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Útdráttur 
Maðurinn hefur haft gríðarleg áhrif á umhverfi sitt frá fyrstu iðnbyltingunni. Í þessari 

ritgerð er leitast við að skoða sambandið milli mannsins, umhverfis og framleiðslu. 

Framleiðsla í iðnaði hefur verið mjög hröð alla síðustu öld og hefur stigmagnast. 

Nýting mannsins á auðlindum jarðar í framleiðslu hefur haft mjög neikvæðar 

afleiðingar í för með sér þótt vissulega hafi það ekki verið ætlunin. Við mannfólkið 

stöndum frammi fyrir stórum vandamálum og er eitt þeirra að breyta 

framleiðsluvenjum okkar í umhverfisvænan farveg. Framleiðsla eins og nú tíðkast 

gengur hratt á auðlindir, hún mengar loft, vatn og jarðveg og að lokum skilar hún til 

neytandans eitruðum hlutum. Í ritgerðinni verður sambandið milli neytenda og 

framleiðslu hluta skoðað. Hvernig vaxandi umhverfisvitund hefur haft í för með sér 

byltingarkenndar breytingar innan iðnaðar og hvernig lausn á framleiðsluvandanum er 

í augsýn. Hugmyndafræði Cradle to Cradle verður skoðuð sem lausn við vandanum 

og hvernig hugmyndasmiðir hennar hafa farið inn í framleiðslufyrirtæki og umbreytt 

framleiðslu fyrirtækja með ótrúlegri útkomu. Hvernig hugmyndafræðin hefur valdið 

því að bolti hefur farið af stað og leitt til þess að hönnuðir taki upp þráðinn og fari í 

auknum mæli að hugsa og hanna með verndun umhverfis í fyrirrúmi. Hvernig ég sem 

hönnuður hef orðið fyrir áhrifum frá Cradle to Cradle og nýti þessa hugsun í minni 

hönnun. 
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Inngangur  
Áður en ég byrjaði í námi í vöruhönnun við Listaháskóla Íslands get ég með sanni 

sagt að ég hafi verið óupplýstur neytandi. Ég var partur af kerfi neyslunnar líkt og 

flestir. Mér fannst ekki mikið athugavert við að kaupa ódýra óvandaða 

fjöldaframleidda hluti. Ég var partur af óupplýstu neyslusamfélagi. Ég hugsaði ekki 

um uppruna vöru eða við hvaða skilyrði hún var framleidd. Þegar ég flutti að heiman, 

fyrir u.þ.b. fimm árum síðan, fór ég eins og flestir aðrir sem flytja að heiman í góðan 

verslunarleiðangur í Ikea. Sankaði að mér fjöldaframleiddri vöru án þess að hugsa 

mig tvisvar um. Ikea er aðeins lítill hlekkur í neyslusamfélaginu. Ég tek Ikea sem 

dæmi þar sem það er hér á Íslandi og einnig á alþjóðlegum vettvangi. Ég er ekki að 

segja að allt við Ikea sé slæmt. Ikea neytendur kaupa það sem þá vantar og umfram 

það. Það er ódýrt, fljótlegt, mikið úrval og allt á sama stað. Þetta verður ekki betra. 

Eða hvað?  

Eftir undanfarnar annir sem nemi í vöruhönnun hefur sjónarmið mitt á 

neysluhyggju og fjöldaframleiðslu breyst. Á seinni önninni á öðru ári tók ég áfanga 

sem bar nafnið Sjálfbært samfélag. Þrátt fyrir að hugtakið „sjálfbærni“ hafi verið 

kynnt fyrir mér þegar ég stundaði nám í framhaldsskóla var skilningur minn næstum 

enginn á hugtakinu né umhverfismálum yfir höfuð. Þegar ég byrjaði í áfanganum 

Sjálfbært samfélag gat ég ekki ímyndað mér hversu mikil áhrif áfanginn ætti eftir að 

hafa á mig. Breyta mér sem manneskju, breyta mér sem neytanda og síðast en ekki 

síst breyta mér sem hönnunarnema og verðandi hönnuði. Eitt lítið dæmi um breytingu 

var að ég fór að flokka allt rusl eins nákvæmlega og ég mögulega gat. Ég áttaði mig á 

því að ég sem neytandi hef gríðarlegt vald til breytinga. Margt smátt gerir eitt stórt. 

Ég fór einnig að hugsa mikið um mína ábyrgð sem framtíðarhönnuður og hvernig ég 

gæti látið gott af mér leiða.  

Neyslusamfélagið og efnishyggjan eru fyrirbæri sem búin eru til af okkur 

mannfólkinu. Kerfið var hannað. Mannfólkið á að kaupa eins mikið af 

fjöldaframleiddum vörum og það getur. Vörum sem eru hannaðar með það í huga að 

endast í stuttan tíma. Þegar neytandi sér ekki færi á því að nota vöruna lengur losar 

hann sig við hana og henni er síðan í lang flestum tilfellum komið fyrir í landfyllingu. 



 

 
6 

Dýrmæt efni, sem komið er fyrir í landfyllingu, er ekki hægt að endurnýta í 

framtíðinni.1 

Ég yfirgaf hvern einasta tíma í Sjálfbæru samfélagi með blendnar tilfinningar. 

Hvers konar hugsunarháttur hefur verið kenndur fólki og af hverju eru 

umhverfisvandamál ekki sýnilegri en raun ber vitni? Gríðarlega mikilvægt er að þeir 

sem bera ábyrgð á því að framleiða alla skapaða hluti hugi að umhverfinu. Því spyr 

ég: Hvernig hefur framleiðsla breyst í kjölfar umhverfisvakningar?  

Það hefur ákveðin vitundarvakning átt sér stað og trúi ég að hún eigi eftir að 

berast fljótt á meðal hönnuða. Hönnuðurinn þarf að huga að umhverfinu við hönnun 

hvers einasta hlutar. Hönnuðir eru gerendur þar sem vistkerfi jarðarinnar er oft 

þolandinn. Þannig spila þeir mikilvægt hlutverk hvernig neyslusamfélagið þróast í 

framtíðinni. Hönnuðir okkar tíma leitast við að breyta framleiðsluferlum og finna 

lausnir við neysluvanda heimsins. Í þessari ritgerð leitast ég við að skoða hvernig 

hönnun og framleiðsla tengjast og hvernig tekist er á við vaxandi umhverfisvanda 

innan þessara geira. Ég mun ítarlega skoða hugmyndafræðina Cradle to Cradle og 

kanna hvernig hún og hugmyndasmiðir hennar hafa haft áhrif á framleiðslu. 

