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Útdráttur 

 

Frá iðnbyltingu hefur gengið viðstöðulaust á auðlindir jarðar. Tækniþróun er gífurlega 

hröð, afköst margfaldast  sem hefur skilað sér í batnandi lífsgæðum. En ef við viljum 

tryggja komandi kynslóðum sambærileg lífskjör verðum við að breyta afstöðu okkar, 

gildismati og hvernig við nýtum auðlindirnar. Aðferðafræði hönnunar og þjálfun 

hönnuða og tækni til að finna nýjar og ferskar lausnir er nauðsynleg forsenda í átt að 

sjálfbærari heimi. Ábyrg framleiðslu- og efnisnotkun og kerfi sem stuðla að 

skynsamlegri nýtingu náttúrugæða eru lykillinn, því sýnt hefur verið fram á að allt að 

80% neikvæðra umhverfisáhrifa megi laga á hönnunarstiginu. Tækifærin leynast víða, 

meðal annars hér á landi. Hér er orkan græn, boðleiðir stuttar og nýjungum vel tekið. 

Lausnirnar felast í nýjum leiðum, byggðum á þeirri þekkingu sem við búum yfir. Við 

berum hvert og eitt ábyrgð á að leggja okkar af mörkum til þess að snúa þróuninni 

við. Einn bita í einu, þannig borðar maður fíl. 
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Inngangur 

Undanfarin misseri hefur áhugi minn á umhverfismálum aukist jafnt og þétt og eftir 

að hafa dvalist langdvölum erlendis á síðasta ári varð mér ljóst hversu aftarlega 

Íslendingar standa í þessum málum. Síðastliðinn vetur sat ég í nefnd innan 

Listaháskólans sem hafði það hlutverk að finna leiðir fyrir nemendur og starfsfólk til 

enduvinnslu og betri nýtingar á efnum. Það er sérkennilegt að hugsa til þess að 

stofnun eins og Listaháskólinn hafi ekki fyrr sett sér skýr endurnýtingar- og 

vinnsluferli, en það endurspeglar kannski almennt andvaraleysi íslensks samfélags í 

þessum málum. Ég efast ekki um að vilji til að breyta af ábyrgð gagnvart umhverfinu 

sé fyrir hendi, en líklega skortir hvatningu og skapandi fordæmi. Í kjölfarið fór ég að 

velta framtíð minni sem hönnuður fyrir mér og áttaði mig fljótt á því að ábyrgð mín 

og kollega minna er mikil en tölfræði sýnir að stóran hluta neikvæðra umhverfisáhrifa 

megi breyta í jákvæð, sé unnið rétt á hönnunarstiginu. 

Umfjöllunarefnið er víðfemt og það þarf að skoða í víðu samhengi. Í þessari 

ritgerð mun ég varpa ljósi á þátt hönnuðarins í bættri umgengni við náttúruna, gera 

tilraun til að greina neyslumenningu samtímans og hvernig hún þarfnast 

endurskoðunar. Ég mun rekja upphaf tækniþróunar, hvernig hún hefur mótað 

samfélag okkar, en einnig gengið á óendurnýjanleg náttúrugæði og hvað þarf til þess 

að snúa þeirri þróun við. Iðnbyltingin olli straumhvörfum á lífsgæðum fólks en á 

einhverjum tímapunkti misstum við stjórnina. Iðnvætt nútímasamfélag hefur þannig 

að miklu leyti mótast af tækni fremur en tæknin sé tæki til að koma á móts við þarfir 

samfélagsins. T.d. tekur skipulag borga meira tillit til eiginleika bílsins en þarfa 

nærsamfélagsins, eins og ég mun taka dæmi af í umfjöllun minni. 

Sameinuðu þjóðirnar hafa skilgreint sjálfbærni sem grunnþátt í bættri 

umgengni um jörðina. Ég mun sýna fram á að hönnun sé mikilvægur þáttur í að ná 

markmiðum sjálfbærni og í því samhengi fjalla um kenningar nokkurra hugsuða. Þeir 

deila þeirri skoðun að neyslumenningin sé að að enda komin og nauðsynlegt sé að 

endurhugsa kerfi, framleiðsluferli og efnisnotkun. Ég mun taka nokkur dæmi um að 

kenningar þeirra eigi við rök að styðjast og að lokum benda á þá möguleika sem 

leynast í íslensku samfélagi. Að síðustu mun ég nefna nokkur dæmi um þátt hönnunar 

í ábyrgari neysluvenjum. 

Grænar lausnir þurfa ekki að kosta framleiðanda og neytanda meira, né hafa 

neikvæð áhrif á fagurfræðilegt gildi hluta. Formerkin þurfa einungis að vera önnur; 
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framleiða þarf innan þess ramma sem náttúran setur okkur svo að komandi kynslóðir 

geti fullnægt sínum þörfum á þessari sömu jörð.  

 

 

Iðnbyltingin og þróun samfélagsins 

Iðnbyltingin á fyrri hluta 20. aldarinnar breytti lífi Vesturlandabúa ótvírætt til 

batnaðar. Með henni þróuðust nýjar aðferðir og hugmyndir og náttúruöflin voru 

virkjuð á hugvitssamari og skilvirkari máta en nokkru sinni hafði þekkst. Markmiðið 

var að létta manninum lífið, auka velsæld og spara tíma. Enn er ekki séð fyrir endann 

á þeirri þróun sem hrundið var af stað með iðnbyltingunni. Með vélarafli breyttust 

áherslur og léttu á mannshöndinni og framleiðsla jókst til muna. Þróunin frá 

bændasamfélagi yfir í iðnaðarsamfélag var hröð og fólksfjölgun einnig. Þannig 

opnaðist möguleiki fyrir þéttbýlismyndun. Nú er svo komið að helmingur íbúa 

heimsins býr í þéttbýli og talið að um 75% muni búa í þéttbýli um 2050.1 Í fyrsta sinn 

í sögunni búa fleiri Kínverjar í borg en sveit.2 En þótt umskiptin hafi tvímælalaust 

verið af hinu góða, hafa þau einnig haft hliðarverkanir sem ekki voru fyrir séðar. Gott 

dæmi um framfarir sem sumpart fara fram úr sér er þróun bílsins. 

Nútímasamfélag byggist í kringum einkabílinn. Fyrsti Citroen bragginn kom á 

markað árið 1919.3 Bragginn var hannaður þannig að nánast öllu leyti var hægt að 

gera við hann með skiptilykli og skrúfjárni. Bragginn var þó ekki hraðskreiður, komst 

einungis í 30 km hraða á klukkustund og var 18 hestöfl. Citroen bílar dagsins telja 

200 hestöfl, komast í a.m.k. 200 km hraða á klukkustund4 og eigendurnir þurfa að 

panta tíma á sérstökum þjónustuverkstæðum ef eitthvað kemur upp á. Bílarnir eru 

markaðssettir sem fjölskyldubílar og sem slíkir einna helst notaðir til að skutla 

börnum í og úr tómstundir og skóla – líklega oftast á svæðum þar sem leyfilegur 

hámarkshraði eru 30 km á klst.  

