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1  Inngangur 

 

Hér áður fyrr var endurnýting algeng afleiðing fátæktar og voru húsmunir þá iðulega bættir 

eða endurunnir vegna skorts á efnivið og peningum. Með árunum, iðnvæðingunni og 

velmegun landans breyttist íslenska þjóðin í einnota samfélag eins og svo mörg önnur vestræn 

samfélög. Neysla fór úr hófi, alltaf þurfti að eiga það nýjasta, besta og flottasta og því gamla 

var einfaldlega hent. Enn þann dag í dag virðist íslenska þjóðin vera svolítið föst í þessu 

munstri ofneyslunnar en þó hafa ýmsar breytingar orðið á neysluháttum Íslendinga. Síðustu 

árin hefur orðið mikil vitundarvakning í íslensku samfélagi um endurnýtingu, endurvinnslu og 

bætta umgengni við náttúruna. Fólk flokkar nú matarúrgang í auknum mæli, gengur eða hjólar 

í stað þess að nota bíla og selur eða gefur nytjavörur í stað þess að henda þeim. Þeir munir 

sem fólk vill losa sig við geta farið nokkrar leiðir til nýrra eigenda. Sumir kjósa að selja sína 

muni sjálfir, ýmist á Internetinu, með bílskúrssölum, skottsölum eða á flóamörkuðum. Aðrir 

gefa ættingjum sínum munina og enn aðrir gefa þá á tombólur, til nytjamarkaða eða fara með 

þá í nytjagáma Góða hirðisins á endurvinnslustöðvum SORPU. Með þessu móti er líf muna 

lengt verulega, hugsanlega um mörg ár, og líklegt er að stór hluti þeirra muna sem framleiddir 

eru í dag komi til með að eignast allmarga eigendur á lífsleið sinni.  

Þessi hringrás muna hefur lengi vakið áhuga minn. Ég hef unun af því að fara á 

nytjamarkaði, bæði til þess að skoða fjölbreytilegt framboð muna og einnig til þess að skoða 

mannlífið sem mér þykir ekki síður áhugavert. Nytjamarkaði sækir allskonar fólk og hver og 

einn hefur sínar ástæður fyrir veru sinni og kaupum þar. Að mínu mati eru nytjamarkaðir 

kærkomin viðbót við verslunarflóru landsins og tel ég að þeir séu komnir til að vera. Þessi 

áhugi minn á nytjamörkuðum varð til þess að ég ákvað að rannsaka endurnýtingu húsmuna á 

Íslandi, með sérstaka áherslu á verslunina Góða hirðinn, einn stærsta og þekktasta 

nytjamarkað landsins. Efni ritgerðarinnar hefur ekki verið rannsakað hér á landi og því er 

markmiðið með rannsókninni að varpa ljósi á nytjamarkaði í íslenskum samtíma, 

viðskiptavini þeirra og neysluhegðun. 

 

1.1 Rannsóknarsaga á Íslandi 

 

Rannsóknir á munum falla undir þverfaglegt rannsóknarsvið efnismenningar (e. material 

culture) sem teygir anga sína í ýmsar fræðigreinar eins og til dæmis fornleifafræði, 

mannfræði, sagnfræði og þjóðfræði. Efnismenning nær yfir hið efnislega umhverfi mannsins, 
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allt frá fæðu til húsakosts, flugvéla til búsáhalda, leikfanga til fatnaðar, húðflúra til listaverka 

og svo mætti lengi telja. Efnismenning veitir þannig ríkulega innsýn í samfélagið á hverjum 

tíma, samband fólks við hluti, hvernig menn takast á við lífið, tjáningu fólks og fegurðarskyn. 

Í víðasta skilningi hugtaksins má segja að efnismenning nái yfir allt það sem maðurinn skapar 

eða breytir með einhverjum hætti.
1
 Þeir fræðimenn sem hafa rannsakað efnismenningu 

takmarka þó gjarnan umfang hugtaksins við muni sem eru auðfæranlegir.
2
 Samkvæmt þeirri 

skilgreiningu teljast til dæmis stólar til efnismenningar en ekki stórar byggingar.  

Endurnýting, með tilliti til efnismenningar, hefur lítið verið rannsökuð hér á landi. Alls 

hafa verið gerðar fjórar rannsóknir, þar af þrjár í formi námsritgerða, tvær þeirra skrifaðar af 

nemum í þjóðfræði við Háskóla Íslands og ein af nemenda í mannfræði við Háskóla Íslands, 

og ein í formi spurningaskrár á vegum þjóðháttasafns Þjóðminjasafns Íslands. Rannsóknirnar 

voru gerðar á árunum 2010-2014 og má því ætla að áhuginn á endurnýtingu sé að aukast hér á 

landi og hún að verða meira áberandi, bæði í fræðasamfélaginu og íslensku samfélagi sem 

heild. 

Í nóvember árið 2010 gaf þjóðháttasafn Þjóðminjasafns Íslands út spurningaskrá sem 

bar heitið Heimatilbúið, viðgert og notað. Með henni var ætlunin að kanna í hvaða mæli fólk 

gerir upp búshluti, fatnað eða annað heima hjá sér, hvað það býr til sjálft og hversu mikið það 

notar hluti eða endurnýtir. Þar að auki var leitað svara við því hvort að kreppan hafði haft 

áhrif á lifnaðarhætti Íslendinga og hvort að Ísland væri einnota land þar sem því gamla væri 

hent um leið og eitthvað nýtt stæði til boða.
3
 Þær spurningar í skránni sem snéru beint að 

endurnýtingu húsmuna voru: Notar þú húsgögn eða tæki sem aðrir hafa átt áður? Hvaða hluti 

er hér einkum um að ræða og hvaðan eru þeir fengnir (t.d. frá nytjamörkuðum eða 

skyldfólki)? Samkvæmt svörunum er rótgróin hefð fyrir því hér á landi að hlutir gangi í erfðir 

og sögðust flestir eiga húsgögn sem þeir höfðu fengið frá fjölskyldumeðlimum. Einnig voru 

dæmi um að húsgögn höfðu verið keypt á nytjamörkuðum eða fengin frá vinum, en það virtist 

þó vera mun sjaldgæfara heldur en að fólk fengi þau frá ættingjum. Hafa verður í huga að þeir 

einstaklingar sem að svöruðu spurningaskránni voru flestallir fæddir á árunum 1940-1960 og 

tilheyra því einni og sömu kynslóðinni. Að mínu mati gefa svörin við spurningaskránni því 

miður ekki nógu skýra mynd af venjum þjóðarinnar hvað varðar endurnýtingu húsmuna þar 

sem að fáar spurningar eru um hana og lítið er um svör frá yngra fólki sem hefur að öllum 

                                                      
1
 Prown, Mind in Matter, 2. 

2
 Woodward, Understanding Material Culture, 3. 

3
 Heimatilbúið, viðgert og notað, 42. 
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líkindum aðra sögu að segja en þeir sem eldri eru. Þegar á heildina er litið eru þó svörin við 

spurningaskránni nokkuð upplýsandi og gefa ágætis vísbendingar um ýmsar venjur 

Íslendinga. 

Árið 2011 skrifaði Gunný Ísis Magnúsdóttir, þjóðfræðinemi, BA-ritgerð sem ber heitið 

Spútnik-týpur, flóamarkaðir og fatahönnun - Endurnýttur textíll, tíska og samfélag. Í henni 

fjallar Gunný um endurnýttan fatnað og markað hans hér á landi. Ritgerðin er byggð á fimm 

viðtölum sem Gunný tók við einstaklinga sem starfa og neyta á vettvangi endurnýtts textíls. 

Viðtölin skoðar hún í samræðum við kenningar fræðimanna sem skrifað hafa um neyslu, 

tísku, menningarforræði, grasrótarmenningu og smekk. Í ritgerðinni er meðal annars greint frá 

upphafi og áhrifum endurnýtts textíls hér á landi, hvernig verðmæti hluta getur breyst með 

tímanum og afleiðingum offramleiðslu á neysluvenjur fólks. Jafnframt fjallar Gunný um 

endurnýtingu og endurvinnslu textíls sem andóf gegn neyslusamfélagi nútímans. 

Árið 2012 skrifaði Björk Hólm Þorsteinsdóttir, þjóðfræðinemi, BA-ritgerð sem ber 

heitið „kíkja í ruslið“- Af rusli og ruslurum í kapitalísku samfélagi. Í ritgerðinni skoðar hún 

verknaðinn „að rusla“, það er að segja að sækja sér mat ofan í ruslagáma verslana og 

stórmarkaða. Ritgerðin er byggð á viðtölum sem Björk tók við sjö einstaklinga sem rusla hér á 

landi. Viðtölin skoðar hún í samræðum við ýmsar kenningar fræðimanna sem rannsakað hafa 

rusl, óreiðu, neyslu og kapítalisma. Í ritgerðinni leitar Björk svara við því hvers vegna 

Íslendingar rusla. Gerð er grein fyrir hlutverki ruslunar sem pólitískrar og félagslegrar 

athafnar og áhrifum hennar á mótun sjálfsmyndar. Þar að auki fjallar Björk um rusl sem 

stöðutákn og ruslun í sambandi við neyslu og offramleiðslu.  

Árið 2014 skrifaði Elísabet Steinarsdóttir, mannfræðinemi, BA-ritgerð sem ber heitið 

Að koma nísku í tísku – Áhrif rusls á gildi hluta. Í ritgerðinni skoðar hún æviskeið muna í 

samtímanum út frá kenningum ýmissa fræðimanna sem hafa rannsakað efnismenningu, neyslu 

og neysluhegðun fólks, rusl og félagslegt líf muna. Fjallað er um rusl og neyslu í sögulegu 

samhengi og hvernig viðhorf til rusls hefur breyst með tímanum. Jafnframt er fjallað um 

ýmsar leiðir til þess að endurnýta þá muni sem fólk kýs að losa sig við og eru ruslarar nefndir 

í því samhengi. Elísabet aflaði ekki eigin gagna við gerð rannsóknarinnar og byggir því 

ritgerðin að mestu leyti á kenningum og orðum þeirra fræðimanna sem hafa fjallað um efnið í 

gegnum tíðina. Í ritgerðinni leitar hún svara við því hvort að hægt sé að endurvekja gildi muna 

og þannig lengja félagslegt líf rusls.  
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1.2 Aðferðir 

 

Við gerð rannsóknarinnar aflaði ég minna eigin gagna með eigindlegum rannsóknaraðferðum. 

Slíkar rannsóknaraðferðir eru gjarnan notaðar í félagsvísindum - þeim fræðigreinum sem 

fjalla um manninn og mannleg samfélög. Markmið eigindlegra rannsókna er að öðlast aukinn 

skilning á fólki, aðstæðum þess og sjónarhorni, hvernig það upplifir sjálft sig, umhverfi sitt og 

eigin breytni.
4
 Helsti kostur eigindlegra rannsókna í formi fræðilegra spurningaskráa og 

opinna viðtala er að þau gefa fræðimönnum færi á að afla upplýsinga um efni sem ekki eru til 

nákvæmar heimildir um – hið hversdagslega líf og sjónarhorn einstaklingsins á tilveruna.
5
 

Með opnu eigindlegu viðtali getur rannsakandi gefið viðmælenda sínum svigrúm til þess að 

svara spurningum frjálslega og jafnframt gefið honum kost á að skjóta inn athugasemdum 

ótengdum fyrirfram ákveðnum spurningum rannsakandans. Með þessu móti geta komið upp 

merkileg umræðuefni á meðan á viðtalinu stendur sem verða gjarnan kveikjan að nýjum 

spurningum og hugmyndum sem rannsakandanum hafði ekki dottið í hug fyrir viðtalið.
6
 

Helsti galli eigindlegra rannsóknaaðferða er að enginn einstaklingur er dæmigerður og því 

hafa gögn sem aflað er með slíkum rannsóknaraðferðum ekki alhæfingargildi.
7
 Það kemur 

ekki að sök í þessari rannsókn því ætlunin er ekki að reyna að alhæfa um hóp neytenda, heldur 

sýna fram á margbreytileika hans og veita dýpri innsýn í viðfangsefnið. Þau gögn sem ég 

aflaði sjálf eru frumheimildir rannsóknarinnar. 

Ég lagði upp með að gögnin yrðu fjölbreytileg og myndu jafnframt gefa skýra mynd af 

viðfangsefninu. Þess vegna leitaði ég svara hjá fólki sem lifir og hrærist á vettvangi 

endurnýttra húsmuna, annað hvort sem neytendur eða starfsfólk. Þau gögn sem ég safnaði eru 

viðtal, vettvangsrannsóknir og svör við spurningalista og spurningaskrá. Viðtalið tók ég við 

starfsmann SORPU, sem situr jafnframt í verslunarstjórn Góða hirðisins, og spurningalistann 

sendi ég fyrrum starfsmanni Góða hirðisins í tölvupósti þar sem að hann býr úti á landi. 

Spurningaskrána setti ég á Internetið og var hún aðeins ætluð viðskiptavinum verslunarinnar. 

Vettvangsrannsóknirnar tvær fólust í því að dvelja í Góða hirðinum í rúmar tvær 

klukkustundir í senn, fylgjast með því sem þar fór fram og skrá það niður í bók. Þegar heim 

var komið hreinritaði ég punktana í tölvu og voru þeir alls um 4 blaðsíður í Word-skjali.  Auk 

                                                      
4
 Jón Jónsson og Sigurður Gylfi Magnússon, Heimskuleg spurning fær háðulegt svar, 51. 

5
 Sama rit, 48. 

6
 Yow, Recording Oral History, 6. 

7
 Jón Jónsson og Sigurður Gylfi Magnússon, Heimskuleg spurning fær háðulegt svar, 51. 
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fyrrgreindra rannsókna fór ég reglulega í Góða hirðinn, að minnsta kosti einu sinni í viku í 

upphafi rannsóknarinnar en aðeins sjaldnar þegar leið á hana, bæði til þess að hugleiða 

ritgerðarefnið og til þess að taka ljósmyndir af því sem ég taldi áhugavert og kæmi til með að 

auðga texta ritgerðarinnar. Alls tók ég um 100 ljósmyndir í Góða hirðinum, eða fyrir utan 

verslunina, á meðan á rannsókninni stóð. Gögnunum var safnað í byrjun ársins 2014, frá 

byrjun janúar og fram í byrjun mars. 

Í byrjun janúar árið 2014 átti ég í tölvupóstsamskiptum við Almar Alfreðsson, 33 ára 

vöruhönnuð og fyrrum starfsmann Góða hirðisins. Ég sendi honum spurningalista sem 

samanstóð af 20 spurningum, sumar margþættar en aðrar einfaldar, sem snéru allar að Góða 

hirðinum með einum eða öðrum hætti og þegar hann hafði lokið við að svara spurningunum 

sendi hann mér svörin til baka. Ég taldi Almar vera tilvalinn heimildarmann fyrir þessa 

rannsókn vegna þekkingar hans á sviði hönnunar og endurnýtingar, ásamt tengingu hans við 

Góða hirðinn. Almar starfaði í Góða hirðinum á árunum 2010-2012, fyrst sem almennur 

starfsmaður en síðar sem yfirmaður á húsgagnalager. Árið 2009 fann Almar koparplatta með 

lágmynd af Jóni Sigurðssyni í Góða hirðinum og þegar 200 ár voru liðin frá fæðingu Jóns, 

árið 2011, gerði hann nokkrar gipsafsteypur af plattanum og sprautaði þær í mismunandi 

litum. Afsteypurnar, sem bera heitið JÓN Í LIT, nutu fljótt mikilla vinsælda og eru nú seldar í 

öllum helstu hönnunarbúðum landsins. Það má því með sanni segja að Góði hirðirinn hafi haft 

mikil áhrif á líf Almars. Ég og Almar þekktumst ekki fyrir rannsóknina en sameiginlegur 

vinur okkar benti mér að hafa samband við hann.  

Mánudaginn 10. febrúar árið 2014 tók ég viðtal við Rögnu I. Halldórsdóttur, 48 ára 

deildarstjóra umhverfis- og fræðsludeildar SORPU sem situr einnig í stjórn Góða hirðisins. 

Ragna, sem er lærður umhverfisfræðingur, hefur starfað hjá SORPU frá árinu 1996. Þó svo að 

Ragna starfi ekki dagsdaglega í Góða hirðinum veit hún mikið um starfsemi verslunarinnar og 

er afar fróð um endurnýtingu á Íslandi. Spurningarnar sem ég spurði Rögnu voru afar svipaðar 

spurningunum sem ég sendi Almari Alfreðssyni í tölvupósti. Því var áhugavert að bera svör 

þeirra saman og sjá hvað hefur breyst á þeim tveimur árum síðan að Almar hætti að vinna í 

Góða hirðinum og hvað hefur haldist óbreytt. Ég hitti Rögnu á skrifstofu hennar við Gylfaflöt 

í Grafarvogi og stóð viðtalið, sem ég hljóðritaði, alls í um 35 mínútur.  

Spurningaskrám með opnum spurningum og eigindlegu sniði er iðulega beitt í þjóðfræði 

og hefur þjóðháttasafn Þjóðminjasafns Íslands til dæmis sent út slíkar spurningaskrár til fastra 

heimildamanna safnsins síðan um 1960.
8
 Ég ákvað að gera spurningaskrá vegna þess að ég 

                                                      
8
 Þjóðháttasafn. 
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taldi að það kæmi til með að gefa mér greinagóð og fjölbreytileg svör frá breiðum hópi 

neytenda á tiltölulega skömmum tíma. Ég kaus að taka ekki viðtöl við viðskiptavini 

verslunarinnar því það hefði bæði verið tímafrekt og ég óttaðist að fá einsleit svör frá fáum 

viðmælendum sem gætu með engu móti svarað fyrir þann margbreytilega hóp sem verslar í 

Góða hirðinum. Þeir sem svöruðu spurningaskránni voru ekki beðnir um að geta nafns og 

voru því aðeins aðgreindir með kyni og aldri. Ég taldi ekki nauðsynlegt að nafngreina 

þátttakendurnar og taldi auk þess líklegra að fólk væri til í að taka þátt í rannsókn sem fjallar 

um persónulega neyslu þess ef gætt væri að nafnleynd. Eina þátttökuskilyrði 

spurningaskránnar var að þátttakendur hefðu verslað eða versluðu reglulega í Góða hirðinum. 

Spurningaskráin samanstóð af sjö opnum spurningum sem snéru að neytendum Góða 

hirðisins og neyslu þeirra með einu eða öðru móti, auk spurninga um aldur og kyn 

þátttakenda.
9
 Það sem einkennir opnar spurningar er að þær eru ekki leiðandi og þeim fylgja 

engir valmöguleikar þegar kemur að svörum. Opnar spurningar tilheyra eigindlegum 

rannsóknaraðferðum og gera fólki kleift að tjá sig frjálslega í stað þess að takmarka svörin við 

fyrirfram ákveðnar hugmyndir rannsakenda. Ég gerði spurningaskrána aðgengilega á 

Internetinu í gegnum gagnageymsluna Google Drive þann 18. febrúar og hafði opið fyrir svör 

til 5. mars. Ég byrjaði á því að deila spurningaskránni á netsamfélaginu facebook.com og bað 

vini mína og fjölskyldumeðlimi um að gera slíkt hið sama. Þar að auki deildi starfsfólk Góða 

hirðisins skránni fyrir mig í stöðuuppfærslu á fésbókarsíðu verslunarinnar. Skrána setti ég 

einnig í umræðuþráð á vefsíðunni bland.is, stærsta sölu- og markaðstorgi Íslands á netinu. 