  

                                                
1 Annie Leonard og Jonah Sachs, Story of Stuff, Free Range Studios, United States, 2007, sótt 4. 
nóvember 2014, http://storyofstuff.org/movies/story-of-stuff/. 
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1. Iðnbyltingin: sögulegt samhengi 
Iðnbyltingin gjörbreytti lifnaðarháttum mannsins. Fyrir tíma hennar var allt framleitt 

með krafti handanna og bjuggu flestir í litlum landbúnaðarsamfélögum. Þegar líða fór 

á 18. öldina þróuðust nýjar hugmyndir sem leiddu til tæknilegra uppgötvana sem 

umbreyttu notkun á orku. Fyrsta iðnbyltingin hófst í Bretlandi og leiddi til þess að 

Bretland breyttist í mjög þéttbýlt iðnaðarland. Lagðar voru hundruð þúsunda 

kílómetra af vegum og lestarteinum. Vegaskurðir voru grafnir. Miklar borgir 

mynduðust og verksmiðjur spruttu upp á víð og dreif um landið. 

Það sem markaði upphaf iðnbyltingarinnar á Bretlandi var leitin að nýjum 

orkugjöfum. Fyrir þann tíma hafði viður verið aðal orkugjafi iðnaðar í Bretlandi. Það 

gekk þó illa að anna þeirri miklu eftirspurn sem iðnbyltingin hafði í för með sér með 

aukinni fellingu skóga. Hún hafði í för með sér lengri flutningsvegalendir viðarins 

sem skilaði sér í háu söluverði hans. Þá voru góð ráð dýr, en orkan var og er ein af 

lykilforsendum framleiðslu. Orkugjafinn sem leysti viðinn af hólmi voru kol. Bretland 

bjó yfir miklu magni kola sem lágu grunnt undir yfirborði jarðar og var fyrir þær sakir 

auðsækjanlegt. Það varð fljótt ljóst að kolin voru miklu hagstæðari orkugjafi en 

viðurinn. Þau reyndust gefa af sér allt að þrisvar sinnum meiri orku. Í fyrsta skipti í 

sögu mannsins var hafist handa við að grafa eftir og nýta auðlindir jarðar til orkugjafa 

á risavöxnum skala. Byltingin umbreytti ekki bara Bretlandi heldur öllum heiminum. 

Kolanámurnar lágu nærri sjónum og þar sem eftirspurn eftir kolum jókst voru stærri 

kolanámur grafnar sem leiddi svo oft til þess að flæða tók inn í námurnar. Finna þurfti 

lausn á því hvernig væri hægt að dæla vatni upp úr námunum. Í kjölfarið var fyrsta 

heppnaða gufuvélin fundin upp, árið 1712, sem notuð var við lausn þessa vandamáls. 

Í kjölfarið var þróun gufuvélarinnar hröð. Samtal milli fjárfestisins og 

iðnaðareigandans Matthew Boulton og vísindamannsins James Watt varð til þess að 

iðnbyltingin umbreyttist. Samstarf þeirra leiddi af sér framleiðslu á mörgum 

tegundum gufuvéla sem reyndist hver annari betri uppfinning. Vélarnar þeirra gerðu 

það mögulegt að vélvæða verksmiðjur í fyrsta skiptið í sögu mannsins. 

Verksmiðja Boulton, Soho Manufactury, var fyrsta gufuvélvædda 

framleiðsluverksmiðja heimsins þar sem framleiddar voru margvíslegar málmvörur. 

Aðstæður verkamannsins breyttust mikið með tilkomu gufuvélarinnar. Fólk vann ekki 

lengur alla vinnuna í höndunum og í litlu magni heima við heldur var framleiðslan 

hröð og mikil innan veggja verksmiðja eins og Soho. Líf verkamannsins hafði 
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gjörbreyst. Soho verksmiðjan framleiddi vörur mun hraðar og ódýrar en nokkurn tíma 

áður hafði þekkst. Þróun framleiðslu í Bretlandi var hröð og við lok 18. aldar hóf 

breskur iðnaður að flytja út fjöldaframleiddar vörur í mjög miklu magni.2 Aðal 

umbreytingin sem átti sér stað í fyrstu iðnbyltingunni var í raun sú að nýta nýja 

orkugjafa við framleiðslu.  

Um miðja nítjándu öld átti sér stað önnur alda geigvænlegra breytinga í 

framleiðsluháttum og samskiptaleiðum innan heimssamfélagsins. Til sögunnar komu 

járnbrautarlestarnar, símskeytin, gufuskipin og kapalkerfin. Í samvinnu við spánýja 

tækni í frágangi vara til neytenda gáfu þessar uppfinningar fjöldaframleiðslu- og 

dreifingakerfunum byr undir báða vængi í kringum aldamótin 1900. Í dag er þessi 

tími þekktur sem seinni iðnbyltingin.3 Henry Ford, stofnandi Ford Motor Company 

sem hann stofnaði árið 1903, var einn af frumkvöðlum byltingarinnar. Ford vildi geta 

framleitt bíl fyrir hinn almenna borgara en ekki einungis fyrir þá ríku. Til að ná þessu 

markmiði sínu þurfti hann að minnka kostnað framleiðslunnar með því að framleiða 

bíla hratt og í miklu magni. Nokkur skref urðu til þess að draumur hans rættist en ein 

helsta uppfinning hans var færibandið. Hugsun Fords var að koma hlutunum til 

verkamannsins í staðinn fyrir að láta verkamanninn nálgast hlutina. Færibandið var 

byggt á svipaðri uppfinningu og var notuð í kjötiðnaði í Chicago. Færibandið gerði 

það að verkum að hlutar bílsins voru bornir til verkamannanna sem síðan hver og einn 

endurtók sína aðgerð á öllum hlutunum, þetta stytti framleiðsluferlið verulega.4 

Iðnbyltingin hafði í för með sér gífurlega hraðaaukningu í fjöldaframleiðslu sem hefur 

stigmagnast á áratugunum sem síðan hafa liðið. 

 

2. Óvæntar afleiðingar 
Iðnbyltingin var ekki hönnuð. Hún myndaðist vegna starfa frumkvöðla, verkfræðinga, 

hönnuða, uppfinningamanna og annarra. Þessir stóru hugsuðir sáu ekki fyrir þær 

neikvæðu afleiðingar sem iðnbyltingin myndi hafa í för með sér. Ef iðnbyltingin hefði 

verið hönnuð hefði það verkefni hljómað eitthvað á þennan máta. Hannið framleiðslu-

kerfi sem uppfyllir eftirfarandi. Leiðir af sér gífurlega mikla sóun og úrgang. Leysir 
                                                
2 Why the industrial revolution happened here?, BBC, Bretland, 2013, sótt 30. október 2014, 
https://www.youtube.com/watch?v=JhF_zVrZ3RQ. 
3 Michael C. Jensen, „The Modern Industrial Revolution, Exit, and the Failure of Internal  
Control Systems“, The Journal of Finance, Wiley Online Library, 30. apríl 2012, sótt 1. nóvember 
2014, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-6261.1993.tb04022.x/full. 
4 Michael Braungart og William McDonough, Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things, 
North Point Press, New York, 2002, bls. 22-23. 
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milljarða kílóa af eitruðum efnum út í loft, jarðveg og vatn árlega. Framleiðir svo 

skaðleg efni að komandi kynslóðir þurfa ávallt að vera á varðbergi gagnvart þeim. 