Í þróun vélknúinna farartækja hefur höfuðáhersla verið lögð á aukinn hraða og 

meiri sjálfvirkni, en greining á þörfum tilvonandi notenda setið á hakanum, s.s. að 

auðvelda meðalfjölskyldunni að komast á milli heimils, vinnu og skóla og flytja 

vörur. Almenn bílaeign skapar hins vegar mikla þversögn; umferðarteppur skapast á 

                                                        
1 Richard Burdett og Deyan Sudjic, Endless city, Phaidon, London, 2008. 
2 RÚV, 17. janúar 2012, sótt 18. janúar 2012, <http://www.ruv.is/frett/fleiri-kinverjar-i-borg-en-sveit>. 
3 Citroenet, sótt 18. janúar 2012, <http://www.citroenet.org.uk/>. 
4 Rpmgo.com, sótt 18. janúar 2012, <http://www.rpmgo.com/automotive-articles/2010-classic-car-contest.html>. 
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annatímum, sem dæmi má nefna að meðalhraði í Los Angeles á morgnana er innan 

við 10 km á klukkustund5 og dæmi eru um að smávægileg viðgerð á tölvukubbnum 

sem stýrir rúðuþurrkunum getur kostað allt að 5% af kaupverði bílsins. 

Þótt upprunalegi bragginn sé kannski ekki heppilegasta farartæki 

fótboltamömmunnar er óneitanlega kaldhæðnislegt til þess að hugsa að, að ýmsu leyti 

svari hann þörfum hennar betur en nýjustu módelin.  

 

 

Iðnbyltingin étur börnin sín 

Á undanförnum áratugum hefur komið í ljós að iðnþróunin hefur ekki takmarkast við 

nýjar og snjallar tæknilausnir heldur hefur einnig byggst á umfangsmikilli 

auðlindanýtingu. Hratt hefur gengið á óendurnýjanleg náttúrugæði en sýnt hefur verið 

fram á að allt að 80% neikvæðra umhverfisáhrifa megi breyta í jákvæð á 

hönnunarstiginu.6 

Umræðan um mikilvægi þess að ganga vel um jarðargæði og neyta í hófi er 

ekki ný af nálinni. Bókin Raddir vorsins þagna7 (e. Silent Spring, 1962) var gefin út í 

íslenskri þýðingu 1965 og markaði tímamót í sögu umhverfisverndar. Höfundur 

hennar, Rachel Carson benti á skaðsemi notkun eiturefna í ræktun og áhrifin sem þau 

hafa á hringrás náttúrunnar. Hún benti á þá að staðreynd að DDT skordýraeitrið sem 

skapað var af manninum myndi aldrei hverfa úr náttúrunni.8 Bókin var mjög umdeild 

og talin vera árás á atvinnulíf og samfélag okkar.9 Bókin Endimörk vaxtarins10 (e. 

Limits to Growth) kom út 1972 og olli einnig miklum usla. Höfundarnir reiknuðu 

notkun nokkurra auðlinda fram í tímann með hliðsjón af vexti síðustu ára á undan og 

spáðu því að auðlindirnar yrðu uppurnar á til þess að gera skömmum tíma. Í báðum 

bókunum voru sett fram sterk rök fyrir því að lykilauðlindir sem nútímasamfélög 

byggja afkomu sína á, væru endanlegar. Olíukreppan árið 1973 sýndi að vandinn væri 

bæði nálægur og víðtækur.11 

                                                        
5 GoCalifornia.com, sótt 18. janúar 2012, <http://gocalifornia.about.com/cs/latripplanning/l/bl_distance_la.htm>. 
6 John Thackara, In the Bubble: Designing in a complex world, The MIT Press, Massachusettes, 2007, bls. 1. 
7 Rachel Carson, Raddir vorsins þagna, Gísli Ólafsson þýddi, Almenna bókafélagið, Reykjavík, 1965. 
8 Þann 17. janúar síðastliðinn birtist frétt þess efnis að DDT finnist enn í jarðvegi við Steingrímsstöð og í Úlfljótsvatni, en efnið 
var notað á 6. áratug síðustu aldar til að útrýma bitmýi á svæðinu. Heimasíða Morgunblaðsins, 17. janúar 2012, sótt 20. janúar 
2012, <http://www.mbl.is/frettir/innlent/2012/01/12/enn_finnst_ddt_vid_steingrimsstod/>. 
9 Brynhildur Pétursdóttir, Náttúran.is – vefur um umhverfisvitund, „Upphaf umhverfisvitundar”, 10. maí 2008, sótt 20. janúar 
2012, <http://www.natturan.is/greinar/2636/>. 
10 Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows og Jørgen Randers, The Limits to Growth: The 30 Year Update, Chelsea Green 
Publishing, United States, 2004.  
11 Ann Thorpe, „Design’s Role in Sustainable Consumption”, Design Issues, vol. 26, no. 2, 2010, bls. 3-16. 
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Olíuframleiðendur sameinuðust um að hækka olíuververð en tvöföld hækkun 

gjörbreytti lífsskilyrðum í efnameiri löndum. Sú spurning vaknaði hvaða afleiðingar 

það hefði ef ástandið skapaðist af náttúrulegum völdum og yrði viðvarandi? Kreppan 

var kröftug áminning um að ofnotkun óendurnýjanlegra auðlinda myndi hafa áhrif á 

lífsskilyrði. Almennur skilningur varð á því að ekki var hægt að horfa fram hjá 

vandanum. Tæpum tíu árum síðar, árið 1982, stigu Sameinuðu þjóðirnar stórt skref 

með því að setja á laggirnar nefnd sem kallaðist Brundtland nefndin. Í skýrslu sem 

nefndin gaf út 1987 var hugtakið sjálfbær þróun (e. Sustainable Development) 

endurskilgreint og sett í víðara samhengi.12 Skilgreining Brundlandt nefndarinnar á 

sjálfbærni er eftirfarandi: „Sjálfbær þróun er þróun sem fullnægir þörfum 

samtíðarinnar án þess að skerða möguleika komandi kynslóða til að fullnægja sínum 

þörfum.“13 

Áður var hugtakið sjálfbærni notað sem fræðileg vísun í kerfi náttúrunnar, 

jafnvægi og ójafnvægi.14 Ein af meginniðurstöðum nefndarinnar, sem síðar varð 

almennt viðurkennt, var að viðurkenna að sýnileg tengsl væru á milli iðnvæðingar og 

loftslagsbreytinga. Í Brundtland skýrslunni var kallað eftir því að sjálfbærni væri gerð 

að pólitísku forgangsmáli. Niðurstöður nefndarinnar höfðu afgerandi þýðingu fyrir 

hagkerfi heimsins og jafnvel þó að einhverjir þættir væru viðurkenndir þá vildu 

efnameiri lönd ekki viðurkenna að tengsl væru þarna á milli. Fjölgun umhverfisslysa 

og aukið umfang þeirra ýtti undir þá afstöðu að viðhorfsbreytinga og aðgerða væri 

