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Inngangur 
 

Tíska, eins og öll list, þjónar sem tilbreytni frá annars tilbreytingarlausu lífi. Tíska 

sem er að hluta til fantasía og rómantík, breytti Díönu prinsessu, Jackie Kennedy og 

Elton John í hetjur. Tíska er ein af nautnum lífsins og þeir sem hafa tíma og peninga 

hafa fengið að njóta hennar, en á síðustu árum er samt breyting að verða á þessu. Fyrir 

tískuhönnuðum er fatahönnun listrænt tjáningarform ásamt því að vera spennandi og 

óútreiknanlegt viðskiptaferli.  

Ég ætla í þessari ritgerð að fjalla um afritun á tísku annars vegar og samvinnu 

milli hátískuhönnuða og tískuvöruverslanna (á borð við H&M og Topshop) hins 

vegar. Þá ætla ég að gera samanburð á þessum viðfangsefnum og jafnframt að skoða 

kosti og galla þeirra. Spurningin sem ég ætla að svara og velta fyrir mér er: Afhverju 

vinna hátískuhönnuðir með tískuvöruverslunum? 

Tíska, eða fatahönnun hefur ætíð einkennst af ýkjum. Ef við förum aftur í 

tímann var það aðeins sjálfsagt að konur klæddust lífstykkjum sem fóru illa með 

rifbein þeirra og öndunarveg, af því það var í tísku. Ýkjur nútíma tísku einkennast 

ekki endilega lengur af líkamlegum þjáningum heldur af græðgi. Stuldur, afritun, 

barnaþrælkun og sú staðreynd að tískuhönnuðir hafa tekið upp á því að vinna með 

tískuvöruverslunum, sem áður stálu eða afrituðu hönnun þeirra, virðist einkennast af 

græðgi eða mögulega málamiðlun. Fórn af ýmsu tagi til ná sem lengst. Í námi mínu í 

fatahönnun við Listaháskóla Íslands, fór ég að hafa áhuga á að skoða nánar afritun 

flíka og samstarfið á milli hönnuða og tískuvöruverslanna - á þann hátt að ég velti 

fyrir mér mínu eigin siðferði; hversu langt er ég tilbúin að ganga til að ná árangri og 

hvað felst nákvæmlega í þessum viðskiptaferlum. Ég hef verið tíður gestur 

bloggsíðunni Fashionista,1 sem er virtur fjölmiðill á meðan tískubloggara og fjallar oft 

um afritun og stuld á tísku, samstarf hönnuða og tískuvöruverslanna ásamt 

umfjöllunar á tísku almennt. Fashionista vakti mig til umhugsunar um þessi 

viðfangsefni og hver munurinn er þar á milli ásamt kostum og göllum.  

Á heimasíðunni eru nokkrum sinnum í mánuði birtar myndir af tískuhönnun 

og afrituninni hlið við hlið og skrifað um líkindin þar á milli, en jafnframt um hvað 

afritunin er slæm og ófullnægjandi. Á síðunni er aftur á móti fagnað alls konar 

samstarfi milli tískuvöruverslanna og hátískuhönnuða. 

                                                
1 Fashionista. Vefslóð: www.fashionista.com. Sótt 7. janúar 2010. 
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Mér finnst ekkert óvenjulegt við það að eiga nokkrar flíkur í fataskápnum sem 

eru í raun afritun af hönnun sem hefur farið niður tískupallana; föt framleidd úr  

ódýrara efni og kosta mig þar af leiðandi aðeins nokkra þúsundkalla í 

tískuvöruverslunni H&M. Í hvert skipti sem ég fer erlendis er það ætíð fyrst á 

verklistanum að fara í H&M og fylla fataskápinn af því sem er í tísku. Því ef maður 

ætlar að kallast fata- eða tískuhönnuður þarf maður að vera ákveðin fyrirmynd fyrir 

aðra sem ekki eru eins meðvitaðir um tísku. Sem fátækur námsmaður er þeirri mynd 

náð með þessum hætti.  

En eru þessar verslanir á við H&M og Topshop góðar eða vondar fyrir 

tískubransann? Það góða er að tískan er færð nær fólkinu sem aldrei hefði getað 

ímyndað sér að geta keypt flík af tískupallinum en fær nú tækifæri á að ganga í flík 

sem er nánast eins, bara ódýrari. Fjölgun verslanna sem sérhæfa sig í afritun hefur 

leitt af sér meiri tískumeðvitund meðal almennings. Með auknu samstarfi hönnuða og 

tískuvöruverslanna lærir venjulegt fólk nú nöfn hönnuða og fyllist jafnvel aðdáun á 

þeim. Þetta kann hver tískuhönnuður í raun vel að meta, þ.e. að vera þekktari um heim 

allan, með þeirri litlu fórn að hanna flíkur með tískuvöruverslunum og framleiða í 

ódýrari stíl og fjármagna jafnvel þar með eigin tískusýningar með þeim, og mögulega 

að sýna á betri stöðum, betri tímum og fá þar af leiðandi meiri athygli. Það kann samt  

að þykja undarlegt af tískuhönnuði að taka upp á því að vinna með þeim, sem áður 

kallaðist óvinur, og fjöldaframleiðir það sem ekki ætti að fjöldaframleiða - hátísku. 

Hvort það er rétt eða rangt er umhugsunarefni og spurningin er, afhverju? 

