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Inngangur 

„Ástandið í heiminum breytist ekki með sömu hugsun og skapaði aðstæðurnar.” 

–Albert Einstein1 

 

„Varla er lengur hægt að ræða fagurfræði og nytsemi hönnunar án þess að taka tillit til 

þeirra áhrifa sem hún hefur á umhverfi sitt.  Er nýr hlutur nauðsynleg viðbót eða er 

honum ofaukið í kraðaki fyrirliggjandi nytjahluta?”2 segir Aðalsteinn Ingólfsson, 

listfræðingur, í sýningaskrá fyrir sýninguna Framhaldslíf hlutanna.  Þetta er eitthvað 

sem ég hef velt fyrir mér undanfarið og jafnvel hefur leitað á mig sú spurning hvort 

hönnun eigi yfirleitt rétt á sér.  Þegar búið er að hanna þúsundir af borðum, stólum og 

ljósum erum við þá bara að fylla heiminn af meira drasli?  Hvernig getum við haldið 

áfram að framleiða hluti með öllu því sem óhjákvæmilega er fylgifiskur hönnunar 

eins og umbúðir, hleðslutæki og flutningur án þess að skaða heiminn okkar og bæta á 

ruslahaugana?  Eða er þetta orðið gott og tímabært að hætta? 

Nú þegar líður að útskrift og að ég fari að taka þátt í samfélagi hönnuða og 

framleiðslu fer þetta að valda mér sífellt meiri áhyggjum.  Til að byrja með kom þetta 

fram sem ákveðin skömm yfir því að hafa valið mér framtíðar starfsvettvang sem á 

þátt í því að menga fyrir okkur heiminn og virðist oft vera einungis tilgangslaus 

yfirborðsmennska á kostnað umhverfis okkar.  En ég vildi ekki trúa því að svo einfalt 

væri þetta, og fór að leita að mögulegum leiðum fyrir þetta fag svo unnt væri að halda 

áfram án þess að hafa eins slæm áhrif á umhverfið og nú er raunin.  Að lokum hef ég 

fundið fyrir löngun til að leita leiða, ekki aðeins til þess að geta hannað áfram með 

betri samvisku, heldur til að hanna hluti sem jafnvel bæta umhverfi sitt og samfélag.  

Auðvitað er sérkennilegt að hönnunarnemi velti því fyrir sér hvort nauðsynlegt sé að 

hanna meira, því vöruhönnun gengur augljóslega út á það að hanna hluti og selja.  

Fyrir mér ætti að vera augljóst hversu mikilvæg hönnun er og hversu stór tækifæri 

hönnuða eru og að mörgu leyti er það skoðun mín.  Því hvort sem við skoðum verk 

hönnuða út frá  heimspekilegu- eða tæknilegu sjónarhorni sjáum við að hönnun er 
                                                
1 “The world will not evolve past its current state of crisis by using the same thinking 
that created the situation.” –Albert Einstein 
2 Aðalsteinn Ingólfsson: „Framhaldslífi hlutanna.” Ýmsir listamenn: Framhaldslíf 
hlutanna.  Sýning í Hönnunarsafni Íslands, 8. – 30. september 2007. 
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sérlega mannleg grein, byggð á siðferði, innsæi og rökréttri nálgun að framförum.  

Hönnuðir leitast við að skyggnast inn í framtíðina sem krefst íhugunar og 

meðvitundar um það hvað er og hvað verður.  Hönnun er mannleg grein sem hefur 

það að markmiði að skapa ánægju, vellíðan og framfarir.3 

Þessi ritgerð mín er viðleitni í leitinni að „góðri hönnun” svo sameina megi fallega 

hönnun, umhverfisvernd og samfélagslega ábyrgð auk þess að kalla fram 

hugarfarsbreytingu hjá fólki og þá ekki síst hjá sjálfri mér. 

 

                                                
3 Christian Guellerin; free opinion about design education, 
http://christianguellerin.lecolededesign.com/2008/10/07/is-design-ethical/ Sótt 21. 
janúar 2009. 
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1. Hvað er hönnun, hvað er vöruhönnun? 

 

„Flestir sjá hluti og spyrja „af hverju?” En hönnuðir hugsa upp alveg nýja hluti og 

spyrja „af hverju ekki?”” 

– George Bernard Shaw, Dick Powell breytti4 

 

Til að átta okkur á hvaða hönnun er „góð” hönnun þurfum við fyrst að átta okkur á 

því hvað hönnun raunverulega er og hvert hlutverk hönnuða er.  Orðið hönnun er stórt 

og víðtækt orð sem erfitt er að skilgreina og verður sannarlega ekki gert að fullu 

hérna, en ég ætla að reyna að gera því nógu góð skil til að við getum rætt um ábyrgð 

og möguleika hönnuða í tengslum við umhverfisvernd og siðfræði.  Þetta orð hefur 

mismunandi merkingu fyrir hvern og einn, sumir hugsa um fallega bókakápu þegar 

þeir heyra orðið hönnun, aðrir sjá fyrir sér Balenciaga kjól, Eggið eftir Arne Jacobsen 

eða straumlínulagaðan bíl og svo mætti lengi telja. 

Hönnun hefur í sjálfu sér verið til frá upphafi mannkynsins, hvort sem hún var í 

höndum  leirkerasmiðs í Kína á tímum Sung konungsættarinnar, víkings sem skar út 

stafn á skipi eða bjó til stjörnukort til að sigla eftir, manna sem byggðu gotneska 

kirkju á Spáni eða þeirra sem mótuðu iPod á okkar tímum.  Hönnun hefur alltaf verið 

til, en fyrst núna er komið orð sem sameinar alla þessa hluti og allt það fólk sem 

skapar þá.   