þörf. Útkoma Brundtland skýrslunnar setti tóninn fyrir ráðsefnu sem haldin var af 

Sameinuðu þjóðunum í Rio De Janero árið 1992. Aldrei áður höfðu svo mörg ríki 

komið saman til að ræða stöðu umhverfismála, hæst settu ráðamenn yfir hundrað ríkja 

sóttu ráðstefnuna. Ráðstefnan markaði tímamót því samningar um hvernig ætti að 

sporna við loftslagsbreytingum, eyðingu skóga, halda við margbreytileika lífríkisins 

og hvernig ríki myndu vinna að sjálfbærri þróun heimafyrir voru undirritaðir af 178 

ríkjum heimsins.15 

Árlega hittast ríki heims á ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna og endurskoða þann 

samning sem undirritaður var í Rio og reyna að komast að samkomulagi um hvernig 
                                                        
12 United Nations Commission on Sustainable Development, Framing Sustainable Development, The Brundtland Report – 20 
Years on, apríl 2007, sótt 18. janúar 2012, <www.un.org/esa/sustdev/csd/csd15/.../backgrounder_brundtland.pdf>. 
13 Report of the World Commission on environment and development: our common future, United Nations, New York, 1987, 
„Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future 
generations to meet their own needs.”, síða 54, (þýðing fengin af: Heimasíðu Vísindavefs Háskóla Íslands, Ólafur Páll Jónsson, 
20. ágúst 2001, sótt 18. janúar 2012, <http://visindavefur.hi.is/svar.asp?id=1840)>. 
14 Ann Thorpe, „Design’s Role in Sustainable Consumption”. 
15 Sameinuðu þjóðanna, „Agenda 21”, 2009, sótt 18. janúar 2012, <http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/>. 
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megi vinna frekar í átt að sjálfbærni. Miklar vonir voru bundnar við ráðstefnuna sem 

haldin var 2009 í Kaupmannahöfn, en svo fór að niðurstöður hennar ollu vonbrigðum. 

Stærstu iðnríki heims vildu ekki skrifa undir nýja samninga um markmið um minnkun 

á losun koltvísýrings og ákváðu að tekið yrði mið af samningnum en honum ekki 

framfylgt. Það kom skýrt fram að hagsmunir heimafyrir réðu ferðinni fyrst og síðast.16 

Ábyrg umgengni við náttúruna hefur til þessa verið ímyndarmál frekar en hugsjón. Til 

dæmis var það ekki fyrr en 2003 að það var viðurkennt af yfirvöldum í Bretlandi að 

breyting á lífsháttum og neyslumynstur væru lykilþáttur í átt að sjálfbærni.17 Nú 

tuttugu árum eftir fyrri Rio ráðstefnuna verður hún endurtekin þar í borg og verður 

spennandi að sjá hver ný markmið verða. 

 

 

Velsæld án vaxtar – Tim Jackson 

Breski hagfræðingurinn Tim Jackson er prófessor í sjálfbærri þróun og höfundur 

bókarinnar Velsæld án vaxtar (e. Prosperity without Growth). Jackson bendir á að við 

notum efnislega hluti sem táknrænt tungumál eða áttavita til að skynja og sýna 

þjóðfélagsstöðu okkar. En þegar öllu sé á botninn hvolft og fólk spurt hvað skipti það 

mestu máli í lífinu, nefni það heilbrigði, fjölskyldu, öryggi og trygga framtíð. Að auki 

finnist fólki mikilvægt að taka þátt í að byggja upp það samfélag sem það tilheyrir. 

Fæstir nefni efnislega hluti sem lykilatriði í hamingju sinni.18  

Hugtakið vöxtur hefur afar þrönga merkingu í orðræðunni. Í samfélags-

umræðu merkir vöxtur jafnan neyslu og efnahagslegan framgang. Jackson vill að 

hugtakið sé endurskilgreint, og heldur því fram að vöxtur sem slíkur eigi að geta átt 

sér stað innan þess ramma sem náttúran setur okkur; við eigum að geta fullnægt 

þörfum okkar án þess að ganga á náttúruna og samt talað um vöxt.19 Í dag virðist hins 

vegar ekkert þak á almennum neysluvenjum, skalarnir stækka jafnt og þétt; síminn 

verður flottari, flóknari og dýrari, bíllinn kemst hraðar og hraðar, þótt 

hraðatakmarkanir breytist ekki. Það virðast engin mörk á því hvað fólk telur sig verða 

að eignast; löngun okkar eftir hlutum er óseðjandi.20 

                                                        
16 British Broadcasting Corporation, „Q&A: The Copenhagen climate summit”, 21. desember 2009, sótt 15. janúar 2012, 
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/8278973.stm.>. 
17 Ann Thorpe, „Design’s Role in Sustainable Consumption”. 
18 Viðtal Egils Helgasonar við Tim Jackson, flutt í þættinum „Silfur Egils” í Ríkissjónvarpinu, 11. desember, 2011. 
19 Sama heimild. 
20 Tim Jackson, Prosperity Without Growth: Economics for a Finite Planet, 2. útgáfa, Earthscan, London, 2011, bls. 50-52. 
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Mælikvarðinn á vöxt er mannanna verk. Þar með hljóta mennirnir sjálfir að 

geta endurskilgreint hann. Jackson bendir á raunhæfar aðferðir til að breyta um stefnu 

í átt til aukinnar velsældar án ofnotkunar á náttúrugæðum. Eitt af því sem hann telur 

mikilvægt að byrja á er að draga úr misrétti, því þannig dreifist ábyrgðin á herðar 

fleirum.21 Hann bendir á að með breyttri orkunotkun, þ.m.t. í fæðuvali fólks megi 

spara á mörgum sviðum. Mun minna kosti að framleiða kíló af grænmeti en kíló af 

kjöti, sem hefur marga kosti í för með sér; allt frá minni vatnsnotkunar, minnka álagið 

á gufuhvolfið til þess að stuðla að hollari lífsháttum og þar með minna álagi á 

heilbrigðiskerfi heimsins. 

 
Mynd 1. Myndin sýnir orkunotkun við framleiðslu 
á einu pundi af nokkrum algengum framleiðsluflokkum. 

 

Að mati Jacksons þurfi gildismat fólks verulegrar endurskoðunar við. Þannig 

eigi fjárfestingar ekki einungis að snúast um að búa til meiri peninga, heldur sé 

mikilvægara að fjárfesta í því sem hingað til hafi ekki talist beinlínis arðbært í krónum 

talið. Samverustundir fólks í milli, og staðir þar sem fólk getur varið tíma saman séu 

til dæmis afar góður fjárfestingarkostur. Þannig sé bókasafn betri fjárfesting en 

hraðbraut; á bókasafni fer fram fræðsla og samvera en á hraðbrautum getur fólk setið 

eitt í bíl svo tímunum skiptir, í bíl sem mengar.22 Styrkur Jacksons felst í því að hann 

skoðar möguleikana sem til staðar eru innan núverandi ramma með opnum huga, og 

hvernig megi markvisst vinna að samfélagi sem kallar á minni auðlindanýtingu. 