Alls svöruðu 190 manns skránni, þar af 164 konur og 26 karlar, á aldrinum 19 til 72 ára. 

Óljóst er hvers vegna svona fáir karlar svöruðu spurningaskránni og er kynjaskiptingin ekki á 

nokkurn hátt lýsandi fyrir raunverulega kynjaskiptingu viðskiptavina verslunarinnar eins og 

sást bersýnilega við gerð vettvangsrannsóknanna. Hugsanleg skýring á þessu misræmi er sú 

að kvenmenn eru í miklum meirihluta í hópi notenda vefsíðunnar bland.is. Einnig gætu 

kynjahlutföll í tengslaneti mínu og tengslaneti tengslanetsins míns á facebook.com hafa haft 

áhrif á kynjahlutföll svarenda spurningaskránnar. Á sama hátt sýnir spurningaskráin illa 

hversu fjölþjóðlegur hópur viðskiptavina verslunarinnar er en það má glögglega sjá þegar 

Góði hirðirinn er heimsóttur. Skýringin á því er sú að erfitt var að ná til þeirra einstaklinga 

sem tala ekki íslensku þar sem að spurningaskráin var aðeins á íslensku og hún var einungis 

auglýst með íslenskum texta þegar henni var deilt á fésbókarsíðu Góða hirðisins. Starfsfólk 

Góða hirðisins bannar allar auglýsingar í versluninni og ég fékk ekki undanþágu frá þeirri 

                                                      
9
 Spurningaskránna er að finna í viðaukanum, aftast í ritgerðinni. 



12 
 

reglu til þess að hengja upp blað við útgang verslunarinnar með upplýsingum um rannsóknina 

og spurningaskránna. Ég þurfti því að treysta alfarið á netheiminn og þá einstaklinga sem nota 

sér hann til þess að fá svör við spurningum mínum í stað þess að eiga möguleika á svörum frá 

fjölbreytilegri hóp einstaklinga. Því miður hafa spurningaskrár ýmsa galla en þær upplýsingar 

sem fengust með viðtals- og vettvangsrannsóknunum bæta upp fyrir þá og saman mynda 

frumheimildir rannsóknarinnar eina heild. Eins og gefur að skilja voru svörin við 

spurningunum misítarleg, sum voru mjög stutt en önnur greinagóð og upplýsandi.  

Fyrri vettvangsrannsóknin af tveimur fór fram þriðjudaginn 25. febrúar árið 2014. Ég 

mætti við Góða hirðinn í Fellsmúla klukkan korter í tólf og kom mér fyrir í biðröðinni sem þá 

hafði myndast fyrir utan verslunina. Í röðinni voru þegar um tuttugu manns og voru karlmenn 

þar í talsverðum meirihluta. Fólkið, sem var ýmist í hópum, pörum eða einsamalt, beið með 

mikilli eftirvæntingu og lögðust margir á gluggana, líklega til þess að reyna að planleggja 

leiðangur dagsins fyrir opnun. Á slaginu tólf opnaði Góði hirðirinn og fólkið streymdi inn. Ég 

byrjaði á því að rölta einn hring um verslunina og kom mér síðan fyrir á stól þar sem ég hafði 

góða sýn yfir aðalrýmið. Eftir hér um bil klukkustund færði ég mig yfir í „betri stofu“ 

verslunarinnar og var þar í álíka langan tíma. Ég punktaði niður hjá mér það sem fyrir augun 

bar og það sem að ég heyrði á meðan ég reyndi að láta lítið fyrir mér fara. Seinni 

vettvangsrannsóknin fór fram mánudaginn 3. mars árið 2014 og var hún nokkurn veginn með 

sama sniði og sú fyrri. Ég mætti þó seinna í það skiptið eða um tvö leytið og eyddi rúmum 

tveimur klukkustundum í versluninni. Til þess að varpa ljósi á frumheimildir ritgerðarinnar 

eru þær greindar í samræðu við fræðilegar rannsóknir á sviði efnismenningar og 

neysluhegðunar.  

 

1.3 Rannsóknir og kenningar 

 

Þær rannsóknir sem hafðar voru til hliðsjónar við skrif ritgerðarinnar eru svo að segja allar 

erlendar þar sem að endurnýting húsmuna er nánast órannsökuð hér á landi. Rannsóknirnar 

voru valdar með það í huga að þær gætu varpað ljósi á gögnin sem ég safnaði sjálf og hjálpað 

til við að setja þau í stærra samhengi. Þó nokkuð margar rannsóknir hafa verið gerðar á 

endurnýtingar-markaðnum erlendis og hafa þær ýmist verið birtar í bókum, ritgerðum eða 

greinum. Svo virðist sem vaxandi áhugi sé á endurnýtingu hluta meðal fræðimanna. Í stað 

þess að skoða endurnýtingarmarkaðinn aðeins sem vettvang þar sem vöruskipti fara fram hafa 

rannsakendur kafað dýpra í efnið og beina sjónum sínum í auknum mæli að persónulegri 

upplifun neytenda á markaði endurnýtingar og hlutverki endurnýttra muna í lífi þeirra. Sem 



13 
 

dæmi má nefna rannsóknir á því hvaða ferli hlutir fara í gegnum þegar þeir fara í endursölu og 

eftir að þeir eru keyptir á nytjamörkuðum, hvaða merkingu endurnýttir munir hafa fyrir fólki 

og hvers vegna fólk verslar á nytjamörkuðum. Þetta eru aðeins dæmi um þær margbreytilegu 

rannsóknir sem gerðar hafa verið á markaði endurnýttra muna en hér að neðan verða nefndar 

helstu rannsóknir og kenningar sem frumheimildir ritgerðarinnar verða skoðaðar í samræðum 

við.  

Árið 2003 gáfu landfræðingarnir Nicky Gregson og Louise Crewe út bókina Second-

Hand Cultures sem byggð er á sex ára rannsóknarvinnu þeirra á endurnýtingu muna, 

vettvangi endurnýtingar og neytendum á markaði endurnýtingar. Markmið þeirra með bókinni 

var að sýna fram á mikilvægi endurnýtingarmarkaðarins bæði sem neyslukostar og sem 

rannsóknarefnis. Í bókinni fjalla þær um mikilvægi uppsetningar muna og staðsetningar 

verslunarhúsnæðis þegar kemur að nytjamörkuðum eða öðrum sölustöðum endunýttra muna. 

Að þeirra mati er margt líkt með þeim verslunum sem selja nýjan varning og sölustöðum 

endurnýttra muna, til dæmis hvað varðar söluaðferðir og uppsetningu verslana og vöru.
10

 

Jafnframt skoðuðu þær mismunandi ástæður fyrir því að fólk verslar á nytjamörkuðum og 

komust að því að sumir stunda það að fara á nytjamarkaði sér til skemmtunar, til að gera sér 

dagamun og jafnvel til að verðlauna sjálfa sig.
11

 Í bókinni fjalla þær einnig um það ferli sem 

munir fara í gegnum þegar fólk losar sig við þá og eftir að fólk hefur keypt þá á 

nytjamörkuðum. Gregson og Crewe halda því fram að fólk notist við ýmiskonar aðferðir til 

þess að gera endurnýtta muni að sínum eftir að hafa fest kaup á þeim. Aðferðirnar felast til 

dæmis í því að gefa mununum ímyndaða forsögu, þrífa munina til þess að fjarlægjast fyrrum 

eigendur þeirra og að endurvinna munina með einhverju móti og setja þannig sitt eigið mark á 

þá.
12

 Bókin Second-Hand Cultures er eitt yfirgripsmesta rit um endurnýtta muni og neytendur 

á markaði endurnýtingar sem gefið hefur verið út. 

Mannfræðingurinn Daniel Miller hefur skrifað fjölda bóka um muni, hlutverk þeirra í 

lífi fólks, neyslu og neysluhegðun. Í bókinni A Theory of Shopping fjallar hann um athöfnina 

að versla sem er á sama tíma afar hversdagsleg og margslungin. Að mati Miller segja kaup 

einstaklinga mikið um þá og sambönd þeirra við annað fólk. Miller fjallar jafnframt um 

hvernig fólk verðlaunar sjálft sig (e. treat) eða aðra fjölskyldumeðlimi gjarnan með kaupum á 

einhverju sem ekki telst til nauðsynjavöru og eru slík kaup gjarnan falin fyrir öðru 

                                                      
10

 Gregson og Crewe, Second-hand Cultures, 82. 

11
 Gregson og Crewe, Second-hand Cultures, 95-97. 

12
 Gregson og Crewe, Seond-hand Cultures, 163. 
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heimilisfólki. Verðlaunin eru yfirleitt eitthvað lítið, eins og til dæmis eitt súkkulaðistykki, og 

algengt er að sá sem sér um að versla verðlauni sig með þessum hætti fyrir vel unnið verk.
13

 

Þar að auki fjallar Miller um neytendur sem kaupa fatnað á útsölum til þess að spara peninga 

en enda á því að eyða mun meiri pening en þeir ætluðu að gera upphaflega því þeir einblína 

aðeins á sparnaðinn við hverja staka flík. Algengt er að fólki sem verslar á nytjamörkuðum 

hætti til að kaupa mikið magn af ódýrum hlutum án þess að huga að því að margt smátt geri 

eitt stórt. 

Ýmsir fræðimenn hafa rannsakað neyslu á nytjamörkuðum, hvaða fólk verslar á 

sölustöðum notaðrar vöru og hvers vegna fólk verslar þar. Í greininni Why Do People Use 

Alternative Retail Channels sem birtist í ritinu Urban Studies fjallar félagsfræðingurinn Colin 

C. Williams um hvers vegna fólk verslar á nytjamörkuðum í Bretlandi. Markmið 

rannsóknarinnar var að athuga sannleiksgildi tilgátunnar að Bretar versli á nytjamörkuðum sér 

til skemmtunar og yndisauka frekar en vegna skorts á peningum. Samkvæmt niðurstöðu 

rannsóknarinnar versla Bretar á nytjamörkuðum af tveimur ástæðum. Annars vegar vegna 

þess að þeim finnst það skemmtilegt og spennandi, og á það einna helst við um auðuga íbúa 

þéttbýla. Hins vegar vegna bágs fjárhags og sögðust bágstaddir íbúar þéttbýla upplifa sig 

utanveltu í samfélaginu vegna þess að þeir hafa ekki efni á því að versla í hefðbundnum 

verslunum og eru því háðir nytjamörkuðum. Í greininni A Second-hand Shoppers’ Motivation 

Scale sem birtist í Journal of Retailing fjalla markaðsfræðingarnir Denis Guiot og Dominique 

Roux um hvers vegna franskt fólk verslar á nytjamörkuðum. Markmiðið með rannsókninni 

var að búa til skrá yfir helstu ástæður þess að Frakka versla á nytjamörkuðum og til þess 

notuðust þau bæði við eigindlegar og megindlegar rannsóknaraðferðir. Guiot og Roux komust 

að þeirri niðurstöðu að neysla fólks stjórnast aðallega af fjórum ástæðum: í fyrsta lagi af 

umhverfissjónarmiðum, í öðru lagi af löngun í fágæta muni, í þriðja lagi af þrá eftir 

félagslegum samskiptum og í fjórða lagi af áhuga á að gera hagkvæm kaup. 

Orðin rusl og óhreinindi hafa lengi loðað við notaða muni og gera enn þann dag í dag. 

Kaup á nytjamörkuðum valda mörgum óþægindum og áhyggjum, einna helst vegna 

óhreininda á eða í þeim munum sem þar eru seldir. Í bókinni Purity and Danger fjallar 

mannfræðingurinn Mary Douglas um óhreinindi og hreinleika frá mismunandi sjónarhornum. 

Douglas heldur því fram að ekkert sé í raun og veru óhreinindi í sjálfu sér, heldur aðeins hlutir 

á röngum stað. Máli sínu til stuðnings tekur hún dæmi um ýmsa muni og nefnir til dæmis að 

skór séu í sjálfu sér ekki óhreinir en það sé óhreinlegt að setja þá á matarborðið. Margir líta á 
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notaða muni sem rusl en þó eru afar skiptar skoðanir á því hvort að kalla eiga munina sem 

seldir eru í Góða hirðinum rusl eður ei. Í bókinni Waste and Want fjallar sagnfræðingurinn 

Susan Strasser um rusl í félagslegu samhengi og sögu þess í gegnum árin með sérstaka áherslu 

á rusl í Ameríku. Öll neysla veldur úrgangi, en úrgangur, eða rusl, er ekkert annað en 

afgangshráefni, eitthvað sem við getum ekki nýtt eða kjósum að nota ekki. Strasser vill meina 

að ekkert sé í eðli sínu rusl heldur verði rusl til við flokkun fólks á efnislegu umhverfi sínu. 

Allt sem við eignumst á lífsleiðinni krefst þess að við tökum ákvörðun um hvort að við viljum 

eiga það, gefa það, selja það eða henda því. Samkvæmt Strasser er slík flokkun mismunandi 

milli manna og samfélaga og breytist með tíð og tíma. Þannig getur einhverjum fundist 

ákveðinn munur vera rusl á meðan einhver annar telur hann hafa óskert notagildi og vera í 

fínu lagi. 

Í ritgerðinni leita ég svara við eftirfarandi rannsóknarspurningum: Hverjir versla í Góða 

hirðinum? Hvað kaupir fólk í Góða hirðinum? Hvers vegna verslar fólk í Góða hirðinum? 

Ritgerðin skiptist í þrjá kafla, auk inngangs og niðurlags. Í fyrsta kafla er fjallað um 

nytjamarkaði á Íslandi með sérstaka áherslu á verslunina Góða hirðinn. Meðal annars er 

fjallað um starfsemi verslunarinnar, staðsetningu hennar í gegnum árin og uppsetningu 

verslunarrýmisins. Þar að auki er fjallað um viðskiptavini Góða hirðisins, hverjir það eru sem 

versla í versluninni og hvað einkennir þá þjóðfélagshópa. Í öðrum kafla ritgerðarinnar er 

fjallað um þá muni sem seldir eru í Góða hirðinum. Þar er skoðað hvaða muni fólk kaupir 

helst og hvað það getur ekki hugsað sér að kaupa notað. Einnig er skoðað hvaða ferli 

endurnýttir munir fara í gegnum eftir að fólk kaupir þá og hvaða gildi þeir hafa fyrir fólk. Í 

þriðja kafla ritgerðarinnar er fjallað um hvers vegna fólk verslar í Góða hirðinum. Ritgerðinni 

lýkur með niðurstöðukafla þar sem teknar eru saman helstu niðurstöður rannsóknarinnar og 

rannsóknarspurningum hennar svarað. 
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2 Góði hirðirinn og nytjamarkaðir nútímans 

                                        

Nytjamarkaðir eru sölustaðir þar sem seldir eru ýmiss konar munir, yfirleitt í takmörkuðu 

upplagi og á lágu verði. Munirnir sem seldir eru á nytjamörkuðum hafa allir verið í eigu 

einhvers áður en þeir fara í endursölu og er því gjarnan talað um munina sem endurnýtta eða 

notaða (e. second-hand).
14

 Það sem gerir nytjamarkaði frábrugðna öðrum sölustöðum notaðra 

muna er sú staðreynd að nytjamarkaðir eru mjög svipaðir verslunum sem selja nýjan varning, 

bæði hvað varðar staðsetningu og rekstrarfyrirkomulag. Nytjamarkaðir eru yfirleitt staðsettir í 

hefðbundnu verslunarhúsnæði og þar starfa fastir starfsmenn, ýmist á launum eða í 

sjálfboðastarfi, við að selja muni sem berast versluninni. Aðrir sölustaðir notaðra muna hafa 

oftast engan fastan sölustað (skottsölur) og þar getur hver sem er selt sinn eigin varning, í 

sínum frítíma, án aðkomu milliliðar (bílskúrssölur).  

Nokkrum árum áður en það fór að kræla á fyrstu nytjamörkuðunum hérlendis, opnaði 

flóamarkaður í Kolaportinu, bílageymslunni við Arnarhól. Flóamarkaðurinn, sem opnaði árið 

1989, var sá fyrsti sinnar tegundar á Íslandi og naut hann strax mikilla vinsælda.
15

 

Flóamarkaðir eiga margt sameiginlegt með frjálslegum sölustöðum endurnýttra muna eins og 

til dæmis bílskúrssölum, en á sama tíma svipar þeim einnig til hefðbundinna verslana sem 

selja nýjan varning. Hver sem er getur haldið flóamarkað og þá er hægt að halda alla daga 

ársins, einu sinni í mánuði eða jafnvel bara í einn dag. Flóamarkaðir, sem ýmist eru haldnir 

innandyra eða undir beru lofti, eru gjarnan haldnir í þeim tilgangi að afla fjár fyrir 

félagasamtök eða góðgerðarstarfsemi. Helsti munurinn á flóamörkuðum og nytjamörkuðum er 

sá að á flóamörkuðum getur hver sem er selt sína vöru, oftast með því að panta sér sölubás 

gegn vægu gjaldi, en nytjamarkaðir bjóða ekki upp á þann möguleika, heldur eru þeir alfarið 

reknir af fastráðnu starfsfólki. Flóamarkaðir á Íslandi eru nokkuð líkir nytjamörkuðum hvað 

staðsetningu varðar þar sem að þeir fyrrnefndu hafa oft fastan sölustað líkt og nytjamarkaðir. 

Sem dæmi má nefna Kolaportið, sem nú er staðsett í Tollhúsinu við Tryggvagötu í miðborg 

Reykjavíkur. Kolaportið nýtur enn mikilla vinsælda, nú 25 árum eftir að það opnaði fyrst, og 

er í dag stærsti sölustaður notaðra muna á Íslandi. Segja má að tilurð Kolaportsins hafi 

markað upphafið á starfsemi formlegra sölustaða notaðra muna hér á landi.  

Þó svo að endurnýting muna hafi tíðkast lengi hér á landi er saga nytjamarkaða á Íslandi 

ekki löng. Orðið „nytjamarkaður“ birtist fyrst á prenti þann 9. maí árið 1995 í Morgunblaðinu 

                                                      
14

 Ensk- íslensk orðabók með alfræðilegu ívafi, 356. 