Hönnun snýst um athöfn, ferli frekar en vöru án þess þó að gefa í skyn að 

lokaniðurstaðan sé ekki mikilvæg, því það er hún.  Ef leiðin að lokaniðurstöðunni er 

góð skiptir það sköpum fyrir vöruna eða annað það sem hannað er.5  Christian 

Guellerin segir að „hönnuður er sá sem ekki einungis fullnægir eigin sköpun heldur 

færir öðrum hamingju með verki sínu.”  Hann bætir við að verkefni hönnuðarins sé að 

umbreyta heiminum og bæta umhverfi okkar og gera það fallegra, nothæfara og 

gagnlegra.6 

                                                
4 “You see things and ask “Why?”  But a designer dreams things that never were and 
says “why not!  –George Bernard Shaw, Dick Powell breytti. 
5 Better by Design; Design Is, http://www.betterbydesign.org.nz/why-design/design-is 
Sótt 12. janúar 2009 
6 Christian Guellerin: “Design, Ethics and Humanism” 
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Kröfur markaðsins til hönnuða eru alls ekki ýkja háleit eða siðferðisleg, kröfur 

markaðsins eru að þeir geri aðlaðandi vöru sem er á viðráðanlegu verði, stenst 

reglugerðir, virkar hæfilega vel og endist hæfilega lengi eða eins og viðskiptavinurinn 

á von á7 og sá endingartími er sífellt að styttast.  Að mínu mati þurfum við að setja 

okkur mun hærri markmið og krefjast miklu meira af hönnuðum og þeim vörum sem 

við kaupum heldur en hefur verið gert.  Samkvæmt Christian Guellerin þurfum við að 

átta okkur á því að hönnun eða “design” er efnahagsleg grein sem er notuð til að auka 

sölu og þar með gróða framleiðslu- og/eða sölufyrirtækja, það sé tilgangur hönnunar8 

og þótt þetta sé vissulega rétt þá finnst mér tilgangur hönnunar hljóta að vera annar og 

meiri en bara söluaukning.  Þetta á við um hvers konar hönnun og hönnuði, hvort sem 

þeir hanna vörur, grafík eða eitthvað annað, en hlutverk vöruhönnuða er að miða að 

því að bæta virkni, virði og útlit áþreifanlegra hluta.9  Að mörgu leyti teygir 

vöruhönnun anga sína út fyrir mörk ljósa-, húsgagna-, grafískrar-, tísku- og 

iðnhönnunar.10 

Og af hverju skiptir hönnun máli?  Horfðu í kring um þig hvar sem þú ert og spurðu 

sjálfan þig: „Er eitthvað hérna, í mínu nánasta umhverfi, sem er algjörlega 

náttúrulegt?”  Miklar líkur eru á að það sé ansi fátt.  Af því leiðir að hönnun er 

mikilvæg því hún mótar á svo marga vegu hinn efnislega heim sem við lifum í. 

Nú erum við komin með ágæta skilgreiningu á því hvað hönnun er og hvað hönnuður 

gerir, í það minnsta nægilega góða til þess að geta fjallað um ábyrgð hönnuða 

gagnvart umhverfi sínu og samfélagi.   

 

                                                
7 Michael Braungart og William McDonough:  Cradle to Cradle: remaking the way 
we make things.  New York, North Point Press, 2002, bls. 37. 
8 Christian Guellerin: “Design, Ethics and Humanism” 
9 Usability Body of Knowladge, http://www.usabilitybok.org/design/p286 Sótt 12. 
janúar 2009 
10 „Product design is an ambiguous term that blurs the boundaries between specialist 
fields of lighting, furniture, graphic, fashion, and industrial design.” – Laura Slack: 
What is Product Design? Essential Design Handbooks.  Sviss, RotoVision, 2006, bls.  
6 
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Iðnbyltingin og upphaf hönnunar 

„Tæknin þjónar fólkinu.  Fólk þjónar ekki tækninni.” 

-Joshua Porter11 

 

Fyrstu vöruhönnuðirnir urðu til í iðnbyltingunni á síðari hluta 18. aldar og á fyrri hluta 

19. aldar þar sem þeir þurftu að sameina gildi listamanna og iðnaðarmanna með 

fjöldaframleiðslu í huga.12  Það má að sjálfsögðu segja að allir áþreifanlegir hlutir í 

kring um okkur hafi verið hannaðir að einhverju leyti fyrir tíma iðnbyltingarinnar en 

þarna varð hönnun til sem sérstakt fag. 

Iðnbyltingin hafði á margan hátt mikil jákvæð áhrif á lifnaðarhætti fólks sem vara enn 

þann dag í dag. Læknisaðstoð og menntun jókst til muna og varð aðgengilegri fyrir 

fleiri en áður.  

Rafmagn, fjarskipti og 

fleiri tækniframfarir 

juku þægindi til muna13 

og með betri 

lífsskilyrðum jukust 

lífslíkur.  En slæmu 

áhrif iðnbyltingarinnar 

voru einnig gríðarleg; 

eiturefni sluppu út í 

andrúmsloft, vatn og 

jörð, óheyrilegt magn af rusli varð til og eyðing náttúruauðlinda auk þess sem á 

þessum tíma sköpuðust þær neysluvenjur sem við þekkjum í dag, við kaupum mun 

meira en við þurfum, nýtum illa þá hluti sem við eigum og hendum í stað þess að 

nýta. 

                                                
11 „Technology serves humans.  Humans do not serve technology.” Five Principles to 
Design by, http://bokardo.com/archives/five-principles-to-design-by/ Sótt 10. janúar 
2009 
12 Christian Guellerin: “Design, Ethics and Humanism” 
13Michael Braungart og William McDonough:  Cradle to Cradle: remaking the way 
we make things.  New York, North Point Press, 2002, bls. 26. 

Mynd 1: Börn við vinnu sína á tímum iðnbyltingarinnar 
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 Iðnaðurinn notaði nánast endalaust magn af náttúrulegum auðlindum, við, vatn, 

korn, búfénað, kol og land og þetta eru sömu hráefnin og notuð eru við 

framleiðslu í dag.  Iðnaðurinn fitnaði á því að breyta þessum hráefnum í vörur.  

Verksmiðjur voru reistar nálægt auðlindunum til að auðvelda aðgang, oft við 

vatnsbakka þar sem vatn var notað bæði í framleiðsluferlinu og til að taka við 

úrgangi.14 

Öllum þessu slæmu áhrifum iðnbyltingarinnar gagnvart náttúrinni gætir ennþá, ekki 

bara eyðileggingarinnar heldur einnig framkomu og viðhorfsins til hennar sem 

grundvallast á því að við eigum að ráða yfir náttúrunni og temja hana.  Við ofnotum 

ennþá auðlindir, losum okkur við rusl á ruslahauga eða brennum það, við erum ennþá 

að nota eiturefni í vörur, eiturefni sem mörg hver er ennþá ekki búið að rannsaka 

hvaða áhrif hafa á fólk, dýr og náttúru. 

Markmið iðnaðarins er að framleiða vöru og koma henni í hendur viðskiptavinarins á 

eins fljótlegan og ódýran máta og mögulegt er, oft án þess að taka tillit til nokkurs 

annars.15  En svona kerfi sem virkar eins og einstefnu gata, frá hráefni að rusli, gengur 

ekki til lengdar þar sem það er ekki endalaus uppspretta af hráefnum til í heiminum og 

við getum ekki látið rusl safnast fyrir endalaust ef við viljum ekki drukkna í því.  