Grefur verðmæt efni ofan í holur út um alla jörð þar sem aldrei verður hægt að nýta 

þau aftur. Krefst þess að þúsundir flókinna reglugerða séu búnar til. Ekki til þess að 

halda fólki og náttúrulegum kerfum öruggum heldur til að sporna við eitrun þeirra. 

Mælir afköst eftir hversu fáir vinna. Þar sem velgengni helst í hendur við að nýta 

auðlindir sem hraðast og grafa efnin eða brenna fljótlega eftir notkun. Rýrir 

fjölbreytileika dýraríkisins og menningarlega hegðun. Þessi upptalning er aðeins lítið 

brot af þeim neikvæðu afleiðingum sem iðnbyltingin hafði í för með sér. Iðnbyltingin 

var alls ekki úthugsuð. Hún myndaðist smám saman þar sem frumkvöðlar reyndu að 

leysa vandamál með því að nýta sér þau tækifæri sem upp komu á þessum miklu 

umbrotatímum.5 

 Vakning í umhverfismálum kom ekki upp á yfirborðið fyrr en mörgum 

áratugum eftir iðnbyltinguna. Endrum og sinnum er gefin út bók sem verulega breytir 

sögu mannkynsins. Bókin Silent Spring eftir líffræðinginn og rithöfundinn Rachel 

Carson kom út árið 1962 og flokkast sem slík bók. Bókin hafði gífurleg áhrif á 

umhverfishreyfinguna en fram að þessu hafði maðurinn talið sig æðri náttúrunni. 

Bókin Silent Spring varpaði ljósi á hvers náttúran þarf að gjalda fyrir tilstilli 

manngerðs skordýraeiturs og þá sér í lagi efnisins DDT. Á þessum tíma var DDT 

notað í gífurlegu magni til þess að eitra fyrir skordýrum í landbúnaði. Með bókinni 

varpaði Rachel ljósi á að þegar þessi eiturefni eru komin inn í lífríkið hafa þau ekki 

aðeins áhrif á skordýrin sem efnin eiga að útrýma. Efnin gera sér leið upp 

fæðukeðjuna þar sem þau ógna fiskistofnum og fuglalífi og komast síðan að lokum 

inn í mannslíkamann og haft áhrif á börn og fullorðna. Mikið af efni bókarinnar var 

ekki nýtt á nálinni og hafði vísindasamfélagið vitað af þessum upplýsingum í 

einhvern tíma. Rachel var þó fyrst til að tengja þessar uppgötvanir saman, draga af 

þeim áþreifanlegar ályktanir og setja þær fram fyrir almenning. Þannig hóf hún 

umhverfisbyltingu með bók sinni án þess þó að það hefði verið ætlunarverkið. Árið 

1972, var eftir langa baráttu bannað að selja skordýraeitrið DDT innan Bandaríkjanna 

en það var þó aðeins lítið skref í baráttunni.6   

                                                
5Michael Braungart og William McDonough, Cradle to Cradle, bls. 18-19. 
6 Eliza Griswold, „How Silent Spring Ignited the Environmental Movement“, í The New York Times, 
21. september 2012, sótt 5. desember 2014, http://nyti.ms/1hbFCFI. 
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3. Hlutirnir okkar 
Hvaðan koma allir þessir hlutir sem við kaupum, notum og að lokum hendum? Allir 

þessir hlutir fara í gegnum kerfi sem hljómar sem svo; fyrst er efni tekið úr jörðinni, 

síðan fer efnið í framleiðslu, eftir það er ferðinni heitið í dreifingu, þá í neyslu og að 

lokum losar neytandinn sig við hlutinn. Í fyrstu lítur út sem ekkert athugavert sé við 

þetta kerfi en það er ekki raunin. Kerfið er línulaga en plánetan okkar býr ekki yfir 

óendanlegum auðlindum og því virkar kerfið ekki endalaust. Auðlindanotkun má með 

öðrum orðum útskýra sem ferli þess að rústa plánetunni. Tré eru höggvin niður, 

dýrategundir eru þurrkaðar út, fjöll eru eyðilögð til þess að nýta megi málmana sem 

þar eru og vatn er ofnotað. Við erum að ganga of mikið á auðlindir jarðarinnar. Við 

framleiðum of mikið af hlutum og því munu auðlindir jarðar klárast með þessu 

áframhaldi. Á síðustu þremur áratugum hefur þriðjungur auðlinda jarðar verið nýttur. 

Sem dæmi má nefna hafa 80% af upprunalegum skógum jarðar verið nýtt og í 

regnskógum Amazon eru höggvin niður 2000 tré að meðaltali á mínútu sem jafngildir 

flatarmáli sjö knattspyrnuvalla.  

 
Mynd 1. Skýringarmynd af línulegri framleiðslu 

 

Eftir að efni hefur verið fjarlægt er því komið til verksmiðju. Í verksmiðjum er 

mikið af eitruðum efnum blandað við þau náttúrulegu sem leiðir til þess að út úr 

framleiðslunni koma eitraðar vörur. Yfir 100.000 manngerð efni eru í notkun í dag. 

Ekki er mikið vitað um hvaða áhrif öll þessi efni hafa á umhverfið. Framleiðsla hluta 

er í flestum tilfellum mjög eitrað ferli. Eiturefnin sem eru notuð við framleiðsluna 

berast síðan með hlutunum inn á heimili, inn á vinnustaði og skóla og einnig inn í 

líkama okkar. Innan kerfisins vinnur fólk í hræðilegum aðstæðum, t.a.m. í eitruðu 

umhverfi og við lág laun. Þetta fólk hefur ekki um neitt annað að velja svo fólkið 

neyðist til þess að halda áfram að vinna við óásættanlegar aðstæður sem heldur 

kerfinu gangandi. Kerfið heldur alltaf áfram að rúlla. Það er ekki einungis verið að 

níðast á auðlindum jarðar heldur einnig á fólki. Eiturefnin sem fara inn í 

verksmiðjurnar koma ekki bara út sem vörur heldur einnig sem mengun; mengun á 
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vatni, lofti og jarðvegi. Eftir að auðlindum hefur verið umbreytt í eitraðar vörur er 