 

Tískuafritun 
 

Tískuafritun hefur verið liðin allt frá upphafi tískunnar. Coco Chanel sagði eitt sinn að 

afritun væri fórn velgengninnar („Being copied is the ransom of success”) Hún hló að 

fólkinu sem fór í gegnum ruslið hennar, leitandi af efnaprufum og brosti til kvenna 

sem gengu í drögtum sem litu eins út og hennar fræga tweed dragt. En hún þoldi aftur 

á móti ekki beinan stuld af hennar hönnun og árið 1930 kærði hún ásamt Madeleine 

Vionnet, Suzanne Laneil fyrir tískustuld þegar Suzanne var tekin með 48 töskur sem 
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litu nánast eins út og hönnun Chanel og Vionnet, bara eftirlíking. Kærunni var fylgt 

eftir á sama hátt og rithöfundar og einkaréttshafar myndu fara að sínum málum. 2 

Tískuafritun lýsir sér sem einhvers konar ljósriti af upprunalegu hönnuninni. 

Stærstu tískuverslunarkeðjur heims; sænska H&M, spænska Zara, breska Topshop og 

bandaríska Forever 21 lifa allar góðu lífi á þessari iðju. Þær senda útsendara sína á 

tískuvikur um allan heim og á tískusýningunum sjálfum byrja útsendaranir að skissa 

upp bestu flíkurnar. Svo halda þeir áfram að skissa í lestinni eða í flugvélinni á 

leiðinni heim og senda teikningarnar svo beint í framleiðslu. Þar með eru komnar 

flíkur; mjög líkar því sem séð var á tískupöllunum, í verslanir, aðeins í ódýrara efni og 

því mun ódýrari en upprunalega hönnunin. Hönnunin sjálf kemst svo ekki í verslanir 

fyrr en mánuðum á eftir eftirlíkingunni og þá verður jafnvel ekki eins mikil eftirspurn 

eftir flíkinni, því þá er hönnunin jafnvel talin gömul frétt.3 Erfitt er að verjast þessu 

fyrirbæri og ekki er hægt að meina útsendurum aðgang að tískusýningunum, því 

klukkustundum eftir sýninguna eru komnar ljósmyndir af hverri einustu flík á 

Internetið og þar með er ennþá auðveldara að rannsaka hverja einustu flík, sjá hver er 

auðveldust í framleiðslu. Því spilar Internetið stóra rullu í þessu afritunarfyrirbæri, rétt 

eins og í svo mörgum öðrum listgreinum, s.s. kvikmyndum eða tónlist. Það er 

ómögulegt að meina fólki aðgang að tísku því tískan gengur út á vitneskju. 

Tískumeðvitaðar, en annars venjulegar manneskjur. leitast eftir afrituninni til að 

eignast hönnunina, þó hún sé í raun eftirlíking. Afritun er orðin daglegur hlutur og 

jafnvel viðurkenndur hlutur í tískunni í dag. Ef til vill telur hönnuður sig góðan ef 

hann er afritaður og hefur ef til vill áhrif á tískuheiminn því hann kemur sinni hönnun 

í framleiðslu þó hann fái ekki beinar tekjur af sölu.  

Hátískuhönnuðir hafa samt sem áður átt í basli við tískuvöruverslanir útaf 

afritun og hafa sumir jafnvel kært verslanirnar. Sem dæmi kærði tískuhúsið Chloé, 

Topshop fyrir afritun á kjól sem Chloé hafði hannað sem kallaðist Sea Cruise kjóllinn. 

Útgáfa Topshop af kjólnum er nánast alveg eins, eins og sést á meðfylgjandi myndum 

(bls.7), og seldist sú útgáfa á aðeins 35 dollara (um 4000 ísl. kr.) á meðan upprunalega 

útgáfa, hönnun Chloé, seldist á 185 dollara (23.000 ísl. kr.) Að lokum samþykkti 

Topshop að borga Chloé 12.000 dollara (eina og hálfa milljón íslenskra króna) í 

skaðabætur ásamt lagakostnaði. Einnig voru 1000 eintök af kjólnum tekin úr sölu. 

                                                
2 Vefslóð: http://www.latimes.com/news/printedition/asection/la-oe-dilberto10oct10,0,5403064.story 
Sótt 7. janúar 2010. 
3 Vefslóð: http://articles.latimes.com/2007/oct/10/news/oe-dilberto10 Sótt 22. nóvember 2009. 
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Herra Philip Green, mikill viðskiptamaður frá Bretlandi og eigandi Topshop sagði 

New York Times að hann hafi ákveðið að borga Chloé, en gaf ekkert útá hvort þetta 

hafi verið afritun eða ekki. Hann taldi auðveldara að borga og halda áfram starfi sínu.4 

Þetta er aðeins eitt af 

mörgum dæmum þar sem 

tískuvöruverslanir velja að 

borga hönnuðum og halda 

áfram sinni iðju. 

 Gagnrýni við afritun 

má finna allstaðar í 

tískuheiminum, en 

bloggsíðan Fashionista segir 

frá því á bloggi sínu að 

fæstir hafa efni á upprunalegu hönnuninni, sem kostar jafnvel 1000 dollara (um 130 

þús. ísl. kr.) En í stað þess að kaupa afritun, spyr bloggarinn sig, afhverju ekki að dást 

af upprunalegu hönnuninni og heiðra því vinnu hönnuðarins með því að kaupa ekki 

fjöldaframleiddu afritunina? Fólk hefur mismunandi skoðanir á fjöldaframleiðslu en 

bloggsíðan segir frá því að það sé nokkuð furðulegt þegar Topshop gengur svo langt 

afrita hönnuð sem þeir fjárfesta í, eins og t.d., Christopher Kane. Topshop fjárfestir í 

tískuhúsi Kane og sér verslunarkeðjan um að finna stað fyrir tískusýningar fyrir hann 

og fjármagna þær einnig. Kane var  þar að auki fenginn til þess að hanna sína eigin 

línu fyrir verslunina. Sem fjárfestir, hagnast Topshop á velgengni Christopher Kane 

og tekur það því mikla áhættu með því að afrita hans hönnun. Hann gæti slitið 

samstarfi við tískuvöruverslunina og þá myndi Topshop tapa mun meira á því heldur 

en sölu kjólanna. Auðveldara hefði verið að fá Kane til að hanna eitthvað líkt því sem 