Hugmyndir hans eru vissulega byltingarkenndar, en um leið raunsæjar og raunhæfar.  

 

                                                        
21 Sama rit, bls. 194. 
22 Sama rit, bls. 156. 
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Mikilvægi nærumhverfisins – John Thackara 

John Thackara er breskur heimspekingur en hefur unnið lengi sem kennari á sviði 

hönnunar. Hugmyndir John Thackara eru á svipuðum nótum og hugmyndir Tim 

Jackson, en skoðar heiminn með augum hönnuðarins. Hugmyndir Thackara snúast um 

kerfisbreytingar; að hanna haldbærar, ábyrgar lausnir með sérstaka áherslu á 

nærsamfélagið. Helstu nauðsynjar séu sóttar í nágrenni heimilis, náms og vinnu. 

Thackara bendir á að lifikostnaður stórborgarbúa sé að miklu leyti til kominn vegna 

stærða borganna og umfangs. Fleiri ferkílómetrar hækki flækjustig daglegs lífs og það 

sé því hlutverk hönnuða að finna lausnir og vinna úr því ástandi sem hefur skapast.23 

Thackara tekur sem dæmi að einkabíllinn mengi meira en allar flug- og 

lestarsamgöngur í heiminum samanlagt. Því sé hluta lausnarinnar að finna í öflugri 

almenningssamgöngum. Í raun séu þar hæg heimatökin því skipulagið sé þegar til 

staðar. Í Hollandi sé m.a. í þróun kerfi þar sem allir samgöngumátar vinna saman, 

hjól, strætó, lest o.s.frv. Upplýsingakerfi almenningssamgangna, sem áður hafði 

takmarkast við einn ferðamáta, hafi verið virkjuð til að tengja ólíka ferðamöguleika 

saman. Þannig sé fólki auðveldað að komast á milli staða auk þess sem það ver allt að 

25% styttri tíma um borð í vélknúnu ökutæki og kolefnisfótspor24 viðkomandi 

bæjarfélags minnkar jafnframt sem því nemur. Ekkert sé því til fyrirstöðu að 

sambærilegt kerfi væri í gangi á milli landa.25  

Thackara hvetur til þess að fjárfest sé í tíma með fjölskyldunni og honum 

varið í nærumhverfinu, mögulega við athafnir sem ella hefðu verið sóttar utan þess. 

Miklir möguleikar felist m.a. í tómum lóðum innan borgarmarka, sem mætti til dæmis 

nýta undir matjurtagarða. Þar gæti fjölskyldan sameinast um umhirðuna, slegið 

margar flugur í einu höggi; verið saman, sparað pening og borðað hollt. Thackara sér 

þess raunar merki að þróunin sé í þessa átt og nefnir Slow food hreyfinguna sem 

dæmi. Hugmyndafræði Slow food gengur út á að kaupa árstíðabundinn mat úr 

nærumhverfinu, styðja við minni bændur og stuðla að því að þekking tapist ekki úr 

faginu.26 Í framhaldi að því hafi svo byggst upp ýmis kerfi þar sem ræktendur keyri út 

það grænmeti sem er á boðstólnum. Við það myndast tengsl á milli þess sem ræktar 

grænmetið og neytir þess. Hugmyndafræðin hefur vaxið og nú eru til orðnar borgir 
                                                        
23 John Thackara, In the Bubble: Designing in a complex world, bls. 38-40. 
24 Kolefnisfótspor er mælieining sem gefur til kynna hvaða áhrif neysla samfélaga hefur á loftslag og umhverfi. Stærð kolefnisfótspors 
endurspeglar neikvæð umhverfisáhrif viðkomandi samfélags, sótt 18. janúar 2012 <http://www.carbonfootprint.com/>. 
25 John Thackara, In the Bubble: Designing in a complex world, bls. 58. 
26 Slowfood.com, 2012, sótt 18. janúar 2012, <http://slowfood.com/international/9/what-we-do>.  
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sem skilgreina sig sem Slow Cities. Þar eru bílar ekki leyfðir í ákveðnum hlutum 

borgarinnar og orkugjafar eru sjálfbærir27. 

Thackara er þeirrar skoðunar að framleiðsla fleiri hluta sé í flestum tilfellum 

óþörf. Ef svo ólíklega vilji til að framleiða þurfi fleiri hluti sé það skylda okkar að 

gera það með ábyrgum hætti og uppfylla skilyrði sjálfbærni.28 Þrátt fyrir, eða kannski 

einmitt vegna þess, að sjálf stundi ég nám í vöruhönnun tek ég heilshugar undir þetta 

sjónarmið. Námið hefur raunar opnað augu mín fyrir því að meiri þörf sé á 

endurskoðun gilda og viðmiða en enn eina útgáfuna af hraðsuðukatli. Í þessu felst 

ekki að afneita þeirri víðtæku og djúpstæðu vísindaþekkingu sem hefur verið aflað, 

verkfærni eða þeim auðæfum sem hafa gert nútíma lífshætti mögulega, einungis að 

hugsa notkunina upp á nýtt. Hagnýting núverandi mannvirkja er gagnleg en það er 

mikilvægt að breyta um áherslur og vinna útfrá nýjum viðmiðum.  

 

 

Hringrás hlutanna - Cradle to Cradle 

Cradle to Cradle er kerfi þróað af arkitektinum William McDonough og 

efnafræðingnum Michael Braungart. Ef hönnuðir hyggjast hanna og framleiða hluti 

með ábyrgum hætti, þá verða þeir að svara því hvernig þeir ætla að gera það og með 

hverju. McDonough og Braungart leggja áherslu á samspil vísinda og hönnunar. 

Forsenda árangurs sé að nýta þá tækniþekkingu sem til staðar er með nýjum 

formerkjum. Hlutir og efni sem við framleiðum eigi að passa inn í hringrás 

náttúrunnar og vinna innan lögmála sem náttúran er sátt við. Þannig rennur ábyrg 

hönnun saman við tækniþekkingu.29 

 Að þeirra mati er mikilvægt að taka dæmið alla leið. Hlutir sem eru t.d. 50% 

endurunnir eru óásættanlegir. Það sé algengt að fyrirtæki sem vilji færa sig í átt að 

sjálfbærum framleiðsluaðferðum misskilji hugmyndafræðina og telji að framleiðslan 

þurfi einungis ,,að menga aðeins minna”, framleiða vörur úr ,,færri hættulegum 

efnum”. Flíspeysur eru til dæmis gerðar að hluta til úr endurunnum plastflöskum og 

oft markaðssettar á þann hátt að neytandinn sé að velja rétt með því að kaupa vöru 

sem er að hluta úr endurunnum efnum. Í plastflöskum er fjöldi eiturefna sem voru 

upphaflega ekki hönnuð til varanlegrar snertingar við húð. Þar sem flíspeysur eru 
                                                        
27 John Thackara, In the Bubble: Designing in a complex world, bls. 41. 
28 John Thackara, Design and ecology, 2009, sótt 18. janúar 2012, <http://www.thackara.com/>. 
29 William McDonough og Michael Braungart, Cradle to Cradle, North Point Press, New York, 2002, bls. 14-16. 
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annars vegar, má því með nokkru sanni halda fram að ekki einungis sé varan 

neytandanum slæm, heldur sé beinlínis verið að þröngva efnum og hlutum í óæskilegt 

samhengi. Mikilvægt sé því að vinna hráefni í vörur frá grunni svo ,,aðeins minna 

mengandi” vörur séu ekki framleiddar. 

