan iðnað hvað mest og form textílsins er oftast kvennmannsfatnaður og 

undirföt. Snjalltextíll er til að mynda að gjörbylta heilbrigðisgeiranum í greiningum, 

umönnun á sárum og öðrum læknisfræðilegum aðgerðum.15 Þessi textíll getur hjálpað 

konum á öllum aldri. Hönnuðir hjá undirfatamerkinu Viktoria’s Secret hafa sótt um 

einkaleyfi á sokkabuxum sem eru þaktar teófýllín sýru (e. theophylline acetate, THA), efni 

sem þeir segja að eigi að geta unnið á appelsínuhúð sem margar konur vilja losna við. THA 

efnið er fest við sokkabuxurnar með lími úr lífrænu polymer efni sem bráðnar þegar það 

kemst í snertingu við líkamann. Á meðan manneskjan er í sokkabuxunum þá breytir raki 

húðarinnar pH gildi buxnanna nógu mikið til þess að polymer límið bráðnar og leysir THA 

efnið inn í húðina sem vinnur á appelsínuhúðinni.  

       Unnið hefur verið að nýjum brjóstahaldara sem hefur þann eiginleika að geta greint 

æxli á undan brjóstamyndatöku. Haldarinn lítur út eins og íþróttatoppur nema í 

brjóstaskálarnar eru saumaðir 16 smáir skynjarar sem lesa hitabreytingar djúpt inn í 

brjóstvefnum. Sjúklingurinn tekur haldarann heim og þarf að klæðast honum í tólf 

klukkutíma. Þann tíma eru 

skynjararnir að safna saman 

gögnum sem eru síðan hlaðin niður 

og rannsökuð með ákveðnum 

hugbúnaði sem greinir munstur ef 

eitthvað er að. Við fyrstu prófanir á 

haldaranum sést að hann er 

nákvæmari en þau próf sem eru 

                                                
14 Ella Alexander, „Hussein Chalayan“. 
15 Pailes-Friedman, Smart Textiles for designers: Inventing the future of fabrics, bls. 107. 

7.  Brjóstahaldarinn lýtur meira út eins og hver annar íþróttatoppur. 



 13 

notuð í dag og mun fyrirferðaminni.16 Þessi tækni gæti komið til með að uppgvöta hnúta í 

brjóstum fyrr og jafnvel stuðlað að minni bið eftir rannsóknum fyrir konur sem þurfa 

nauðsynlega að fara í brjóstaskoðun. Hver veit hvað tæknin getur gert í framtíðinni. Jafnvel 

kemur hún til með að geta bjargað mannslífum. 

Margir sérfræðingar koma að gerð snjalltextílsins eins og efnafræðingar,verkfræðingar og 

hönnuðir, en þeir hafa unnið lengi með íþróttamönnum, bráðatæknum og hermönnum til 

þess að þróa efni sem geta hjálpað til og jafnvel bætt úthald og frammistöðu íþróttamanna 

og efni sem geta veitt hermönnum betri vörn gegn skaðlegu umhverfi. Efni hafa verið 

sérstaklega þróuð til að vernda mannslíf frá hættum í umhverfinu sem geta verið allt frá 

eldi til geislunar og eins hafa verið þróuð efni sem eru notuð úti í geimi.17 Snjalltextíllinn 

er einnig mikilvægur fyrir atvinnumenn í íþróttum. Í dag eru til flíkur fyrir íþróttafólk sem 

til dæmis stjórna orkunotkun viðkomandi eða líkamshita, fylgjast með hjartanu eða öðrum 

líkamlegum viðbrögðum.18 Fatnaður settur skynjurum eða smá vírum er eitthvað sem er 

ekki alveg nýtt af nálinni en hann hefur verið rannsakaður einna mest af íþróttarisum eins 

og Nike, Burton, Adidas og einnig almennt af heilsugeiranum.19 

Íþróttarisinn Adidas hefur eytt síðastliðnum árum í að þróa ákveðið kerfi sem getur fylgst 

nánar með alvöru frammistöðu íþróttamannsins. Matt Hymer verkefnastjóri er einn af þeim 

sem vinnur að þessu verkefni í höfuðstöðvum Adidas í suður Þýskalandi. Hann segir 

efrirfarandi: „Hrifning okkar á gögnum hefur orðið til þess að nýjasta uppfinning Adidas 

The Team Elite system varð til.“20 Í heimildarmyndinni The Next Black  má sjá hvernig 