Hvarv á þessi einstefnugata að enda? 

                                                
14 Michael Braungart og William McDonough:  Cradle to Cradle: remaking the way 
we make things.  New York, North Point Press, 2002, bls. 24-25. 
15 Michael Braungart og William McDonough:  Cradle to Cradle: remaking the way 
we make things.  New York, North Point Press, 2002, bls. 26. 
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2. Hlutverk hlutanna 

„Heilbrigð skynsemi kallar að sjálfsögðu á fullkomlega sjálfbæra hönnun, en í 

ófullkomnum heimi hefur flest hönnun í för með sér óviðunandi sóun á efni og orku.  

Það stendur uppá okkur að takast á við þessa sóun með öllum tiltækum ráðum.”16 

‐ Aðalsteinn Ingólfsson 

 

Samfélagið sem við búum í byggir oft á tíðum á því að framleiða hluti sem eru 

þægilegir, einnota, ónauðsynlegir, úreltir eða allt ofangreint saman í einum hlut.  Það 

er því mjög mikilvægt fyrir hönnuði sem vilja gera hlutina á annan hátt og breyta til 

hins betra að kunna skil á og vera meðvitaðir um heildarferli vörunnar sinnar, hvaðan 

efnin koma, hvernig þau eru fengin, flutt og unnin.  Hvernig varan er búin til, hvernig 

henni er dreift, flutt og seld.  Hvernig notandinn á eftir að nota hana og hversu lengi.  

Þá þarf hann að vita hvert varan fer þegar neytandinn er hættur að nota hana. 

Framleiðsluiðnaðurinn fer eftir eins konar einstefnugötu, frá „vöggu til grafar kerfi“, 

þar sem hráefni eru tekin, mótuð í vöru, seld og á endanum hent og yfirleitt endar 

varan okkar á ruslahaugum eða í brennsluofni.17  Það er nokkuð augljóst að þetta kerfi 

getur ekki gengið endalaust, brennslan mengar andrúmsloftið og það er ekki til 

nægilegt land undir sívaxandi ruslahauga.  Enda er sorglegt að hugsa til þess að 

hráefni sem höfðu verðgildi sem hráefni, enda verðlaus og ónotuð á haugunum, þegar 

auðveldlega væri hægt að nýta þau aftur og þar með viðhalda gildi þeirra og spara 

önnur hráefni í leiðinni. 

Það er ekki bara mikilvægt fyrir okkur hönnuði að vita um ferli þess sem við hönnum, 

heldur einnig að nýta okkur þá vitneskju til að hanna þetta ferli uppá nýtt, eða í það 

minnsta að hafa áhrif á það svo notuð verði endurnýjanleg hráefni sem finnast nálægt 

framleiðslustaðnum, framleiðsluferlið sé viðunnandi og að auðvelt sé að endurvinna 

vöruna þegar hennar er ekki lengur þörf. 

Við höfum valdið til að velja hráefnin og meðhöndlunina, og við getum séð til þess að 

efnin séu auðveldlega endurunnin eða endurnýtt.  Við getum líka séð til þess að varan 

okkar endi ekki í ruslinu eftir óeðlilega stuttan tíma. 
                                                
16 Aðalsteinn Ingólfsson: „Framhaldslífi hlutanna.” Ýmsir listamenn: Framhaldslíf 
hlutanna.  Sýning í Hönnunarsafni Íslands, 8. – 30. september 2007. 
17 Michael Braungart og William McDonough:  Cradle to Cradle: remaking the way 
we make things.  New York, North Point Press, 2002, bls. 27. 
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Einföld lýsing á ferli vöru frá upphafi til enda er eitthvað á þessa leið; öflun efniviðar, 

framleiðsla, dreifing, 

neysla og eyðing.  Þetta 

kallast „the material 

economy” eða hagfræði 

hlutanna.  Stutt, einfalt 

og skiljanlegt.  En til að 

við getum farið að sjá 

heildarmyndina af því 

hvernig vara hefur áhrif 

á umhverfi og fólk þurfum við að kafa aðeins dýpra.  Öflun efniviðar hljómar til 

dæmis ekkert illa, það vantar bara að tala um það hvaðan efniviðurinn kemur, hvernig 

honum er náð, hvort tré eru höggvin eða fjöll eru sprengd til að ná í málma og hvaða 

áhrif það hefur á það umhverfi sem efniviðnum er safnað frá.  Aðeins á seinustu 

þremur áratugum er búið að eyða þriðjungi allra náttúruauðlinda heimsins.  80% af 

upprunalegum skógi jarðar er búið að höggva og hoggin eru 2000 tré á mínútu á 

Amazon svæðinu.18  Þetta er stórt vandamál því með öflun efniviðarins, eins og 

tíðkast hefur og gerir enn erum við að verða uppiskroppa með auðlindir og hráefni.19 

Við framleiðslu eru notuð ógrynni af eiturefnum sem blandað er við náttúrulegu 

efnin.20  100.000 gerviefni eru notuð í framleiðslu í dag.  Einungis nokkur þessarra 

efna hafa verið rannsökuð í tengslun við áhrif þeirra á heilsu fólks og engar 

rannsóknir hafa verið gerðar á þeim áhrifum sem verða þegar þau koma saman við 

önnur efni. Við vitum því ekki hver áhrifin eru af öllum þessum efnum sem notuð eru 

í dag, en við vitum að eitur fer inn í verksmiðjur, og eitur fer í varninginn okkar og 

mengun kemur frá verksmiðjunum.  Sem dæmi má nefna að efni sem notuð eru til að 

minnka eldfimi innihalda eitur sem leggst á taugakerfið og heilann, þessi efni eru í 

tölvum, sófum, heimilistækjum, dýnum og jafnvel koddum, sem við hvílum höfuðið á 

í 8 tíma á sólahring.  Öll þessi efni safnast saman í líkamanum og nú er svo komið að 

sú fæða sem inniheldur flest eiturefni er brjóstamjólk.  Þótt næring og mótefni í 

                                                
18 Welcome to my jungle … before it's gone, 
http://findarticles.com/p/articles/mi_m1590/is_11_58/ai_84307435 Sótt 13. desember 
2008. 
19 Annie Leonard: The Story of Stuff.  Free Range Studios, 2007 
20 Annie Leonard: The Story of Stuff.  Free Range Studios, 2007 

Mynd 2: Tré á Amazon svæðinu. 