þeir vildu afrita og halda sér fjárhagslega öruggum. En að hluta til er þetta einhvers 

konar kúgun þar sem Christopher Kane gæti ekki haldið eins stórar tískusýningar og 

framleitt á eins stórum skala ef ekki væri fyrir Topshop. Þannig lætur Kane sig ef til 

vill bara hafa það og báðir aðilar halda áfram að græða.5  

 

                                                
4 Vefslóð: http://www.fashionising.com/forums/t--Topshop-sued-by-Chloe-1489-1.html Sótt 12. 
desember 2009. 
5 Vefslóð: http://fashionista.com/cgi-bin/mt/mt-
search.cgi?IncludeBlogs=6&search=copyright&limit=20&offset=20 Sótt 12. desember 2009. 

Vinstri: Chloé. Hægri: Topshop. 
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Meðfylgjandi myndir hér að neðan er klassískt dæmi um tískuafritun. Hægri 

myndin er úr vorlínu Christopher Kane fyrir árið 2009. Þetta er frumleg hönnun, úr 

100% silki og liturinn er ferskur.6 Hálfhringir sem minna á hörpudiska voru áberandi í 

flestum flíkunum í línunni og 

greinilega í kjólnum á myndinni. 

Afritun Topshop, á myndinni til 

vinstri, er skýr vísun í hönnun Kane 

en tilfærð í tiltölulega klassískt 

kjólasnið sem auðvelt er að framleiða. 

Litnum er breytt og efninu einnig. 

Topshop afrituðu ekki aðeins einn kjól 

úr línu Kane heldur nokkrar 

mismunandi flíkur svo það færi 

örugglega ekki framhjá neinum að í tísku væri að vera í kjól með hálfhringjum að 

einhverju tagi. Topshop kjólarnir voru seldir fyrir um 135 dollara (um 17.000 ísl. kr.) 

en Christopher Kane kjólarnir seldust fyrir um 4000 dollara (500 þús. ísl. kr.) og fóru 

allt upp í 7000 dollara (870 þús. ísl. kr.) 

 

Dæmi: Zara 
 

Zara, sem er nú stærsta verslunarkeðja Inditex Group, var stofnað af 

spænskættuðum manni að nafni Ortega árið 1975. Ortega er maður sem lauk 

aðeins grunnskólaprófi en var í 8. sæti á lista Forbes fyrir árið 2008 yfir 

ríkustu menn heims. Hann er sonur iðnaðarmanns og saumaði náttkjóla og 

nærföt í stofunni á heimili sínu áður en hann stofnaði sína fyrstu verslun. Hann 

byrjaði að færa út kvíarnar árið 1988 þegar hann stofnaði aðra verslun í 

Portúgal en Zara hefur nú 4000 verslanir víðs vegar um heiminn í 70 löndum 

og velti til að mynda 9.4 billjónum evra árið 2007. Í upprunalandi 

fyrirtækisins, Spáni, eru 519 Zara verslanir, langflest allra landa.7 Fyrirtækið 

er skólabókardæmi um verslun sem reiknar velgengni sína í vikum en ekki 

                                                
6 Vefslóð: http://www.style.com/fashionshows/review/S2009RTW-CKANE Sótt 7. janúar 2010. 
7 Vefslóð: http://en.wikipedia.org/wiki/Zara_(clothing). Sótt 12. desember 2009. 

Vinstri: Topshop. Hægri: Christopher Kane. 
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mánuðum og getur ný Zara flík verið hönnuð og færð í verslun á aðeins 15 

dögum.8  

Sem dæmi um hvernig ferli Zara virkar þá gifti spænski krónprinsinn 

sig árið 2003 og verðandi eiginkona hans klæddist hvítri dragt á 

brúðkaupsdaginn. Á aðeins nokkrum vikum fóru hundruðir evrópskra kvenna 

að klæðast mjög líkri afritun af dragtinni þökk sé Zara. Það sem einkennir Zara 

er að fyrirtækið fylgist með hvað er að seljast og framleiðir eftir því og því er 

oft hægt að sjá mikil líkindi í Zara flíkum og því sem sést á tískupöllunum. 

Um er að ræða sömu eða svipaða hönnun, ódýrara efni og því mun ódýrara í 

sölu í verslunum en nokkur hátískuhönnuður getur látið frá sér.9  

Á hverju ári setur Zara 11 þúsund ólíkar flíkur á markaðinn á meðan 

Gap, bandarískt fyrirtæki, framleiðir aðeins 2000 til 4000 flíkur.10 

 

Afritun á íslenskri hönnun 

 
Íslensk hönnun hefur á síðustu árum látið á sér bera á alþjóðamarkaði. Má þar nefna 

t.d. Nikita, sem sérhæfir sig í götutísku og vetrarfatnaði fyrir konur11, E-Label, sem 

leggur áherslu á þægilegan tískufatnað12 og Vík Prjónsdóttir, sem nota íslenska ull frá 

prjónaverksmiðjunni Víkurprjón í hönnun og framleiðslu á t.d. skegghúfum sem fyrst 

komu á markað árið 2005. 

Um er að ræða húfur, sem 

líkjast lambúshettum með 

prjónað yfirvaraskegg. 