þeim dreift. Þeim er komið fyrir í búðum og markmiðið er að selja þær eins fljótt og 

hægt er. Verðin eru höfð eins lág og mögulegt er með það að markmiði að viðhalda 

hraðri sölu.7 

Eftir seinni heimsstyrjöldina var leitast við að ýta undir hagvöxt í  

Bandaríkjunum. Nýtt hugtak kom upp á sjónarsviðið sem er draslvörur (e. throwaway 

products). Því hraðar sem hlutum er komið alla leið í gegnum línulega kerfið, því 

hraðar sem hlutir eyðileggjast og þeim er fargað því meiri hagvöxtur. Draslvörur eru 

stór hluti af ruslinu sem við framköllum daglega og ennþá stærri hluti þeirra dýrmætu 

efna sem enda í landfyllingu. Hlutir 

eru hannaðir til að verða gagnslausir 

eins fljótt og mögulegt er. Þeir 

eyðileggjast eða detta úr tísku svo 

eigandinn leitast við að henda 

hlutnum og endurnýja hratt. Mikið er 

til af einnota hlutum eins og til að 

mynda plastpokum og einnota kaffimálum. Það er hins vegar gríðarlegt magn hluta 

sem eru hannaðir sem draslvörur og neytendur ættu því að forðast að kaupa. Sem 

dæmi má nefna geisladiska, myndavélar, símar og jafnvel tölvur. Þróun í tölvum er 

það hröð að nýjasta tækni verður úrelt og ónýtanleg á nokkrum árum eða jafnvel einu 

ári. Þetta er allt gert af ásettu ráði og segir okkur að eitthvað mikið er að þessu kerfi 

sem við neytendur erum stór hluti af.8 9 Í fullkomnum heimi myndu þessar vörur 

endast neytendunum ævilangt. 

 

4. Neytandinn 
Þróun neytandans fór hægt að stað. Í kjölfar iðnbyltingarinnar í Bretlandi fór fjármagn 

að streyma inn í landið. Aukið fé hafði í för með sér aukin lífsgæði hjá stórum hluta 

bresku þjóðarinnar. Margir fóru að eignast auka pening sem þeir gátu eytt. Auður 

landsins jókst og þar af leiðandi óx miðstétt Bretlands hratt. Fólk miðstéttarinnar 

þurfti eitthvað til að geta eytt peningnum sínum. Margir frumkvöðlar sáu þar tækifæri 
                                                
7 Annie Leonard og Jonah Sachs, Story of Stuff. 
8 Lester R. Brown, , „Chapter 6. Designing a New Materials Economy: Throwaway Products“, Eco-
Economy: Building an Economy for the Earth, Earth Policy Institute, sótt 11. Desember 2014, 
http://www.earth-policy.org/books/eco/eech6_ss2. 
9 Annie Leonard og Jonah Sachs, Story of Stuff. 
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til að græða á miðstéttinni með því að selja fólkinu vörur að ýmsum toga. Sem dæmi 

má nefna te menninguna sem hófst í Bretlandi á þessum tíma og fór hún vaxandi með 

hönnun og framleiðslu á ýmsum búnaði og vörum til tedrykkju til að mynda tesett 

með teskeiðum, sykurkörum, tekötlum svo fátt eitt sé nefnt. Vörurnar voru hannaðar 

og framleiddar í Bretlandi. Slíkur neysluvarningur átti stóran þátt í að keyra áfram 

iðnbyltinguna. Vörurnar voru hannaðar með það í huga að fólk, sér í lagi innan 

miðstéttarinnar, myndi vilja festa á þeim kaup. Markaðsfræðin fæddist hægt og rólega 

og voru vörurnar kynntar almenningi á þann hátt að sala varanna jókst til muna. Fyrir 

iðnbyltinguna voru vörur fyrir heimilið að mestu búnar til af handverksmönnum á 

svæðinu sem fóru svo í sölu á nálægum mörkuðum. Í byrjum 18. aldar voru verslanir 

fullar af vörum farnar að festa sig í sessi í London.10  

Neyslan var í lágmarki eftir seinni heimsstyrjöldina. Þótt neytandinn hafi ekki 

verið nýr af nálinni var kerfið vandlega úthugsað og hannað eftir seinni heims-

styrjöldina. Þegar leitast var við að ýta undir hagvöxt kom hagfræðingurinn og 

markaðsgreinandinn Victor Lebow með lausn sem hefur viðgengist síðan. Árið 1955 

gaf hann út skýrsluna Price Competition þar sem hann ritaði:11 12 

Our enormously productive economy… demands that we make consumption our 
way of life, that we convert the buying and use of goods into rituals, that we seek 
our spiritual satisfaction, our ego satisfaction, in consumption. We need things 
consumed, burned up, replaced and discarded at an ever-accelerating rate.13 14  

Neytandinn er gífurlega mikilvægur í hinu stóra samhengi. Hann er 

beintengdur við ástæðuna fyrir því að framleiðslan er eins hröð og raun ber vitni. Fólk 

í vestrænum heimi er myndað af samfélaginu til þess að kaupa hluti sem það þarf ekki 

á að halda. Bandaríkin er gífurleg neysluþjóð og hefur hinn almenni borgari orðið 

fyrir vandlegri mótun að fýsilegum neytanda. Til að mynda má nefna að eftir 

hryðjuverkaárásina, þann 11. september 2001, var þjóðin hvött af þáverandi forseta að 

fara og versla. Í stað þess að hvetja þjóðina til þess að biðja eða syrgja var lausnin við 

áfallinu að versla. Í Bandaríkjunum er 1% vara ennþá í notkun sex mánuðum eftir 

                                                
10 Why the industrial revolution happened here?, BBC. 
11 „Churning Consumption“, Citizen Renaissance, Citizen Renaissance, sótt. 11. desember 2014, 
http://bit.ly/1DiYa3v. 
12 Annie Leonard og Jonah Sachs, Story of Stuff. 
13 Íslensk þýðing: Okkar geigvænlega framleiðnisama hagkerfi… krefst þess að við gerum neyslu að 
lífsstíl okkar, að kaup á varningi verði að hefðum og að við leitum að andlegri hamingju og auknu 
sjálfsáliti í neyslunni. Við þörfnumst þess að hlutir séu notaðir, að þeir eyðist upp, sé skipt út og fargað 
í sý auknum mæli. 
14 „Churning Consumption“, Citizen Renaissance. 
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sölu þeirra, restin er rusl.15 Hvernig getur þetta staðist? Hvað er hægt að gera til að 

breyta þessari þróun? 