 10 

brjóstamjólk geri það að verkum að hún er ennþá langbesta næring fyrir ungabarnið 

sem völ er á, þá er þetta hræðileg staðreynd.  Verkamenn og starfsfólk verksmiðjanna 

fer verst út úr þessu, oft konur á barnsburðaraldri, svo það er ekki bara auðlindum sem 

er sóað í þessu kerfi, heldur líka fólki.  Fólk á ekki annarra kosta völ en að vinna á 

þessum stöðum. 

Neyslan er án efa mikilvægasti hlekkurinn í þessu kerfi og eðli málsins samkvæmt 

leggur iðnaðurinn höfuðáherslu á að viðhalda neyslunni og styðja við hana.  Meira að 

segja sagði Bush bandaríkjaforseti eftir árásirnar á tvíburaturnana í New York 11. 

september að fólk ætti að halda uppteknum hætti og versla!21  Persónueinkenni okkar 

eru farin að ráðast af því hvernig við neytum, hvað við eigum og hvað við kaupum.  

Við erum ekki lengur mæður, bændur eða verkamenn, við erum neytendur.  En hversu 

mikil er neysla okkar?  Vörur sem enn eru í notkun eftir 6 mánuði frá kaupdegi í 

Norður  Ameríku eru 1 % af allri seldri vöru. Með öðrum orðum er 99% af því sem 

búið er að uppskera, ná í úr námum, flytja og kaupa orðið að rusli eftir 6 mánuði eða 

minna.22 

Svo kemur að eyðingunni.  Við hendum hlutum í ruslatunnuna og þá er það horfið, 

eða hvað?  Rusl er annað hvort brennt eða sett á haugana, eða brennt og svo sett á 

haugana.  Brennslan er mjög slæm því hún sleppir aftur út í andrúmsloftið öllum þeim 

eiturefnum sem urðu til í framleiðslunni og býr til ný einskonar ofureiturefni sem eru 

jafnvel verri en hin eins og dioxin sem safnast fyrir í líkamanum og eykur til muna 

líkur á krabbameini t.d. hjá börnum.23  Rusl er oft flutt úr landi til að þurfa ekki að 

eiga við eyðinguna á staðnum.24 

Endurvinnsla er að sjálfsögðu til bóta og allir ættu að endurvinna sitt rusl.  En ekki er 

hægt að endurvinna allt eins og t.d. ávaxtasafafernur sem eru með lögum af áli, plasti 

og pappír.  Og jafnvel þótt við gætum endurunnið allt heimilisruslið væri það ekki 

nóg, þar sem framleiðslufyrirtækin henda langtum meira rusli, því að meðaltali 

                                                
21 CNN; 9/11 trauma persists five years later, 
http://www.cnn.com/2006/US/09/08/911.overview/index.html, Sótt 17. janúar 2009 
22 Paul Hawken: Natural Capitalism.  Boston, Back Bay Books, 1999, bls. 81. 
23 Health Care Without Harm; Dioxin and Phthalates, 
http://www.noharm.org/europe/pvcDehp/dioxin-phthalates, Sótt 17. janúar 2009 
24 Annie Leonard: The Story of Stuff.  Free Range Studios, 2007. 
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inniheldur hver hlutur aðeins 5 % af hráefnunum sem komu til við framleiðsuna og 

flutning.25 

 

Úreltni 

Hugtakið „built-in obsolescence” eða innbyggð úreltni þýðir að vara er gerð til að 

duga aðeins skamman tíma og fyrirtæki á vissan hátt hvetja neytandann til að henda 

vörunni og kaupa nýja.26  Þetta er sérstaklega augljóst með plastpoka, plastmál og 

aðra slíka einnota hluti en þetta á einnig við um stærri vörur og tæki eins og t.d. 

farsíma. Flestir muna 

eftir fyrstu GSM 

símunum, sem entust 

bara nokkuð vel.  En 

símafyrirtækin græða 

augljóslega meira því 

fleiri síma sem við 

kaupum og því var 

endingartími 

símanna skyndilega 

orðinn mun styttri en 

áður, jafnvel þótt 

tækninni fleygi fram.  

Og þar sem farsímar 

urðu á ótrúlega 

skömmum tíma 

algjör „nauðsyn” í 

augum flestra í hinum vestræna heimi gengur þetta upp, því fólk kaupir alltaf nýjan 

síma þegar sá gamli er orðinn lélegur.  Það þarf að meta það vandlega hversu hratt 

hlutur má eyðileggjast eða verða úreltur án þess að notandinn missi trú á vörunni og 

                                                
25 Michael Braungart og William McDonough:  Cradle to Cradle: remaking the way 
we make things.  New York, North Point Press, 2002, bls. 28. 
26 Michael Braungart og McDonough, William:  Cradle to Cradle: remaking the way 
we make things.  New York, North Point Press, 2002, bls. 28. 

Mynd 3: Brandari 
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kaupi þar með nýja.  En hlutir geta ekki eyðilagst nógu hratt til að halda markaðnum á 

floti svo þá var fundið upp annað hugtak „perceived obsolescence” eða skynjuð 

úreltni, sem þýðir að við erum sannfærð um að henda hlutum sem eru enn nothæfir 

um leið og nýrri útgáfur af sama hlutnum eru komnar með breytt útlit. 27  Gott dæmi 

eru gömlu tölvuskjáirnir og sjónvörpin, sem allir skiptu út fyrir nýrri, flottari flatskjái.  

Tíska er annað dæmi þar sem við erum sannfærð um að flík sé ekki nothæf ári eftir að 

við kaupum hana, ekki vegna slits eða ofnotkunar, heldur vegna þess að hún passar 

ekki lengur inn í samfélag okkar neytendanna útlitslega séð. 

 

 

                                                
27 Annie Leonard: The Story of Stuff.  Free Range Studios, 2007 
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3. Hvað getum við gert? 

 

„Vonandi munum við ná þeim áfanga að tal um sjálfbæra hönnun verður 

óþarfa stagl og öll hönnun verður ekki aðeins sjálfbær heldur verður hún 

samfélaginu til hagnaðar.” 

-Nick McLean28 

Það er ekki bara eigin samviska og siðferðiskennd sem er hvati að því að breyta 

viðteknum framleiðsluaðferðum til hins betra, sífellt fer meira fyrir meðvituðum 

neytendum sem vilja vörur og þjónustu sem eru vistvænar og framleiddar á 

siðferðislegan hátt.  Ekki einungis mun þetta fólk borga meira fyrir þess konar vörur, 

heldur mun það borga minna fyrir eða jafnvel hætta að versla þær vörur sem ekki eru 

umhverfisvænar eða á annan hátt góðar fyrir samfélagið. 