Endurvinnsla er samkvæmt félögunum McDounough og Braungart góð og 

gild en endurvinnsla sé í raun ekki réttnefni heldur sé um að ræða svokallaða down-

cycling, þar sem virði efni rýrna við endurvinnslu. Gosdós er t.d. búin til úr tveim 

mismunandi áltegundum og málningu. Hægt er að bræða áltegundirnar saman og nota 

aftur, en vegna málningarinnar fellur virði álsins og efnatap er mikið. Til dæmis væri 

ekki hægt að nota efnið sem úr verður til að búa til nýja gosdós.30 Hreint ál er efni 

sem hentar hvað best til endurvinnslu, því það krefst ekki jafnmikillar orku að bræða 

það aftur og á fyrri stigum, auk þess sem það tapar ekki eiginleikum við 

endurvinnslu.31 McDounough og Braungart leggja áherslu á að við hönnun hluta þurfi 

frá upphafi að hafa sjálfbærni að leiðarljósi. Þannig er hægt að koma í veg fyrir 

efnatap við endurvinnslu og þar með verður endurvinnsla réttnefni. Þetta er hægt þar 

sem hönnun og tækniþekking vinna fullkomlega saman. Hlutir eigi að vera úr 

eiturlausum efnum sem ekki skaði umhverfi og menn. Minni hlutir eigi eftir fremsta 

megni að vera úr einu efni, eins og t.d. bók McDounough og Braungart . Ef hlutir eru 

hannaðir með fleiri en tveimur efnum þá á að vera hentugt að taka þá í sundur til 

endurvinnslu. 

 
Mynd 2. Fyrirtækið Herman Miller sem hannar skrifstofustóla sem hafa fengið 
viðurkenningu frá Cradle to Cradle.32 Fæstir vita þeir uppfylli þessa staðla en þeir 
eru engu að síður vinsælir, líklega vegna þess að þeir þykja gerðarlegir og smart. 

                                                        
30 Sama rit, bls. 57-58. 
31 Doors of Preception - about design for resilience, John Thackara, „Iceland: eaten alive, or growing to live?”, 
2. september, 2011, sótt 18, janúar 2012, <http://www.doorsofperception.com/archives/development_design/>. 
32 Herman Miller, sótt 18. janúar 2012, <http://www.hermanmiller.com/About-Us/Environmental-Advocacy/Cradle-to-Cradle- 
Certification>. 
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Hugmyndir McDonough og Braungart í Cradle to Cradle annars vegar og 

Thackara hinsvegar eiga uppruna sinn í sömu gildum; að ganga ekki á auðlindir 

náttúrunnar sem séu takmarkaðar og tilheyri komandi kynslóðum jafnt sem okkur, að 

taka ábyrgð á umgengni okkar í heiminum og leita lausna til að bæta það sem illa 

hefur farið. McDonough og Braungart leggja áherslu á, rétt eins og Thackara að hvatt 

sé til staðbundinnar fjölbreytni. Þegar hægt er að leysa málin heimafyrir minnkar 

ferðakostnaður, sem minnkar mengun. Alþjóðavæðing vörumerkja sé því ekki 

endilega skynsamlegur kostur.33  

Þrátt fyrir ólíkar áherslur þeirra sem ég hef fjallað um hér að ofan; Thackara 

leggur mesta áherslu á nærsamfélagið, McDonough og Braungart á 

framleiðsluaðferðir og efnisnotkun og Jackson kerfisbreytingar, er ljóst að 

sjálfbærnihugtakið er lykilhugtak og skapandi lausnir eru stór þáttur í endurhönnun 

samfélaga heimsins. 

 

 

Ábyrgð hönnuða  

Meðvitund almennings á Vesturlöndum um þverrandi náttúruauðlindir fer sífellt 

vaxandi. Grænum stjórnmálaflokkum fjölgar og málstaður þeirra fær æ meira vægi í 

umræðunni. Fleiri og fleiri fyrirtæki sjá sér hag í að breyta framleiðsluaðferðum í 

þágu umhverfisins. Ekki er endilega um hreinræktaðar hugsjónir að ræða í öllum 

tilfellum, krafa fjármagnseigenda er meiri ávöxtun og stjórnendur eru að átta sig á því 

að þeirri kröfu verður náð meðal annars með því að bregðast við vaxandi kröfum 

neytenda um sjálfbærari og siðferðilega réttari framleiðsluaðferðir. Viðmiðin breytast 

því smátt og smátt og hagsmunir umhverfisins verða að grunngildi. Sú staðreynd að 

stórfyrirtæki s.s. Nike og Ford eru tilbúnir að gjörbylta framleiðsluaðferðum sínum í 
 

 

Mynd 3. Æ fleiri stórfyrirtæki sjá sér hag í að fylgja hugmynda-
fræði Cradle to Cradle. Nike hefur um nokkurt skeið þróað skó 
samkvæmt henni.  

                                                        
33 William McDonough og Michael Braungart, Cradle to Cradle, bls. 123. 
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þá átt er staðfesting á breyttri framtíð. Eftir því sem vinsældir sjálfbærnihugtaksins 

aukast halda olíufyrirtækin og aðrir iðnaðarrisar því oftar fram að sjálfbærni sé þeirra 

helsta markmið. Vefsíðan www.sjalfbaerni.is er til að mynda rekin af Alcoa á Íslandi. 

Neyslumenningu samtímans verður að endurmeta með hliðsjón af auknum kröfum um 

sjálfbærni. Hönnuðurinn, með sína sýn, þekkingu og þjálfun er nauðsynlegur hlekkur 

í þessu ferli. Hann býr yfir möguleikum og tækni til að koma auga á leiðir sem liggja 

ekki í augum uppi. Ábyrgð hönnuðarins er rík, og að mínu mati er hlutverk hans 

aðallega tvíþætt: 

- að stuðla að ábyrgum framleiðsluaðferðum og efnisnotkun 

- að vinna að kerfum sem stuðla að skynsamlegri nýtingu náttúrugæða 

 

Ábyrgar framleiðsluaðferðir og efnisnotkun 

Á myndunum hér að neðan sjást hlutir sem flestir þekkja, þurfa og nota. Í fljótu bragði 

sést ekki að pennarnir og matarbakkarnir séu neitt frábrugðnir sambærilegum vörum 

sem framleiddar hafa verið um árabil. Við eftirgrennslan kemur í ljós að pennarnir eru 

framleiddir úr 98% endurunnu hráefni og eru 100% endurvinnanlegir. Bakkarnir eru 

sömuleiðis 100% endurvinnanlegir og mættu þess vegna fara út í moltutunnu með 

bananahýðinu.34 

 

           
Mynd 4 og 5.  
 