Húfurnar hafa verið 

vinsælar og eru seldar á 

Íslandi og á erlendum 

markaði, m.a. í verslunni Scandinavian Grace í New York. Í janúar 2010 birti 

Morgunblaðið frétt á heimasíðu sinni um að húfurnar hafi verið afritaðar af 

bandarískum aðilum sem nú hafa stofnað verslun, Beardhead. Afritunin er ekki úr 

                                                
8 Vefslóð: http://hbswk.hbs.edu/archive/4652.html Sótt 22. nóvember 2009. 
9 Vefsíða: http://hbswk.hbs.edu/archive/4652.html Sótt 22. nóvember 2009. 
10 Vefsíða: http://www.guardian.co.uk/business/2008/aug/17/retail2 Sótt: 22. nóvember 2009. 
11 Vefsíða: http://www.nikitaclothing.com/about Sótt 13. janúar 2010. 
12 Vefsíða: http://shopelabel.com/index.php?option=com_about&Itemid=30 Sótt 13. janúar 2010. 

Vinstri: Vík Prjónsdóttir. Vinstri: Beardhead. 
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íslenskri ull eins og hönnun Víkur Prjónsdóttur heldur úr 70% akrýlefni og þar af 

leiðandi mun ódýrari í sölu og kostar aðeins 30 dollara (um 4000 ísl. kr.) í netverslun 

Beardhead.13 Í fréttinni kom ekkert fram um hvort hönnunarfyrirtækið ætlaði að kæra 

en talmenn fyrirtækisins hvöttu fólk til að vekja athygli á miðlum Beardhead um að 

afritun, eða eftirlíkingu væri að ræða.14 

 

Samvinna hátískuhönnuða og tískuvöruverslanna 
 

Samstarf hátískuhönnuða og tískuvöruverslanna hefur undið upp á sig síðustu 10 ár. 

Fyrsta þekkta dæmið er þegar tískuverslunin H&M vann með Karl Lagerfeld að 

ódýrari línu. Fólk beið í löngum röðum áður en að verslunin opnaði og nýtt æði var 

fundið upp. Lagerfeld hafði gert allt í tískuheiminum sem hægt var að gera, og með 

þessu varð hann þekktari á meðal millistéttarfólks, en hann virtist ekki hafa neinar 

áhyggjur af því að nafnið hans yrði með nokkru móti ódýrara eða óvirðuglegra. 

  Á bandarískum markaði gerðist sambærilegt þegar hönnuðurinn Isaac Mizrahi 

vann með verslunarkeðjunni Target og gaf út ódýrari línu. Tekjur af sölu línunnar 

námu 300 milljónum dollara (37.2 milljarðar ísl. króna). Ástæða hans var skiljanlegri 

en Lagerfelds þar sem hann hafði áður orðið gjaldþrota og þurfti því að fara aðra leið 

til að styrkja núverandi tískulínu sína. Target lína Mizrahi varð svo vinsæl að 

hönnuðurinn náði sér aftur á flug í hátískunni og sendir nú frá sér tvær línur á ári eins 

og hver annar hátískuhönnuður. 

 Í kjölfar samstarfs þessara tveggja hönnuða við tískuvöruverslanir, hófu fleiri 

tískuvöruverslanir og hátískuhönnuðir að vinna saman. H&M vinnur nú með að 

minnsta kosti einum hönnuði á ári og hefur áður hannað með hönnuðum úr öllum 

áttum, t.d. japanska Rei Kawakubo, Victor & Rolf, Roberto Cavalli, skóhönnuðinum 

Jimmy Choo og nú síðast hinni frönsku Sonia Rykiel. Fleiri fyrirtæki slógust í hópinn 

og nú hannar Vera Wang fyrir verslunina Kohl’s og Jil Sander hannaði línu fyrir 

Uniqlo, sem oft er kallað hið japanska H&M. Því virðist sem allur tískuheimurinn 

hafi tekið þessari samstarfshugmynd fagnandi þar sem báðir aðilar græða.  

Samstarfið felst í því, þegar öllu er á botninn hvolft, að hönnuður eða 

tískuvöruverslun leitast við að vinna með hvoru öðru. Hátískuhönnuðurinn vinnur 
                                                
13 Vefsíða: www.beardhead.com Sótt 13. janúar 2010. 
14 Vefsíða: http://www.mbl.is/mm/frettir/forsida/2010/01/13/islensku_skegghufunni_stolid/ Sótt 13. 
janúar 2010. 
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með hönnuðum tískuvöruverslanna að línu sem er í anda hönnuðarins en er á sama 

tíma auðveldlega framleiðanleg og á endanum fær hönnuðurinn ákveðna prósentu af 

sölum og báðir aðilar græða ef vel er af staðið. En það er samt þekktara að 

tískuvöruverslanir leiti til hátískuhönnuða og fá hönnuðirnir jafnvel hundruðir 

milljóna Bandaríkjadala aðeins fyrir það að starfa með versluninni.  

 

Hvernig vinna hátískuhönnuðir 
 

Til að verða fatahönnuður, eða hátískuhönnuður þarf einstaklingur að vera vakandi 

fyrir breytingum í kringum hann og hafa þann hæfileika að geta spáð fyrir um tísku 

framtíðarinnar. Fyrsta skref hönnuðar er að sanka að sér upplýsingum og áhrifum úr 

ýmsum áttum. Þar sankar hönnuður að sér ljósmyndum, efnum, fer jafnvel á 

efnasýningar (tradeshows) og öðru sem gefur hugmynd að hvernig tilfinning, litir og 

snið fylgja komandi fatalínu. Sá innblástur er svo notaður í skissuvinnu og frá 

skissum eru þróuð snið sem saumuð eru í léreft, eða einhvers konar prufu af flíkinni. 