En umhverfissinnar og ýmsir aðrir hafa tilhneigingu til að ræða miklu meira um 

vandamál heimsins og hættur heldur en lausnir. Við bætum og breytum heiminum 

ekki bara með því að vera meðvituð og hrædd.  Það er að mínu mati mikilvægara að 

ræða hvað við getum gert til þess að leggja okkar af mörkum til að bæta heiminn en 

að einblína á vandamálin. 

Algengt svar við eyðileggingu iðnaðarins er að finna skárri leiðir; minnka, forðast, 

draga úr, viðhalda, takmarka og hægja á eru allt hugtök sem notuð eru.29  En þessi 

svör vinna innan sama kerfis og olli vandamálunum í upphafi og erum við þá ekki 

bara að hægja á eyðileggingu jarðarinnar frekar en að leysa þessi vandamál?  Það er 

ekki ásættanleg niðurstaða að fresta því að leita að orsökunum og þar með nauðsyn 

þess að finna lausn á vandanum.  Hönnuðurinn Jurgen Bey sagði í samtali við bekkinn 

minn í byrjun ársins að betra væri að brenna upp alla olíu heimsins á viku en að spara 

hana og reyna að menga minna þannig, því þá værum við neydd til þess að finna upp 

nýjar og umhverfisvænar leiðir til að knýja bílana okkar, flugvélar og fleira.30  Við 

þurfum að finna leiðir til þess að halda lífinu áfram á skaðlausan hátt fyrir umhverfið.   

                                                
28 „Hopefully we will reach a point in the near future when the phrase 'sustainable 
design' becomes an unnecessary tautology and all design becomes not only 
sustainable but also beneficial to society" - Nick McLean 
29 Michael Braungart og William McDonough:  Cradle to Cradle: remaking the way 
we make things.  New York, North Point Press, 2002, bls. 45. 
30 Jurgen Bey (munnleg heimild, 15. janúar 2009)  
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„Sumir segja að þetta sé óraunhæf hugsjón og að þetta sé ekki hægt, en eru 

það ekki þeir sem segja að gamla kerfið eigi að halda áfram og geti gengið 

endalaust sem eru óraunsæir?” segir Annie Leonard í mynd sinni The Story of 

Stuff.  „Gamla kerfið er ekki náttúrulögmál sem varð til og við þurfum að lifa 

við, fólk bjó það til og við erum líka fólk, svo búum til eitthvað nýtt.”31 

Þetta nýja sem Leonard talar um að við eigum að búa til kallast einu nafni sjálfbær 

hönnun, það er samheiti yfir alla þá hönnun sem miðar að því að bæta heiminn og 

umhverfið.  Það er ógrynni skilgreininga til yfir hugtakið sjálfbær hönnun.  Í 

Brundtland skýrslunni frá 1983 er sjálfbærni skilgreind sem „þróun sem mætir þörfum 

nútímans án þess að fórna getu kynslóða framtíðarinnar til að mæta sínum eigin 

þörfum.”32  Við verðum að líta þannig á að við séum með jörðina að láni frá 

börnunum okkar.  Við getum ekki haldið áfram að eyðileggja jörðina fyrir komandi 

kynslóðum. 

„Besta leiðin til að draga úr áhrifum á náttúruna er ekki að endurvinna meira, heldur 

að framleiða og henda minna,” sagði William Rathje33 en er það algjört lögmál að 

framleiðsla og iðnaður verði að skemma og menga náttúruna?  Michael Braungart og 

William McDonough spyrja í bókinni sinni Cradle to Cradle:  „Hvernig væri ef mætti 

henda hlut á jörðina þegar hans er ekki lengur þörf og leyfa honum að grotna niður og 

verða næring fyrir plöntur, dýr og jarðveg?  Eða hann gæti aftur orðið að gæða hráefni 

fyrir áframhaldandi framleiðslu?  Markmið umhverfissinna er oft að draga úr áhrifum 

mannsins á náttúruna, en er það okkar markmið að vera ósýnileg á jörðinni, að skilja 

ekkert eftir og hafa engin áhrif?  Er það markmið okkar að svipta okkur þeirri 

menningu sem við eigum og þeim venjum sem við höfum komið okkur upp?  Mér 

finnst miklu meira spennandi að stefna að góðri samvinnu við náttúruna, þar sem áhrif 

mannsins á umhverfi sitt eru ekki slæm heldur gætu jafnvel verið til góðs. 

                                                
31Annie Leonard: The Story of Stuff.  Free Range Studios, 2007. 
32 Wikipedia; Brundtland Commission 
http://en.wikipedia.org/wiki/Brundtland_Commission Sótt 12. janúar 2009 
33 “The best way to reduce any environmental impact is not to recycle more, but to 
produce and dispose of less.” Michael Braungart og William McDonough:  Cradle to 
Cradle: remaking the way we make things.  New York, North Point Press, 2002, bls. 
50. 
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Til að vinna markvisst að sjálfbærri hönnun nægir ekki að tala bara og tala heldur 

verðum við að hafa einhvers konar leiðbeiningar til hliðsjónar.  Hér á eftir fara nokkur 

atriði sem ég tel gott að hafa í huga: 

• Efnisnotkun:  velja eiturefnalaus efni, endurnýjanleg eða endurunnin efni sem 

krefjast lágmarks orku til að vinna úr. 

• Orku sparnaður:  nota framleiðsluaðferðir og framleiða vörur sem krefjast 

minni orku. 

• Gæði og ending:  endingabetri vörur sem virka betur og þarf síður að skipta út 

reglulega, sem minnkar þörf á framleiðslu staðgengla. 

• Hanna miðað við endurnotkun og endurvinnslu:  vörur eiga að vera hannaðar 

og unnar fyrir „líf eftir dauðann.”  

• Lífhermun:  endurhönnun iðnaðarkerfa á lífrænni línur sem gera það kleift að 

endurvinna efni endalaust í lokaðri hringrás. 