ákveðið kerfi af skynjurum eru ofnir í efni á íþróttabol sem svo gefa upplýsingar um 

hvernig leikmaður stóð sig. Í augnablikinu eru það einungis þjálfarar bestu íþróttaliðanna 

eins og t.d. þýska fótboltalandliðsins og fótboltaliðsins Chelsea svo einhverjir séu nefndir 

sem hafa aðgang að þessu kerfi. En það gefur meðal annars upplýsingar um púlsinn, hvort 

hann fer upp eða niður hjá leikmönnum á meðan leik stendur. Allar þessar upplýsingar 

birtast svo á spjaldtölvu þjálfarans þar sem hann stendur á hliðarlínunni.21„Hjarta 

vísindanna eru gögn.Því meira af gögnum því meiri þekking er til.“22 

                                                
16 Pailes-Friedman,Smart Textiles for designers: Inventing the future of fabrics, bls.107. 
17 Bradley Quinn, Textile Futures: fashion, design and technology, Oxford, New York: Berg, 2010, bls. 10.  
18 Spela Kosir, „A look at Smart Clothing for 2015“, WT: Wearable Technologies, 23. mars 2015, sótt af 

https://www.wearable-technologies.com/2015/03/a-look-at-smartclothing-for-2015/. 
19 Yuli Ziv, „Fashion Meets Tech: 10 Inventions To Change The Fashion Industry And Our Clothes“. 
20 David Dworsky, Victoe Kohler, „The Next Black: A film about the Future of Clothing“, 

heimildarmynd(myndband), 46:55, Sótt af 
https://www.youtube.com/watch?v=XCsGLWrfE4Y&t=544s. 

21 David Dworsky, Victoe Kohler, „The Next Black: A film about the Future of Clothing“. 

22  David Dworsky, Victoe Kohler, „The Next Black: A film about the Future of Clothing “. 
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         Þessi tækni sem notuð er í fatnað gefur oft frá sér sérstakar rafsegulsbylgjur en vegna 

þess þá vaknar eflaust upp spurning hjá mörgum hvort þessi klæðanlega tækni sé holl fyrir 

líkamann? Getur það haft skaðleg áhrif til lengdar að vera alltaf umkringdur bylgjum og 

þær séu svona nálægt líkamanum. Símar okkar, snjallúr, fartölvur og klæðanlega tæknin 

eru allt hlutir sem senda frá sér stanslausar rafbylgjur nálægt heila okkar og líffærum. 

Þessir hlutir eru smáir en eru þó samferða okkur út um allt. Úrið er alltaf á hendinni, 

síminn er í vasanum svo eitthvað sé nefnt. Í raun má segja að við vitum lítið sem ekkert um 

hve áhrifin eru á heilsu okkar til lengri tíma litið. Geislun í hvaða formi sem er flæðir yfir 

okkur daglega, meira í dag en áður fyrr. Þeir sem eru að rannsaka áhrif snjallefna á 

líkamann eru að biðja fólk um að sýna varkárni og takmarka notkun á hlutum sem gefa frá 

sér rafsegulbylgjur.23 Rannsókn sem var gerð var í Danmörku á 360.000 farsímanotendum 

sýndi fram á það að engin aukin áhætta sé á heilaæxli við langtíma notkun á farsíma.24 

Hinsvegar segir Hugh S. Taylor, kvensjúkdóma- og fæðingarlæknir við læknadeild 

háskólans í Yale.25 

 

Ég hef áhyggjur af því að klæðanlega tæknin muni gera okkur berskjölduð. Öll geislunin safnast 
saman á einn stað, en klæðanleg tækni er eitthvað sem umvefur líkama okkar og því erum við mun 

berskjaldaðri fyrir geislun og áhrifum frá þessari tækni.26 

Allir hlutir sem innihalda einhverskonar rafsegulbylgjur þurfa að standast ákveðnar 

mælingar svo hluturinn hafi ekki skaðleg áhrif á líkamann. Mælingarnar kallast Specific 

Absorption Rate (SAR). En þá er mælt hlutfall orku sem líkaminn dregur í sig. Samkvæmt 

rannsóknar- og forvarnardeild Berkeley háskóla í Kaliforníu á lýðheilsu þá eru ekki til nein 

sérstök viðmið vegna langvarandi áhrifa af geislun. Þau segja jafnframt að ,,Wi-Fi sé mjög 

                                                
23 Bridgette Meinhold, „Wearable Technology: Does Wearable Technology Pose a Risk to Our Health?“, 28. 

október 2014, sótt af http://www.ecouterre.com/does-wearable-technology-pose-a-risk-to-our-health/.   
24 Tara Parker-Pope, „No Cellphone-Cancer Link in Large Study“, The New York Times: Well, 20. október 

2011, sótt af http://well.blogs.nytimes.com/2011/10/20/study-finds-no-link-between-cellphones-and-
brain-tumors/?_php=true&_type=blogs&_r=1.   