15
 Allir í Kolaportið, 21. 
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þar sem sagt var frá fyrirhugaðri stofnun nýs nytjamarkaðar Reykjavíkurdeildar Rauða kross 

Íslands og SORPU.
16

 Sá markaður, sem átti síðar eftir að fá heitið Góði hirðirinn, var opnaður 

þann 31. maí árið 1995 og var fyrsti nytjamarkaðurinn á Íslandi.
17

 Það var ekki fyrr en á 

seinni hluta fyrsta áratugar 21. aldarinnar að nytjamörkuðum fór að fjölga fyrir alvöru hér á 

landi. Í dag er fjöldi nytjamarkaða starfræktur á Íslandi og eru þeir ýmist reknir af 

hjálparsamtökum, einkaaðilum eða vinnusetrum fyrir ungt fólk sem stendur á krossgötum í 

lífinu. Dæmi um nytjamarkaði hér á landi sem reknir eru af hjálparsamtökum eru Hertex 

(nytjamarkaðskeðja Hjálpræðishersins), Basarinn (nytjamarkaður Kristniboðssambandsins) og 

nytjamarkaður ABC barnahjálpar. Þessir þrír markaðir eru allir staðsettir á 

höfuðborgarsvæðinu en nytjamarkað á vegum Hjálpræðishersins er þó einnig að finna á 

Akureyri. Kompan og Fjölsmiðjan eru dæmi um nytjamarkaði sem reknir eru af vinnusetrum 

fyrir ungt fólk, sá fyrrnefndi er staðsettur á Suðurnesjum og sá síðarnefndi á Akureyri. Dæmi 

um einkarekna nytjamarkaði eru Búkolla, sem er með aðsetur á Akranesi, og Uppboðshús, 

sem staðsett er í Kópavogi. Ofantaldir nytjamarkaðir selja allir notaða muni, allt frá smávöru 

upp í stórar mublur, og einnig má finna notaðan fatnað á sumum þeirra. Nytjamörkuðum á 

Íslandi hefur fjölgað mikið á síðustu árum og eru í dag áberandi neyslukostur í íslensku 

samfélagi. 

Sá nytjamarkaður sem er hvað þekktastur hér á landi er Góði hirðirinn og eins og áður 

segir verður hann tekinn sérstaklega fyrir í þessari ritgerð. Vísir að Góða hirðinum, 

nytjamarkaði SORPU og líknarfélaga, varð til árið 1994 þegar starfsmönnum 

endurvinnslustöðvar SORPU blöskraði hversu margir heillegir munir fóru í förgun.
18

 

Ábending þeirra gerði að verkum að forsvarsmenn SORPU ákváðu að snúa við blaðinu og 

bjarga þeim munum, sem enn höfðu óskert notagildi, frá eyðileggingu. Markmiðið með 

breytingunum var að láta gott af sér leiða í þágu samfélagsins ásamt því að huga að bættri 

umgengni við náttúruna, minnka sóun og stuðla að endurnotkun. Upphaflega var nytjamunum 

safnað saman hjá SORPU og sá Rauði krossinn síðan um að koma þeim í hendur bágstaddra. 

Árið 1995 hóf SORPA samstarf við þrjú líknarfélög til viðbótar: Hjálparstarf kirkjunnar, 

Hjálpræðisherinn og Mæðrastyrksnefnd. Sama ár opnaði Rauði krossinn nytjamarkað þar sem 

seldir voru þeir munir sem bárust SORPU en þurfandi fólk gat enn leitað á náðir 

líknarfélaganna til þess að nálgast muni hjá þeim endurgjaldslaust. Árið 1997 tók SORPA 

alfarið við rekstri nytjamarkaðsins. Tveimur árum síðar var markaðnum gefið nafnið Góði 
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 Nytjamarkaður í samvinnu við SORPU, 10.  

17
 Nytjamarkaður RKÍ, 2.  

18
 Úrgangur er gullnáma framtíðar, 73. 
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hirðirinn og hefur hann verið starfandi í núverandi mynd frá árinu 1999.
19

 Í grein sem Ragna 

I. Halldórsdóttir, þáverandi deildarstjóri gæða- og þjónustusviðs SORPU, skrifaði fyrir 

Morgunblaðið árið 2004 kom fram að nafn verslunarinnar er orðaleikur þar sem að starfsfólk 

Góða hirðisins vinnur gott starf í þágu manna og umhverfis, ásamt því að vera góð í að hirða 

hluti og hirða um þá.
20

 Þó svo að Ragna taki það ekki fram í greinni, má ætla að nafn 

nytjamarkaðarins vísi jafnframt í Jóhannesarguðspjall þar sem Jesús líkir sér við sauðahirði 

sem er afar umhugað um sauði sína og segir: „Ég er góði hirðirinn. Góði hirðirinn leggur líf 

sitt í sölurnar fyrir sauðina. […] Ég er góði hirðirinn og þekki mína og mínir þekkja mig 

[…].“
21

 Í dag rennur allur ágóði Góða hirðisins óskiptur til ýmissa góðgerðamála í formi 

styrkja sem eru að jafnaði veittir einu sinni til tvisvar á ári. Árið 1999 var einum aðila veittur 

900 þúsund króna styrkur en í október árið 2013 voru 17 aðilum veittir styrkir sem námu alls 

rúmlega 9 milljónum króna.
22

 Ágóði af rekstri verslunarinnar hefur því aukist talsvert með 

árunum og frá árinu 1999 hafa alls verið gefnar rúmar 158 milljónir til góðgerðarmála.
23

 

Rekstur Góða hirðisins byggir á óformlegu samstarfi milli íbúa höfuðborgarsvæðisins 

og SORPU. Starfsfólk verslunarinnar reiðir sig alfarið á gjafir frá almenningi og fyrirtækjum 

til þess að halda henni gangandi. Vörubirgðir Góða hirðisins eru því afar ótraustar ólíkt 

vörubirgðum verslana sem selja nýjar og ónotaðar vöru þar sem vörur er sérpantaðar þegar 

verslunareigendum hentar. Að sögn Rögnu er flæði muna inn í verslunina mismikið og segir 

hún vel hægt að sjá sveifluna í þjóðfélaginu í gegnum gámana og verslunina. Sem dæmi 

nefndi hún að flæði muna ykist verulega í kringum fermingar og jólatíðina, þegar fólk leggst í 

meiriháttar tiltekt á heimilum sínum.
24

 Almar var á sama máli og Ragna um breytileikann í 

flæði muna:  

 

                                                      
19

 Viðtal 1 (10. febrúar 2014). Viðtal höfundar við Rögnu I. Halldórsdóttur. 

20
 Lífstíll að kaupa notuð húsgögn, 15. 

21
 Nýja testamentið, 126. 

22
 Munum eftir Góða hirðinum, 4.  

23
 Góðgerðarmál njóta afraksturs ágóða Góða hirðisins, 2013. Þó er rétt að athuga að 900.000 krónur árið 1999 

jafngilda 2 milljónum króna árið 2013 ef tekið er tillit til þróunar vísitölu neysluverðs á þessu tímabili. 

24
 Viðtal 1 (10. febrúar 2014). Viðtal höfundar við Rögnu I. Halldórsdóttur. 



19 
 

Þegar ég var að vinna þarna komu um fjórir til fimm gámar á dag og stundum fleiri. Mest fannst 

mér koma af vörum á sumrin en maður gat oft séð fyrir hversu mikið yrði að gera því ef gott veður 

var til dæmis um helgi fór fólk meira með dót í SORPU og því mikið að gera hjá okkur í byrjun 

viku. Einnig var alltaf mikið að gera um mánaðamót því fólk er þá oft að endurnýja stærri muni og 

losar sig við það gamla. Sama má segja um árstíðabundnar vörur, það er að segja að meira kom af 

hjólum yfir sumartímann en vetrartímann og jólaskraut kom í janúar.
25

 

 

Samstarfið milli íbúa höfuðborgarsvæðisins og starfsfólks SORPU hefur gengið 

ákaflega vel í gegnum árin og gerir enn. Að jafnaði berast versluninni þrír til fimm 

vöruflutningagámar á dag, stútfullir af nytsamlegum húsmunum sem fólk kærir sig ekki um 

að eiga lengur. Starfsfólk Góða hirðisins, sem mætir til starfa klukkan átta, hefur fjórar 

klukkustundir til að taka úr gámunum fyrir hádegi dag hvern, alla virka daga. Innan þess 

tímaramma þarf starfsfólkið að taka munina úr gámunum, yfirfara þá í fljótu bragði, koma 

þeim fyrir í versluninni og standsetja hana. Á slaginu tólf opnar verslunin og fjöldi fólks, sem 

beðið hefur í ofvæni eftir að berja nýju vörurnar augum, streymir þangað inn. Sala muna í 

Góða hirðinum er hröð og stoppa flestir munirnir stutt í versluninni áður en þeir eignast nýja 

                                                      
25

 Samskipti í gegnum tölvupóst (30. janúar 2014). Svör Almars Alfreðssonar við spurningum höfundar. 

Mynd 1: Biðröð fyrir utan Góða hirðinn stuttu fyrir opnun verslunarinnar þann 2. desember árið 2013. Mynd í 

eigu höfundar. 
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eigendur. Ljóst er að án þess geysimikla magns af munum sem berst í nytjagámana á 

endurvinnslustöðvum SORPU hefði Góði hirðinn ekki lifað jafn löngu og farsælu lífi og raun 

ber vitni.   

Góði hirðirinn gegnir margvíslegum hlutverkum í íslensku samfélagi. Í grein sem birtist 

í Dagblaðinu Vísi í maí árið 2005 var Góði hirðirinn kallaður „skítuga barn 

neyslusamfélagsins“ og hann sagður minna okkur á að það þarf ekki að skuldsetja sig í 36 

mánuði til þess að eignast sófasett. Verslunin var jafnframt sögð neyða landsmenn til þess að 

horfa framan í fánýti neyslubrjálæðisins sem einkenndi, og einkennir enn, okkar samfélag.26 

Sumir líta á verslunina sem bjargvætt íslenskrar menningarsögu og nefndi til dæmis einn 

heimildamaður minn, 67 ára kvenmaður, hversu mikilvægu hlutverki henni finnst Góði 

hirðirinn gegna í varðveislu gamla tímans og menningalegra verðmæta.27 Góði hirðirinn er því 

ekki aðeins vettvangur þar sem fólk getur keypt nytsamlega muni á góðu verði heldur gegnir 

verslunin einnig fjölda annarra hlutverka og er afar þýðingarmikil í hugum sumra 

viðskiptavina hennar.  

 

2.1 Vinsældir nytjamarkaða 

Samkvæmt félagsfræðingnum og heimspekingnum Georg Simmel getur tíska einungis lifað af 

ef aðeins hluti af ákveðnum hópi fólks fylgir henni en ekki ef að allur hópurinn fylgir henni. 

Þegar allir eru farnir að fylgja sömu tískunni, breytist tískan vegna þess að hún hefur þá glatað 

tilgangi sínum, það er að segja að aðgreina fólk og gera það einstakt. Þar af leiðandi kemur 

eitthvað nýtt í tísku sem mun einnig hljóta sömu örlög og fyrri tíska fyrr en varir.
28

 Tíska er 

því síbreytilegt fyrirbæri og oft er talað um að hún fari í hringi. Með því er átt við að eitthvað 

sem þótti einu sinni flott og var í tísku detti úr tísku en komist aftur í tísku og þyki flott 

einhvern tímann seinna, jafnvel áratugum síðar. Dæmi um muni sem hafa farið í gegnum þetta 

ferli eru tekkhúsgögn sem nutu mikilla vinsælda í kringum miðja seinustu öld. Á síðari hluta 

20. aldarinnar duttu þau úr tísku sem varð til þess að fólk breytti húsgögnunum með því að 

mála þau eða losaði sig hreinlega við þau. Í dag eru tekkhúsgögn aftur komin í tísku og eru 

seld dýrum dómi í verslunum sem selja notaða muni eða á sölusíðum á netinu á borð við 

bland.is og ebay.com. Slíkt hið sama má segja um aðra notaða húsmuni sem í dag þykja 

tilheyra „nýjustu“ tísku og eru fyrirtæki sem bjóða upp á viðgerðir á gömlum húsgögnum 

                                                      
26

 Íbúðin innréttuð fyrir fimmtíu þúsund krónur, 20-21. 

27
 ÍES 75. 

28
 Georg Simmel, The Philosophy of Fashion, 238. 
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vinsæl sem aldrei fyrr.
29

 Þessi þróun innan tískuheimsins er algeng og því njóta nytjamarkaðir 

og aðrir sölustaðir notaðra muna mikilla vinsælda í dag.  

 

 

Mynd 2: Löng biðröð við afgreiðslukassa Góða hirðisins í hádeginu þann 30. júlí 2014. Mynd í eigu höfundar. 

 

Vinsældir Góða hirðisins, sem gjarnan er kallaður skrautfjöður SORPU, hafa aukist 

jafnt og þétt í gegnum árin. Upphaflega voru nytjamarkaðir á jaðri samfélagsins og þeir helst 

tengdir við hjálparstarf og bágan fjárhag fólks. Með árunum hefur sú ímynd breyst og í dag er 

Góði hirðirinn viðurkenndur neyslukostur í íslensku samfélagi. Eins og Ragna komst svo vel 

að orði, má segja að Góði hirðirinn sé orðinn þekkt „vörumerki“ hér á landi og eru vinsældir 

verslunarinnar það miklar að starfsfólk SORPU þarf lítið sem ekkert að auglýsa hana: 

 

[…] í rauninni má segja að við höfum kannski ekki þurft að fara í mikla markaðssetningu á þessum 

markaði þar sem að hann nýtur líka vinsælda hjá hönnuðum og þeim sem eru að vinna með notaða 

hluti, þannig að við fáum myndbirtingar í tímaritum eins og Hús og híbýli, þegar 

hönnunarþættirnir voru í sjónvarpinu (Innlit/Útlit), þá var Góði hirðirinn oft á tíðum nefndur og 

við erum nefnd í Vikunni. Þannig að við fáum svona ókeypis kynningu og svo dettur Fréttablaðinu 
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 Tekkið er komið eftir í tísku, 30. 
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það í hug að fjalla um endurvinnslu eða endurnýtingu eða einhverja hönnun og þá komumst við 

þar á blað […].
30

 

 

Góði hirðirinn hefur gott orð á sér og fjallað hefur verið um verslunina í mjög jákvæðu ljósi í 

gegnum árin. Í greinum sem birst hafa í íslenskum dagblöðum er fólk hvatt til að kaupa muni 

með „reynslu“, „sögu“ eða „sál“ í bland við mínimalíska tísku samtímans.
31

 Lesendur eru 

jafnframt minntir á að þeir þurfi ekki að eyða aleigunni í fyrstu búslóðina og að í Góða 

hirðinum sé að finna vinsæla muni frá fyrri tíð sem vakið geta upp góðar minningar og 

ljúfsáran söknuð eftir liðnum tíma.
32

 Iðulega eru notuð orð eins og til dæmis fjársjóður, 

gimsteinar eða gersemar til að lýsa mununum sem seldir eru í Góða hirðinum og hefur 

verslunin sjálf verið kölluð gullnáma.
33

 Af þessum orðum má greinilega sjá að Góði hirðirinn, 

sem í upphafi var settur á laggirnar sem nokkurskonar andóf gegn einnota neysluháttum 

landsmanna, hefur nú verið innlimaður í neyslumenningu samtímans.  

Aukin eftirspurn eftir notuðum munum hefur leitt til þess að framboð þeirra hér á landi 

hefur dregist saman og verð þeirra hefur hækkað. Fólk er nú meðvitaðra um verðmæti notaðra 

muna og líta margir á sölu slíkrar vöru sem ágætis tekjulind. Með hnattvæðingunni og greiðu 

aðgengi að Internetinu getur fólk auðveldlega leitað sér upplýsinga um hin ýmsu vörumerki 

og verðmæti nytjavöru, ásamt því að geta hæglega selt hana á sölusíðum á netinu, 

milliliðalaust. Verð þeirrar nytjavöru sem seld er í Góða hirðinum hefur hækkað talsvert 

undanfarin ár. Helstu ástæðurnar fyrir því eru að starfsfólk verslunarinnar vill reyna að koma í 

veg fyrir að aðrar verslanir sem selja notaða muni noti Góða hirðinn sem lager og jafnframt 

safna eins miklum pening til styrktar góðgerðamálum og mögulegt er. Að sögn Rögnu sjá 

starfsmenn Góða hirðisins alfarið um að verðmeta munina sem berast versluninni. Við 

verðmatið notast starfsfólkið oftast við sölusíður á netinu, eins og til dæmis ebay.com, til þess 

kanna hvert sé gangverð sambærilegra vara sem eru til sölu þar. Þar að auki starfar 

einstaklingur í versluninni sem hefur sérþekkingu á hönnunarvöru og þekkir því gjarnan þær 

merkjavörur sem rata í gáma verslunarinnar.
34

 Verð þeirra muna sem seldir eru í Góða 

hirðinum er ekki heilagt og ef mikið framboð er af ákveðinni vöru er verð hennar einfaldlega 
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 Viðtal 1 (10. febrúar 2014). Viðtal höfundar við Rögnu I. Halldórsdóttur. 

31
 Gömul húsgögn með sál, 29. 

32
 Þú finnur alltaf eitthvað skemmtilegt, 20-21. 

33
 Fjársjóðsleit í fjárskorti, 8. 

34
 Viðtal 1 (10. febrúar 2014). Viðtal höfundar við Rögnu I. Halldórsdóttur. 
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lækkað til þess að rýma fyrir nýjum munum í versluninni. Helsta rekstrarmarkmið Góða 

hirðisins er að koma sem mestu í umferð fyrir hæsta mögulega verðið. 

Viðskiptavinir verslunarinnar hafa skiptar skoðanir á verðhækkununum sem hafa átt sér 

stað á síðustu árum. Margir heimildarmenn mínir lýstu yfir óánægju með verðlagningu 

verslunarinnar og benti einn heimildarmaður minn, 39 ára kvenmaður, á að henni finnist 

verðbólgan í Góða hirðinum vera ansi mikil, sérstaklega síðasta árið: „Hlutir sem ég keypti 

fyrir ári kosta rúmlega helmingi meira nú í vetur. Framboð og eftirspurn skipta augljóslega 

máli en ég velti samt fyrir mér hvort að þetta sé rétt þróun.“
35

 Fleiri voru á sama máli og bættu 

við að þeim þættu hækkanirnar ekki vera í anda Góða hirðisins sem nytjamarkaðar fyrir fólk 

með lítið á milli handanna og að græðgi sé nú farin að einkenna verslunina.
36

 Ekki voru þó 

allir óánægðir með hækkanirnar og vildi einn heimildarmaður minn, 46 ára karlmaður sem 

starfar sem húsgagnaarkitekt, meina að Góði hirðirinn sé loksins á réttri leið með 

verðlagningu muna. Að hans mati hefur verðlagningin verið of lág í gegnum tíðina sem hann 

telur skekkja verðmætamat fólks og gera að verkum að það hætti að gera greinarmun á 

gæðum og fúski.
37

 Þótt sumir séu afar ósáttir með rekstur Góða hirðisins halda dyggir 

viðskiptavinir verslunarinnar áfram að leggja leið sína þangað, hugsanlega í von um að finna 

einhvern gullmola og gera kostakaup. 

Vinsældir Góða hirðisins virðast ekki vera í þann veginn að dvína og það sama má segja 

um vinsældir annarra nytjamarkaða, bæði hérlendis og erlendis. Orðræða fjölmiðla um 

endurnýtingu er afar jákvæð og þar er almenningur einatt hvattur til að fara á nytjamarkaði og 

freista gæfunnar. Þar að auki hefur verið gefinn út fjöldinn allur af bókum þar sem fólki er til 

dæmis ráðlagt um hvernig meta eigi verðmæti muna, hvernig sé best að endurvinna þá og 

hvernig megi finna endurnýttum munum stað á heimilinu innan um nýja muni. Í bókunum, 

sem bera titla eins og til dæmis Junk Style, Recycled Home, Shabby Chic, For the Love of Old 

og The Find, eru endurnýttir munir sveipaðir töfraljóma og gefið er til kynna að heimili með 

endurnýttum munum geti bæði verið glæsileg og með afar rómantísku og eftirsóttu útliti. 