• Endurnýjun:  efni ættu að koma frá nálægum stöðum, vera endurnýjanleg og 

niðurbrjótanleg þegar nytsemi þeirra er uppurin.34 

 

Vestrænar frumgerðir í erlendum samfélögum og menningarheimum geta orðið að 

slæmum og dýrum lausnum.  Ein af meginreglum sjálfbærrar hönnunar er að hafa 

samhengi menningarinnar og staðarins í huga.35 

Garden Bench eftir Jurgen Bey má kalla sjálfbæra hönnun þar sem hann notar aðeins 

garðaúrgang í garðbekk.  Hann notar eðlilega hringrás og niðurbrot náttúrunnar sem 

efnivið án þess að hafa áhrif á það eða trufla.  Jurgen Bey kallar bekkinn sinn 

„rannsókn til þess að lifa í náttúrunni,” sem er réttnefni fyrir hlut sem leitast við að 

vera til í sátt og samlyndi við náttúruna.36

                                                
34 Wikipedia; Sustainable Design, http://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_design 
Sótt 18. nóvember 2008 
35 Architecture for Humanity Designs; Social and Environmental Responsibility in 
Sustainable Architecture, 
http://architecture.suite101.com/article.cfm/sustainable_design_redefined Sótt 18. 
nóvember. 2008 
36 Guy Hohmann Sesign, http://guyhohmann.com/2007/10/11/item-for-october-
garden-bench-by-jurgen-bey/ Sótt 20. desember 2008 
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Mynd 4: Garden Bench eftir Jurgen Bey. 

Hönnuðir hafa marga möguleika til þess að hanna sjálfbærar vörur og fara hér á eftir 

nokkrir kaflar um mismunandi stefnur innan sjálfbærar hönnunar. 

 

Endurvinnsla 

„Enginn gerði stærri mistök en sá sem gerði ekki neitt 

vegna þess að hann gat aðeins gert lítið.” 

-Edmund Burke37 

 

Í fyrsta lagi:  Allir eiga að endurvinna!  Endurvinnsla er ekki ný af nálinni og á bilinu 

1920-1940 var þetta eðlilegur partur af lífinu í Norður Ameríku og var rusl endurnýtt 

eða sett í safnhauga.  Í seinni heimstyrjöldinni var litið á það sem samfélagslega 

skyldu fólks að endurvinna rusl og framleiðendur endurunnu um 25% af þeirra 

úrgangi.  Síðan þá hefur ódýrari varningur og leitin að sífellt meiri þægindum unnið 

gegn endurvinnslu.38 

                                                
37 “Nobody made a greater mistake than he who did nothing because he could only do 
a little.” –Edmund Burke. 
38 Jon Naar: Design for a livable planet : how you can help clean up the environment. 
New York, Perennial Library, 1990, bls. 14. 
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Stærsti hluti alls sorps er pappír eða um 42%, þar með talinn pappi, dagblöð, tímarit 

og ljósritunarpappír.  Næst kemur lífrænn úrgangur eða um 23%, t.d. garðaúrgangur 

og matur.  Glerílát eru um 9%, sama magn er af málmum, og 7% plast.39  Þetta er allt 

vel endurvinnanlegur úrgangur og sýnir okkur að við getum endurunnið meirihlutann 

af sorpinu sem við hendum.  En af hverju er það ekki gert? 

Því miður er þó ekki öll endurvinnsla jafn auðveld.  Endurvinnsla getur verið mjög 

erfið því fæst önnur efni en þau sem talin eru upp hér að ofan eru hönnuð frá upphafi 

með endurvinnslu í huga.  Hún er oft á tíðum jafnvel slæm vegna efna sem þarf að 

bæta við endurunna efnið til þess að hægt sé að nota efnið aftur.  Það þarf að hugsa 

um endurvinnsluna alveg frá upphafi í 

efnisvali.  „Rangar og yfirborðskenndar 

aðferðir við umhverfisvernd geta verið 

engu betri, og jafnvel verri, en að gera 

ekki neitt.”40 

Það er því mjög mikilvægt að hafa það 

ávallt í huga við hönnun nýrrar vöru 

hvernig hægt er að endurvinna hana 

þegar líftími hennar er búinn, sérstaklega 

þar sem hver ný vara sem við 

framleiðum á þátt í því að gera þá sem 

fyrir er að rusli.41 

Auðvitað má einnig íhuga þá leið að 

framleiða minna rusl og þar af leiðandi 

framleiða minna. En það þýðir að við 

þurfum að gjörbreyta því hvað við 

kaupum og hvernig við notum það.  Það þýðir líka að við þurfum að sannfæra 

                                                
39 Jon Naar: Design for a livable planet : how you can help clean up the environment. 
New York, Perennial Library, 1990, bls. 14. 
40 “Blindly adopting superficial environmental approaches without fully 
understanding their effects can be no better- and perhaps worse – than doing nothing.” 
Michael Braungart og William McDonough:  Cradle to Cradle: remaking the way we 
make things.  New York, North Point Press, 2002, bls.57-59. 
41 Janis Birkeland: Design for Sustainability: A Sourcebook of Integrated Eco-Logical 
Solutions.  Earthscan Publications Ltd, 2002, bls. 45. 

Mynd 5: Rag Chair eftir Tejo Remy 
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framleiðendur, byrgja, dreifingaraðila, auglýsingastofur, matvörubúðir og aðra 

söluaðila um að búa til og selja vörur sem við virkilega þörfnumst, sem munu endast 

lengi og eru pakkaðar á umhverfisvænan hátt.  Og hvað verður þá um alla þessa 

hönnuði, ef allir eiga að fara að kaupa minna? 

Rag chair eða Tusku stóll semTejo Remy hannaði árið 1993 fyrir Droog er gerður úr 

u.þ.b. 15 pokum af tuskum og öðru sem fólk er hætt að nota.  Hann er því gott dæmi 

um endurvinnslu í hönnun. 

 

Endurhönnun  

Hönnun er skapandi starfsgrein og hönnuðir þurfa stöðugt að skoða, endurhugsa hluti 

og endurhanna hluti og kerfi.  Endurhönnun eða „redesign” krefst annarrar nálgunar 

en það sem hannað er í fyrsta sinn.  Við endurhönnun þarf oft að skoða og meta það 

sem er nú þegar til.  [re]design er framtak sem boðar aðgerðir í átt að sjálfbærri 

hönnun.  “Við leitum að og styðjum við vörur og verkefni sem eru vinsamleg fólki og 

jörð og vinnum að því ásamt fjölda samtaka að ryðja braut sjálfbærrar nýbreytni.”42 

Hrafnkell Birgisson gerði bolla sem hann kallar Hoch de Tasse, sem þýðir að lyfta 

glösum og þeir eru dæmi um endurhönnun á fundnum hlutum.  Hér notar hann gamla 

postulínsbolla og setur þá á háa fætur af vínglösum.  Bæði bollarnir og endurhönnun 

yfirleitt eiga ágætlega við póstmódernisma sem notfærir sér oft kaldhæðni, eitthvað 

sem hafði lítið sést af fyrir tíð stefnunnar.43  Póstmódernismi hyllir þá hluti sem hætt 

er að nota, tvíræðni og ósamræmi.  Stefnan dregur merkingu heimsins í efa og 

ímyndar sér ekki að list geti búið til merkingu eða tilgang, heldur boðar hún frekar að 

við ættum leika okkur að vitleysunni.44 

 

                                                
42 [re]design, http://www.redesigndesign.org/ Sótt 15. desember 2009 
43 Wikipedia; Póstmódernismi, 
http://is.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3stm%C3%B3dernismi Sótt 14. janúar 2009 
44 Postmodernism, 
http://www.colorado.edu/English/courses/ENGL2012Klages/pomo.html Sótt 14. 
janúar 2009 
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Mynd 6: Hoch de Tasse bollar eftir Hrafnkel Birgisson. 