Í Cradle to Cradle leggja McDonough og Braungart áherslu á samþættingu 

tækniþekkingar og ábyrgrar framleiðslu. Ekki er verið að tala um einhverskonar 

afturhvarf, hvorki í fagurfræðilegu tilliti né tæknilegu, heldur vilja þeir einmitt nota þá 

þekkingu sem til staðar er sem grunn að betri vinnubrögðum. Mér finnst þessi punktur 

                                                        
34 Cradle to Cradle, sótt 18. janúar 2012, <http://c2ccertified.org/index.php/products/scorecard/bulrush_food_containers>. 
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mjög mikilvægur í máli þeirra; mér finnst einmitt að virkja eigi ógnarhraða þróun 

aðferða og hugmynda í þágu sjálfbærari framleiðslu á vörum og þjónustu, hvort sem 

um er að ræða frumhönnun og framleiðslu á vörum til að bregðast við nýjum þörfum, 

eða endurhönnun á eldri vörum. 

 

Kerfi sem stuðla að skynsamlegri nýtingu náttúrugæða 

John Thackara segir að lausnin felist í endurhönnun á kerfunum samfélagsins og tekur 

sem dæmi samþættingu nokkurra ólíkra samgöngumáta í Hollandi, sem leiddi til þess 

að fólk eyddi 25% styttri tíma um borð í vélknúnu farartæki. Í Uppsölum í Svíþjóð 

hyggjast bæjaryfirvöld minnka umferðarþunga stórra ökutækja um miðbæinn um allt 

að 50% með því að endurhanna dreifingarkerfi heildsala á ferskvöru til smáfyrirtækja 

á svæðinu. Í stað þess að fjórir trukkar fari með fjórar mismunandi vörutegundir var 

dreifingarkerfið hugsað upp á nýtt og sami trukkurinn sendur einu sinni með blómin, 

kjötið og brauðið, allt í sama bílnum. Sparnaðurinn er margþættur; fyrir utan minna 

áreiti af mengandi trukkum, sparast eldsneyti, vinnustundir og álag á götur minnkar.35 

Annað gott dæmi um endurhönnun kerfis er bílaleigan Zip-car sem starfrækt er í 

nokkrum borgum Bandaríkjanna. Á Manhattan er þéttni mikil, öflugar 

almenningssamgöngur og flestar nauðsynjar hægt að sækja í nærumhverfinu 

fótgangandi. Dýrt er að reka bíl og í raun lítil ástæða til þess. En vilji maður til dæmis 

bregða sér út fyrir borgarmörkin gerist maður meðlimur í Zip-car, borgar tiltölulega 

lága mánaðarleigu og getur bókað bíl með stuttum fyrirvara. Lágmarkskostnaður, 

hámarksnýting.36 

Að síðustu langar mig að nefna dæmi þar sem hvort tveggja; endurhönnun 

hlutar og kerfis fer saman. Nokkur mjólkurframleiðslufyrirtæki í Þýskalandi nota 

mjólkurfernur sem hafa verið endurhannaðar svo þær megi endurvinna að fullu. 

Framleiðslan er einföld. Fernan er úr einu efni, án þess að það dragi úr notagildi 

hennar. Fernan leysti af hólmi eldri hönnun sem búin var til úr a.m.k fjórum 

mismunandi efnum og var ekki fullkomlega endurvinnanleg. 

Nýja hönnunin tekur minna pláss, hún er heppilegri í notkun og hefur þann 

kost umfram hina að lokast sjálfkrafa þegar hætt er að hella úr henni. Eitt búanna sem 

notar fernuna, stígur einu skrefi lengra og hefur hannað dreifingarkerfi fyrir mjólkina 

                                                        
35 John Thackara, In the Bubble: Designing in a complex world, bls. 58. 
36 Zip car, sótt 18. janúar 2012, <http://www.zipcar.com/>. 
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og aðrar vörur sínar; mjólkurpósturinn er snúinn aftur og dreifir mjólk í 

endurnýtanlegum umbúðum heim til fólks.37 

 

                 
Mynd 6. Mjólkurferna úr einu efni sem            Mynd 7. Tetrapak hefur um árabil 
Er 100% endurvinnanlegt. Ný hönnun.            framleitt marglaga óendurvinnanlegar  

umbúðir. Fyrirtækið brást við gagnrýni 
með því að fjarlægja eitt lag af áli. 

 

 

Ísland tækifæranna 

Á Íslandi eru möguleikar til sjálfbærni óteljandi. Orkugjafarnir eru grænir, náttúran 

tiltölulega óspillt, grunnvatsstaða er góð. Í heiminum fer orkuverð hækkandi og 

vatnsauðlindir þverrandi. Siðferðileg skylda okkar hlýtur því að felast í skynsamlegri 

hagnýtingu auðlindanna. 

Hagnýting heita vatnsins er ein mikilvægasta sérstaða íslensks samfélags og sú 

augljósasta. Víða hefur vel til tekist, s.s. við húshitun og ræktun. Notkun hefur aukist 

gríðarlega og gjörbreytt lífsgæðum en gæta þarf þess að hún gangi ekki of langt og 

breytist í viströskun. Hellisheiðavirkjun er nýlegt dæmi, þar sem brennisteinsmenguðu 

affallsvatni var dælt niður í borholur og skapaði raunverulega hættu á grunnvatns-

mengun.38 Dælingin orsakaði jarðskjálftahrinu, sem olli íbúum svæðisins óþægindum 

og tilfinningalegu álagi. Í dag er umhugsunarvert hvað nýting orkunnar er einhæf. 

Höfuðáhersla er lögð á nýtingu orkunnar til stóriðju og lítið þarf út af að bera til að 

kerfið hrynji. Að geyma öll eggin í sömu körfu hefur hingað til ekki talist góð 

hugmynd og því hlýtur fjölbreyttari nýting orkunnar að teljast álitlegur kostur. 

Íslensk yfirvöld hafa reynt hvað þau geta að kynna landið sem hreint og 

óspillt. Það er því umhugsunarvert að kolefnisfótspor Íslendinga er frekar stórt í 

samhengi við þjóðir sem við berum okkur saman við. Og rík tilhneyging er til þess af 

                                                        
37 Hemme Milch, sótt 18. janúar 2012, <http://hemme-milch.de/uckermark/milch.html>. 
38 RÚV, „Affallsvatni dælt vegna bilunar”, 21. október 2011, sótt 18. janúar 2012, <http://www.ruv.is/m/frett/185946>.  
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okkar hálfu á alþjóðavettvangi að sækja um undanþágur frá loftslagssamningum á 

forsendum smæðar og grænnar orku. Sjálfsmynd Íslendinga í orkumálum er því 

nokkuð brotin.39 Smæð samfélagsins ætti að vera hægt að nýta til annars en sníkja 

afslætti á útblásturskvótum. Boðleiðir eru stuttar, við erum opin fyrir nýjungum og 

tilbúin til að spreyta okkur á nýjum verkefnum. Réttar hugmyndir, settar fram á 

réttum tíma af réttum aðilum geta gert kraftaverk og breytt gangi mála í eitt skipti 

fyrir öll. Viðskiptarisar eins og Google, Apple og Facebook nota allir kol og 

kjarnaorku fyrir gagnaver sín. Það eru fyrirtæki sem finna til aukinnar pressu að finna 

sér græna orkugjafa.40 Tækifærin eru allt í kringum okkur. 