25 Bridgette Meinhold, „Wearable Technology: Does Wearable Technology Pose a Risk to Our Health?“. 

26 „I worry that wearables may increase our total exposure. All that radiation will be adding up. Wearables 
are something you’re more likely to keep on your body, so you’re more likely to have a sustained 
close exposure.“, Bridgette Meinhold, „Wearable Technology: Does Wearable Technology Pose a 
Risk to Our Health?“. 



 15 

svipað og geislun frá farsíma. Þú vilt alls ekki hafa þessa hluti nálægt höfði þínu eða 

æxlunarfærum”.27 

 

2. Sjálfbærni og endir fjöldaframleiðslu? 

Textíll gærdagsins er eiturefni morgundagsins. Á hverju ári endar rúmlega ein milljón tonn 

af efnisúrgangi í urðunarstöðum heimsins.28 Í dag eru fataframleiðendur að nota alls kyns 

aðferðir og efni við gerð fatnaðar til dæmis klór, litun og prentun sem geta verið virkilega 

slæm fyrir umhverfi okkar. Þessi fatnaður getur svo tekið nokkrar aldir að brotna niður í 

umhverfinu sem þýðir að banvæn efni og skaðlegt eiturgas skolast út í jarðveginn í 

kringum hann. Háværar raddir hljóma í dag um meiri sjálfbærni í textíl, umhverfisvernd og 

félagslega ábyrgð okkar mannfólksins. Dregin er athygli að því hversu mikil áhrif 

framleiðsla textíls hefur á umhverfi okkar og bent er á nýjar leiðir við framleiðslu sem 

gætu minnkað kolefnis fótspor okkar á jörðina (e. carbon footprint). Tískuiðnaðurinn er 

harðlega gagnrýndur fyrir hversu skaðleg efni eru notuð við framleiðslu sem hafa alvarleg 

áhrif á loftslag okkar. Til að hagnast sem mest framleiða tískurisarnir fatnað til að minnka 

kostnað á hverja flík. Afleiðingin er ógrynni af óseldum fötum sem er fargað í kjölfarið.29 

Það þyrfti að vera til kerfi líkt og notað er með dósaflokkun. Fólk þarf að hugsa betur um 

fötin sín. Það þarf að endurvinna það sem til er. Hugtakið sjálfbær þróun var fyrst kynnt til 

sögunnar árið 1987 en það er skilgreint sem „Mannleg starfsemi sem fullnægir þörfum 

samtímans án þess að draga úr möguleikum framtíðarkynslóða til að fullnægja sínum 

þörfum.“30 En þetta kom fram í skýrslu Sameinuðu þjóðanna um umhverfi og þróun. 

Snjalltextíllinn gæti mögulega sinnt sjálfbærnishlutverkinu ágætlega, jafnvel verið endir 

fjöldaframleiðslunnar. Föt gætu farið að sinna fleiru en einu hlutverki og hafa jafnvel þann 

eiginleika að umbreytast. Eitt helsta og jafnvel stærsta vandamálið í þessum bransa er 

gríðalega mikil fjöldaframleiðsla sem þýðir mikið álag á starfsmenn verksmiðjanna. Engin 

manneskja er eins í laginu og því þarf að framleiða mismunandi stærðir í mjög miklu 

magni. Ímyndaðu þér ef þess þyrfti ekki heldur að flíkin myndi læra á línur líkamans og 

                                                
27 „Wi-Fi is very similar to cellphone radiation. You definitely don’t want to put these devices near your 

head or near your reproductive organs“, Bridgette Meinhold, „Wearable Technology: Does Wearable 
Technology Pose a Risk to Our Health?“ 

28 Quinn, Textile Futures: fashion, design and technology, bls. 109. 
29 Quinn, Textile Futures: fashion, design and technology, bls.109. 
30 „Skilgreining sjálfbærrar þróunar“ , Sjálfbærni.is,  sótt af 

http://www.sjalfbaerni.is/sjalfbaerni/skilgreining/. 
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stilla sig í samræmi við hann. Föt sem vaxa með þér eða mótast að líkamanum er hugmynd 

sem gæti breytt tískubransanum. Mögulega væri hægt að hætta framleiðslu á fatnaði í 

mörgum stærðum og einungis bara framleitt eina  flík sem breytist svo með líkama 

þínum.31 Ein stærð sem passar á alla eða „One size fits all“ væru orð að sönnu. 