Hollenski hönnuðurinn Tord Boontje hefur unnið mikið með notaða hluti og 

endurhannað þá.  Hann gerði línu af glerflöskum sem búnar eru til úr notuðum vín- og 

bjórflöskum.  Hann segir sjálfur að á okkar tímum þar sem allt glansandi, slétt og 

fullkomið virðist ráðandi í hönnun hafi hann ósjálfrátt heillast af hinu raunverulega, 

hráa og ókláraða.45

 
Mynd 7: Endurunnir glervasar eftir Tord Boontje. 

 

 

                                                
45 Design Museum; Tord Boontje, http://www.designmuseum.org/design/tord-boontje 
Sótt 18. nóvember 2008 
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Samfélagslega góð hönnun 

Hönnun sem er sérstaklega ætlað það hlutverk að bæta ástand og hjálpa fólki kýs ég 

að kalla samfélagslega góða hönnun.  Oft eru þetta hlutir sem ekki eru hannaðir með 

útlitið í huga heldur frekar virkni og þægindi.  Sem dæmi má nefna Playpump  sem er 

vatnsdæla knúin af börnum sem leika 

sér í hringekju.  Á meðan börnin leika 

sér, dælist hreint vatn upp í 2500 lítra 

tank sem stendur 7 metra frá jörðu.  

Einfaldur krani gerir það auðvelt fyrir 

börn jafnt sem fullorðna að sækja sér 

vatn.  Allar fjórar hliðar tanksins eru 

ætlaðar auglýsingum, tvær fyrir 

neysluvörur en hinar tvær fyrir heilsu- 

og fræðsluefni og fer ágóði 

auglýsinganna í viðhald dælunnar.46 

The Hippo Water Roller er annað 

dæmi um samfélagslega hönnun.  Um 

er að ræða 90 lítra tunnu sem ýtt er 

áfram með þess til gerðu handfangi.  Í 

mörgum löndum er venjan sú að sækja 

vatn í 20 lítra fötur sem bornar eru á 

höfði.  Þetta er mikið álag á líkamann og sérstaklega á mænuna, hálsinn og hnén.  

Hippo tunnan gerir fólki kleift að sækja meira vatn og á skemmri tíma, án þess að 

skaða líkamann.47 

                                                
46 Playpumps International, 
http://www.playpumps.org/site/c.hqLNIXOEKrF/b.2589393/k.30EE/ 
The_PlayPump_System___How_the_PlayPump_Works.htm Sótt 10. október 2008 
47 Hippo Water Roller, http://www.hipporoller.org/ Sótt 10. október 2008 

Mynd 8: Krakkar leika sér á Playpump hringgeggjunni 
og dæla þar með vatni. 
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Mynd 9: Krakkar ýta á undan sér Hippo Water Roller. 

 

 

Lífhermun: 

„Við beitum okkur ekki lengur til að „gera það betur og betur það sem við nú þegar 

kunnum að gera” heldur „gera hlutina á nýjan hátt með því að skapa hið óþekkta úr 

því þekkta” til að skapa sjálfbærar aðstæður á stórum skala.”48 

-Christian Guellerin 

 

Lífhermun eða „biomimicry” (úr orðunum „bios,” sem þýðir líf, og „mimesis,” sem 

þýðir að herma eftir) eru vísindi sem rannsaka náttúruna, nota hana sem fyrirmynd og 

herma eftir henni til að finna lausnir á ýmsum skipulags- og samskiptavanda 

menningar okkar, með hönnun og verkfræðiferlum og á öðrum lausnarmiðuðum 

sviðum.  Dæmi um lífhermun er hugmyndin að sólarorkusellu sem er fengin frá 

rannsóknum á því hvernig lauf virkar.49  “Við erum að læra það hvernig á að rækta 

                                                
48 We no longer strive to "do better and better what we already know how to do", but 
"do things differently by creating the unknown from the known," in order to create 
new sustainable situations on a large scale. –Christian Guellerin Dexigner; Christian 
Guellerin: Design for a Better Future, http://www.dexigner.com/product/news-
g13954.html 18. desember 2008 
49 Janine M. Benyus:  Biomimicry : innovation inspired by nature.  New York, 
William Morrow and Company, 1997, bls. 
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fæðu eins og grassléttur, gera keramik eins og sæsniglar, búa til liti eins og páfugl, 

gera tölvur eins og frumur og reka fyrirtæki eins og hickory skógur.”50 

Eftir 3.8 billjónir ára þróun er náttúran búin að læra hvað virkar, hvað er viðeigandi 

og hvað endist.  Þess vegna er tilvalið að í staðinn fyrir að reyna að ráða yfir og 

stjórna náttúrunni, að líta á hana sem lærimeistara.  Þeir sem vinna að lífhermun halda 

því fram að þessi vísindi munu færa okkur nýja tíma og nýja byltingu.  En andstætt 

iðnbyltingunni mun þessi bylting ekki byggja á því hverju við getum náð frá jörðinni, 

heldur hvað við getum lært af henni. 

Það má segja að alls kyns lífverur hafi lært að fljúga, ferðast umhverfis hnöttinn, lifað 

á dýpstu botnum hafsins og á hæstu toppum jarðar, þær hafa framleitt ótrúlegustu 

efni, lýst upp nóttina og virkjað orku sólarinnar.  Lifandi hlutir hafa gert allt sem 

okkur langar til, án þess að skuldsetja framtíð sína.51 

Tækninni fleygir fram og á hverjum fimm árum tvöfaldast þekking okkar í líffræði52 

og við sjáum því núna skýrar en nokkru sinni fyrr hvernig náttúran virkar og hvernig 

væri hægt að nýta okkur þekkingu hennar og sú þekking og möguleikarnir á að læra af 

náttúrunni eiga aðeins eftir að aukast með árunum. 