 

 
Mynd 8. Taflan sýnir skiptingu raforkunotkunar á Íslandi. 

 

Ein skynsamlegasta notkun heita vatnsins felst í heilsulindum og laugum. 

Íslensk baðmenning er einstakt dæmi um hvernig hugmyndir um fjárfestingu í 

samverustundum og –stöðum ganga upp. Heimsóknir í sundlaugar á 

Reykjavíkursvæðinu telja 2 milljónir á ári og þar af segja 22% gesta heita pottinn 

stærstu ásæðu þess að laugin sé heimsótt. Í heita pottinum mætast allir hópar 

þjóðfélagsins, á jafnréttisgrundvelli.41  

Baðmenningin er ein elsta tegund heilsubótar í landinu og talin flestra meina bót af 

mörgum. Hér er jafnframt á ferðinni gott dæmi um velferð án vaxtar, ,,gróðinn” felst í 

meiri lífsgæðum, aukinni hamingju og lægri geðlyfjakostnaði. Betra samfélag, þar 

sem fleirum líður betur. Vöxtinn mætti þá mæla í meiri hamingju íbúa í Norðurmýri 

                                                        
39 Jón Már Halldórsson, Vísindavefur Háskóla Íslands, „Hvað er Kyoto bókunin?” 3. nóvember 2004, sótt 18. janúar 2012, 
<http://visindavefur.hi.is/svar.asp?id=4592>. 
40 Heimasíða Doors of Preception - about design for resilience, John Thackara, „Iceland: eaten alive, or growing to live?”, 
2. september, 2011, sótt 18, janúar 2012, <http://www.doorsofperception.com/archives/development_design/>. 
41 Jóhann Jóhannsson og Róbert Birgisson, Sundlaugavenjur Íslendinga: Nota Íslendingar sund sem heilsurækt?, B.sc. thesis 
KHÍ Reykjavík, 2007, sótt 18. janúar 2012, Skemman.is ,bls. 31. 
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eftir opnun útisundlaugar við Sundhöllina. Helmingi fleiri húsvískir drengir geta lesið 

sér til gagns eftir að nýja bókastofan opnaði í bænum. Og svo framvegis. Með þessu 

er fjárfest í hamingju og velferð og sparað í leiðindum og lyfjum. 

 

 
 

Mynd 9. Flothettan er verk vöruhönnuðarins Unnar Valdísar 
Kristjánsdóttur, og framlag hennar til bættari baðmenningar. 
Flothettan hjálpar fólki að slaka á í vatni og gleyma stað og stund. 

 

Margt er ekki hagkvæmt að framleiða hér, en þó er rétt að stefna að því að 

lágmarka innflutning á þeim vörum sem mögulegt er. Það er annars vegar hægt að 

gera með því að velja öðruvísi og umhverfisvænni vörur, sem og flytja minna inn af 

því sem hagkvæmt er að framleiða innanlands. Með þeim hætti leggjum við okkar að 

mörkum til minnkunar kolefnisfótsporsins og hvetjum til nýsköpunar. 

 

           
Mynd 10. Minnkum umfang innflutnings. Á heimili mínu eru 
notaðir þvottaboltar sem duga í 1000 þvotta. Minna umfang, 
minna geymslupláss, færri kostnaðarliðir. 

 

Óplægður akur er í ræktun grænmetis og ýmissar matvöru, einkum vegna 

ofuráherslu á raforkusölu og –framleiðslu til stóriðju. Hver veit hvers 

grænmetisbændur væru megnugir fengju þeir orku á hagstæðara verði? Þeir gætu 

jafnvel fengið hönnuði til liðs við sig í nýsköpun. Heimsendingarþjónusta á ávöxtum 
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og grænmeti og vörum ,,beint frá bónda” sækir sífellt í sig veðrið því fólki finnst gott 

að fá vöruna ferska, senda heim reglulega og skipta við einstakling með andlit. 

Nokkuð sem fáir sáu tækifæri í fyrir stuttu síðan. Í bílaborginni Reykjavík er jafnvel 

hægt að fá sendar heim kökur í áskrift, sem er heppilegt fyrir sætabrauðsdrengi. 

Uppskriftirnar eru gömul fjölskylduleyndarmál og sendillinn fer um á hjóli – þegar 

veður leyfir. Viðskiptum og þjónustu er hagað eftir aðstæðum og þörfum. Nýjar þarfir 

kalla á nýjar lausnir. 

 

Að lokum: 

Neyslumenning efnameiri landa er ekki í samræmi við þær auðlindir sem jörðin býr 

yfir. Vissulega hafa vestrænar þjóðir sýnt vilja til að snúa þróuninni við, en betur má 

ef duga skal. Ein helsta hvatning orkufrekra stórfyrirtækja til að snúa við blaðinu og 

laga framleiðsluferli og efnisnotkun að ábyrgum lausnum er sú að neytendur verða æ 

meðvitaðri um stöðuna. Pólitísk afskipti og stefnumótun duga að vissu marki en 

framleiðendur og fjármagnseigendur bregðast betur við kröfum neytenda en valdboði 

að ofan. Lausnin felst því að miklu leyti í virkni neytenda, vaxi eftirspurn eftir 

umhverfisábyrgri vöru og þjónustu, bregðast framleiðendur við því með auknu 

framboði á vöru sem mætir þessum kröfum neytandans. Hönnuðir geta hvatt til 

ábyrgari neyslu og ríkari umhverfisvitundar með lausnum sínum og þannig haft áhrif 

á kröfur og val neytenda. 

 Aðstæður hér á landi eru að mörgu leiti vel til þess fallnar að gera hugmyndir 

um sjálfbærara samfélag að veruleika. Orkan er græn og nálæg, Íslendingar eru í 

farabroddi varðandi nýtingu hennar og tækniþekking er yfirgripsmikil. Samfélagið er 

lítið, boðleiðir stuttar og tiltölulega auðvelt er að koma á samvinnu og samböndum 

milli ólíkra fagaðila, til dæmis milli hönnuða og framleiðenda. Það sem á skortir er 

hins vegar stefnumótun, samkvæmni og skýr markmið. Breyttir tímar kalla á betri 

lausnir, en verkefnin verða ekki leyst á einni nóttu. Krafan er sjálfbærni; að við 

skilum jörðinni í jafngóðu eða betra ástandi og við tókum við henni. Hönnun er 

lykilatriði og býður upp á lausnir sem önnur fög hafa ekki yfir að ráða.  