Textíll sem breytir um lit er eitthvað sem gæti komið að góðum notum fyrir heiminn 

og umhverfi okkar. Fyrirtæki sem sérhæfa sig í að spá fyrir um tísku (eins og til dæmis 

fyrirtækið Trend Union) þurfa að koma fram með litapallettur fyrir hverja árstíð það er 

finna textílinn í réttu litunum, lita textílinn ef hann er ekki í réttum lit, búa til bækur með 

jafnvel mörghundruð efnisbútum í mismnunandi litum. Vinnan þeirra yrði strax auðveldari 

og mun umhverfisvænni með því að hafa þá bara eina prufu eða jafnvel nokkrar sem breyta 

svo um lit eftir árstíð. Einnig væri þetta strax auðveldara fyrir hönnuði sem eiga í 

vandræðum með að velja liti til þess að kaupa fyrir hverja árstíð. Ein uppfinningin á sviði 

tækja sem gefa frá sér ljós gæti breytt því hvernig föt verða hönnuð. Þessi uppfinning 

kallast OLED ljós og í ljósi þess hve þessi lífrænu ljós eru þunn og sveigjanleg er mjög 

auðvelt að búa til rafræna skjái sem auðveldlega væri hægt að setja í hvaða efni sem er. 

Þess vegna væri mögulegt í fyrsta skipti í sögunni að setja rafrænar upplýsingar í til dæmis 

fatnað. Það eru margar og fjölbreyttar leiðir til þess að nota OLED ljósin til dæmis til að 

breyta lit á fatnaði.32 

 

2.1 Endurnýjanleg orka og orkusparnaður 

Rafhlöður fyrir efni? Strigaskór sem framleiða rafmagn? Fatnaður sem gengur fyrir 

sólarorku? Allt hljómar þetta eins og vörur úr fjarlægðri framtíð en í raun og veru eru þetta 

raunverulegar vörur. Í rannsóknarstofum út um allan heim er verið að rannsaka og vinna að 

hinum ýmsu framúrstefnulegu verkefnum sem eru allt frá tæki sem hleður farsímann þinn á 

meðan þú ert úti að hlaupa, í að geyma rafræn gögn í vasanum á fatnaði þínum. Kannski 

mætti segja að mest spennandi hlið þessara rannsókna sé möguleg áhrif á sjálfbærni í formi 

þess að búa til orku útfrá hreyfingu mannsins og umhverfisþátta svo sem sólar, vinds og 

hljóðs.33 Vísindamenn hafa nú búið til teygjanlega lithium-ion rafhlöðu sem getur 

                                                
31 Ziv, Yuli, „Fashion Meets Tech: 10 Inventions To Change The FashionIndustry And Our Clothes“. 
32 Yuli Ziv, „Fashion Meets Tech: 10 Inventions To Change The Fashion Industry And Our Clothes“. 
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fjórfaldað stærð sína. Þessi nýja uppfinning er algjörlega sveigjanleg og heldur áfram að 

virka þegar það er brotið saman, snúið upp á eða teygt og gerir það því að stórum þætti í 

möguleikanum á að búa til fatnað sem byggir á sólarorku.  

 

 

 

Alþjóðlegur hópur verkfræðinga frá Kína, Kóreu og Illinois þróuðu það sem kallað er SD 

sem stendur fyrir enska orðið „secure digital“ en það er örþunn lítil rafhlaða á stærð við  

kreditkort. Þeir sjá fyrir sér að nota hana í fatnað og þá sérstaklega í útivistar- og 

íþróttafatnað sem býr til orku, tímabundin húðflúr sem fylgjast með lífsmörkum 

einstaklings og fleiri framúrstefnulega veranlega tækni. Það má jafnvel aðlaga gamaldags 

tækni að nýjum hugmyndum og útkomum. Í háskólanaum í Auckland á Nýja Sjálandi 

hefur hópur vísindamanna aðlagað einfaldan og ódýran gúmmí rafal til að nota í skópar til 

þess að virkja orku útfrá göngu í skónum. Yfir ákveðin tíma safnast orkan frá göngunni 

upp í orkuvött, orka sem nægir til hlaða farsímann þinn.34 

 

 

 

 

 

 

                                                
33 Ucilia Wang, „The scientists harvesting energy from humans to power our wearables: An MIT lab has 

produced a device the size of a stamp that harvests energy from bending movements. 
Commercialising it could be a breakthrough for wearables“,  The Guardian, 4. Febrúar 2016 sótt af 
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/feb/04/harvesting-energy-humans-walking-
charge-wearables-bending-mit.  