Umræðan í samfélaginu og tískan í dag gera fólki kleift að endurvinna og endurnýta hluti án 

þess að það teljist vera merki um fátækt eða nísku. Kaup á nytjamörkuðum eru í dag ekki 

aðeins talin vera fjárhagslega hagkvæm heldur einnig flott. Endurnýting er í tísku.  
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2.2 Aukin fagmennska og mikilvægi staðsetningar 
 

Með auknum vinsældum nytjamarkaða hefur fagmennska (e. professionalism) í rekstri þeirra 

aukist. Gregson og Crewe telja að aukin fagmennska á nytjamörkuðum sé tilkomin vegna þess 

að rekstraraðilar þeirra vilja bæta ímynd verslana sinna og afmá aðgreiningu milli 

hefðbundinna verslana og verslana sem selja endurnýtta muni.
38

 Nytjamarkaðir hafa nú 

margir hverjir tileinkað sér sölu- og útstillingaraðferðir hefðbundinna verslana sem selja nýjan 

varning og eru í auknum mæli reknir af fagfólki, sem þekkir inn á hefðbundinn 

verslunarrekstur og hönnun, í stað sjálfboðaliða.
39

 Þó svo að Góði hirðirinn sé ennþá talsvert 

frjálsari en hefðbundnar verslanir hér á landi, hefur fagmennska í rekstri verslunarinnar aukist 

með árunum. Sem dæmi má nefna að samkvæmt ársskýrslum SORPU hefur fastráðnu 

starfsfólki í Góða hirðinum fjölgað allmikið á síðustu þrettán árum. Í árslok 2001 voru aðeins 

fjórir fastráðnir starfsmenn í versluninni en í lok ársins 2013 voru þeir tuttugu talsins.
40

 

Viðskiptavinir Góða hirðisins eru nú farnir að gera auknar kröfur til verslunarinnar hvað 

varðar gæði þjónustu, vöru og verslunarhúsnæðisins. Meðal þess sem heimildarmenn mínir 

óskuðu eftir er aukið hreinlæti, sambærilegt því sem tíðkast í verslunum sem selja nýjan 

varning, bæði hvað varðar munina sem eru til sölu og verslunarhúsnæðið, og bætt skipulag í 

versluninni.
41

 Þar að auki nefndi einn heimildarmaður minn, kvenmaður sem gat ekki aldurs 

síns, að hún vildi að opnuð yrðu útibú Góða hirðisins, bæði á höfuðborgarsvæðinu og úti á 

landi, og að verslunin yrði opin á laugardögum.
42

 Þó svo að ýmsu hafi verið breytt í Góða 

hirðinum, á starfsfólk verslunarinnar ennþá langt í land með breytingar á rekstri 

verslunarinnar ef ætlunin er að koma til móts við viðskiptavinina og verða við óskum þeirra. 

Góði hirðirinn hefur gengið í gegnum ýmsar breytingar og flutninga í gegnum árin. 

Upphaflega var Góði hirðirinn, sem þá gekk undir nafninu Nytjamarkaður SORPU og 

líknarfélaganna, staðsettur í Bolholti 6, rétt fyrir ofan efsta hluta Laugavegs í miðbæ 

Reykjavíkur. Eftir að hafa sprengt það húsnæði utan af sér var verslunin færð yfir í Hátún 12 

og var þar til húsa allt fram til ársins 2004 þegar enn á ný þótti þörf á stærra húsnæði undir 

verslunina. Þann 1. apríl 2004 var Góði hirðirinn fluttur í Fellsmúla 28, við hliðina á 

Skeifunni, þar sem áður var til húsa líkamsræktarstöðin World Class.
43

 Það húsnæði dugði 
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undir reksturinn í tæp tíu ár en nú í byrjun ársins 2014 kom að því að starfsfólkinu fannst vera 

komin þörf á stærra húsnæði undir verslunina. Að sögn Rögnu hefur markaðurinn verið að 

þróast undanfarin ár og það magn muna sem berst versluninni í gegnum nytjagámana hefur 

einnig verið að aukast. Bæði umhverfi verslunarinnar og viðskiptavinir hennar voru farnir að 

kalla á breytingar vegna þrengsla og því var rekstur hennar tekin til endurskoðunar í kringum 

áramótin 2013 til 2014. Þá bauðst SORPU að leigja rými við hlið verslunarrýmis Góða 

hirðisins og úr því varð að opnað var á milli rýmanna og verslunarrýmið þannig stækkað.
44

 

Húsnæði Góða hirðisins í Fellsmúlanum hefur því nýst ákaflega vel undir starfsemi 

verslunarinnar og kemur líklega til með halda því áfram um ókomin ár. 

Aðpurður hverjir væru þrír mikilvægustu þættirnir þegar kemur að rekstri verslana, 

svaraði Sir Charles Clore, einn stofnanda bandarísku verslunarkeðjunnar Sears: „Staðsetning, 

staðsetning og staðsetning.“
45

 Til þess að ná farsælum árangri í smásölu er ákjósanlegast að 

verslunarhúsnæðið sé staðsett á aðgengilegum stað þar sem líkur eru á stöðugri umferð 

hugsanlegra viðskiptavina inn í verslunina. Ólíklegt er að fólk leggi leið sína í verslun sem er 

mikið úr leið, einkum ef það getur sótt svipaða verslun með auðveldari hætti.
46 

Samkvæmt 

Gregson og Crewe hafa nytjamarkaðir í Bretlandi verið að færast af jaðri verslunarsvæða, yfir 

á götur hátískuverslana og jafnvel inn í verslunarmiðstöðvar.
47

 Sömu þróun má sjá hér á landi 

og er Góði hirðirinn gott dæmi um nytjamarkað sem staðið hefur í slíkum flutningum. Þegar 

Góði hirðirinn var til húsa í Bolholti, og einnig eftir flutningana í Hátún, var verslunin staðsett 

utan hefðbundinna verslunarhverfa en með flutningunum í Fellsmúlann var verslunin færð 

meira miðsvæðis í höfuðborginni, við eina fjölförnustu umferðargötu Reykjavíkur. Þar að 

auki er Fellsmúlinn aðeins nokkra metra frá Skeifunni, einum helsta verslunarkjarna 

Reykjavíkur, og verslunarhúsnæði Góða hirðisins stendur við enda Síðumúlans, þar sem fjöldi 

verslana er til húsa. Margir heimildarmenn mínir nefndu að þeir líti gjarnan inn í Góða hirðinn 

ef þeir eiga leið þar hjá, í hádegishléi sínu, á leiðinni heim úr vinnu eða þegar þeir þurfa að 

sinna einhverjum erindagjörðum í Skeifunni. Þeir viðskiptavinir verslunarinnar sem ramba inn 

í Góða hirðinn af tilviljun, hafa það yfirleitt ekki að markmiði að finna eitthvað sérstakt eða 

versla, heldur kíkja þeir inn til þess að skoða sér til gamans en enda þó oft á að kaupa 
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eitthvað.
48

 Því má ætla að staðsetning Góða hirðisins í dag eigi stóran þátt í því hversu vel 

hefur gengið að reka verslunina síðustu árin.  

Í verslunarrými Góða hirðisins er bæði er hátt til lofts og vítt til veggja og því er 

nauðsynlegt að skipuleggja rýmið vel svo að fólk nái góðri yfirsýn yfir það. Með árunum 

hefur framsetning vöru á nytjamörkuðum orðið staðlaðri og skipulagðari í þeim tilgangi að 

gera þá meira aðlaðandi fyrir viðskiptavini og gera fólki kaup á slíkum mörkuðum 

auðveldari.
49

 Þeir munir sem koma inn í Góða hirðinn eru allir flokkaðir, verðmerktir og þeim 

komið fyrir á viðeigandi stað í versluninni. Versluninni er skipt upp í nokkur svæði eftir eðli 

þeirra muna sem berast þangað. Sem dæmi má nefna að á einum stað eru allar smávörur í 

hillum, öllum sófum er komið fyrir í miðri versluninni og öll leikföngin eru geymd í hillum í 

einu horni verslunarinnar. Á þeim tíma sem Almar vann í Góða hirðinum sá hann meðal 

annars um uppröðun á húsgögnum og áttaði sig fljótt á því að sumir staðir innan 

verslunarinnar seldu betur en aðrir. Hann prófaði sig því áfram með uppröðunina á því svæði 

sem ætlað var húsgögnunum og fann út hvaða uppstillingar hentuðu best og hvaða svæði 

seldu mest. Almar fann meðal annars út að nauðsynlegt væri að færa hlutina reglulega til þess 

að koma þeim út: „Stundum var nóg að færa húsgagn sem var búið að standa á sama stað í 

nokkra daga, smávegis og þá seldist það um leið. Mín skoðun er sú að ef hlutur er á sama stað 

lengi verður hann partur af umhverfinu og því nánast ósýnilegur í Góða hirðinum.“
50

 

Framsetning þeirrar vöru sem seld er í Góða hirðinum er því ekki síður mikilvæg en 

staðsetning verslunarinnar, þegar kemur að velgengni í sölu muna. 

 

2.3 Forsetinn og allir hinir 
 

Hér áður fyrr var greinilega hægt að sjá stéttaskiptingu fólks á efnislegum eigum þess en með 

aukinni viðurkenningu og vinsældum endurnýttra muna hafa línur stéttaskiptingar orðið 

óljósari. Fordómar gagnvart endurnýttum munum hafa nú verið upprættir að mestu leyti, 

ásamt þeirri staðalímynd að aðeins fátækt fólk versli á nytjamörkuðum. Samkvæmt Gregson 

og Crewe einskorðast neysla á mörkuðum endurnýttra muna ekki lengur við fátæka 

einstaklinga eða sérstaka menningarkima á jaðri samfélagsins líkt og hún gerði áður fyrr, 

heldur eru þeir nú vinsæll og eftirsóttur neyslukostur, óháð stétt og stöðu.
51

 Að sögn Rögnu fá 

þau allar manngerðir sem finna má á höfuðborgarsvæðinu inn í verslunina til sín: „Við fáum 
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forsetann og við fáum stjórnmálamenn og við fáum rokkarann og við fáum þann sem minna 

má sín. Þannig að eins og ég segi, við erum með öll stig þjóðfélagsins þarna inni hjá okkur.“
52

  

Breiddin í kúnnahópnum gerir að verkum að í Góða hirðinum er einstakt andrúmsloft 

sem ekki er auðfundið annarsstaðar og hafði heimildamaður minn, 35 ára karlmaður, þetta að 

segja um verslunina:  

 

Það er gaman að koma þangað (í Góða hirðinn) og sjá þá skemmtilegu karaktera sem maður sér 

þarna innan um. Mikið líf og fjör oft á staðnum. Þetta er svolítið gamla góða Ísland í bland við fólk 

af ýmsum þjóðernum. Ég hef séð manneskju fá aðsvif þarna út af mannmergð og hita og ótal fólk 

kom til hjálpar. Þó allir séu einbeittir að reyna að gera góða díla þá er samt eitthvað afslappað 

samhjálpar-andrúmsloft þarna inni. Engin stéttaskipting. Engar VIP-raðir. Manni líður vel þarna 

þó einstaka fólk geti verið hranalegt.
53

 

 

Stemmningin í Góða hirðinum virðist hafa mikið aðdráttarafl og minnir verslunin um margt á 

samkomustað. Árið 2003 rannsökuðu bresku fræðikonurnar Adelina Broadbridge og Liz 

Parsons samfélagslegt hlutverk nytjamarkaða í Bretlandi og hvort að það hafi breyst mikið 

með árunum. Við gerð rannsóknarinnar tóku þær eftir því að fjöldi atvinnulausra, öryrkja, 

aldraðra og fólks sem hefur á einhvern hátt orðið undir í lífinu venur komur sínar á 

nytjamarkaði og treystir á þá sem athvarf og stað þar sem það getur sótt félagsskap.
54

 Líkt og 

nytjamarkaðirnir í Bretlandi, gegnir Góði hirðirinn mikilvægu hlutverk í lífi margra sem sækja 

verslunina. Einn heimildarmaður minn, 26 ára kvenmaður, sagðist til dæmis reglulega leggja 

leið sína í Góða hirðinn, að minnsta kosti einu sinni í mánuði, vegna þess að henni finndist 

notalegt að vera inni í versluninni, þar væri góður andi og vinalagt starfsfólk.
55

 Hér áður fyrr 

var boðið upp á frítt kaffi í Góða hirðinum og gátu þá viðskiptavinirnir sest niður og spjallað 

yfir kaffibolla. Nú hafa hins vegar orðið breytingar þar á og virðist samfélagslegt hlutverk 

Góða hirðisins sem samkomustaðar vera að fara halloka fyrir aukinni fagmennsku í rekstri 

verslunarinnar. Starfsfólkið er hætt að bjóða upp á kaffi og er verslunin því farin að líkjast 

hefðbundnum verslunum enn frekar. Fjöldi heimildarmanna minna sagðist sakna þeirra gömlu 

tíma þegar hægt var að staldra við í versluninni, fá sér kaffisopa og ræða við kunningja eða 
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ókunnuga um daginn og veginn.
56

 Þó svo að notalega kaffihúsastemmingin sem litaði eitt 

sinni andrúmsloft Góða hirðisins sé ekki lengur til staðar, er ennþá eitthvað einstakt við anda 

verslunarinnar sem heillar fólk og dregur það að. 

Sölumenn og safnarar eru meðal helstu fastagesta Góða hirðisins og mæta margir þeirra 

á hverjum degi fyrir opnun til þess að tryggja að þeir missi ekki af einhverju fágæti eða 

verðmæti. Það sem einkennir þá sem stunda endursölu muna sem keyptir eru í Góða hirðinum 

er sérþekking þeirra á endurnýttum munum og hæfni þeirra til að þekkja verðmæti frá skrani. 

Ragna telur þá aðila, sem nota Góða hirðinn sem einskonar lager, einna helst vera starfsfólk 

antíkverslana eða einstaklinga sem endurselja muni í Kolaportinu.57 Einnig eru dæmi um að 

fólk kaupi vöru í Góða hirðinum sem það selur strax aftur á sölusíðum á borð við ebay.com 

og bland.is.
58

 Að sögn Almars ganga sumir sem stunda endursölu muna í gegnum netið 

jafnvel svo langt að taka myndir af vörum í versluninni, auglýsa þær á sölusíðum á netinu sem 

sínar eigin og ef að einhver vill kaupa vöruna fer viðkomandi aftur í Góða hirðinn, kaupir 

vöruna á lágu verði og selur hana á hærra verði.
59

 Samkvæmt viðskipta- og 

markaðsfræðingnum Russell W. Belk eru safnarar þeir kaupendur sem stunda látlausa leit að 

ónauðsynlegri munaðarvöru í þeim tilgangi að bæta í eða fullkomna safn (e. collection) sitt.
60

 

Gregson og Crewe halda því fram að fyrir söfnurum snúist það að safna ekki aðeins um að 

fullkomna safnið heldur noti þeir safnið sem leið til þess að takmarka og hafa stjórn á kaupum 

sínum á sölustöðum notaðra muna.
61

 Þeir safnarar sem versla í Góða hirðinum eru oftast í leit 

að einstakri vöru sem passar inn í safnið þeirra og ólíklegt er að þeir finni í hefðbundnum 

verslunum. Fágæti vöru heillar marga safnara og kaupa þeir safnarar sem versla í Góða 

hirðinum til dæmis postulín, dúkkur, hljómplötur, glervöru og bækur. Mest áberandi hópur 

safnara í Góða hirðinum eru svokallaðir „bókakarlar“ sem mæta á hverjum degi á hádegi og 

ganga rakleiðis að bókahillunum í leit að einhverri sérstakri tegund af bókum eins og til 

dæmis ljóðabókum eða bókum eftir sérstaka höfunda.
62

 

Margir sem versla í Góða hirðinum eru staddir á einhverskonar byrjunarreit í lífi sínu og 

þurfa að koma sér upp mörgum munum í búið á einu bretti. Algengasta dæmið um fólk á 
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slíkum byrjunarreit er ungt fólk sem er að byrja að búa og vantar því marga innanstokksmuni 

á nýja heimilið.
63

 Auk þess að vera hagkvæmt, þykir einnig vera töff meðal ungs fólks að 

kaupa notaða hluti og er því engin furða að sá aldurshópur sé stór hluti af kúnnahópi Góða 

hirðisins í dag. Annað dæmi um fólk á byrjunarreit í lífi sínu er fólk sem hefur gengið í 

gegnum skilnað og sagði einn heimildarmaður minn, 34 ára móðir tveggja barna sem skildi 

fyrir tveimur árum, að hún væri ennþá að reyna að koma sér upp innbúi eftir skilnaðinn og 

hefði einfaldlega ekki efni á að versla húsgögn í húsgagnaverslunum.
64

 Samkvæmt Gregson 

og Crewe er algengt að fólk sem stríðir við bágan fjárhag, eins og til dæmis einstæðir 

foreldrar, noti nytjamarkaði til þess versla eitthvað fyrir sig og börnin sín sem það hefði ekki 

efni á í hefðbundnum verslunum.
65

 Einn heimildarmaður minn, 34 ára kvenmaður, sagðist 

einmitt versla í Góða hirðinum vegna þess að hún hefði það lítið á milli handanna að hún gæti 

ekki keypt nýja muni en í Góða hirðinum gæti hún látið eftir sér smá munað, eins og til dæmis 

að kaupa „nýja“ bók handa börnunum sínum.
66

 

Helsta breytingin sem orðið hefur á kúnnahóp Góða hirðisins á síðustu árum er sú að 

fjöldi erlendra Íslendinga meðal viðskiptavina Góða hirðisins hefur aukist talsvert.
67

 Helsta 

skýringin á því er líklega sú að fjöldi innflytjenda á Íslandi hefur verið að aukast jafnt og þétt 

á síðustu árum. Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands voru 12544 innflytjendur á 

Íslandi árið 2003, eða 4,3% af mannfjöldanum. Tíu árum síðar, árið 2013, voru alls 29130 

innflytjendur á Íslandi, eða 8,1% af mannfjöldanum.
68

 Svör við spurningaskránni 

Heimatilbúið, viðgert og notað, sem þjóðháttasafn Þjóðminjasafns Íslands sendi út árið 2010, 

gefa til kynna að fjöldi Íslendinga noti húsgögn sem fengin hafa verið af bernskuheimilum 

þeirra, frá vinum eða ættingjum. Þeir einstaklingar sem svöruðu spurningaskránni höfðu 

flestir fengið húsgögnin gefins, erft þau eða fengið þau lánuð í byrjun búskapar.
69

 Að hefja líf 

á nýjum stað getur reynst kostnaðarsamt og erlendir einstaklingar sem koma hingað til lands í 

þeim tilgangi að setjast hér að, eru að öllum líkindum ekki svo heppnir að eiga fjölskyldu eða 

vini hér á landi sem geta gefið þeim eða lánað húsgögn. Því versla margir innflytjendur, sem 

þurfa á ýmsu að halda við komuna til landsins, á sölustöðum notaðra muna þar sem hægt er að 
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gera hagstæð kaup. Að mati Almars þekkja útlendingar nytjamarkaði mun betur en 

Íslendingar og kunna að nota þá, hvort sem er til einkanota eða endursölu.
70

   

Viðskiptavinir Góða hirðisins eru þverskurður af íslensku samfélagi. Þeir eru eins 

mismunandi og þeir eru margir, af öllum stéttum samfélagsins, á öllum aldri og af mörgum 

mismunandi þjóðernum. Ýmsar týpur sækja verslunina, til dæmis safnarar, grúskarar, 

hagsýnir kaupendur og hamstrarar. Sumir fara vikulega í Góða hirðinn, sumir á hverjum degi 

og sumir bara tvisvar á ári. Fólk fer í Góða hirðinn, ýmist með vinum sínum, með betri 

helmingnum, með fjölskyldunni eða bara einsamalt og verslar bæði misoft og mismikið. Þrátt 

fyrir fjölbreytileika viðskiptavina verslunarinnar, sameinast þeir allir í sameiginlegum áhuga á 

endurnýttum munum og segja má að breiddin í kúnnahópnum endurspegli breiddina í 

vöruúrvali verslunarinnar. 
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3 Ranimosk og gersemar 
 

Munir gegna mikilvægu hlutverki í lífi flestra nútímamanna og segja má að þeir búi okkur 

jafn mikið til og við búum þá til. Landfræðingurinn Yi-Fu Tuan, sem sérhæfir sig í 

mannvistarlandfræði, heldur því fram að við mannfólkið séum í raun það sem við eigum, þar 

sem að viðkvæm sjálfsmynd okkar þurfi stuðning sem við fáum með því að eiga og eignast 

muni.
71

 Munir veita okkur innblástur, öryggi og huggun, þeir tæla okkur, gleðja, móta og 

hjálpa okkur við að skilgreina okkur sjálf og annað fólk. Þar að auki búa þeir yfir þeim 

einstaka hæfileika að vekja upp gamlar minningar, jafnvel minningar sem voru löngu 

gleymdar en rifjast upp þegar munurinn er borinn augum. Allir munir eiga sér sögu og fara í 

gegnum stöðugt endurmat á lífsleið sinni. Sami munurinn getur þannig haft mismunandi 

þýðingu fyrir mismunandi fólki á mismunandi tímum.
72

 Þetta ferli á sérstaklega vel við um 

hluti sem ganga manna á milli svo árum skiptir, ýmist milli ættingja og vina eða með 

milligöngu verslana sem selja notaðan varning.  