Léreftið er notað sem prufa til að athuga hvort sniðið sé að virka á mannslíkamann. Þá 

er oft módel boðað í mátun og breytingar gerðar í samræmi við líkama módelsins. Því 

næst er flíkin saumuð í raunverulega efnið sem nota á, sem oftast eru gæðaefni eða 

áhugaverð að gerð að einhverju leyti og hafa jafnvel ekki sést áður. Í öllu 

hönnunarferlinu er mikið um stíliseringu, fagurfræði og tækni. Ekki allar flíkur eða 

jafnvel prufur komast í lokalínuna því mikilvægasta ferlið er jafnframt að velja bestu 

flíkurnar og hinar komast einfaldlega ekki með því þær eru annað hvort ekki nógu 

miklir sýningargripir eða eru ekki taldar líklegar til að seljast. 

 Þá er komið að tískusýningunni sem er vinsælasta og besta kynningin hvers 

hönnuðar. Þá bóka hönnuðir sér tíma á tískuvikum (sem kostar oftar en ekki háar 

fjárhæðir, sérstaklega á tískuvikunni í New York og í París) og sýna sínar flíkur með 

mikilli sýningu. Erfitt er að komast á þessar sýningar og eru áhorfendur að mestu leyti 

áhrifafólk úr tískuheiminum. Blaðamenn, bloggarar, frægt fólk, kaupendur og 

aðdáendur flykkjast á tískuvikurnar og fara jafnvel á þær allar, frá New York til 

London, frá London til Mílanó og frá Mílanó til síðustu tískuvikunnar sem er í París.15 

Mjög fljótt, og jafnvel daginn eftir tískusýninguna byrjar söluferlið. Það felst í því að 

hönnuðir sýna kaupendum flíkurnar af tískusýningunni og segja í hvaða litum og 

                                                
15 Vefslóð: http://en.wikipedia.org/wiki/Fashion_week Sótt 7. janúar 2010. 
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stærðum flíkin kemur í. Þetta ferli fer oftast fram í sýningarrýmum eða showrooms. 

Kaupendur, allstaðar að, panta flíkur og það eru þær sem á endanum fara í 

framleiðslu.16 

 

Ódýrari línur hátískuhönnuða 
 

Hátískuhönnuðir sem eiga tískuhús og eru þekktir um allan heim hafa margir fleiri 

fatalínur en aðeins eina. Áður en hugmyndin um samstarf hönnuða og 

tískuvöruverslanna kom til þá var algengt að hönnuðir hönnuðu ekki aðeins fyrir 

aðallínuna sína sem þeir sýndu á tískusýningum í París eða New York, heldur höfðu 

þeir margir aðra línu, sem þeir hanna fyrir á svipuðum tíma sem er töluvert ódýrari en 

aðallínan. Sem dæmi má nefna ódýrari línu bandaríska hönnuðarins Marc Jacobs sem 

kallast Marc by Marc Jacobs. Ódýrari línan hefur svipaðan tilgang og samstarfið 

gegnir í dag. Einfaldlega þann að fjármagna aðallínuna. Í ódýrari línunni eru seld föt 

sem eru auðveldari í framleiðslu og þar af leiðandi ódýrari í sölu, t.d. bolir sem hafa 

einhvers konar vísun í hönnuðinn. Ef hönnuður er ekki með ódýrari línu í boði er 

algengt að í aðallínunni séu flíkur sem fjármagna línuna. Flíkur sem, eins og áður var 

tekið fram eru skýr vísun í línuna eða hönnuðinn en eru ekki erfiðar í framleiðslu. 

Þessar flíkur eru kallaðar stable pieces eða stöðugar flíkur sem alltaf er auðvelt að 

selja, eins og t.d. bolir, sokkabuxur og sokkar. Kjólar úr línunni eru jafnvel 

framleiddir í hundruðum eintaka en bolirnir í þúsundum eintaka því mun líklegra er 

að fólk hafi efni á að kaupa bolinn. 

 

Dæmi: H&M 
 

Stofnandi H&M, Erling Persson stofnaði sína fyrstu verslun í heimabæ sínum 

Vasteras í Svíþjóð árið 1947 og þá hét hún aðeins Hennes – sem merkir hún á 

sænsku. Árið 1968 keypti Erling veiði- og skotfæraverslunina Mauritz 

Widforss og þá bættist nafnið Mauritz við Hennes og úr varð Hennes & 

Mauritz sem í dag er alltaf stytt sem H&M. En það var ekki fyrr en sonur 

Erling tók við stjórn, Stefan sem verslunin fór á flug um allan heim á sjöunda 

áratugnum. Í dag eru eignir Stefans metnar á 17.1 milljarð dollara á meðan 

                                                
16 Frances Harder. Fashion for profit. 2008. 
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eignir systur hans, Liselott, eru metnar á 2 milljarða dollara. Stefan varð 

forstjóri fyrirtækisins árið 1982 og síðan hann tók við stjórn hefur H&M vaxið 

í gríðarstóra verslunarkeðju með 1.800 verslanir í 35 löndum.17 Síðustu tvo 

áratugi hefur H&M vaxið um 20% á ári hverju og er því eina evrópska 

verslunarkeðjan sem hefur vaxið svona ört og á eins farsælan hátt.18 Fatalínur 

eru skapaðar af 100 hönnuðum sem starfa í sama rými og klæðskerar og 

kaupendur.  

Árið 2004 var H&M fyrsta verslunin til að vinna með hátískuhönnuði, 

Karl Lagerfeld, í hönnun á nýjum flíkum fyrir verslunina og voru þeir fyrsta 

fyrirtækið til að nota þessa markaðsetningu, til að vekja umtal og auglýsingar. 