34 Pailes-Friedman,Smart Textiles for designers: Inventing the future of fabrics, bls. 104. 

8. Teygjanlegt lithium-ion rafhklaða sem 
getur fjórfaldað stærð sína.Rafhlaðan getur 
haldið uppi virkni undir álagi í mörgum 
ólíkum áttum. 

9.  Batteríið er leiðandi skref í þróun fatnaðars 
sem notast við sólarorku vegna teygjan- og 
sveigjanleika. 

10.  Þetta skammtíma húðflúr eftir MC10 
hleðst sjálfkrafa frá hitabreytingum líkamans. 
Það getur til dæmis uppskorið nógu mikla orku 
til þess að hlaða læknisfræðileg hjálpartæki. 
Einnig safnað upplýsingum frá aðilanum til 
þess að hjálpa að upplýsa betur, hraðar og 
nákvæmari heilbrigðis ákvarðanir. 



 18 

 

2.2 Orkusöfnun 

Hugmyndin um að virkja orku frá mannslíkamanum hefur heillað rithöfunda 

vísindaskáldsagna um langa tíð. Ítarlegri og þróaðri nanotækni (e. nanotechnology) gæti 

gert þessa hugmynd að veruleika. Ákveðin tegund efna svokölluð thermoelectric efni geta 

breytt hita yfir í rafmagn sem er svo hægt að geyma í batteríi eða nota það strax til þess að 

hlaða ákveðin tæki.35 Vísindamenn frá fyrirtækinu Fujifilm hafa í samstarfi við 

iðntæknistofnun Japan (e: Japan’s National Institute of Advanced Industrial Science and 

Technology (AIST) ) þróað efni sem hefur einmitt þennan eiginleika og er mjög 

sveigjanlegt og sem hægt er að prenta á yfirborð textíls, eða á húð líkamans sem 

tímabundið húðflúr. Efnið nemur og safnar  rafmagni í gegnum hitabreytingar  og getur 

gert það á örskömmum tíma og niður í allt að eins stigs frost.Vísindamenn búast við  að 

geta gert fjöldan allan af  afbrigðum af þessu efni, gæti jafnvel verið notuð af sjúklingum 

til að hlaða þeirra eigin læknisfræðilegu hjálpartæki eða á föt til þess að hlaða hluti eins og 

síma.36 Piezo rafmagnsefni geta einmitt búið til rafstraum við þrýsting, við hreyfingu eða 

við titring.37 Nemendur við Bandaríska Háskólann í Sharjah í Sameinuðu Arabísku 

Furstadæmunum hafa einmitt verið að leita af stöðum þar sem mikið er um hávaða til þess 

að safna orku frá umhverfinu. Til dæmis íþróttaleikvanga, fótatak á gangstéttum og í 

mikilli umferðarteppu. Hugsunin á bak við þetta er að kanna  hvort að hljóðbylgjur, 

sérstaklega í háværu umhverfi geti búið til nógu mikinn þrýsting til þess að mynda 

nægilega straum til að hlaða tæki eins og til dæmis síma eða aðra hluti sem þú berð á þér. 

Annar hópur vísindamanna hefur einnig unnið að nýjum hugmyndum fyrir piezo rafrænu 

efnin. Það gæti til dæmis verið fatnaður sem hleður farsímann okkar um leið og tölum í 

hann eða hlustum á tónlist í honum, íþróttafatnað og skó sem býr til og safnar rafmagni um 

                                                
35 Jennifer Hicks, „New Fabric Generates Electricity Via Your Body Heat“, Forbes, 27. febrúar 2012, sótt af 

http://www.forbes.com/sites/jenniferhicks/2012/02/27/new-fabric-generates-electricity-via-your-body-
heat/#49b2da0f45f. 

36 Pailes-Friedman,Smart Textiles for designers: Inventing the future of fabrics, bls. 105. 

37 Ivan Amato, „Piezo: Tough Plastic With a Sensitive Side : Technology: A high-tech super-polymer is 
tough, clear, able to withstand harsh environments--and it can sing. Scientists believe it may one day 
harness the ocean's vast power.“, Los Angeles Times, 19. desember 1989, sótt af 
http://articles.latimes.com/1989-12-04/local/me-112_1_ocean-power. 
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leið og við æfum. Allar þessir hugmyndir eru í þróun og er ekki langt í að hægt sé að 

framkvæma þær.38 

Innbyggðar talstöðvar, kannski svona svipað og við höfum séð í vísinda bíómyndum  

(e. Sci-fi movie) gætu jafnvel orðið að raunveruleika í nálægri framtíð. Sér í lagi með 

uppfinningunni af sveigjanlegu efnisloftneti. Finnska fyrirtækið Patrí hefur hannað 