Þeir munir sem seldir eru í Góða hirðinum eiga það allir sameiginlegt að tilheyra 

heimilishaldi, hafa átt fyrrum eigendur og hafa óskert notagildi. Í Góða hirðinum er að finna 

gífurlega mikið og síbreytilegt úrval húsmuna. Þar fást til dæmis bækur, plötur, mynddiskar, 

myndbandsspólur, leikföng, raftæki, stólar, sófar, borð, skápar, hillur, hjól, skíði, skautar og 

barnavagnar. Munirnir koma flestir frá almenningi en öðru hverju áskotnast versluninni munir 

sem koma beint frá lagerum verslana sem selja nýjan varning, þá ónotaðir og ennþá í sínum 

upprunalegu umbúðum. Sérstaða þeirra muna sem seldir eru í Góða hirðinum er hversu 

fágætir þeir eru þar sem að framboð vöru í versluninni breytist frá degi til dags og hver munur 

er einstakur eða í afar takmörkuðu upplagi og því vandfundinn annars staðar. Munirnir sem 

seldir eru í Góða hirðinum eru að því leytinu til ekki ósvipaðir verðmætum safngripum eða 

tískuvörum sem framleiddar eru í takmörkuðu upplagi (e. limited edition) í nútímanum. Líkt 

og nýir munir, voru þeir munir sem seldir eru í endursölu á nytjamörkuðum og öðrum 

sölustöðum notaðra muna í dag, hvorki einstakir né sjaldgæfir þegar þeir fóru fyrst í sölu, 

heldur fjöldaframleiddir, hversdagslegir og gerðir eftir kröfum ríkjandi tískustefnu.
73

 Tíminn 

hefur hins vegar þau áhrif á muni að þegar þeir eldast verða þeir oft torgætir. Helsta ástæðan 

fyrir því er sú að með tímanum detta munir úr tísku, sumir þeirra hætta í framleiðslu, öðrum er 

hent og svo framvegis, sem gerir þá gömlu muni sem eftir eru afar sérstaka. Margir sem versla 
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á nytjamörkuðum kjósa að versla þar vegna þess að þeir vilja versla einstaka muni í stað 

fjöldaframleiddra og lýsti til dæmis einn heimildarmaður minn, 55 ára kvenmaður, IKEA sem 

andstæðu nytjamarkaða vegna þess að þar eru seldar fjöldaframleiddar vörur í massavís sem 

skortir gjarnan gæðin sem gömlu munirnir hafa.
74

 Í bókinni Second-hand Cultures bentu 

Gregson og Crewe á að það sem fólk sækist helst eftir með kaupum á nytjamörkuðum er 

keimlíkt því sem fólk, sem kaupir nýja hönnunarvöru í tískuvöruverslunum, sækist eftir. Ber 

þar helst að nefna aðgreiningu frá öðru fólki og tækifæri til þess að einkenna sig með munum 

sem eru bæði sérstakir og öðruvísi.
75

 Í þessum kafla verður fjallað nánar um munina sem til 

sölu eru í Góða hirðinum, hvaða muni fólk kaupir, hvaða muni það getur ekki hugsað sér að 

kaupa þar og hvers vegna það kaupir þá eða forðast að kaupa þá. 

 

3.1 Rusl? 
 

Orðatiltækið „eins manns rusl er annars gull“, sem er þýðing á enska orðtakinu „one man‘s 

trash is another man‘s treasure“, er gjarnan notað þegar talað eru um þær vörur sem seldar eru 

í Góða hirðinum. Það eru þó ekki allir sammála um hvort kalla eigi þessa muni rusl og 

greinilegt er að fólk leggur mismunandi skilning í það orð. Í pistlinum Bakþankar, sem birtist 

í Fréttablaðinu árið 2008, skrifaði Gerður Kristný Guðjónsdóttir, rithöfundur og ljóðskáld:  

 

Það er skemmtilegt að geta farið með eigur sínar í gáma Rauða krossins og Góða hirðisins og 

notalegt að vita að aðrir njóti góðs af. Þess vegna kom það mér spánskt fyrir sjónir að sjá 

starfsmann Góða hirðisins segjast hér í viðtali í Fréttablaðinu fyrir stuttu oft vera „gapandi hissa á 

því hverju fólk er að henda“. Aldrei hef ég litið svo á að við sem komum dótinu okkar fyrir í 

umræddum gámum séum þar með að henda því. Nei, við erum að gefa.
76

  

 

Síðar í pistlinum leggur hún áherslu á að ástæðan fyrir því að fólk leggur á sig vinnuna við að 

taka saman muni og fara með þá í nytjagáma Góða hirðisins sé einmitt vegna þess að því sé 

svo meinilla við að henda þeim. Í pistli Gerðar endurspeglast algengt viðhorf fólks til rusls og 

skilningur þess á orðinu, það er að segja að rusl sé eitthvað sem við hendum vegna þess að við 

teljum það hvorki vera þess virði að gefa því framhaldslíf né hafa notagildi til þess að gagnast 

nokkrum manni. Ef tekið er mið af pistli Gerðar eiga orðið „rusl“ og sögnin „að henda“ því 
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ekki við um þá muni sem gefnir eru í nytjagáma SORPU en skoðanir manna eru misjafnar og 

því er nauðsynlegt að skoða málið frá fleiri sjónarhornum.  

 

Mynd 3: Nytjagámur fyrir Góða hirðinn á endurvinnslustöð SORPU í Ánanausti. Mynd í eigu höfundar. 

 

Í bókinni Waste and Want fjallar sagnfræðingurinn Susan Strasser um rusl í félagslegu 

samhengi og sögu þess í gegnum árin. Strasser vill meina að ekkert sé í eðli sínu rusl heldur 

verði rusl til við flokkun fólks á efnislegu umhverfi sínu. Öll neysla veldur úrgangi, en 

úrgangur, eða rusl, er ekkert annað en afgangshráefni, eitthvað sem við getum ekki nýtt eða 

kjósum að nota ekki. Strasser bendir jafnframt á að allt sem við eignumst á lífsleiðinni krefjist 

þess að við tökum ákvörðun um hvort að við viljum eiga það, gefa það, selja það eða henda 

því.
77

 Slík flokkun er mismunandi milli manna og samfélaga og breytist með tíð og tíma. 

Félagslegar aðstæður fólks hafa einnig mikil áhrif á verðmætamat þess og hvernig það kýs að 

flokka eigur sínar. Eldra fólk sem ólst ekki upp í allsnægtum samtímans er til dæmis líklegra 

til þess að varðveita muni lengi á meðan ungt fólk er oft á tíðum nýjungagjarnt og líklegra til 

þess að aðhyllast einnota neysluhætti. Strasser heldur því einnig fram að það sé ákveðið merki 

um ríkidæmi að losa sig við efnislega muni með einhverjum hætti og hægt sé að sjá greinilega 
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stéttaskiptingu í rusli fólks, líkt og á eigum þess. Munir eru merki um menningarlegan auð 

manna og geta þar með sýnt fram á smekkvísi eða smekkleysi þeirra, ríkidæmi eða skort. Það 

sem fólk hefur efni á að losa sig við segir jafn mikið til um fjárhagslega stöðu þess og það 

sem það hefur efni á að kaupa.
 
Hinir ríku hafi efni á því að vera eyðslusamir og efnað fólk 

losar sig að öllum líkindum við dýrari muni heldur en fólk sem er illa statt fjárhagslega.
78

  

Í bókinni Second-hand Cultures rannsökuðu Gregson og Crewe þá hringrás endurmats 

sem hlutir fara í gegnum, það er að segja hvernig munir eru stöðugt að fá og missa gildi sitt og 

hvernig fólk losar sig við þá þegar það vill þá ekki lengur, þegar þeir eru orðnir gildislausir 

fyrir eigendunum. Sumir munir eru mikils metnir og því varðveittir um alla tíð en aðrir munir, 

eins og til dæmis óvelkomnar gjafir, fara fljótt í endursölu eða á haugana.
79

 Samkvæmt 

Gregson og Crewe er hægt að skipta „rusli“ í tvo flokka, annars vegar sorp (e. rubbish), sem 

eru þeir munir sem fara beinustu leið í ruslafötuna eða ruslagáminn, og hins vegar skran (e. 

junk), sem eru þeir munir sem hafa takmarkað gildi fyrir fólki en það er samt ekki tilbúið til 

að losa sig við strax. Skran safnast því saman á jaðarsvæðum heimila fólks, eins og til dæmis 

á háaloftum og í bílskúrum, og er síðar gefið til góðgerðamála eða selt á skottsölu.
80

 Að mati 

Gregson og Crewe er helsta ástæðan fyrir því að fólk losar sig við muni sú að það vill búa til 

meira pláss á heimilum sínum, gjarnan fyrir aðra og nýrri muni. Gregson og Crewe greindu 

jafnframt þrjár aðferðir sem fólk notast við til þess að losa sig við muni og sömuleiðis 

ástæðurnar fyrir því að fólk kýs þær aðferðir. Allt eru þetta aðferðir sem koma í veg fyrir það 

að munirnir sem fólk vill losa sig við verði einhvern tímann að sorpi.  

Í fyrsta lagi losar fólk sig við muni með því að gefa þá til góðgerðamála vegna þess að 

því finnst tilhugsunin um að hjálpa fólki sem hefur lítið á milli handanna vera góð. Það fólk, 

sem kýs að losa sig við muni með þeim hætti, velur gjarnan ákveðin góðgerðasamtök til þess 

að gefa munina svo það viti nákvæmlega hvar þeir munu enda.
81

 Einn heimildarmaður minn, 

kvenmaður, sagðist líða vel með að gefa hluti frá sér sem hún er ekki að nota sjálf svo þeir fái 

nýtt líf og nýjan tilgang, nýtist öðrum og hagnaðurinn renni til góðra málefna.
82

 Fjöldi 

Íslendinga kýs að gefa þá muni sem þeir vilja losa sig við til hinna ýmsu góðgerðasamtaka 

eins og til dæmis fólk sem gefur fatnað til Rauða krossins. Fatnaður sem berst Rauða 

krossinum er allur flokkaður og nýtist með ferns konar hætti: hann er seldur beint til útlanda 
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og ágóðinn rennur í hjálparsjóð Rauða krossins, hann er gefinn þurfandi hér á landi, hann er 

gefinn þurfandi erlendis eða hann er seldur í Rauðakrossbúðunum.
83

 

Í öðru lagi losar fólk sig við muni með því að gefa þá með einhverjum hætti á vettvang 

þar sem sala endurnýttra muna á sér stað vegna þess að það er pólitískt hlynnt endurnotkun og 

á móti einnota neysluháttum og fégræðgi verslunarstefnunnar (e. commercialism) sem tíðkast 

í mörgum samfélögum samtímans. Þeir aðilar einblína ekki á að gefa muni til ákveðinna 

góðgerðasamtaka heldur skiptir þá mestu máli að notuðu munirnir komist í umferð annars 

staðar í stað þess að fólk kaupi alltaf nýja muni og búi þar með til meiri úrgang. Fjöldi 

heimildarmanna minna tók fram að þeir versli ekki einungis í Góða hirðinum, heldur kjósi 

einnig að gefa muni í nytjagáma verslunarinnar, bæði muni sem keyptir voru nýir í 

hefðbundnum verslunum og muni sem keyptir voru í Góða hirðinum og enduðu aftur í 

versluninni eftir að hafa þjónað sínum tilgangi hjá þeim. Einn heimildarmaður minn, 43 ára 

kvenmaður, sagðist til dæmis gjarnan fara með bækur sem hún kaupir í Góða hirðinum í 

nytjagáma verslunarinnar þegar hún hefur lesið þær og notar þar með Góða hirðinn 

hálfpartinn eins og bókasafn.
84

  

Í þriðja lagi losar fólk sig við muni með því að selja þá sjálft á hinum ýmsu sölustöðum 

endurnýttra muna til aukinna tekna. Sumir kaupa jafnvel muni á slíkum sölustöðum í þeim 

eina tilgangi að selja þá aftur á hærra verði. Bæði karlkyns og kvenkyns heimildarmenn mínir 

sögðust hafa selt notaða vöru, eða vera með slíka vöru til sölu. Einn heimildarmaður minn, 21 

árs kvenmaður, hafði þetta að segja um endursölu muna og bestu kaupin sem hún hefur gert: 

 

Fullt af fólki hefur töluverðar tekjur af endursölu vöru úr Góða hirðinum en ég efast um að margir 

láti upp sín bestu kaup hér. Stundum rata sömu hlutir þar inn sem þó eru eftirsóttir svo það væri 

verðmætur listi sem þú fengir í niðurstöður þessarar rannsóknar, þótt ég búist ekkert endilega við 

því að þú færir að nýta þér það þá segi ég pass við þessari spurningu. Mest hefur mér tekist að 

endurselja á 25 sinnum hærra verði. 

 

Sjálf sagðist hún kaupa muni sem hún veit að seljist á hærra verði en hún kaupir þá á og notar 

slíka sölu sem tekjulind. Af svari hennar að dæmi má hafa talsverðar tekjur af endursölu 

endurnýttra muna og ætla má að fjöldi fólks stundi þá iðju, líkt og heimildarmaðurinn gefur til 

kynna, en kjósi þó að halda því leyndu.  

                                                      
83

 Fatasöfnun. 

84
 ÍES 85. 



36 
 

Deila má um hvort að endurnýttir munir tilheyri einhvern tímann „rusli“ eða hvort að 

þeir fari beint á eitthvert óskilgreint millistig nýtingar, mitt á milli nytjavöru og „rusls“. 

Skilningur fólks á orðinu „rusl“ er enda misjafn, því fyrir sumum merkir orðið það sama og 

orðin drasl og skran en fyrir öðrum það sama og sorp og úrgangur. Þó svo að fólk kjósi að 

losa sig við muni er ekki hægt að fullyrða að það líti á þá sem „rusl“ því eins og Gregson og 

Crewe bentu á eru til ýmsar aðferðir til þess að losa sig við muni án þess að henda þeim. 

Greinilegt er að fólk metur muni með mismunandi hætti og á meðan einhver lítur á eitthvað 

sem ónothæfan úrgang getur einhver annar séð not í muninum. Orðatiltækið „eins manns rusl 

er annars gull“ getur því vel átt við um munina sem seldir eru í Góða hirðinum, já eða bara 

muni almennt, þótt fólk verði seint sammála um merkingu þess. 

 

3.2 Verðmætin í „ruslinu“ 

 

Gildismat fólks er huglægt, sem þýðir að við mat þess á efnislegu umhverfi sínu tekur fólk 

meira mið af eigin hugmyndum og kenndum heldur en ytri veruleika sínum og því sem 

tilheyrir hinum hlutlæga heimi. Samkvæmt þýska félagsfræðingnum Georg Simmel, er 

efnahagslegt gildi muna ekki „meðfætt“ heldur verður það til við mat fólks, bæði kaupmanna 

og viðskiptavina, á mununum.
85

 Verðmæti er því afar afstætt hugtak og mat fólks á því hvað 

telst til verðmæta, mjög mismunandi. Sumir meta fegurð ofar öllu, aðrir horfa á verðmiða 

vöru og enn aðrir meta muni út frá tilfinningalegu gildi. Ýmislegt getur haft áhrif á gildi hluta 

eins og til dæmis aldur þeirra, uppruni, „ævisögur“ og tilfinningar eða minningar tengdar 

þeim. Jafnframt getur fráfall manneskju aukið verðmæti muna eins og til dæmis þegar 

ættingjar fólks láta lífið sem verður til þess að tilfinningalegt gildi muna eykst eða þegar 

listamaður lætur lífið sem verður til þess að verk hans verða fágætari og seljast á hærra 

verði.
86

 Það er mikil óvissa í lífi muna þar sem að gildismat fólks getur breyst með tíð og tíma 

og gildi hluta breyst milli eigenda. Margir sem versla í Góða hirðinum leita að sérstökum 

munum sem hafa ákveðna þýðingu fyrir þá af einni eða annarri ástæðu og verður nánar fjallað 

um þá muni hér að neðan. 