Vegetal chair eftir Ronan og Erwan Bouroullec er dæmi um hönnun sem fellur undir 

skilgreiningu lífhermunar.  Hugmyndin að stólnum tengist trjám og plöntum, einkum 

ungum trjám sem voru á mörgum árum sveigð og formuð til að mynda stóla.  

Hönnunin að Vegetal Chair tók sérstaklega langan tíma eins og það tekur tré langan 

tíma að ná fullri stærð.53 

                                                
50 „We are learning, for instance, how to harness energy like a leaf, grow food like a 
prairie, build ceramics like an abalone, self-medicate like a chimp, create color like a 
peacock, compute like a cell, and run a business like a hickory forest.” Biomimicry 
Institute, http://www.biomimicryinstitute.org/ 6. janúar 2009 
51 Janine M. Benyus:  Biomimicry : innovation inspired by nature.  New York, 
William Morrow and Company, 1997, bls. 2. 
52 Janine M. Benyus:  Biomimicry : innovation inspired by nature.  New York, 
William Morrow and Company, 1997, bls. 6. 
53 Biomimetic Design, http://biodsign.wordpress.com/2008/11/01/vegetal-chair-silla-
vegetal/ 16. janúar 2009 
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Mynd 10: Vegetal Chair eftir Ronan og Erwan Bouroullec. 



 24 

Lokaorð 

„...náttúran hefur að geyma milljón ára þekkingu af hönnun – það væri heimska að 

hunsa hana og sjálfsmorð að drepa hana...” 

-Anders Breitholtz54 

 

Í inngangi þessarar ritgerðar velti ég því fyrir mér hvort hönnun ætti yfirleitt rétt á sér, 

hvort búið væri að hanna nóg og hvort hönnun væri einungis til þess fallin að valda 

umhverfisspjöllum.  Það er enginn vafi á að aukin hönnun þýðir aukin framleiðsla og 

fleiri hlutir, hlutir sem sumir hverjir eru nauðsynlegir en aðrir ekki og ef til vill margir 

tilgangslausir og lenda alltof fljótt á haugunum.  Var það þá þess virði að nota efnivið 

í þá, framleiða þá, flytja og kaupa?  

Niðurstaða mín er þó alls ekki sú að hönnun eigi ekki rétt á sér því eins og myndlist 

og tónlist auðgar lífið þá veitir hönnun okkur fegurð, gleði og lífsgæði.  Þar að auki er 

ég á þeirri skoðun að hönnun geti haft heilmikið fram að færa á sviði umhverfismála.  

Við sem hönnuðir þurfum ekki að verða þrælar efnahagsins og gróðafyrirtækja heldur 

þvert á móti getum við nýtt hönnun sem verkfæri við að koma sjónarmiðum okkar á 

framfæri.  Sú staðreynd að hönnun eykur framleiðslu og sölu á vörum felur nefninlega 

í sér ákveðið vald og þar með áhrif.  Við hönnuðir höfum vald til þess að stjórna 

efnisvali og framleiðsluaðferðum með umhverfisvernd og siðfræði í huga.  Við getum 

valið framleiðslufyrirtæki með stefnu og hugsjónir sem samræmast okkar eigin eins 

og í sambandi við frjálst vinnuafl, aðstöðu á vinnustað auk ýmissa umhverfisþátta.  

Og með hönnun getum við ekki einungis haft áhrif á framleiðslufyrirtækin, heldur 

getum við líka haft áhrif á áhuga, skoðanir, hegðun og lífstíl fólks því allt í kringum 

okkur er hönnun af ýmsu tagi og það eru því hönnuðir sem að miklu leyti móta 

umhverfi okkar.  Hönnun er öflugt tæki sem við höfum á okkar valdi og því er það 

líka afar vandmeðfarið hvernig því er beitt.  

Oft er talað um að Ísland hafi ákveðna sérstöðu þegar kemur að umhverfismálum.  

Landið býr yfir mikilli vatnsorku og hefur ákveðna ímynd meðal annarra þjóða sem 

                                                
54 "…It is stating the blindingly obvious! Nature consists of millions of years of 
collected design knowledge - it would be stupid to ignore it and suicidal to kill it… " - 
Anders Breitholtz 
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ósnortið og ómengað land með hreint loft og hreint vatn.  En hvaða áhrif getur litla 

landið okkar haft í hinum stóra heimi?  Ein af grundvallarreglum sjálfbærni er „think 

globally, act locally” eða að hugsa hnattrænt en framkvæma á staðnum.  Við þurfum 

ekki að breyta öllum heiminum í einu og finna lausnir á öllum vandamálunum en 

hvaða framför sem er er skref í rétta átt.  Ég tel jafnvel að það geti verið að við séum 

með ákveðið forskot á stærri lönd, því það ætti að vera auðveldara og fljótlegra að 

gera stórvægilegar breytingar á lifnaðar- og framleiðsluháttum á litlu afmörkuðu 

svæði en það er fyrir mun stærri lönd með fleiri íbúum.  Og þótt við séum fá á litlu 

landi má ekki gleyma því að margt smátt gerir eitt stórt og ef allir landsmenn tækju 

sig saman um að skapa hér sjálfbært og hreint land væri það einhver framför í 

umhverfismálum heimsins og hefði örugglega mikil áhrif á hugsun og metnað 

nágrannaþjóða okkar. 

Ég tel það mikilvægt fyrir íslenska hönnuði að huga að því hvernig við getum skapað 

umhverfisvæna hönnun á Íslandi sem gera það að verkum að sú ímynd sem landið og 

þjóðin hefur styrkist enn frekar og hafi raunveruleg gildi á bak við sig. 

Miklar breytingar þurfa að verða og mörg spor þarf að stíga til að hönnun taki í 

auknum mæli mið af verndun náttúrunnar og samfélagslegri ábyrgð og það verður 

ekki auðvelt verkefni.  Það krefst hugrekkis að henda út öllu því sem við höfum lært á 

ævinni og taka upp ný gildi.  En að mínu mati er það nauðsynlegt. 

 

Ég vil að lokum benda á að þessi ritgerð er prentuð á vistvænan pappír hjá 

prentsmiðju sem fengið hefur svansvottun norræna umhverfismerkisins.  Í ritgerðinni 

eru engin saurblöð til að spara pappír. 

 

 

 

______________________________________ 

Guðrún Valdimarsdóttir 

Reykjavík 30. janúar 2009 
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