Til samanburðar eyðir stórveldið Zara litlu púðri í markaðsetningu en á þess í 

stað verksmiðjur á Spáni sem framleiða mestan hlut fatnaðarins, sem er í raun 

ákveðin markaðsetning því evrópsk framleiðsla er oftast talin jákvæð og 

gæðamikil. H&M á engar verksmiðjur en vinnur með verksmiðjum um allan 

heim en að stærstum hluta í Asíu, sem getur vakið slæmt umtal um gæði. 

H&M bætir það upp með nýjum flíkum á hverjum einasta degi í verslanir sínar 

og a.m.k. samstarf með einum hönnuði á ári.19 Árið 2008 var velta H&M 

104.041 milljónir sænskra króna.20 

 

Samanburður 
 

Þessi tvö viðfangsefni; afritun og samstarf tískuvöruverslanna við hátískuhönnuði eru 

mjög ólík en tengjast vegna þess að hönnuðurinn á í hlut í báðum þessara tilvika. 

Afritun felst í beinu, eða óbeinu ljósriti af hátískuflík og því eru fyrirtæki á borð við 

hið bandaríska Forever 21 að notfæra sér góða hönnun og misnota hana með því að 

ljósrita hana, aðeins í ódýrari efni. Á skýrari hátt eru afritunin fólgin í því að tekin eru 

upp snið af hönnun sem hefur nýlega gengið niður tískupallana, henni er breytt 

lítillega til að ódýrara sé að framleiða hana, ódýrari efni eru notuð, ódýrari framleiðsla 

(t.d. ódýrt vinnuafl í Asíu) og svo eru flíkurnar settar í sölu í miklu magni með 

ódýrum verðmiða svo sem flestir hafi efni á flíkinni. 
                                                
17 Vefslóð: http://www.hm.com/us/abouthm__abouthm.nhtml Sótt 14. desember 2009. 
18 Vefslóð: http://www.ibscdc.org/Case_Studies/Strategy/Competitive%20Strategies/COM0144P.htm 
Sótt 14. desember 2009. 
19 Vefslóð: http://www.guardian.co.uk/business/2008/aug/17/retail2 Sótt: 22. nóvember 2009. 
20 Vefslóð: http://www.hm.com/us/abouthm__abouthm.nhtml Sótt 14. desember 2009. 
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Samstarfið felst aftur á móti í því að báðir aðilar græða beint. Rolf Erikson, 

fyrrverandi forstjóri H&M (Rolf vann hjá H&M í 23 ár og fór á eftirlaun í júlí 2009) 

sagði þetta um samstarf H&M og hönnuða: 

 

„Það hefur notið mikilla velgengni, að hluta til vegna þess að 

viðskiptavinir okkar kunna að meta hönnuðina en einnig vegna þess að 

hönnuðirnir sjálfir hafa náð til stærri markaðs – þess vegna er þetta 

hagkvæmt fyrir báða aðila. Fyrir okkur, sýnir þetta styrk í þeirri 

viðskiptahugmynd, að tíska og hönnun eru ekki spurning um verð. Við 

gerum tísku aðgengilega fyrir alla, og gefum viðskiptavininum 

upplifun sem styrkir H&M fyrirtækið.21“ 

 

Hátískuhönnuður fær þar af leiðandi reynslu í að vinna með stóru fyrirtæki sem er 

þekkt á alþjóðavísu, hannar oft með hönnunarteymi fyrirtækisins (t.d. hefur H&M 

stórt hönnunarteymi)22, fær mikla athygli fyrir það eitt að gera línu fyrir fyrirtækið og 

fær svo að lokum góða prósentu af sölum ásamt greiðslu fyrir það eitt að vinna með 

fyrirtækinu. Fyrirtækið græðir á virðuleika og orðspori hönnuðarins sem fellur vel í 

hinn almenna neytenda, fær betra orðspor fyrir það að vinna með hönnuði en ekki 

afrita og græðir einnig mestu prósentuna af sölu línunnar. 

Kostir samstarfsins virðast vera yfirdrifið fleiri en afritunarinnar. Samstarfið 

inniheldur einhvers konar málamiðlun þar sem siðleysi græðginnar ræður ekki ríkjum. 

Fyrirtækin sem afrita gætu jafnvel hugsað: Afhverju að vinna með hönnuðum þegar 

ég get bara afritað hönnun þeirra og komist upp með það? En ef það væri 

ákjósanlegast, myndi þá ekki t.d. H&M, sem er gríðarlega stór verslunarkeðja gera 

það? Það eru dæmi þar sem stórar raðir fólks hafa myndast fyrir opnun Forever 21 og 

Primark, þekkta afritunarkeðju í Bretlandi. En sú röð myndast aðeins einu sinni, við 

opnun nýrrar verslunar á nýju svæði. H&M nær að mynda raðir fólks oft á ári, og í 

hvert sinn sem ný lína kemur í verslanir eftir þekktan hönnuð. Því hafa H&M myndað 

nýja og gróðavænlegri leið sem getur gengið upp fyrir allan tískubransann, frá hátísku 
                                                
21 Vefslóð: 
http://www.hm.com/filearea/corporate/fileobjects/pdf/en/RM_DOWNLOAD_FACTSANDHISTORY_
FACTSABOUTHM_PDF_ENGLISH_US_1244543008247.pdf Sótt 14. desember 2009. 
22 Vefslóð: 
http://www.thenational.ae/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090926/MAGAZINE/709259962/1298/rss 
Sótt 14. desember 2009. 
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til tískuvöruverslanna. Þegar öllu er á botninn hvolft felst þetta í raun í siðferði. 

Styrkur vel menntaðra og hæfileikaríkra hönnuða er notaður til að hanna tísku fyrir 

fólk af öllum stéttum og tískan er færð til fólksins. Misnotkun er engin og vel 

menntað og hæfileikaríkt fólk starfar saman í öllum deildum tískubransans. 