Margir sem versla í Góða hirðinum einblína á efnislegt verðmæti vöru og fara í 

verslunina í leit að þekktri hönnun og þekktum vörumerkjum. Segja má að ákveðið 

hönnunaræði hafi gripið um sig á Íslandi á síðustu árum og á nú annar hver landsmaður Iittala 
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kertastjaka eða Krummi herðatré svo dæmi séu nefnd.
87

 Viðskiptavinir Góða hirðisins gleðjast 

því sérstaklega yfir því að finna þekkta hönnunarvöru á lágu verði og sagðist til dæmis einn 

heimildamaður minn, 43 ára kvenmaður, hafa keypt mjög ódýra Iittala kertastjaka í Góða 

hirðinum sem hún telur klárlega vera bestu kaupin sem hún hefur gert.
88

 Annar 

heimildarmaður minn, 49 ára kvenmaður, hafði þessa sögu að segja: 

 

Ég keypti 10 handunnin glös (í Góða hirðinum) úr DÚKA á 10 krónur stykkið en þau kosta 4600 

krónur stykkið (í DÚKA). Þegar ég keypti handunnu glösin frá DÚKA fannst mér þau mjög 

sérstök og ekkert sérstaklega falleg. Þau voru notuð hversdags. Eftir að ég rakst á þau í versluninni 

og sá hvað þau kostuðu voru þau tekin úr umferð og aðeins notuð spari.
89

  

 

Á svari hennar má sjá að útlit glasanna skipti hana mun minna máli eftir að hún áttaði sig á 

raunverulegu verði vörunnar og uppruna hennar. Annar heimildarmaður minn, 34 ára 

kvenmaður, sagði: „Mér finnst skemmtilegast þegar maður finnur einhverja hönnunarvöru 

sem er ekki verðlögð sem slík“.
90

 Gregson og Crewe komust að því, við greiningu á 

viðtölunum sem þær tóku í sambandi við bókina Second-hand Cultures, að langflestir 

viðmælendur þeirra sóttust eftir að kaupa merkjavörur eða nefndu kaup á slíkri vöru sem 

bestu kaupin sem þeir höfðu gert, jafnvel þeir einstaklingar sem sögðust vera á móti 

kapítalisma og neysluhyggju samtímans.
91

  

Tilfinningalegt gildi muna er ekki síður mikilvægt mörgum en efnislegt verðmæti þeirra 

og er slíkt gildi gjarnan tengt við nostalgíu. Orðið „nostalgía“ var fyrst notað á 17. öldinni, af 

svissneska lækninum Johannes Hofer, sem læknisfræðilegt heiti yfir sjúkdóm sem lýsti sér í 

leiðu skapi einstaklinga sem orsakaðist af þrá þeirra til að snúa aftur til heimalands síns.
92

 Í 

dag myndum við kalla þann „sjúkdóm“ heimþrá og er það hvorki talið vera alvarlegt né 

ólæknandi ástand. Í samtímanum er nostalgía, öðru nafni fortíðarþrá, skilgreind sem tilfinning 

sem lýsir sér í ljúfsárum söknuði eftir liðnum tíma eða dálæti á munum, stöðum, fólki eða 
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athöfnum sem tilheyra liðnum tíma. Þeir munir, athafnir og staðir sem einstaklingar finna fyrir 

nostalgíu vegna, voru oft á tíðum bæði algengir og vinsælir þegar þeir sem finna fyrir 

söknuðinum voru ungir. Með hröðum breytingum samfélagsins verða þessir munir, athafnir 

og staðir aftur á móti minna sýnilegir í samfélaginu eftir því sem einstaklingarnir eldast.
93

 

Algengt er að fólk finni fyrir nostalgíu við að sjá eitthvað sem það tengir við ákveðinn atburð 

eða manneskjur úr fortíð sinni: 

 

Mér finnst æðislega gaman að kíkja aðeins í Góða hirðinn öðru hvoru og sjá hvort að ég sjái 

eitthvað eins og amma átti eða frændfólk og koma því heim og finna því stað í mínu lífi. Ég var 

lengi búin að leita að nammiskál eins og langamma mín átti, minnir mig svo mikið á hana, og ég 

fann hana loksins í Góða hirðinum og mér féll nærri tár því mér fannst það svo mikils virði.
94

 

 

Þetta eru orð eins 

heimildarmanns míns, 31 

árs kvenmanns, og á svari 

hennar má greinilega sjá 

hve sterkar tilfinningar 

geta fylgt minningum 

fólks. Annar heimildar-

maður minn, 37 ára 

kvenmaður, sagði að bestu 

kaupin sem hún hefur gert í 

Góða hirðinum væru 

silfurhnífapör sem eru 

alveg eins og hnífaparasett 

sem amma hennar og afi 

fengu í brúðkaupsgjöf fyrir 

55 árum og því þætti henni 

gaman að hafa fundið þau 

og eignast.95 
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Mynd 4: Þessi leikfangasími frá Fisher Price er gott dæmi um mun sem 

hefur áreiðanlega vakið upp nostalgíu hjá mörgum viðakiptavinum Góða 

hirðisins. Mynd í vörslu höfundar. 
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3.3 Máttur orða 

 

Orð gefa munum gildi og hvaða orð fólk kýs að nota um hluti segir margt um gildismat þess. 

Orðið „retro“ er eitt þeirra orða sem alloft er notað um endurnýtta muni og getur það haft 

ýmiskonar mismunandi merkingar eftir því hvernig það er notað. Orðið er upprunalega fengið 

úr latínu og þýðir á frummálinu „aftur á bak“ eða „til baka“ sem gefur til kynna hreyfingu 

aftur á við til fyrri staðar eða ástands. Íslendingar notast við sömu merkingu orðsins og gert er 

í enskumælandi löndum, og er í víðum skilningi orðsins hægt að nota það sem samheiti 

orðanna „gamaldags“ eða „gamalt“. Í samtímanum gefur orðið þó einna helst til kynna 

aðdáun á fortíðinni og er gjarnan notað yfir muni frá árunum stuttu eftir síðari heimstyrjöldina 

eða nýja muni sem búnir eru til í þeim stíl sem var ríkjandi um miðja síðustu öld. Orðið 

„retro“ er yfirleitt aðeins notað um dægurmenningu síðari ára og muni sem framleiddir voru á 

þeim tíma, eða stælingar á þeim, og er því hvorki notað um menningu né muni frá 19. 

öldinni.
96

 Sjöundi áratugur síðustu aldar var í miklum metum hjá fjölda viðmælenda Gregson 

og Crewe, einkum vegna þess hve vandaðar vörur voru framleiddar á þeim árum. Þær vörur 

sem framleiddar voru á sjöunda áratugnum eru taldar sýna einkenni mikillar verkkunnáttu og 

nákvæmni, bæði í smíði þeirra og hönnun. Á áttunda og níunda áratug síðustu aldar minnkaði 

hins vegar áhersla á slíka nákvæmnisvinnu og fjöldaframleiðsla jókst til muna. Munir frá því 

tímabili eru því ekki taldir vera jafn „retro“ og þeir vönduðu og sígildu munir sem framleiddir 

voru á sjöunda áratug síðustu aldar.
97

 Þó nokkuð margir heimildarmenn mínir sögðust 

sérstaklega leitast eftir því að kaupa „retro“ muni í Góða hirðinum. Einn heimildarmaður 

minn, 29 ára kvenmaður, sagðist til dæmis sérstaklega leita eftir retro munum, eins og til 

dæmis tekk húsgögnum, vegna þess að slíkir munir hafa sérstakt útlit sem heillar hana og 

vegna þess að þeir eru í tísku í dag.
98

  

Orðið „antík“ er annað dæmi um orð sem gefur munum ákveðið gildi og gefur til kynna 

að þeir séu verðmætir. Antík munur er skilgreindur sem gamall og verðmætur nytjahlutur, 

forgripur eða munur frá fyrra stíltímabili. Antík munir eru taldir vera sérstaklega verðmætir 

vegna aldurs þeirra, gæða og verkkunnáttu þeirra handverksmanna sem gerðu þá. Algengt 

viðmið antíksala, sérstaklega erlendis, er að munir þurfi að vera 100 ára eða eldri til þess að 

teljast vera antík og er því breytilegt eftir tímabilum, hvað telst vera antík. Árið 2002 birtist þó 

viðtal við Jónas Ragnar Halldórsson, eiganda Antíkbúðarinnar sem þá stóð við Laugaveg, í 
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Morgunblaðinu þar sem hann sagði að viðurkennd skilgreining á antík sé sú að undir orðið 

falli munir sem eru frá því fyrir árið 1950. Að hans mati þurfa munir ekki að vera 100 ára eða 

eldri til þess að flokkast sem antík og telur hann jafnframt að munir sem eru yngri en 50-60 

ára geti haft ákveðið söfnunargildi þótt þeir séu ekki antík.
99

 Fjöldi antíkverslana hefur verið 

starfræktur hér á landi í gegnum árin og hafa þær selt bæði gamlar og veglegar antík mublur 

og ýmsa gamla smávöru. Stundum rata antík munir í gáma Góða hirðisins og eru dæmi þess 

að fólk fari í Góða hirðinn með það eina markmið að finna antík muni. Einn heimildarmaður 

minn, 54 ára kvenmaður, sagðist til dæmis einungis leita sér að antík munum sem væru 

allavega 50 ára eða eldri í hús sem hún á úti á landi sem er yfir 100 ára gamalt.
100

 Antík 

húsgögn eru ekki eins mikið tískufyrirbæri og retro húsgögn eru í dag en algengt er að 

safnarar leiti að, og kaupi, húsgögn frá fyrrnefnda stíltímabilinu ótengt ríkjandi tískustraumum 

hvers tíma. 

 

 

Mynd 5: Svona leit hluti af „Betri stofunni“ út þann 20. ágúst 2014. Mynd í eigu höfundar. 

 

Hluti af verslun Góða hirðisins hefur gengið undir nafninu „Betri stofan“ í fjölda ára og 

eins og nafnið gefur til kynna hefur hún að geyma þá muni sem taldir eru vera fínni og 
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verðmætari en aðrir, gjarnan munir sem flokkast sem „retro“ eða „antík“. Upphaflega 

pælingin með uppstillingu munanna var að raða saman munum sem myndu hafa einhvers 

konar heildarsvip og líta út eins og herbergi, nánar tiltekið stofa. „Betri stofunni“ er ætlað að 

vekja athygli á þeim munum sem þar eru staðsettir hverju sinni og lögð er sérstök áhersla á 

fallega framsetningu munanna. Í „Betri stofunni“ eru aðeins stórar mublur en smærri 

húsmunir sem einnig eru taldir vera sérstaklega verðmætir, eru geymdir í hillum og skápum, 

við eða á bak við búðarborðið.
101

 Þegar Almar starfaði í Góða hirðinum fékk hann það 

hlutverk að ákveða hvað færi í „Betri stofuna“, ásamt því að verðleggja þá muni, vegna 

þekkingar hans á gömlum munum. Að sögn Almars fara þeir munir sem eru mjög vel með 

farnir, antík eða hönnunarvara í „Betri stofuna“ og lagði hann sérstaka áherslu á að finna 

gamlar íslenskar mublur, sem eru í tísku þessa stundina, til þess að koma fyrir í „Betri 

stofunni“.
102

 Þessi ákveðni hluti Góða hirðisins minnir mikið á „retro“ verslarnir sem eru þeir 

sölustaðir endurnýttra muna sem selja húsmuni frá sjötta til níunda áratug síðustu aldar, sem 

hafa verið sérvaldir af verslunareigendum fyrir fágæti sitt og verðmæti. Með því að velja 

munina sérstaklega eru þeir stimplaðir sem fínni en aðrir munir, þeir eru verðlagðir hærra og 

fólk svipt tækifærinu til þess að finna slíka muni óvænt sem ekki eru verðsettir „rétt“. Flestir 

heimildarmenn mínir þekktu þennan umrædda hluta af versluninni og vissu nákvæmlega 

hvaða munir eru settir þangað. Enginn heimildarmaður minn talaði um að hann skoðaði 

aðeins „Betri stofuna“ en nokkrir þeirra nefndu að þeir láti sér nægja að líta löngunaraugum 

yfir þennan hluta verslunarinnar þar sem að þeir vita að þeir hafa ekki efni á mununum sem 

þar eru.  

 

3.4 Sveittar tær, rúmpöddur og húðflögur 
 

Þriðja kafla ritgerðarinnar verður lokið með því að skoða hvað viðskiptavinir Góða hirðisins 

geta ekki hugsað sér að kaupa í versluninni og hvers vegna. Flestir heimildarmenn mínir 

nefndu óhreinindi í því samhengi og þó svo að yfirleitt sé auðvelt að losa sig við slíkan 

sóðaskap, setja margir hann fyrir sig þegar kemur að kaupum á endurnýttum munum. 

Óhreinindi, líkt og rusl, verður til við flokkun manna á efnislegu umhverfi sínu og er sú 

flokkun mismunandi eftir tíma og samfélögum. Mannfræðingurinn Mary Douglas heldur því 

fram í bók sinni Purity and Danger að ekkert sé í raun og veru óhreinindi í sjálfu sér, heldur 

aðeins hlutir á röngum stað. Máli sínu til stuðnings tekur hún dæmi um ýmsa muni og nefnir 
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til dæmis að skór séu í sjálfu sér ekki óhreinir en það sé óhreinlegt að setja þá á matarborðið. 

Á nítjándu öldinni breyttist viðhorf fólks í hinum vestræna heimi til óhreininda þegar gerðar 

voru byltingarkenndar uppgötvanir á sviði læknavísinda sem leiddu til aukinnar þekkingar á 

smitsjúkdómum og smitleiðum þeirra. Þær uppgötvanir urðu til þess að fólk fór að gæta að 

auknu hreinlæti í nærumhverfi sínu.
103

  

Í viðbót við að reyna að forðast sjúkdómsvaldandi lífverur, heldur Douglas því fram að 

fólk forðist óhreinindi vegna fagurfræðilegra hugmynda samfélagsins.
104

 Fleiri eru á sama 

máli eins og sjá má á eftirfarandi klausu úr pistli eftir Árna Árnason sem birtist í bæjarblaðinu 

Akranes árið 1945: 

 

Þegar rætt er um hreinlæti og sóðaskap, þá eru flestallir sammála um það, að hreinlætið sé hið rétta 

en að sóðaskapur eigi ekki að eiga sér stað. Þetta mun vera sannfæring allflestra, en það er aftur 

misjafnt, hve vel fólk gjörir sér ástæðurnar ljósar fyrir gildi hreinlætis og eins hitt hve 

hreinlætistilfinning og smekkurinn eru þroskuð. Það er að sínu leyti líkt um fegurðarsmekk, enda 

er ekki ólíkt á komið. Hreinlætiskrafan er fegurðarkrafa. Sóðaskapur vekur óþægindatilfinningu, 

ógeð og viðbjóð, þegar mikið kveður við.
105

  

 

Í pistlinum, sem ber heitið „Hreinlæti utan húss og innan“, fjallar Árni um hreinlætisvenjur 

Íslendinga og hvað mætti betur fara í þeim málum. Samkvæmt Árna og Douglas kjósum við 

að hafa hreint í kringum okkur vegna samfélagslegra hugmynda um fagurfræði hversdagsins 

og til þess að falla inn í hið samfélagslega norm. Margir kjósa að umkringja sig með munum 

sem þeim þykja fallegir, og fegurð og hreinleiki fylgjast oftast að.  

Margir heimildarmenn mínir áttu í stökustu vandræðum með að segja frá því hver væru 

þeirra bestu kaup í Góða hirðinum, ýmist vegna þess að þau væru svo mörg eða vegna þess að 

þeim datt hreinlega ekkert í hug, en nánast allir heimildarmenn mínir gátu tjáð sig 

nákvæmlega um hvað þeir gætu ekki hugsað sér að kaupa í Góða hirðinum og hvers vegna. 

Að kaupa og selja notaða muni eru afar persónuleg viðskipti þar sem fólk er ýmist að selja eða 

gefa eitthvað sem það leit eitt sinn á sem part af sjálfu sér eða að kaupa eitthvað sem hefur 

tilheyrt einhverjum öðrum.
106

 Ólíkt þeim sem versla á skottsölum og eiga bein viðskipti við 

eigendur munanna sem til sölu eru, geta þeir sem versla í Góða hirðinum ekki með nokkru 

móti vitað hvaðan munirnir, sem seldir eru í versluninni, koma eða hver átti þá áður en þeir 
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voru gefnir í nytjagámana. Kaup í Góða hirðinum valda því mörgum óþægindum og 

áhyggjum: „Ég hef ekki áhuga á að kaupa til dæmis dýnur, tuskudýr eða púða. Mér finnst það 

einhvern veginn óþægilegt að hugsa um að nota slíkt sem annað fólk sem ég þekki ekki hefur 

notað áður“ sagði til dæmis einn heimildarmaður minn, 50 ára kvenmaður.
107

  

Þeir munir sem keyptir eru í Góða hirðinum fara flestir í gegnum einhverskonar 

breytingar eða hreinsun áður en fólk tekur þá í notkun og kallar þá sína. Samkvæmt Gregson 

og Crewe notar fólk hreinsunarferlið til þess að fjarlægja sig fyrrum eigenda munanna og losa 

sig við alla tengingu þeirra við fortíðina. Ef markmiði hreinsunarinnar er náð lítur fólk svo á 

að munurinn sé orðinn „óskrifað blað“ á ný sem gerir fólki auðveldara með að nota muninn 

og finna honum stað í sínu lífi.
108

 Svörin við spurningaskránni minni sýna að viðskiptavinum 

Góða hirðisins finnst afar mikilvægt að geta þrifið vöruna sem þeir kaupa til þess að losna við 

óhreinindi og nærveru fyrrum eiganda:  

 

Ég gæti ekki hugsað mér að kaupa sófa, mjúka eða bólstraða stóla eða rúm/dýnur. Ekki heldur 

dúka, púða eða teppi. Mér finnst það óaðlaðandi að því leyti að það er erfiðara að þrífa þá hluti og 

lykt og önnur óhreinindi sitja frekar fast í því heldur en til dæmis á borðum eða skrautmunum sem 

hægt er að þrífa með vatni, sápu og tusku. Svo veit maður heldur ekkert hverjir eru búnir að pissa 

eða æla í rúmin og sófana.
109

 

 

Á þann veg svaraði einn heimildarmaður minn, 34 ára kvenmaður, aðspurð hvort að það væri 

eitthvað sem hún gæti ekki hugsað sér að kaupa í Góða hirðinum. Flestir heimildarmenn mínir 

nefndu hinar ýmsu pöddur, eins og til dæmis rúmpöddur og veggjalús, nærveru fyrrum 

eigenda, vonda lykt og almenn óhreinindi sem helstu ástæðurnar fyrir því að vilja ekki kaupa 

ákveðna muni. Algengast var að fólk vildi ekki kaupa rúm, dýnur, sófa, teppi eða aðra mjúka 

muni sem erfitt er að þrífa og hafa verið í mikilli nánd við líkama fyrrum eigenda hlutanna. 