 

5. Hver er lausnin?  
Sjálfbær þróun er eitt af lykilhugtökunum sem hafa þarf í huga þegar breyta á 

framleiðsluferlum í umhverfisvænni farveg. Hugtakið sjálfbær þróun er skilgreint á 

heimasíðu Sjálfbærni.is: 

Hugtakið sjálfbær þróun var fyrst kynnt til sögunnar í skýrslu Sameinuðu 
þjóðanna um umhverfi og þróun sem kom út árið 1987, Brundtlandskýrslan  
svokallaða. Þar er hugtakið skilgreint sem: „Mannleg starfsemi sem fullnægir 
þörfum samtímans án þess að draga úr möguleikum framtíðarkynslóða til að 
fullnægja sínum þörfum.“16 

Sjálfbær þróun er að reyna að ná jafnvægi á milli efnahagslegra, félagslegra og 

umhverfislegra þátta.17  

Löngu áður en fólk fór að rækta land í milku mæli og landbúnaður kom til 

sögunnar voru til smærri samfélög veiðimanna og safnara. Þessi samfélög má kalla 

sjálfbær en þau lifðu í sátt og samlyndi við umhverfi sitt. Þau fluttust ört milli staða 

og lifðu á landinu, týndu þann mat sem óx í nánasta umhverfi og veiddu dýrin þar í 

kring. Þegar maturinn var af skornum skammti var tími til að færa sig um set og lifa á 

næsta nærumhverfi. Fólk þessara samfélaga átti fáar eigur því auðveldast var að 

ferðast létt og ekki þurftu þau mikið til viðurværis. Þeir hlutir sem fólk bar með sér 

voru úr lífrænum efnum svo þegar notagildi hlutarins kláraðist skildi fólk þá eftir og 

hluturinn brotnaði niður í náttúrunni. Lífrænn úrgangur fólksins gaf jörðinni bætta 

næringu svo allt sem þau tóku frá jörðinni skilaði sér aftur.18 

Með því að notast við sjálfbæra þróun getum við leitt okkur frá línulegu 

venjunum sem tíðkast í framleiðslu í dag. Arkítektinn William McDonough og 

efnafræðingurinn Michael Braungart eru höfundar bókarinnar Cradle to Cradle: 

Remaking the Way We Make Things. Bókin tekur þessa hugmynd um sjálfbærni og 

útskýrir hvernig mætti varpa henni yfir í framleiðslu nútímans. Þessa hugmyndafræði 

mætti á íslensku kalla: Frá vöggu til vöggu.  

                                                
15 Annie Leonard og Jonah Sachs, Story of Stuff. 
16 „Um sjálfbærni“, Sjálfbærni.is: Sjálfbærniverkefni á Austurlandi, Austurbrú, sótt 11. desember 2014, 
http://www.sjalfbaerni.is/sjalfbaerni/. 
17 Rósa Gísladóttir, „Þögn – raddir – vor“, MA ritgerð við Listaháskóla Íslands, vorönn 2014, sótt 7. 
desember, http://skemman.is/stream/get/1946/19134/43951/3/Lokaritgerd.skemman.pdf. 
18 Michael Braungart og William McDonough, Cradle to Cradle, bls. 93. 
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Í náttúrunni fyrirfinnst ekkert sem heitir rusl en sama gildir um Vöggu til 

vöggu hugmyndafræðina. Í hugmyndafræðinni má skipta efnum í tvær mismunandi 

hringrásir, líffræðileg efnasamskipti (e. biological metabolism) og tæknileg 

efnasamskipti (e. technical metabolism), og geta efni haldist innan þessa hringrása 

endalaust. Með því að halda efnum innan réttra hringrása eru skilyrði um heilbrigðari 

framleiðslu uppfyllt. Megin reglur hugmyndafræðinnar eru; efni eru annars vegar 

líffræðileg og hins vegar tæknileg næringarefni. Vörur eru hannaðar með það í huga 

að auðveldlega sé hægt að taka þær í sundur og endurheimta efnin svo þau haldi 

áfram að lifa innan líffræðilega eða tæknilega hringsins. Þessu efnum er haldið á 

stöðugu flæði innan hringrásanna. Nota skal endurnýtanlega orku. Viðhalda skal og 

stuðla að bættum gæðum vatns. Heiðra skal félagslega sanngirni og bera virðingu 

fyrir fólki. Framfarir eru stöðugar og er metnaður hafður í fyrirrúmi. Vörur skulu búa 

yfir bættum gæðum fyrir notandann. Heilsufarsleg áhætta á ekki að stafa af snertingu 

við vöruna. Varan leiðir af sér bæði efnahagslegan og vistfræðilegan hagnað. Hlúa 

skal að fólki og náttúrulegum kerfum og ferlum.19 20 21 

Þessi aðferðafræði í framleiðslu er algjör andstæða við hugmyndir línulegar 

framleiðslu. Í staðinn fyrir að reyna að draga úr efnisnotkun í línulegri framleiðslu 

leitast Frá vöggu til vöggu hugmyndafræðin að stuðla að hringlaga framleiðsluferlum 

sem eru einhvers virði fyrir bæði menn og náttúru.22 

 

5.1. Líffræðileg efnaskipti 
Ferli líffræðilegra efnaskipta (e. biological metabolism) má skilgreina sem svo að 

vara eða efni er hannað með það í huga að það sé fullkomlega niðurbrjótanlegt í 

náttúrunni. Varan brotnar algjörlega niður í jarðveginum með hjálp örvera, skordýra 

og dýra. Flestar umbúðar mætti hanna og framleiða innan líffræðilega ferilsins, þau 

væru því næringarefni og stuðla að betri jarðvegi þar sem umbúðirnar enda sína ævi. 

Hægt er að henda slíkum umbúðum beint á jörðina eða nýta í  

                                                
19„Cradle to Cradle“, EPEA, EPEA Internationale Umweltforschung GmbH, sótt 7. desember 2014, 
http://epea-hamburg.org/en/content/cradle-cradle%C2%AE. 
20 „Cradle to Cradle“, Make It Right, Make It Right, sótt 7. desember 2014, http://makeitright.org/c2c/. 
21 „Cradle to Cradle: Beyond Sustainability“, MBCD, McDonough Braungart Design Chemistry, sótt 7. 
desember 2014,  http://www.mbdc.com/cradle-to-cradle/c2c-framework/. 
22 „Cradle to Cradle“, EPEA. 
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moltugerð því þær munu brotna 

algjörlega niður. Um 50% af þeim 

úrgangi sem kemur frá heimilum eru 

umbúðir.23  

Ég furða mig í hvert einasta 

skiptið sem ég fer í matvöruleiðangur á 

öllum þeim plastumbúðum sem maður 

fær í kaupbæti í hvert skipi. Þegar komið 

er að kassanum er vörunum, sem flestar 

eru í ólífrænum umbúðum, raðað í 

plastpoka. Plastpokinn er síðar notaður 

fyrir almenna ruslið á heimilinu. Rusl 

sem er bæði niðurbrjótanlegt í náttúrunni 

og einnig ólífrænn úrgangur til að 

mynda óhreint plast. Þessum plastpokum 

fullum af almenna rusli heimilisins er 

síðar komið fyrir í landfyllingu.  

Lífræna ruslið á minni líkur á því að brotna niður á eðlilegan máta þar sem það er 

hulið plasti. Lífrænar umbúðir eru ekki áberandi í okkar íslenska samfélagi. 

Plastpokar eru áberandi neysluvara sem almenningur notar á hverjum degi án þess að 

hugsa mikið um skaðsemi þeirra. Jákvæð þróun hefur þó átt sér stað sum staðar. 