Þó svo að samstarf hönnuða og tískuvöruverslanna sé jákvætt viðskiptalega og 

siðferðislega séð þá hefur afritun áhugaverðar hliðar heimspekilega séð. Kenningar 

franska heimspekingsins Jean Baudrillard um líkneski og eftirlíkingar má hugleiða í 

heimi tískunnar. Í grein sinni Framrás líkneskjanna segir Baudrillard frá því að saga 

Borgesar um kortagerð landmælingamanna keisaradæmisins sé í dag forsenda 

landsvæðisins. Ef við ætluðum að endurupplifa sögu Borgesar þá væri það í gegnum 

leifar kortanna, en ekki landsvæðisins.23 Líkja má þessari sögu ef til vill við afritun 

tísku. Á meðan upprunalega hönnun flíkar stendur og er jafnvel sögulegur sannleikur 

um frumleika flíkarinnar eru það eftirlíkingarnar, afritanirnar, sem standa eftir. Á 

götunum, þegar maður horfir í kringum sig þá standa afritanirnar eftir, sem flíkur sem 

hafa þróast með innblæstri frá upprunalegu hönnuninni. Eftir 100 ár munu mögulega 

30 einstaklingar eða söfn eiga upprunalegu flíkina, en eftirlíkingarnar standa á götum 

úti sem sönnun um að upprunalega flíkin hafi verið til staðar.  

Tweed dragt Coco Chanel hefur verið afrituð á hundruði eða þúsundi 

mismunandi vegu og þróast með tímanum sem innblástur fyrir aðra hönnuði sem voru 

jafnvel afritaðir. Að eignast raunverulega tweed dragt frá Chanel er óskhyggja eða 

jafnvel draumur en þær afritanir sem sjást um allan heim bera því vitni að dragtin hafi 

verið til. Því ber afritunin jafnvel vitni um að hönnuðurinn hafi haft áhrif á 

tískuheiminn. Coco Chanel er dáin, en flíkur hennar lifa sem einhvers konar sönnun 

um að hún hafi verið til. Þó svo að allar afritanirnar hafi ekki gefið Chanel betri 

viðskipti þá lifir hún jafnvel betur í minningu sem mikill hönnuður, vegna þess hve 

margar konur hafa fengið að upplifa hennar hönnun að einhverju leyti, þó svo að það 

hafi ekki verið hin upprunalega og sanna hönnunin.   

 

 

 

 
                                                
23 Jean Baudrillard. Frá eftirlíkingu til eyðimerkur. 2000. 
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Afritun og samvinna í öðrum skapandi greinum 
 

Tónlist og kvikmyndir eru dæmi um listsköpun sem hægt er að afrita. Þegar talað er 

um afritun á tónlist og kvikmyndum er þó oftast ekki talað um afritun heldur 

hagnýtingu hugverka án leyfis og greiðslu til höfundar. Þetta felst í því að manneskja 

dreifir efninu ólöglega og þá oftast á Internetinu. Önnur manneskja halar niður efninu 

og notar það án þess að borga krónu til listamannsins. Í dag er þetta, rétt eins og 

afritun á tísku eitthvað sem erfitt er að koma í veg fyrir. 

 Íslensk höfundarréttalög hvað varðar bókmenntir og listir felast í því að 

höfundur af sömdu máli í ræðu og riti, leiksviðsverki, tónsmíðum, myndlist, 

byggingarlist, kvikmyndum, ljósmyndalist, nytjalist og öðrum samsvarandi 

listgreinum, á hvern hátt og í hverju formi sem verkið birtist, á eignarrétt.24 Við þann 

tímapunkt að höfundarverkið er opinberað myndast höfundarréttur og varir allt líf 

höfundarins og helst í 70 ár eftir dauða viðkomandi.  Eftir að höfundarréttur rennur út 

má hver sem er nota höfundarverkið, innan vissra marka (til dæmis má aldrei falsa 

undirskriftir).25 

 Þrátt fyrir þessi skýru lög eru þau brotin ítrekað. Fatahönnun eða tíska er ekki 

sérstaklega tekin fram í þessum lögum en myndi líklegast teljast til annarra 

samsvarandi listgreina. Í flestum þessum greinum, ef rétturinn er brotinn er einnig 

erfitt að finna sökudólg. Þar hefur jafnvel tískuafritun betur að því leytinu til að 

fyrirtæki afrita hönnunina og því er hægt að finna sökudólginn, þó oftast sé lítið hægt 

að gera vegna afritunarinnar sjálfrar þar sem t.d. í Bandaríkjunum á þessi 

höfundarréttur ekki endilega við um hönnun fatahönnuða. Enn er barist fyrir því að 

fatahönnuðir fái eins auðveldlega höfundarrétt af hönnun sinni og t.d. rithöfundar af 

skáldskap sínum og eru skiptar skoðanir um hvort leyfa ætti höfundarrétt á 

fatahönnun því þá gætu kærur orðið svo margar að það myndi tefja önnur mikilvægari 

mál í lagaheiminum. Skoðanir eru margar á þann hátt að tískuafritun sé jafnvel góður 

hluti af veltu tískubransans á ári hverju og gætu kærur valdið því að mörg fyrirtæki 

yrðu gjaldþrota og myndi það koma efnahaginum úr jafnvægi.26 

                                                
24 Vefslóð: http://www.althingi.is/lagas/nuna/1972073.html Sótt 7. janúar 2010. 
25 Vefslóð: http://www.nmi.is/impra/hugvit-og-uppfinningar/verndun-hugmynda/hofunarrettur/ Sótt 7. 
janúar 2010. 
26 Vefslóð: http://www.latimes.com/news/printedition/asection/la-oe-dilberto10oct10,0,5403064.story 
Sótt 7. janúar 2010. 
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Tískuafritun er því frekar líkari því þegar tónlistarmaður gefur úr tónlist og 