Önnur dæmi um muni sem fólk vill ekki kaupa eru skíðaskór, því heimildarmaður minn segist 

fá klígju við tilhugsunina um þær sveittu tær sem hafa verið í skónum
110

, og raftæki, sem 

annar heimildarmaður minn er á móti því að kaupa vegna þess að gömul og lúin tæki með 

trosnaðar snúrur geta verið hættuleg.
111
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Hreinlæti er eitt það fyrsta sem fólki er kennt að passa upp á þegar kemur að umönnun 

ungbarna og þannig hefur það verið í fjölda ára. Það er því ekki að undra að margir 

heimildamenn mínir sögðust ekki geta hugsað sér að kaupa notaða muni fyrir börnin sín sem 

þeir vissu ekki hver hefði átt og hvar höfðu verið: „Ég er með prinsipp að kaupa ekki bangsa 

(í Góða hirðinum), mér finnst eitthvað svo krípí að það sé slef úr öðrum börnum í þeim, og 

jafnvel bara smithætta.“
112

 sagði til að mynda einn heimildarmaður minn, 23 ára kvenmaður. 

Það eru þó ekki allir á sama máli þegar kemur að þeim notuðu leikföngum sem seld eru í 

Góða hirðinum og sumum finnst í góðu lagi að gefa börnunum sínum þau. Einn 

viðskiptavinur Góða hirðisins týndi til dæmis nokkur tuskudýr upp úr kassa í versluninni og 

setti beint í fangið á kornungu barni sínu sem setti þau beinustu leið upp í sig og hélt áfram að 

naga þau á meðan móðirin beið eftir afgeiðslu.
113

 

Mynd 6: Aragrúi notaðra tuskudýra sem eru til sölu í Góða hirðinum. Mynd í eigu höfundar. 

 

Sumum finnst þó notalegt að vita af því að einhver hafi átt muninn á undan þeim og að 

finna fyrir nærveru þeirra. Til dæmis sagði einn heimildamaður minn, 72 ára kvenmaður, frá 
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því að hún keypti eitt sinn gamlan stól í versluninni sem var áður í eigu gamallar konu. 

Konan, sem keypti stólinn, hafði orð á því að henni liði afskaplega vel í stólnum og vildi 

meina að honum fylgdi góður andi. Heimildarmönnum mínum var einnig afar tíðrætt um sál 

og sögu munanna sem seldir eru í Góða hirðinum en höfðu skiptar skoðanir á því hvort að 

hlutir ættu að fá að halda sínu upprunalega útliti eða ekki og hvort að það væri viðeigandi að 

breyta þeim. Einn heimildarmaður minn, 67 ára kvenmaður, hafði orð á því hversu 

skemmtilegt henni finndist að sjá hluti í Góða hirðinum sem hún kannaðist við frá barnæsku 

sinni. Að hennar mati eiga hlutir að „fá að halda sál sinni“, eins og hún orðaði það, og 

upprunalegu útliti og telur hún eðlileg slit aðeins gefa húsmunum sjarma.
114

 Annar 

heimildarmaður minn, 30 ára kvenmaður, var á sama máli og vildi frekar kaupa notaða muni 

með sál heldur en nýja því þeir gömlu gætu verið algjörar gersemar sem þyrftu bara smá 

ást.
115

  

Ein helsta ástæðan fyrir því að Góði hirðirinn lifir góðu lífi enn þann dag í dag er sú að 

smekkur manna er misjafn. Á meðan einhver getur hreinlega ekki hugsað sér að kaupa bækur 

í Góða hirðinum er einhver annar sem kaupir einungis bækur í Góða hirðinum. Sumir geta 

ekki hugsað sér að kaupa notuð leikföng á meðan aðrir hafa keypt gommu af leikföngum í 

Góða hirðinum fyrir börnin sín. Svo eru það þeir sem geta ekki hugsað sér að kaupa hnífapör, 

eða eitthvað sem hefur farið upp í munninn á annarri manneskju, en á móti kemur að sumir 

safna eldhúsáhöldum. Í svörunum við spurningaskránni voru fjölmargir árekstrar af þessu tagi 

og því ómögulegt að fullyrða um hvað fólk kaupir eða kaupir ekki í Góða hirðinum. Val fólks 

á munum stjórnast af ýmsum samverkandi þáttum og því kaupir fólk mismunandi muni, af 

mismunandi ástæðum. Friðrik Ragnarsson, verslunarstjóri Góða hirðisins, sagði í viðtali við 

Viðskiptablaðið í janúar 2014, að nánast allt sem berst versluninni í gegnum nytjagámana 

seljist og ef treglega gengur að selja ákveðna vöru, er verð hennar einfaldlega lækkað.
116

 

Almar hafði svipaða sögu að segja frá þeim tíma sem hann vann í Góða hirðinum: „Það sem 

mér fannst kannski það merkilegasta í þessu starfi var að allt selst. Sama hversu skrítið það er 

það selst. Það var oft sem ég hugsaði með mér þetta selst aldrei en viti menn það var farið i 

lok dags.“
117
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4 Hvers vegna Góða hirðirinn? 
 

Thomas Hine, menningarrýnir og höfundur bókarinnar I Want That!, heldur því fram að 

athöfnin að versla eigi margt sameiginlegt með kynlífi. Hann segir máli sínu til stuðnings að 

eftirfarandi fullyrðingar eigi við um báðar athafnir: að flestir stundi þær, sumir monti sig af 

því að vera góðir í þeim, sumir haldi þeim leyndum, sumir hafi áhyggjur af því hvort að þeir 

geri þær rétt og fólk taki oft heimskulegar ákvarðanir um báðar þessar athafnir. Hann bendir 

jafnframt á að það að versla sé oft gáskafull athöfn, líkt og kynlíf, en þó alvarleg á sama 

tíma.
118

 Neysluvarningur er meðal þýðingarmestu þátta sem fólk notar til þess að miðla 

sjálfsmynd sinni og því er ekki að furða að kaup á slíkum varningi valdi því oft áhyggjum. 

Flestir vanda valið vel þegar kemur að kaupum á nytjavörum þar sem að munirnir sem fólk 

kýs að sýna öðru fólki og umkringja sig með eru mikilvæg tákn um stöðu þess í samfélaginu. 

Ástæður fólks fyrir því að kaupa ákveðna muni eða versla í ákveðnum verslunum eru ekki 

alltaf augljósar og geta þær verið bæði margvíslegar eða einfaldar. Sumir stjórnast af 

pólitískum hvötum, aðrir af smekk, aðrir af tísku, enn aðrir af umhverfissjónarmiðum og svo 

mætti lengi telja. 

Hér áður fyrr var alltaf gert ráð fyrir því að fólk verslaði á nytjamörkuðum vegna þess 

að það neyddist til þess vegna fjárskorts en nú er tíðin önnur og nytjamarkaðir ekki lengur 

aðeins kenndir við fátækt fólk. Fræðimenn hafa fylgst með þessari þróun og á síðustu árum 

hafa þeir, sem rannsakað hafa neyslu fólks á sölustöðum endurnýttra muna, í auknum mæli 

beint sjónum sínum að því hvað gerir að verkum að fólk versli á slíkum stöðum. Breski 

fræðimaðurinn Colin C. Williams rannsakaði til dæmis hvers vegna Bretar versla á 

sölustöðum endurnýttra muna. Rannsóknina framkvæmdi hann árið 2001 og tók í tengslum 

við hana viðtöl við einstaklinga, bæði efnaða og bágstadda, til þess að athuga hvort að munur 

væri á svörum fólks eftir stétt og stöðu. Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að efnuðu 

einstaklingarnir kusu að versla á sölustöðum endurnýttra muna vegna þess að þeim fannst það 

skemmtilegt og vegna þess að þar gafst þeim tækifæri á að kaupa einstaka muni sem sýndu 

smekkvísi þeirra. Peningaleysi var hins vegar helsta ástæðan fyrir því að bágstaddir 

einstaklingar keyptu endurnýtta muni.
119

 Markaðsfræðingarnir Denis Guiot og Dominique 

Roux rannsökuðu jafnframt hvers vegna franskir neytendur versla á sölustöðum endurnýttra 

muna árið 2010 og komust að þeirri niðurstöðu að neysla þeirra stjórnist af fjórum hvötum: í 

fyrsta lagi af umhverfissjónarmiðum, í öðru lagi af löngun í fágæta muni, í þriðja lagi af þrá 
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eftir félagslegum samskiptum og í fjórða lagi af áhuga á að gera hagkvæm kaup.
120

 Á þessum 

rannsóknum má greinilega sjá að áhugi fólks á sölustöðum endurnýttra muna er mismikill og 

mismunandi ástæður eru fyrir því að fólk verslar þar. Í þessum kafla verður skoðað hvers 

vegna fólk hér á landi verslar í Góða hirðinum og hvort að það sé fremur vegna þess að fólk 

neyðist til þess eða vegna þess að það kýs það.  

 

4.1 Allt er vænt sem vel er grænt 
 

Mörg vestræn samfélög aðhyllast einnota neysluhætti og virðast hunsa þá staðreynd að eftir 

því sem við kaupum meira og notum meira, því meira skiljum við eftir okkur. Íslendingar eru 

þar engin undantekning og líkt og margar aðrar vestrænar þjóðir eru þeir kaupglaðir 

einstaklingar og þrælar efnishyggjunnar. Fólk endurnýjar nú muni hraðar og oftar en áður, 

nægjusemin virðist vera að hverfa og ruslið að aukast. Margir munir sem framleiddir eru í dag 

eru gerðir með það í huga að þeir endist stutt og viðhalda þannig einnota neyslumenningunni. 

Ástæðan fyrir því er einföld, eftir því sem fólk kaupir meira, því meira græða fyrirtækin sem 

framleiða vöruna. Dæmi um slíka muni eru hin ýmsu rafmagnstæki eins og til dæmis farsímar 

og fartölvur sem gert er ráð fyrir að fólk endurnýi á nokkurra ára fresti. Ekki eru þó allir sáttir 

við þessa þróun og svar þeirra við neyslubrjálæði og efnishyggju nútímamanna, sem hefur 

einkennt fjölda samfélaga um árabil, er umhverfisvernd. 

Það hefur orðið ákveðin vitundarvakning um umhverfisvernd í samfélaginu á síðustu 

árum. Umhverfissjónarmið njóta vaxandi vinsælda og fólk er farið að nýta muni betur og 

lengur, ásamt því að endurnýta eða endurvinna gamla muni. Í ritgerð sinni Spútnik-týpur, 

flóamarkaðir og fatahönnun fjallar Gunný Ísis meðal annars um hugsanlega skilgreiningu á 

orðunum endurnýting og endurvinnsla í tengslum við fatnað og er sú skilgreining fengin frá 

viðmælanda hennar, Gyðu Sigríði Björnsdóttur, sem er fyrrum starfsmaður SORPU. 

Samkvæmt Gyðu er orðið „endurnýting“ regnhlífarhugtak yfir endurnýtanlegan úrgang sem 

skiptist í tvo undirflokka, annars vegar endurnotkun og hins vegar endurvinnslu. Sá fatnaður 

sem er notaður óbreyttur tilheyrir fyrrnefnda flokknum en þeim síðarnefnda tilheyrir sá 

fatnaður sem hefur verið breytt.
121

  Í þessari ritgerð er gengið út frá afar svipaðri skilgreiningu 

en í stað þess að endurnýting sé regnhlífarhugtak er það notað í sama skilningi og 

endurnotkun í skilgreiningu Gyðu. Það er að segja að með endurnýtingu notar fólk gamla 

muni, eins og til dæmis þá muni sem seldir eru í Góða hirðinum, í sinni upprunalegu mynd og 
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án þess að breyta þeim. Með endurvinnslu tekur fólk hins vegar gamla muni og breytir þeim 

eftir sínu höfði, eins og til dæmis með því að pússa þá og mála, eða notar þá í öðrum tilgangi 

en upphaflega var gert ráð fyrir. Fjöldi heimildamanna minna sagðist versla í Góða hirðinum 

með það í huga að kaupa ódýra muni sem þeir gætu breytt með einhverjum hætti og sagði til 

dæmis einn heimildarmaður minn, 43 ára kvenmaður: „Ég versla í Góða hirðinum vegna þess 

að ég er hrifin af gömlu dóti sem ég get gert upp. Gamalt og gjarnan „ljótt“ dót sem ég get 

leikið mér með”.
122

 Í dag er endurvinnsla og endurnýting muna hluti af hinum svokallað 

„græna lífsstíl“ sem sífellt fleiri tileinka sér. Fólk sem lifir „grænum lífsstíl“ reynir eftir bestu 

getu að takmarka neyslu sína og mengun til þess að hafa sem minnst skaðleg áhrif á 

umhverfið. Markmiðið með „grænum lífsstíl“ er sjálfbær þróun ‒ auðlindanýting sem 

fullnægir samtímaþörfum manna án þess að ganga á möguleika komandi kynslóða til að nýta 

auðlindirnar. Sú endurnýting og endurvinnsla muna sem Góði hirðirinn stuðlar að er því 

gjarnan hluti af ákveðnum lifnaðarháttum fólks.  

SORPA starfar eftir svo-

kölluðum úrgangsþríhyrningi sem 

gengur út á að takmarka úrgang 

landsmanna svo við göngum ekki of 

nærri auðlindum okkar. Efst í 

þríhyrningnum, og þar með 

mikilvægast í ferlinu, er lágmörkun 

úrgangs, til dæmis með því að nota 

margnota poka í stað plastpoka. Þar á 

eftir kemur endurnotkun sem er 

hreinasta form notkunar á úrgangi. 

Að sögn Rögnu er Góði hirðirinn því 

afar mikilvægur hluti af úrgangs-

þríhyrningnum: 

 

Góði hirðirinn gegnir stóru hlutverki þar sem að hann kemur hlutum í endurnotkun og það má 

segja að endurnotkun sé náttúrulega besta stig í þessu endurnotkun, endurvinnsla, endurnýting 

hluta vegna þess að þar ertu að taka hluti í sinni upprunalegu mynd og nota þá aftur, þannig að þú 

nýtir minna af auðlindum við að koma þeim hlutum aftur í hringrásina.
123
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Mynd 7: Úrgangsþríhyrningurinn sem SORPA 

starfar eftir. 
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Á eftir endurnotkun kemur endurvinnsla. Með endurvinnslu úrgangs er átt við að búa til 

eitthvað nýtt úr úrganginum með einhverjum hætti eins og til dæmis endurvinnsla plastflaska 

og pappírsúrgangs. Næst í þríhyrningnum er urðun með orkuvinnslu eins og til dæmis 

framleiðsla vistvæna ökutækjaeldsneytisins metans úr hauggasi. Starfsfólk SORPU lítur á 

allan úrgang sem auðlind sem ekki skal sóa og samkvæmt úrgangsþríhyrningnum skal því 

urðun eða förgun alltaf vera síðasti kosturinn sem valinn er.
124

  

Nokkrir heimildarmenn mínir tiltóku umhverfissjónarmið sem eina af ástæðunum fyrir 

því að þeir kjósa að versla í Góða hirðinum. Það var þó enginn þeirra sem sagði það vera einu 

ástæðuna eða aðal ástæðuna, heldur var hún alltaf tiltekin ásamt öðrum ástæðum. Einn 

kvenkyns heimildarmaður minn, sem gat ekki aldurs síns, sagði til dæmis: „Ég versla þarna 

vegna þess að ég trúi á að nýta og endurnýta hlutina. Þarna er hægt að gera góð kaup, styrkja 

gott málefni og vernda náttúruna og jörðina í leiðinni með því að endurnýta hluti.“
125

 

Greinilegt er á svari hennar að val hennar á verslun orsakast af samspili nokkurra þátta en 

ekki aðeins af umhverfissjónarmiðum. Annar heimildarmaður minn, 59 ára kvenmaður, sagði 

meðal annars:  

 

SORPA og Góði hirðirinn eru frábær. Megi endurnýting og virðing fyrir gæðum, góðum efnum og 

vandaðri framleiðslu vaxa og dafna hérlendis. Það er allt of mikið framleitt af drasli úr vondum 

efnum sem fer illa með umhverfið okkar. Höfum í kringum okkur fáa, vel valda og vandaða 

gripi.
126

 

 

Af svörunum að dæma er þó ólíklegt að flestir viðskiptavinir Góða hirðisins hugsi mikið um 

áhrif úrgangs á umhverfið og kosti endurnýtingar þegar þeir versla í versluninni. Engu að 

síður er greinilegt að fólk hefur vaknað til vitundar um möguleikana sem endurnýttir hlutir 

hafa og að það sé hægt að finna hina fínustu muni í Góða hirðinum, á góðu verði.  

 

4.2 Innkaupafíkn og ávanabindandi neysla 

 

Að versla, líkt og að nærast og stunda kynlíf, telst til eðlilegrar hegðunar í flestum samtíma 

samfélögum og nauðsynlegrar hegðunar í kapítalískum samfélögum. Sumir einstaklingar hafa 
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þó takmarkaða stjórn á kauphegðun sinni og geta orðið svo helteknir og háðir verknaðnum að 

versla að það verður að fíkn. Innkaupafíkn, sem einnig er hægt að kalla óviðráðanleg kaup (e. 

compulsive buying), hefur verið rannsökuð talsvert á seinustu áratugum en það var þýski 

geðlæknirinn Emil Kraepelin sem var fyrstur til að skilgreina þessa afbrigðilegu hegðun árið 

1915.
127

 Hægt er að skipta innkaupum í þrjá flokka, það eru hagnýt innkaup, tilfinningaleg 

innkaup og innkaup sem tengjast sjálfsvitund fólks. Þeir einstaklingar sem stunda innkaup af 

þeim ástæðum sem tilheyra seinni flokkunum tveim, það er að segja þeir sem versla til þess að 

bæta upp fyrir skort á öðrum sviðum í lífi sínu, eru líklegri til þess að verða háðir innkaupum 

heldur en einstaklingar sem stunda innkaup sem tilheyra fyrsta flokknum og versla aðeins það 

sem þeir þurfa. Einstaklingar sem eru háðir innkaupum upplifa mikla ánægju, spennu og 

svölun við verknaðinn, svipaðar tilfinningar og spilafíklar og eiturlyfjafíklar upplifa í 

tengslum við sína fíkn. Innkaupafíklar geta einnig fundið fyrir fráhvarfseinkennum ef þeir 

hætta að láta undan löngunum sínum sem verður seinna til þess að þeir „falla“ og versla meira 

til þess að finna aftur fyrir sæluvímunni sem fylgir innkaupum.
128

 

Gregson og Crewe gáfu þessari sjúklegu löngun fólks lítinn gaum við rannsókn sína á 

nytjamörkuðum í Bretlandi en tóku þó stuttlega fram í bókinni Second-hand Cultures að 

nokkrir viðmælendur sínir, einna helst þeir sem eyddu miklum tíma og orku í kaup á 

nytjamörkuðum, hafi sjálfir lýst sér sem fíklum og sagt að neysla á nytjamörkuðum væri 

ávanabindandi.
129

 Þó nokkuð margir heimildarmenn mínir sýndu ýmis merki þess að vera 

haldnir innkaupafíkn en enginn þeirra virtist vera með hana á háu stigi. Einn heimildarmaður 

minn, 31 árs kvenmaður, sagði til dæmis: „Ég fer (í Góða hirðinn) að minnsta kosti einu sinni 

í viku. Ef ég kæmist á hverjum degi þá færi ég á hverjum degi þar til ég fengi ógeð og tæki 

mér þá pásu. Svo myndi ég fara aftur á hverjum degi.“
130

 Svar hennar bendir til þess að henni 

finnist afar ávanabindandi að versla í Góða hirðinum en gefur hún þó í skyn að bæði geti hún 

fengið nóg af því að versla þar og að hún geti haft stjórn á sjálfri sér og kaupum sínum. Annar 

heimildarmaður minn, 34 ára kvenmaður, sagðist alltaf freistast til þess að kaupa eitthvað í 

ferðum sínum í Góða hirðinn sem hana vantaði ekki og því færi hún viljandi sjaldan í 

verslunina.
131

 Svar hennar bendir til þess að hún hafa takmarkaða stjórn á kaupum sínum og 

mikla löngun til að kaupa muni sem ekki sé hægt að flokka sem hagnýt eða nauðsynleg 
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innkaup. Hún virðist hins vegar gera sér fulla grein fyrir veikleika sínum og passa vel upp á 

að forðast aðstæður sem ýta undir langanir hennar og óhóflega neyslu. 