Stykkishólmur stefnir að plastpokalausum bæ. Byrjað var að losa búðir við plastpoka 

og voru allir hvattir til að taka þátt. Langtíma markmið Stykkishólms er að allt plast 

verði síðan endurunnið.24 Hvers vegna eiga einstaklingar og sveitarfélög að þurfa að 

losa sig við þetta ólífræna plast þegar lausn við slíku er til. Lífrænar plastumbúðir 

gætu verið notaðar sem næringarríkur áburður í landbúnaði. Þetta líffræðilega ferli á 

ekki bara við um plast þótt plastið sé gott dæmi til að átta sig á hugtakinu. Einnig er 

hægt að framleiða sápur og annan hreinsivökva sem gætu þjónað sem líffræðileg 

næringarefni. Eftir að sápa hefur verið notuð, t.d. í daglegri sturtu, ferðast hún langa 

                                                
23 Michael Braungart og William McDonough, Cradle to Cradle, bls. 105. 
24 Helga Dís Björgúlfsdóttir, „Plastpokalaus Stykkishólmur“, í DV, sótt 6. desember 2014, 
http://www.dv.is/lifsstill/2014/9/20/plastpokalaus-stykkisholmur/. 
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vegalengd með vatninu og endar t.d. út í votlendi. Í staðinn fyrir að hafa mengandi 

áhrif á votlendið gæti hún verið að stuðla að jafnvægi í viðkomandi vistkerfi.25   

 

5.2. Tæknileg efnaskipti 
Ferill tæknilega efnaskipta (e. technical 

metabolism) hringsins lýsir sér þannig 

að efni eða vara er hönnuð þannig að 

það fer aftur inn í tæknilega hringinn 

eftir að það hefur verið notað og 

eigandinn losar sig við vöruna. Það fer 

aftur inn í framleiðsluferla í iðnaði, 

þaðan sem það kom, og er nýtt aftur. 

Þessi hringur ólíkt líffræðilega hringnum 

inniheldur efni eins og málma, plast og 

fleiri ólífræn efni. Hlutur sem ferðast 

innan þessa hrings er t.d. sjónvarp. 

Sjónvarp inniheldur að meðaltali 4360 

mismunandi efni, sum þeirra eru eitruð 

en önnur eru verðmæt efni í iðnaði. 

Þegar sjónvarpi er fargað og komið fyrir 

í landfyllingu fara öll efnin til spillist, eitruðu efnin og þau verðmætu. Með því að 

einangra þessi verðmætu efni má endurvinna þau aftur inn í iðnaðinn.26 

Í íslensku máli tölum við alltaf um endurvinnslu (e. recycling) efnis. Merking 

orðsins er víð en þegar við tölum um að endurvinna efni þá erum við annars vegar að 

meina það sem kallast á ensku „downcycle“ eða „upcycle“. Þessum tveimur 

hugtökum er ekki gerð nógu greinileg skil í ískensku máli en mikilvægt er að skilja 

mismunandi meiningu orðanna. „Downcycle“ er þegar efni er endurunnið en við það 

missir það hluta af fyrrum eiginleikum sínum. Til dæmis er hvítur ljósritunarpappír 

oft endurunninn í bylgjupappa því ekki er hægt endurbúa til samskonar gæða 

ljósritunarpappír úr honum.27 „Upcycle“ þýðir hins vegar þegar iðnaðarefni er 

endurunnið og gefur af sér efni með svipaða eða betri eiginleika eftir að það hefur 
                                                
25 Michael Braungart og William McDonough, Cradle to Cradle, bls. 105. 
26 Michael Braungart og William McDonough, Cradle to Cradle, bls. 109-110. 
27 „Downcycle“, á The Dictionary of Sustainable Management, sótt 6. desember 2014,  
http://www.sustainabilitydictionary.com/downcycle/. 
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verið endurunnið. Til dæmis getur gler eða ál venjulega verið endurunnið þannig að 

útkoman verður efni með sömu eiginleika og gæði.28 Það er þetta sem gerist í 

tæknilega hringnum. Efni er einangrað og því komið aftur inn í framleiðslu í iðnaði. 

Plasthulstur utan um tölvuskjá getur stöðugt ferðast innan tæknilega hringsins. Plastið 

getur tekið á sig ýmis form eins og hluta af bíl, lækningabúnaðar eða annarra hágæða 

vara. Efnið helst innan hringsins í staðinn fyrir að vera endurunnið sem efni í minni 

gæðum og notað til framleiðslu á hlutum eins og til dæmis blómapotta. Til þess að 

efni halda gæðunum í endurunnum efnum verður að endurvinna sömu efni saman og 

ekki blanda öðrum samskonar efnum saman við. Því verður varan að vera auðtekin í 

sundur.29 

 

5.3. Breytt framleiðsla 

Starf Michaels og Williams hefur undið upp á sig í gegnum áratugina. Þeir hafa unnið 

mikið saman og hafa stofnað til fyrirtækja og stofnana sem sérhæfa sig í að fara inn í 

fyrirtæki og hjálpa þeim við það að endurhanna framleiðslu þeirra inn í Vöggu til 

vöggu hugmyndafræðina. Þeir stofnuðu saman McDonough Braungart Design 

Chemistry (MBDC) árið 1995. Stofnun fyrirtækisins markaði eins konar upphaf 

hugmyndafræðinnar Frá vöggu til vöggu en fyrirtækið sérhæfir sig í að aðstoða önnur 

fyrirtæki í að lágmarka skaða fyrirtækisins og stuðla að jákvæðum áhrifum á 

jörðina.30 William stofnaði Environmental Protection Encouragement Agency (EPEA) 

árið 1987. Megin starfsemi fyrirtækisins er að samtvinna vísindi við nýjungar í iðnaði 

til að endurhanna efni, vörur og samstarf innan aðfangakeðja31 svo áhrif þeirra séu 

jákvæð.32 Árið 2010 stofnuðu þeir síðan saman Cradle to Cradle Products Innovation 

Institute, samtök sem starfa ekki í hagnaðarskyni. Þau annast opinn gagnabanka þeirra 

jákvæðu breytinga sem Frá vöggu til vöggu hugmyndafræðin hefur af sér leitt.33 

                                                
28 „Upcycle“, á The Dictionary of Sustainable Management, sótt 6. desember 2014, 
http://www.sustainabilitydictionary.com/index.php?s=upcycle. 
29 Michael Braungart og William McDonough, Cradle to Cradle, bls. 110-110. 
30 „About MBDC“, MBDC, McDonough Braungart Design Chemistry, sótt 7. desember 2014, 
http://www.mbdc.com/about-mbdc/overview/. 
31 Með hugtakinu aðfangakeðja er átt við flæði eða ferli vöru eða þjónustu frá upprunastað til 
áfangastaðar. 
32 „About Us“, EPEA, EPEA Internationale Umweltforschung GmbH, sótt 7. desember 2014, 
http://epea-hamburg.org/en/content/about-us. 
33 „About the Institute“, Cradle to Cradle Products Innovation Institute, Cradle to Cradle Products 
Innovation Institute, sótt 7. desember 2014, http://www.c2ccertified.org/about. 
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 Michael og William hafa farið inn í fjölmörg fyrirtæki en þó er eitt dæmi sem 

mér fannst standa upp úr við lestur bókarinnar Cradle to Cradle. Snemma á tíunda 

áratug síðustu aldar voru þeir beðnir að koma inn í fyrirtækið Steelcase og hanna 