klæðanlegt loftnet en það getur ekki eingöngu stjórnað orkuþörf heldur líka virkjað og 

geymt orku og gögn og sent samskiptaboð um gervihnött með GPS staðsetningu á 

viðkomandi sem ber loftnetið. Á einhverjum tímapunkti verður einnig hægt að fá símtöl í 

gegnum efnið. Bara svona eins og kafteinn Kirk úr Star Trek myndunum þá munt þú geta 

bankað tvisvar í fatnaðinn þinn til að svara símtalinu. Í augnablikinu getur loftnetið 

eingöngu sent boð með því að nota Cospas-Sarsat leitartæki sem er notað á alþjóðavísu í 

gegnum gervihnött. Útivistarfólk sem er á strjálbýlum svæðum eru yfirleitt með 

neyðarsendi en hann getur vissulega tapast ef hann dettur úr vasa viðkomandi eða ef 

einhver verður viðskila við hópinn sem hann er í.  Þessi tegund af loftneti gæti hinsvegar 

verið saumuð inn í útivistarfatnað sem gerir möguleikann á björgun mun meiri ef eitthvað 

kemur upp á. Þessi tæknitextíll er kallaður „Search-And-Rescue“.39 

 

2.2 Möguleikar á Íslandi?  

Textíll sem gæti bjargað mannslífum er að mínu mati eitthvað sem gæti komið til þess að 

virka vel á Íslandi. Ferðamenn, göngugarpar, rjúpnaskyttur og fleiri týnast reglulega hér á 

landi. Oft hefst þá gríðaleg leit að einstaklingnum sem kostar ótrúlegt fjármagn og mikinn 

mannskap. Hvað ef þessi snjalltextílsbót yrði saumuð í útivistarfatnað héðan í frá? Þannig 

ef maður sem týnist og er til dæmis ekki með síma á sér eða neitt sem gæti gefið frá sér 

skilaboð þá væri hægt að rekja hann upp vegna þess að þessi litla textílbót á jakkanum hans 

segir til um hvar hann er. Þetta gæti mögulega bjargað lífi. 

Gústaf Þór Másson hefur starfað sem sjálfboðaliði hjá Björgunarsveitinni í rúmlega fimm 

ár. Hann hefur tekið þátt í fjölda leitum af fólki sem týnst hefur á Íslandi. Hugmyndin um 

þessa textílbót vakti athygli hans og hann varð hrifinn af hugmyndinni: 

                                                
38 „Dead battery? Charge it with your clothes“,The Conversation: Academic rigour, journalistic flair, 11. 

júní 2014, sótt af http://theconversation.com/dead-battery-charge-it-with-your-clothes-26097. 
39 Pailes-Friedman, Smart Textiles for designers: Inventing the future of fabrics, bls.105. 
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Ég held að þetta myndi hjálpa okkur í Björgunarsveitinni mjög mikið. Sérstaklega 
ef aðilinn er ekki með síma á sér. Þetta myndi auðvelda okkur að staðsetja 
manninn nákvæmlega. Það er til í dag svona flaga sem er sett í buxur eða jakka til 
þess að finna fólk í snjóflóði en það er hinsvegar ekki með GPS og þá þarf sérstakt 
tæki til þess að finna þessa flögur og það eru einungis til 2 eða 3 þannig á Íslandi.40 

 

Ef bótin kæmi til með að vera saumuð í allan útivistarfatnað og aðili myndi 

týnast kæmi hún til með að geta staðsett manninn nákvæmlega með GPS og því 

hægt að vita nákvæma staðsetningu og björgunarsveitin gæti undirbúið sig betur, 

það er, vitað hvernig aðstæður maðurinn er staddur í, hvort hann sé í miklum 

bratta eða í klettabelti, miklum klaka og framvegis. ,,Þetta myndi klárlega koma 

sér mjög vel en það er ekki þar með sagt að fólk myndi endilega nota þetta.” 