 

4.3 Spennandi fjársjóðsleit 
 

Ragna telur að allir hafi „gullgrafaraelement“ í sér og með því á hún við að alla langi til að 

finna eitthvað einstakt, einhvern gullmola sem fólk þarf oft að leita lengi að en finnur svo loks 

á nytjamarkaði innan um allt skranið.
132

 Fjöldi heimildarmanna minna talaði um munina sem 

seldir eru í Góða hirðinum sem fjársjóð og gersemar. Slíkt orðaval gefur til kynna hversu 

jákvætt viðhorf fólks er til Góða hirðisins og munanna sem þar eru seldir og sagði til dæmis 

einn heimildarmaður minn, 22 ára kvenmaður: „Ég fer að minnsta kosti einu sinni í mánuði. 

Fyrir mér er þetta einskonar fjársjóðsleit því ég elska fallega hluti og líður alltaf eins og ég 

hafi unnið í lottói ef ég finn eitthvað einstakt eða eitthvað sem er einhvers virði.“
133

 Ef maður 

vissi ekki fyrir víst að konan væri að tala um ferðir sínar í Góða hirðinn myndi manni líklega 

ekki detta til hugar að hún væri að fara svo fögrum orðum um endurnýtta muni á 

nytjamarkaði.  

Við rannsókn sína á sölustöðum endurnýttra muna og viðskiptavinum þeirra komust 

Gregson og Crewe að því að fjöldi fólks lítur á kaup og veru á nytjamörkuðum sem hina bestu 

skemmtun og notar ferðir á slíka markaði til þess að gera sér dagamun eða verðlauna sjálft sig 

(e. treat).
134

 Mannfræðingurinn Daniel Miller hefur einnig fjallað um þessa kauphegðun fólks 

með sérstaka áherslu á kaup á matvöru. Samkvæmt Miller verðlaunar fólk gjarnan sjálft sig 

eða annan fjölskyldumeðlim með smá glaðningi þegar það gerir innkaup á stórmörkuðum. 

Verðlaunin, sem eru undanskilin því sem verslað er fyrir heimilið, geta til dæmis verið í formi 

sælgætis eða kexpakka.
135

 Að mati Miller má einnig heimfæra þessa kauphegðun á kaup á 

fatnaði. Sem dæmi tekur hann að margar konur líti á flest fatakaup sín sem nauðsynleg kaup 

en við og við verðlauni þær sig með kaupum á flíkum sem eru bæði óhóflega dýrar og þær 

telja sig ekki þurfa nauðsynlega.
136

 Einn heimildarmaður minn, kvenmaður, sagðist eiga það 
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til að að kaupa eitthvað sem hún þarf ekki nauðsynlega en henni finnst hún hins vegar eiga 

það skilið fyrir að hafa gert hagkvæm kaup á einhverju öðru sem ætlað er til heimilisins.
137

 

Fjöldi heimildarmanna minna minntist á hversu mikla skemmtun og ánægju þeir fá út úr 

því að fara í Góða hirðinn, jafnvel þótt það sé aðeins til þess að skoða en ekki kaupa. „Þó ég 

sé aðeins að leita að einhverju ákveðnu skoða ég allt, hvort sem að það eru húsgögn, 

borðbúnaður eða bækur. Það er bara svo gaman að skoða,“
138

 sagði heimildarmaður minn, 26 

ára kvenmaður, aðspurð hvernig dæmigerð ferð hennar í Góða hirðinn færi fram. Annar 

heimildarmaður minn, 30 ára kvenmaður, lýsti ferð sinni í Góða hirðinn á þennan veg: „Það er 

eins og að fara í litla óvissu- og menningarferð, að labba um í Góða hirðinum. Svo margt 

áhugavert að sjá og gaman að skoða.“
139

 Af svörum þeirra að dæma eru það ekki endilega 

kaupin í Góða hirðinum sem gera að verkum að þær sækja verslunina heldur frekar 

skemmtunin og spennan sem þær upplifa við það eitt að skoða munina sem eru til sölu hverju 

sinni.  

 

4.4 Hagsýni kaupandinn 
 

Fjöldi fólks verslar í Góða hirðinum vegna þess að þar er hægt að kaupa muni, sem flestir eru 

í fínu standi, á afskaplega hagstæðu verði. Að mati Rögnu er orðið mjög viðurkennt að eiga 

og kaupa notaða muni, fólk getur þrifið þá og lappað upp á þá og þeir verða eins og nýir. Hún 

telur ekki aðeins efnalítið fólk sækjast eftir því að gera góð kaup heldur einnig fólk sem 

langar í eða vantar ákveðna muni og veit að það er mögulegt að fá þá í góðu standi í Góða 

hirðinum. Sem dæmi nefndi hún: „Suma kannski vantar garðhúsgögn og hafa séð að það eru 

til notuð garðhúsgögn þarna og sjá tækifæri í því að fá einn stól á 2500 krónur í staðinn fyrir 

að versla hann á tíu þúsund krónur úti í verslun. Þannig að fólk hefur bara séð tækifærin í 

þessum markaði.“
140

 Það virðist vera mikið til í þessu hjá Rögnu og sagðist til dæmis einn 

heimildarmaður minn, 63 ára kvenmaður, iðulega fara í skoðunarferð í Góða hirðinn með lista 

yfir hluti sem hún hefur kannað verðið á annarsstaðar til þess að athuga hvort að hún geti 

fengið þá ódýrari í Góða hirðinum.
141
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Ekki eru þó allir svo heppnir að geta valið hvar þeir versla sér húsmuni og er enn fjöldi 

fólks sem verslar í Góða hirðinum einfaldlega vegna þess að það hefur ekki efni á nýjum 

munum í hefðbundnum verslunum. Eins og fram kom í öðrum kafla eru þeir einstaklingar sem 

neyðast til þess að versla í Góða hirðinum, eða á öðrum sölustöðum notaðra muna, vegna 

fjárskorts, oft á einhvers konar byrjunarreit í lífi sínu og þurfa því að kaupa sér marga muni á 

stuttum tíma. Í þeim aðstæðum hefur Góði hirðirinn reynst mörgum vel í gegnum árin og 

sagði til dæmis einn heimildarmaður minn, 27 ára kvenmaður, að Góði hirðirinn og aðrir 

nytjamarkaðir hafi verið henni mjög mikilvægir á meðan hún var að reyna að koma undir sig 

fótunum á námslánum og með fjölskyldu.
142

  

Það eru þó skiptar skoðanir á því hvort að það sé í raun hagstætt að versla í Góða 

hirðinum í dag. Einn heimildarmaður minn, 34 ára kvenmaður, sem hefur verslað í Góða 

hirðinum vegna þess að hún hefur lítið á milli handanna sagði að það væri liðin tíð að hún 

næði að gera góð kaup í versluninni vegna þess að allar vörurnar hafa hækkað svo í verði á 

síðustu árum. Annar heimildarmaður minn, 31 árs kvenmaður, sagði að það væri hreinlega 

orðið hagstæðara að versla notaða muni á sölusíðunni bland.is heldur en í Góða hirðinum.
143

 

Það má því segja að það sem byrjaði sem aðstoð fyrir bágstadda sé nú búið að breytast í 

verslun fyrir millistéttina án þess að tekið sé tillit til þeirra sem eru að berjast í bökkum og 

treysta á Góða hirðinn sem ódýra verslun. 
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5 Niðurlag 
 

Góði hirðirinn hefur tekið miklum breytingum í gegnum árin, ekki síst á því tímabili sem 

rannsókn þessi og ritgerðarskrifin fóru fram á. Breytingarnar eru afar áhugaverðar í ljósi 

kenninga um aukna fagmennsku á sölustöðum endurnýttra muna. Góði hirðirinn, sem 

upphaflega var settur á laggirnar sem andóf gegn einnota neysluháttum landsmanna, er alltaf 

að líkjast meira og meira hefðbundnum verslunum sem selja nýjan varning, bæði hvað 

reksturinn og verslunarrýmið. Helsta breytingin sem verslunin hefur gengið í gegnum á 

síðustu árum er sú að verslunin var stækkuð í byrjun ársins 2014, bæði vegna plássleysis í 

verslunarrýminu og út af kröfum viðskiptavina Góða hirðisins um aukna fagmennsku í rekstri 

verslunarinnar. Þar að auki hefur fastráðnu starfsfólki í versluninni fjölgað til muna til þess að 

geta sinnt aukinni eftirspurn fólks eftir notuðum munum. Á sama tíma og fólk krefst þess að 

verslunin sé gerð líkari hefðbundnum verslunum, vill fólk ekki glata heimilislegu 

stemmningunni sem einkennt hefur Góða hirðinn í fjölda ára. Það eru því miklar kröfur gerðar 

til verslunarinnar og engin furða að ekki sé hægt að koma til móts við alla. 

Góði hirðirinn er ekki bara fyrir fátæka námsmenn, húsgagnafrík og antíkelskendur, 

heldur er Góði hirðirinn fyrir alla. Fólk reiðir sig á Góða hirðinn af mismunandi ástæðum en 

eitt er víst að án verslunarinnar hefðu margir munir farið forgörðum sem taldir eru vera miklar 

gersemar í dag. Fólk er nú farið að losa sig við muni hraðar og oftar en áður sem veldur því að 

bæði úrgangur og magn þeirra muna sem berst í nytjagáma Góða hirðisins, hefur verið að 

aukast með árunum. Í gámana berast oft húsmunir sem enn eru í sínum upprunalegu 

umbúðum og ætla má að fólk hafi keypt þá en áttað sig síðar á því að það hefði ekki not fyrir 

munina eða að þeir pössuðu ekki inn á heimilið. Með aukinni vitundarvakningu um 

endurnýtingu og kosti hennar kjósa sífellt fleiri að leyfa eigum sínum, sem stundum eru nýjar 

og ónotaðar þegar farið er með þær í gámana, að ganga í endurnýjun lífdaga hjá nýjum 

eigendum, frekar en að farga munum sem eru í fullkomnu lagi. Nú er svo komið að starfsfólk 

SORPU er hætt að taka við hvaða húsmunum sem er í nytjagámana á endurvinnslu-

stöðvunum. Til dæmis er ekki lengur tekið við túbusjónvörpum og stólum eða sófum með 

rifnu áklæði, þó svo að það séu ábyggilega einhverjir sem hafa áhuga á að kaupa slíka muni. 

Starfsfólk SORPU er því farið að grisja úr nytjagámunum og selja sérvaldar vörur í Góða 

hirðinum líkt og gert er í retro- og antíkverslunum. Það má því með sanni segja að góðæri 

gramsara sé runnið upp og nú er eflaust stutt í að flatskjáirnir og fartölvurnar fari að berast í 

gáma Góða hirðisins. 
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Einfaldleiki naumhyggjunnar í bland við gamla hluti með sögu er afar vinsæll stíll 

meðal tískuþenkjandi fólks í dag sem gerir það að verkum að Góði hirðirinn nýtur mikilla 

vinsælda. Góði hirðirinn fær iðulega ókeypis auglýsingar í einu helsta tískutímariti landsins, 

Hús og híbýli, og þess á milli er reglulega fjallað um verslunina í hinum ýmsu miðlum. Með 

auknum vinsældum endurnýttra muna hefur verð vörunnar sem seld er í Góða hirðinum 

hækkað á síðustu árum. Hækkanirnar hafa valdið óánægju meðal margra viðskiptavina 

verslunarinnar og sögðust þó nokkuð margir heimildarmenn mínir vera farnir að snúa sér að 

öðrum sölustöðum notaðra muna þar sem verðlagið væri sanngjarnara heldur en í Góða 

hirðinum. Þó svo að sumum finnist græðgi vera farin að einkenna starfsemi Góða hirðisins 

virðast vinsældir verslunarinnar ekkert vera að dvína og alltaf má sjá röð af fólk við 

verslunina, sem bíður eftir að dyrnar opnist á hádegi.  

Kúnnahópur Góða hirðisins er afar fjölbreyttur og segja má að hann sé hreinlega 

þverskurður af íslensku samfélagi. Í verslunina koma alþingismenn, fátækir námsmenn, 

innflytjendur, forseti Íslands, millistéttarfólk og allt þar á milli. Sumir eru að safna ákveðnum 

munum og fara því reglulega í Góða hirðinn, aðrir fara aðeins í Góða hirðinn þegar þá vantar 

eitthvað ákveðið og vilja fá það á góðu verði og aðrir fara jafnvel bara til þess að skoða. Þó 

svo að Góði hirðirinn sé orðinn viðurkenndur neyslukostur í íslensku samfélagi í dag, sem 

sóttur er af fólki á öllum aldri, kyni og þjóðerni er ennþá fólk sem verslar í Góða hirðinum 

einfaldlega vegna þess að það hefur ekki efni á því að versla húsmuni annarsstaðar. 

Eigur fólks eru yfirleitt afar þýðingarmiklar og flestir líta á eigur sínar sem hluta af 

sjálfum sér, hvort sem að það er gert vísvitandi eða ómeðvitað. Fólk kaupir allt milli himins 

og jarðar í Góða hirðinum og eins og starfsmenn verslunarinnar halda fram, þá selst allt, 

allavega fyrir rest. Gildismat fólks er huglægt sem þýðir að við mat þess á efnislegu umhverfi 

sínu tekur það meira mið af eigin hugmyndum og kenndum heldur en ytri veruleika sínum. 

Viðskiptavinir Góða hirðisins leitast því eftir að kaupa mismunandi muni, af mismunandi 

ástæðum. Það sem hefur mikið gildi fyrir einhvern getur einhver annar litið á sem einskis nýtt 

rusl og er það ein helsta ástæðan fyrir því að nytjamarkaðir eru jafn farsælt form viðskipta og 

raun ber vitni.  

Einnota hugsun er ríkjandi í heiminum í dag og virðist fólk lítið hugsa um það að eftir 

því sem við kaupum meira af nýjum munum því meira skiljum við eftir okkur. Vegna þess 

hve ódýrt er að versla í Góða hirðinum er hætt við því að fólk versli meira en það vantar og 

styðji þar með efnishyggju samtímans í stað þess að sporna við henni. Flestir virðast gæta 

hófs í kaupum sínum en neyslubrjálæði samtímans er þó einnig að finna í Góða hirðinum líkt 

og í öðrum verslunum. Dæmi eru um að fólki kaupi eitthvað í flýti í versluninni vegna þess að 
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það er á svo góðu verði en átti sig síðan á því þegar heim er komið að það hefur engin not 

fyrir muninn eða að hann passi ekki inn á heimilið. Þar að auki sér maður oft sama fólk í 

Góða hirðinum, dag eftir dag, með fullar innkaupakerrur af allskonar munum sem ég get ekki 

ímyndað mér að fólkið virkilega vanti alla á sama tíma.  

Ég hóf rannsóknina með afar opnum huga og vissi í raun ekki við hverju ég ætti að 

búast í svörum heimildarmanna minna, ef ég fengi þá einhver svör yfir höfuð. Flestir líta á 

neyslu sína sem afar persónulega athöfn og því reiknaði ég ekki með því að fá eins mörg og 

greinargóð svör og raun ber vitni. Það sem kom mér mest á óvart við niðurstöður 

rannsóknarinnar var gífurlegur fjölbreytileiki kúnnahópsins sem verslar í Góða hirðinum. Ég 

hafði ekki áttað mig á því hversu ótrúlega breiður hópurinn er og ekki bara með tilliti til 

stéttar heldur einnig hvað varðar aldur og þjóðerni viðskiptavinanna. Einnig kom mér mikið á 

óvart hversu jákvætt viðhorf fólks til endurnýttra muna er í dag og hvaða orð fólk velur til 

þess að lýsa mununum sem seldir eru í Góða hirðinum. Áhugavert væri að rannsaka efni 

ritgerðarinnar enn frekar í framtíðinni og bera saman hina ýmsu nytjarmarkaði á Íslandi með 

tilliti til vöruúrvals, rekstrarfyrirkomulags og viðskiptavina þeirra.  

Það er staðreynd að Góði hirðirinn er að líkjast hefðbundnum verslunum æ meir. 

Vörurnar eru að einhverju leyti orðnar sérvaldar og það mun að öllum líkindum leiða til þess 

að úrgangur fer að aukast á ný. Svo virðist vera að starfsfólk Góða hirðisins sé farið að 

einblína meira á gróða en góðvild og gætu áframhaldandi verðhækkanir í Góða hirðinum leitt 

til þess að fólk sem hefur lítið á milli handanna hafi hreinlega ekki efni á að versla þar. Enn er 

óvíst hvernig verslunin þróast á næstu árum og því verður spennandi fylgjast með.  
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Viðauki 

 

Spurningaskráin Góði hirðirinn og endurnýting í íslensku samfélagi. 

 

Ágæti þátttakandi 

 

Ég heiti Íris Eva Stefánsdóttir og er nemi í þjóðfræði við Háskóla Íslands. Þessi spurningaskrá 

er hluti af B.A.-rannsókn minni á Góða hirðinum og endurnýtingu í íslensku samfélagi. 

Spurningarnar eru aðeins ætlaðar fólki sem hefur verslað eða verslar reglulega í Góða 

hirðinum. Svör við skránni eru nafnlaus og verða ekki rakin til einstakra þátttakenda. 

 

Allt er merkilegt í þessu samhengi og þetta er ekki keppni um besta pennann. Gott er að skýra 

svörin með dæmum. 

 

1. Hvert er kyn þitt? 

Kk 

Kvk 

 

2. Hvað ertu gamall/gömul? 

 

3. Hversu oft ferð þú í Góða hirðinn? Hvers vegna verslar þú í Góða hirðinum? Hvað 

verslar þú í Góða hirðinum?  

 

4. Lýstu dæmigerðri ferð þinni í Góða hirðinn. 

 

5. Er eitthvað sem þú gætir ekki hugsað þér að kaupa notað í Góða hirðinum? Ef svo er 

hvers vegna? Getur þú nefnt dæmi? 

 

6. Gerir þú upp hlutina sem þú kaupir í Góða hirðinum eða endurvinnur þá með 

einhverjum hætti? Hvað, hvers vegna og með hvaða hætti?  

 

7. Hefur þú verslað eitthvað í Góða hirðinum og selt það strax aftur annars staðar? Ef svo 

er, getur þú nefnt dæmi? 



64 
 

 

8. Hver eru bestu kaupin sem þú hefur gert í Góða hirðinum og hvers vegna? 

 

9. Er eitthvað sem þú vilt bæta við? 

 