áklæði sem væri niðurbrjótanlegt í náttúrunni, fyrirtækið sérhæfir sig í framleiðslu á 

skrifstofuhúsgögnum. Verkefnið var samvinnuverkefni milli Steelcase og 

textílverksmiðunnar Röhner. Áklæðið átti að vera vistvænt en einnig fagurfræðilega 

einstakt. Efnið þurfti að uppfylla skilyrðin um að passa inn í annað hvort líffræðilegu 

eða tæknilegu hringrásina. Teymið ákvað að hanna efni sem væri óhætt að borða, það 

hefði engin neikvæð áhrif á notendur þess eða á umhverfið eftir förgun þess. Það 

skyldi hafa nærandi áhrif á náttúruna eftir förgun. Hönnunarteymið ákvað að blanda 

saman lífrænum plöntu- og dýratrefjum við framleiðslu nýja efnisins. Eftir það hófst 

vinna við erfiðasta part ferlisins, loka útkomu efnisins og litarefnin. Við þessa 

lokavinnu voru útilokuð 8000 kemísk efni sem eru almennt notuð í textíliðnaðinum. 

Teymið leitaði að efnum sem væru ekki eitruð og höfðu jákvæða eiginleika og enduðu  

 

með að nota 38 efni. Með þessum 38 efnum var búin til heil textíllína. Það sem leit út 

fyrir að yrði dýrt og erfitt rannsóknarferli skilaði af sér mörgum lausnum við fyrri 

vandamálum og ekki síst gæðavöru sem var þegar upp var staðið mun hagkvæmari. 

Útkoman var svo frábær að affallsvatn verksmiðjunnar var eins hreint, ef ekki 

hreinna, en vatnið sem kom inn í verksmiðjuna. Ferlið hafði margar jákvæðar 

aukaverkanir. Starfsmenn verksmiðjunnar fengu aukið vinnupláss þar sem herbergi 

Mynd 5. Kollar framleiddir við skilyrði Vöggu til vöggu af framleiðandanum Steelcase 
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losnuðu sem áður voru notuð undir spilliefni. Einnig gátu starfsmenn hætt að nota 

hlífðarbúnað, hanska og grímur. Varningur verksmiðjunnar varð svo vinsæll að áður 

óséð fjárhagsleg velgengni kom upp á yfirborðið. Efnið passaði að lokum inn í 

líffræðilega hringrás og bjó yfir sömu frjósemi og finnst í náttúrunni. Eftir að 

notandinn var búinn að nota stólinn svo mikið að áklæðið var allt orðið slitið gat hann 

rifið það af stólnum og einfaldlega hent því út í náttúruna eða fleygt því í moltu þar 

sem það brotnar niður.34 

Þetta er aðeins eitt dæmi þar sem framleiðsluferli hefur verið breytt í betri 

farveg en á heimasíðu Cradle to Cradle Products Innovation Institute má sjá lista yfir 

fleiri en 2000 vörur sem eru framleiddar við skilyrði Vöggu til vöggu 

hugmyndafræðinnar.35 

 

6. Litlu skrefin 
Í bókinni In the Bubble kemur fram að koma megi í veg fyrir 80% neikvæðra 

umhverfisáhrifa í framleiðslu á hönnunarstigi vörunnar.36 Græn hugsun í hönnun 

þykir mér það mikilvægasta sem hönnuðir samtímans þurfa að tileinka sér. Ef 

hönnuðum tekst að leysa vandann og búa til sjálfbæra framleiðsluferla hefur stórt 

stökk í umhverfisvanda heimsins verið tekið. Ég hef að undanförnu hugsað mikið út í 

hugtakið sjálfbærni og hvernig ég sem hönnunarnemi geti tileinkað mér sjálfbæra 

hugsun í minni hönnun. 

Á þessari sömu önn og skrif þessa ritgerðar fór fram var ég að vinna 

hönnunarverkefni þar sem byrjunarpunkturinn var íslenskur viður. Verkefnið var 

unnið í samstarfi við Skógræktarfélag Reykjavíkur, í Heiðmörk, og var markmið 

samstarfsins að kanna þá framleiðslumöguleika sem íslenskur viður býr yfir nú í dag 

og á komandi árum. Hingað til hefur Ísland þurft að stóla á innfluttan við sem efnivið 

í framleiðslu á húsgögnum og öðrum vörum en vegna öflugs skógræktarstarfs 

undanfarna áratugi eru íslensku skógarnir hægt og rólega að breytast í auðlind sem má 

nýta og vonin er sú að Ísland muni koma til með að vera sjálfbært um slíkan efnivið í 

náinni framtíð. Trén í Heiðmörk eru í raun ekki orðin mjög stór en mig langaði að 

                                                
34 Michael Braungart og William McDonough, Cradle to Cradle, bls. 105-109. 
35 „Cradle to Cradle Certified Products Registry“, Cradle to Cradle Products Innovation Institute, 
Cradle to Cradle Products Innovation Institute, sótt 7. desember 2014, 
http://www.c2ccertified.org/products/registry. 
36 John Thackara, In the Bubble: Designing in a Complex World, The MIT Press, Massachusetts, 2006, 
bls. 1. 
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hanna hlut og framleiðsluferli sem væri viðeigandi fyrir daginn í dag. Mig langaði að 

nýta efnivið sem er grisjaður, tré sem eru fjarlægð úr skóginum svo eftir standi 

heilbrigðari skógur. Þessi grisjaði viður er oftast nýttur sem eldiviður eftir að hann 

hefur verið fjarlægður því var um að gera að hugsa hann í samhengi við nytjahlut. Út 

úr löngu ferli var útkoman sleif, viðaráhald sem flestir nota í daglegu lífi við 

eldamennsku. Mér þykir mikilvægt að hönnuðir samtímans hugi að hvort hluturinn 

sem þeir setja í framleiðslu eigi rétt á sér, er þetta hlutur sem á eftir að nýtast og fólk 

þarfnast. Sleifin er eitt dæmi um hlut sem ég tel alla sem elda nota.  
 