Sjálfsmynd mín sem hönnuðar krefst þess af mér að ég sé meðvituð um 

ábyrgð mína og mikilvægi þess að leggja mitt af mörkum til að upplýsa neytandann 

um val hans. Með því að taka ekki skýra afstöðu hunsa ég vandann og varpa af mér 

ábyrgð. 

 



 

  20 

Heimildarskrá 

 

Brynhildur Pétursdóttir, Náttúran.is – vefur um umhverfisvitund, „Upphaf 
umhverfisvitundar”, 10. maí 2008, sótt 20. janúar 2012, 
<http://www.natturan.is/greinar/2636/>. 
 
Burdett, Richard og Deyan Sudjic, Endless city, Phaidon, London, 2008.  
 
Carson, Rachel, Raddir vorsins þagna, Gísli Ólafsson þýddi, Almenna bókafélagið, 
Reykjavík, 1965. 
 
Heimasíða British Broadcasting Corporation, „Q&A: The Copenhagen climate 
summit”, 21. desember 2009, sótt 15. janúar 2012, 
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/8278973.stm>. 
 
Heimasíða CarbonFootprint, sótt 18. janúar 2012, 
<http://www.carbonfootprint.com/>. 

Citroenet, sótt 18. janúar 2012, <http://www.citroenet.org.uk/>. 

Cradle to Cradle, sótt 18. Janúar 2012, 
<http://c2ccertified.org/index.php/products/scorecard/bulrush_food_containers>. 
 
GoCalifornia.com, sótt 18. janúar 2012, 
<http://gocalifornia.about.com/cs/latripplanning/l/bl_distance_la.htm>. 
 
Hemme Milch, sótt 18. janúar 2012, <http://hemme-milch.de/uckermark/milch.html>. 
 
Jackson, Tim, Prosperity Without Growth: Economics for a Finite Planet, 2. útgáfa, 
Earthscan, London, 2011. 
 
Jackson, Tim, viðtal Egils Helgasonar flutt í þættinum „Silfur Egils” í 
Ríkissjónvarpinu, 11. desember, 2011. 
 
Jóhann Jóhannsson og Róbert Birgisson, Sundlaugavenjur Íslendinga: „Nota 
Íslendingar sund sem heilsurækt?”, B.sc. ritgerð, KHÍ Reykjavík, 2007, 
<skemman.is>, sótt 18. janúar 2012.  
 
Jón Már Halldórsson, Vísindavefur Háskóla Íslands, 3. nóvember 2004, sótt 18. 
janúar 2012, <http://visindavefur.hi.is/svar.asp?id=4592>. 
 
McDonough, William og Michael Braungart, Cradle to Cradle, North Point Press, 
New York, 2002. 
 
Meadows, Donella H., Dennis L. Meadows og Jørgen Randers, The Limits to Growth: 
The 30 Year Update, Chelsea Green Publishing, United States, 2004.  
 
Morgunblaðsins, „Enn finnst DDT við Steingrímsstöð”, 17. janúar 2012, sótt 20. 
janúar 2012, 
<http://www.mbl.is/frettir/innlent/2012/01/12/enn_finnst_ddt_vid_steingrimsstod/>. 



 

  21 

 
Report of the World Commission on environment and development: our common 
future, United Nations, New York, 1987.  
 
Rpmgo, sótt 18. janúar 2012, <http://www.rpmgo.com/automotive-articles/2010-
classic-car-contest.html> 
 
RÚV, „Affallsvatni dælt vegna bilunar”, 21. október 2011, sótt 18. janúar 2012, 
<http://www.ruv.is/m/frett/185946>.  
 
RÚV, „Fleiri Kínverjar í borg en sveit” 17. janúar 2012, sótt 18. janúar 2012, 
<http://www.ruv.is/frett/fleiri-kinverjar-i-borg-en-sveit>.  
 
Sameinuðu þjóðirnar, Agenda 21, 2009, sótt 18. janúar 2012, 
<http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/>.  
 
Sameinuðu þjóðirnar: Commission on Sustainable Development, Framing 
Sustainable Development, The Brundtland Report – 20 Years on, apríl 2007, sótt 18. 
janúar 2012, <www.un.org/esa/sustdev/csd/csd15/.../backgrounder_brundtland.pdf>. 
 
Slowfood.com, 2012, sótt 18. janúar 2012, 
<http://slowfood.com/international/9/what-we-do.>  
 
Thackara, John, Doors of Preception - about design for resilience, „Iceland: eaten 
alive, or growing to live?”, 2. september, 2011, sótt 18, janúar 2012, 
<http://www.doorsofperception.com/archives/development_design/>. 
 
Thackara, John, Design and ecology, 2009, sótt 18. janúar 2012, 
<http://www.thackara.com/>. 
 
Thackara, John, In the Bubble: Designing in a complex world, The MIT Press, 
Massachusettes, 2007. 
 
Thorpe, Ann, „Design’s Role in Sustainable Consumption”, Design Issues, vol. 26, 
no. 2, 2010, bls. 3-16. 
 
Zip car, sótt 18. janúar 2012, <http://www.zipcar.com/>. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  22 

Myndaskrá 
 
Mynd 1. Energy Required to Produce one Pound, The Treehugge, 2. mars 2012, sótt 
18. janúar 2012, <http://www.treehugger.com/green-food/energy-required-to-
produce-a-pound-of-food.html>. 
 
Mynd 2. Herman Miller, sótt 18. janúar 2012, 
<http://www.hermanmiller.com/content/hermanmiller/english/products/categories/sea
ting.html>. 
 
Mynd 3. Nike, 2010, sótt 18. janúar 2012, 
<http://www.nike.com/nikeos/p/gamechangers/en_US/cd_how_it_works.> 
 
Mynd 4. Cradle to Cradle, 2011, sótt 18. janúar 2012, 
<http://c2ccertified.org/index.php/products/category/writing_products>. 
 
Mynd 5. Cradle to Cradle, 2011, sótt 18. janúar 2012, 
<http://c2ccertified.org/index.php/products/scorecard/bulrush_food_containers>. 
 
Mynd 6. Hemme Milch, sótt 18. janúar 2012, <http://hemme-
milch.de/uckermark/milch.html>. 
 
Mynd 7. Wikipeda.org, 30. mars 2012, sótt 18. janúar 2012, 
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:TBA_packaging_components.svg>. 
 
Mynd 8. Orkustefna fyrir Ísland, „Raforkunotkun árið 2009”, sótt 18. janúar 2012, 
<http://www.nea.is/media/gagnasofn/Orkustefna-fyrir-Island.pdf>. 
 
Mynd 9. Unnur Valdís Kristjánsdóttir. „Flothetta” Ljósmynd fengin hjá Unni Valdísi, 
Kristjánsdóttur, 18. janúar 2012.  
 
Mynd 10. Apartment Therapy, sótt 18. Janúar 2012, 
<http://www.apartmenttherapy.com/soapless-ecoballs-by-ecozone-56989>. 