tónlistin er endurgerð með breytingu nokkurra nótna og notað t.d. í önnur lög eða 

auglýsingar. Var þetta t.d. gert í byrjun kvikmyndarinnar Murder by Numbers þegar 

laginu Angel með hljómsveitinni Massive Attack var breytt lítillega og var 

hljómsveitinni ekki borgað fyrir notkun lagsins.27 Með örlitlum breytingum á tónlist 

eða hönnun er hægt að komast hjá því að hægt sé að kæra það til laga. Þessi aðferð er 

notuð ítrekað í tónlistarheiminum og gátu þess vegna Massive Attack ekki kært lagið 

vegna þess að það var ekki alveg eins.  

Þarna er brotið alveg jafn mikið á tónlistarmönnum og hönnuðum. Það mætti 

samt sem áður skoða það betur hvort brotið sé meira á hönnuðum en tónlistarmönnum 

með þessum hætti en þetta sýnir þrátt fyrir það hversu líkar aðferðirnar við afritun og 

stuld eru í hinum ýmsu listgreinum. 

 

Niðurstaða 
 

Tískuheimurinn er erfiður heimur sem krefst baráttu, allt frá byrjun. Samstaða milli 

hátískuhönnuða er algeng en samstaða milli hönnuða og tískuvöruverslana er fátíð en 

hefur breyst til muna. Sænska fyrirtækið H&M var fyrsta fyrirtækið til að sjá 

möguleikana fyrir báða aðila að græða á þekkingu sinni. Hátískuhönnuðir stukku á 

agnið, og Karl Lagerfeld greiddi leiðina og sannaði fyrir öðrum hönnuðum að þetta 

væri mögulegt, gróðavænlegt og viðurkennt. Frá fyrsta samstarfi H&M árið 2004 

hefur samstarf tískuvöruverslanna og hátískuhönnuða aukist til muna. Hönnuðir fá 

mikla kynningu í kjölfar samstarfsins þar sem tískuvöruverslanir nýta sér nafn 

hönnuðarins í auglýsingar og sem hluta af markaðsetningu. Báðir aðilar græða og geta 

haldið áfram starfi sínu með mikilli aukningu í gróða og velgengnin blómstar á 

jákvæðan hátt.  

Fatahönnuðir eiga erfitt með að slá í gegn en þessi leið virðist vera góð og 

sanngjörn í átt að velgengni. Flest tískuhús sem standa traust í dag eru fyrirtæki sem 

hafa verið til í um 50 til 100 ár. Sem dæmi má nefna tískuhúsið Chanel sem fagnaði 

                                                
27 Vefslóð: 
http://www.associatedcontent.com/article/63023/top_ten_songs_by_massive_attack.html?cat=33 Sótt 
7. janúar 2010. 
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100 ára afmæli sínu árið 2009.28 Samstarfið felur í sér nýja viðskiptaleið fyrir hönnuði 

að ná langt án þess að þurfa endilega að berjast í marga áratugi fyrir virðingu og 

jafnvægi í viðskiptum í tískuheiminum. 

 Velgengni í viðskiptum og vinsældir er ef til vill það sem skiptir máli fyrir 

hátískuhönnuðum í dag. Sú skoðun að tíska sé aðeins fyrir útvalda er ekki lengur 

ríkjandi. Með aukningu á samstarfi milli hönnuða og tískuvöruverslanna virðist eins 

og hönnuðir vilji að meðalmanneskjan, sem hefur ekki endilega efni á kjól sem kostar 

1000 dollara, hafi samt rétt á að ganga í hönnunar- og gæðavöru. Mögulega er þetta 

þó sú fórn sem hönnuðir eru tilbúnir að gefa til að halda sínu starfi áfram. Ef þeir 

gætu notið jafnmikillar velgengni án samstarfsins myndu þeir mögulega gera það, og 

halda hönnun sinni áfram fyrir þá útvöldu. Ég veit ekki til þess að einhverjum 

hönnuði hafi boðist samstarf og hafnað því. 

Kannski er samstarf af þessu tagi eins og að detta í lukkupottinn og erfitt gæti 

verið að neita góðum samning sem virðist koma jafnvel út fyrir hönnuðinn og fyrir 

tískuvöruverslunina. Hönnuðurinn fær töluvert frelsi í hönnuninni, fær góða prósentu 

af sölum og gífurlega kynningu um allan heim. Á augabragði klæðist fólk á öllum 

aldri, þó aðallega ungt fólk hönnuninni. Tískuhönnuðir eru alltaf, á einn eða annan 

hátt að selja sjálfan sig. Hvort sem það er í viðtölum, á tískusýningum eða í 

hönnuninni sjálfri sem gengur að mestum hluta út á að verða vinsæl og verða seld.  

En tíska verður aldrei vinsæl með því að vera auðveld, óáhugaverð eða eitthvað sem 

hefur sést áður. Hún gengur út á að sýna eitthvað nýtt og spennandi. Hönnuður sem 

ekki er tilbúinn að selja sig að einhverju leyti ætti ef til vill frekar að vera 

myndlistarmaður því þegar öllu er á botninn hvolft er tískuheimurinn ekki aðeins list 

og ekki aðeins viðskipti heldur blanda af þessu tvennu. 

 

 

 

Rakel Sólrós Jóhannsdóttir 
  

 

 
                                                
28 Vefslóð: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Chanel#Establishment_and_recognition:_1909_through_1920s. Sótt 8. 
janúar 2010. 
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