 
Mynd 6. Sleifarnar sem ég hannaði 
 

Sleifin er handunnin og framleiðsluferlið fellur inn í Vöggu til vöggu kerfið. Í 

stuttu máli fer framleiðslan svona fram; Viður er grisjaður og grófvinnan fellur í 

hendur starfsmanna skógræktarfélagsins. Ég vildi halda ferlinu eins staðbundnu og 

hægt væri. Því næst fannst mér upplagt að fá eldri borgara til þess að sjá um 

tálgunarvinnuna og að leggja lokahönd á verkið. Fólk sem er klárt í höndunum og 

hefur unun á því að fá að taka þátt í svona verkefni.  

Eins og áður hefur komið fram hefur neytandinn gífurlegt vald gagnvart því 

hvað er framleitt. Mér sem hönnunarnema þykir einnig sú ábyrgð fylgja hönnuðinum 

að setja skynsamlegan kost í hendur neytandans og upplýsa hann um vöruna svo hann 

geti tekið ábyrga ákvörðun þegar hann festir kaup á vöru. Ég vildi gera þetta með 

hönnun sleifarinnar. Því ákvað ég að halda annari hlið sleifarinnar með greinilegu 

útliti frá ferli tálgunarinnar. Það fær neytandann til þess að huga að ferlinu. Venjulega 

þegar maður fer út í búð, hvort sem það er Ikea eða Kokka, fær maður engar 

upplýsingar hvaðan sleifin sem maður kaupir kemur. Við hvaða aðstæður hún er 

framleidd eða úr hvaða efnivið. Ég ákvað því að hanna lítinn upplýsingabækling sem 
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myndi fylgja hverri sleif og upplýsa kaupandann um forsögu sleifarinnar. Upplýsa 

hvaðan efniviðurinn væri og hvernig framleiðslan fór fram og vonandi með þessari 

einföldu upplýsingamiðlun fá neytendur til þess að hugsa meira um hvaðan sínir 

hversdaglegu hlutir koma. 
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Lokaorð 
Það er alveg ljóst að við búum í dag við brýna nauðsyn á breyttum framleiðslu-

ferlum. Með því að ganga á auðlindir eins og við gerum munu komandi kynslóðir 

ekki búa við þau lífsgæði sem við þekkjum í dag. Ég vil helst ekki ímynda mér hvað 

framtíðin ber í skauti sér ef ekki verður róttæk breyting á framleiðsluvenjum 

mannsins. Vandamálið er þó ekki óleysanlegt og allir sem einn verða að standa saman 

því breytingin þarf að koma úr öllum áttum. Allir þurfa að bera ábyrgð á umhverfi 

sínu og náttúru því hún er það eina sem við búum að saman.  

 Eins og ég tala um í upphafi ritgerðarinnar var ég undir miklum áhrifum 

áfangans Sjálfbært samfélag. Hann breytti mér sem neytanda og hönnunarnema. 

Áfanginn hafði áhrif á val mitt á efni þessarar ritgerðar. Hann kveikti neista innra með 

mér til þess að fræðast um umhverfisvanda og hvernig ég get leitt mitt af mörkum. 

Ábyrgð gangvart umhverfinu er allra. Þó er allt of lítill hluti fólks sem gerir sér grein 

fyrir því. Við berum ábyrgð sem neytendur og valdið sem okkur er sett í hendur er 

gríðarlegt. Neytandinn hefur vald til að velja umhverfisvænni vörur. Neytandinn þarf 

að sjá að hann getur haft áhrif á framleiðendur hvernig og hvað þeir framleiða. Litlu 

skrefin liggja hjá einstaklingum en mörg lítil skref leiða að sér eitt stórt skref í 

baráttunni.  

 Hönnuðir sem starfa við vöruþróun innan framleiðslufyrirtækja geta haft mikil 

áhrif á val framleiðsluferla og efnis innan fyrirtækja. Til þess að menntaður hönnuður 

taki á sig ábyrgðina sem fylgir því að hanna vörur þurfa skólarnir sem kenna hönnun 

að vera ábyrgir. Þeir þurfa að kenna framtíðarhönnuðum umhverfisfræði og hvernig 

brúa má bilið milli hönnunar og betri umhverfishugsun. Þrátt fyrir að þetta sé það sem 

ég hef upplifað innan Listaháskóla Íslands, er ég þó alls ekki örugg um að þetta 

hugarfar sé nægilega ríkjandi í hönnunarskólum erlendis. Skólarnir þurfa að upplýsa 

nemendur sína varðandi umhverfismál og aðstoða nemendur við það að taka upplýstar 

og skynsamlegar ákvarðanir að námi loknu. 

Umhverfisvænni framleiðsla en sú sem nú viðgengst hvívetna er til og það er 

okkar að halda áfram þeirri byltingu sem frumkvöðlarnir og hugmyndasmiðir Frá 

vöggu til vöggu hafa nú þegar byrjað. Sem betur fer eru margar vörur framleiddar við 

þessi skilyrði en það er þó aðeins lítill hluti í hinu stóra samhengi. Hönnuðir sem fara 

inn í fyrirtæki þurfa að berjast fyrir því að umhverfið sé í forgrunni við framleiðslu 
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hvers hlutar. Í raun lendir það oftar en ekki á þeim að upplýsa stjórnendur innan 

fyrirtækjanna um að grænn kostur sé sá besti fyrir umhverfið og fyrirtækið.  

Viðhorf hönnuðarins er einnig að breytast. Vitundarvakning hefur átt sér stað 

og ég trúi að hún eigi eftir að smitast fljótt á milli hönnuða. Hönnuðir horfa í auknum 

mæli aftur í tímann og þreifa fyrir sér innan handverksins. Hönnuðurinn er því ekki 

lengur bara hönnuður, hann er einnig framleiðandi. Hann kýs í auknum mæli að huga 

að umhverfinu og framleiða sjálfur í litlu magni. Hann vill hafa gæði og handverk í 

fyrirrúmi í sínum vörum og halda framleiðslunni á smærra skala og staðbundinni. 

Þessi litlu skref smita frá sér og berast milli manna innan heimi hönnunar. Það sem 

hjálpar til við þessa þróun er að við lifum á öld upplýsingartækninnar. Flæði 

upplýsinga með veraldarvefnum gerir það að verkum að hönnuðir geta sótt sér þær 

upplýsingar sem þeir kjósa. Orðið fyrir innblæstri frá öðrum og farið að taka upplýstar 

ákvarðanir með tilliti til umhverfis. Hönnuðir samtímans leitast við að breyta 

framleiðsluferlum og finna lausnir á framleiðslu- og neysluvanda heimsins. 

Hugsjónir mínar sem neytandi og framtíðarhönnuður hafa fengið ennþá 

umhverfismiðaðri ásýnd við vinnslu þessarar ritgerðar. Von mín er sú að hún hafi 

sambærileg áhrif á lesendur hennar sem skili sér í umhverfisvænni hönnun, 

framleiðslu og neytendaviðhorfi. Þannig munum við skila af okkur betri heimi fyrir 

komandi kynslóðir.   
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