Segir Gústi.41 

Eins og er er ekki mikið að finna af snjalltextíl hérlendis á markaði en íslenska 

fyrirtækið Össur er líklega það fyrirtæki sem hefur komist hvað lengst með þróun á 

einhverskonar tæknitextíl hér á landi. Helga Rún Pálsdóttir er yfir textílhönnuður í 

slitgigtarteyminu og stjórnar prótótýpu saumastofunni hjá Össur. Hún er menntaður 

klæðskerameistari, fatahönnuður, hattahönnuður og búningahönnuður svo eitthvað sé 

nefnt. Helga ræddi við mig um snjalltextílinn og almennar kröfur sem eru gerðar til 

fyrirtækja sem vilja þróa vörur sínar áfram hér á landi. Samkvæmt Helgu er snjalltextíllinn 

sem kominn er á markað oftast notaður í einhverskonar tískuflíkur. Það eru ástæður fyrir 

því að mjög mikið af þessum efnum fara oft í tískufatnaðinn því það er erfiðara að koma 

þeim inn í heilbrigðisfatnað eða heilbrigðisnot. Samkvæmt Helgu: 

Það er mun erfiðara að getað notað allt á líkamann í heilbrigðisvöru, við erum 
vísindafyrirtæki og þufum þá að sýna test og sönnun að allt virki á líkamann 
og skaði ekki, þetta ferli getur tekið allt að eitt til þrjú ár. Það eru miklar kröfur 
gerðar til okkar og reglur sem við þurfum að fylgja en við þurfum að fá leyfi 
frá Landlækni til að sanna að varan þjóni einhverjum tilgangi. Í 
tískubransanum er það ekki málið og þess vegna fara oft þessar framsæknu 
hugmyndir oft fyrst inn í tískubransann sem er synd líka. En svo er aftur á móti 
krafan í dag í okkar geira (heilbrigðisgeiranum) og hjá fleirum að nota 
náttúruleg efni en þau hreinlega hafa ekki sömu eiginleika og sum gervi- og 
tæknilegu efnin, þau eru þá ekki sveppasýkingarfrí, hafa ekki kælandi áhrif og 

                                                
40 Viðtal 1, Viðtalið tekið við Gústaf Þór Másson, sjálfboðaliði hjá Björgunarsveitinni. Viðtal tekið af 
Hönnu Margréti Arnardóttur þann 19. Nóvember 2016. 
41 Viðtal 1. 
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hafa oft ekki þjöppunar áhrif en sum gera það reyndar en þau eru einfaldlega 
ekki nógu slitsterk. Við erum til dæmis komin með fót með sílikonhulstur með 
aloavera inn í og piparmintu sem er græðandi, nærandi, kælandi og 
sótthreinsandi. Önnur spurning sem við höfum verið að fá er hversu mikið vatn 
var notað við framleiðslu vörunnar. Við þurfum að fara að skrá það. Þetta er 
spurning sem fyrirtæki á borð við Össur  og fleiri þurfa að geta svarað.42 
 

Náttúrulegu efnin eru oft mun dýrari í framleiðslu en gervi efnin sem er mjög sorglegt. Ef 

við tökum bómul sem dæmi þá telst líka með framleiðslan á akrinum, hversu mikið vatn 

fór í það? Það er litið á allt ferlið frá upphafi. Þau hjá Össuri þróa sum efnin sjálf en þá er 

það mjög dýrt og í massa framleiðslu þá eru það ekki þessi hefðbundnu efni sem þau nota 

og ekki allt til á lager og þá getur það oft verið meiri áhætta með framleiðslu vörunnar að 

hafa sitt eigið efni, þess vegna er betra í raun að velja efni sem Össur vill nota og líma þau 

saman sjálf t.d. með netalími eða svampi og búa til sín eigin virkni þannig því þá erum við 

alltaf á markaði og við erum samt með okkar eigin virkni. Helga hafði meðal annars þetta 

að segja um klæðanlegu tæknina: 

Mér finnst þessi klæðanlega tækni æðislega spennandi og rosalega skemmtilegt að 
fylgjast með þessu. Ég held að við eigum eftir að sjá mun meira af því, bæði í 
tískufatnaði og heilbrigðisgeiranum. En eins og alltaf er þetta pínu bóla fyrst, fólk 
finnst þetta sniðugt og vill vera í þessu en svo held ég að þetta muni festast meira 
bara í „functioninu“. Okkur mannfólkinu finnst allt svona svo spennandi fyrst en 
svo mun þetta líklega lifa af lengur þar sem „functionið“ er mest og þörfin. Þar að 
segja þau muna aldrei koma til með að ná nema smá tískusölu eða verða aldrei 
langlift á markaðinum því að margt af þessu eru frábærar hugmyndir en einhverjir 
aðrir eiginleikar sem eyðileggja fyrir því að þetta muni ná svona miklum 
vinsældum. Til dæmis, það yrði erfiðara að þrífa flíkina, erfitt að þrífa flík sem er 
hlaðin rafmagnsvírum. En við erum bara rétt að byrja, textílþróunin og hraðinn er 
svo gríðalega mikill. Á hálfsárs fresti kemur eitthvað sem er brautryðjandi á 
markaðinn og það er æðislegt að lifa á þessum tímum. Ég sé möguleika fyrir þetta 
á Íslandi en þessi fatnaður mun líklega koma til að vera hrikalega dýr.43 

 

 

 

                                                
42 Viðtal 2, viðtalið tekið við Helgu Rún Pálsdóttur yfirtextílhönnuð hjá Össuri. Viðtal tekið af Hönnu 
Margréti Arnardóttur þann 15. nóvember 2016. 
43 Viðtal 2. 
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Niðurlag 

Snjallefni eru semsagt tæknivæddur textíll sem býður upp á fjöldbreytta eignleika. Hann er 

frábrugðinn venjulegum efnum sem þýðir að hann getur gert ýmsa hluti sem hefðbundin 

efni geta ekki. Líkaminn okkar er samskiptatæki og snjalltextíllinn hefur þann eiginleika að 

taka á móti upplýsingum frá líkamanum okkar og í umhverfinu utan hans. Snjallefnin gera 

það að verkum að spennandi vörur og vörutegundir hafa orðið til og eru nú þegar komnar á 

almennan markað. Til dæmis föt sem hita líkamann þegar okkur verður kalt, umbreytast, 

geta skynjað sjúkdóma, föt sem skipta um lit svo eitthvað sé nefnt.  

Klæðanleg tækni hefur bæði kosti og galla. Hún getur verið skemmtileg, fjölbreytt og 

umhverfisvæn. Þessar flíkur tækju eflaust lengri tíma í framleiðslu því þær eru líklega 

örlítið flóknari heldur en hefðbundinn fatnaður. Í framtíðinni gæti þetta verið andstæðan 

við einnota fatakúltúr, en þá er átt við það að nota fötin sín bara einu sinni og aldrei aftur. 

Flíkin gæti einfaldlega breyst og myndi þá koma til með að gegna fleiri hlutverkum. Ef 

fólk grennist og fitnar til skiptis þarf oft að kaupa mismunandi stærðir því væri það frábær 

nýjung ef stillanleg föt kæmu á markaðinn. Eflaust myndu mjög margir, bæði konur og 

karlar fjárfesta í slíkri flík. Aftur á móti spila allir þættir inn í, eflaust væri þetta góð leið til 

þess að minnka fjöldaframleiðslu en varan sem kemur í staðinn væri  þá líklega dýrari og 

ekki hafa allir efni á því að kaupa sér dýrar flíkur. Klæðanlega tæknin gæti svo komið til 

með að bjarga mannslífum ef hún yrði notuð en aftur á móti vitum við ekki hvort tæknin 

hafi skaðleg áhrif til lengri tíma litið, sérstaklega þegar hún er nálægt líkamanum og sendir 

frá sér bylgjur. Að mínu mati eru þessar framsæknu hugmyndir mjög áhugaverðar en vert 

er að hafa í huga að þegar tækni og textíll renna saman í eitt að þá er mögulega einhver 

þáttur sem breytist í ferli fatnaðar á heimilinu, það er hlutir sem auðvelt er að gera með 

hefðbundinn fatnað gæti komið til með að vera erfiðari eins og til dæmis bara að þvo 

flíkina sérstaklega ef hún er stútfull af vírum. 

Ég trúi því að snjalltextíllinn verði hluti af flíkum framtíðarinnar. Snjalltextílinn er 

hægt að nýta á svo marga vegu bæði í listrænu formi og hversdags lífi fólks. Þegar það 

kemur að list eða listaverkum finnst mér persónulega reynsla áhorfenda skipta miklu máli, 

það er hvernig aðilinn upplifir listaverkið. Tæknitextíllinn býður upp á fjölbreyttar leiðir. 

Snjalltextíllinn gerir það að verkum að áhorfandinn upplifir flíkur eða aðra hluti á allt 

annan máta t.d. sjá umbreytingu á flík, efni eða flík sem skiptir um lit eftir því hvernig sá 
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sem klæðist henni líður það er að segja fyrir hverja tilfinningu sem líkaminn sendir frá sér 

breytist liturinn. Þegar það kemur að hversdags lífi fólks er það virkni fatnaðar sem skiptir 

þá miklu máli.  

Að mínu mati eru hönnuðir og verksmiðjur í dag of upptekin við það að hugsa um næstu 

árstíð en það sem þeir ættu í raun og veru að að hugsa um er næsta öld, hvernig þeir geta 

betrumbætt sig og leyst úr stóru vandamálum heimsins. Snjalltextíllinn getur leikið þar 

stórt hlutverk og ég trúi því að í framtíðinni mun annar hver maður koma til með eiga 

einhverskonar snjallflík. 
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