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Útdráttur
Vöruhönnun og sögur bindast sterkum tengslum sem teygja sig talsvert langt aftur í
tímann. Þessi tengsl hafa þróast með árunum samhliða því sem tíðarandinn hefur
breyst. Í dag stendur vöruhönnun á tímamótum og snýst ekki lengur einungis um
efnislegar vörur heldur sjálfbæra hringrás og kerfishugsun. Það er því viðeigandi að
athuga hvert hlutverk sagna innan vöruhönnunar er í dag og hvert hlutverk þeirra gæti
verið í framtíðinni. Sögur og frásagnir hafa um árabil átt stóran þátt í því að skapa
samtal. Fólk skilur sögur og uppbyggingu þeirra vel og á því auðvelt með að opna sig
og eiga innihaldsríkt samtal. Með tækniframförum og auknum samskiptum á
veraldarvefnum höfum við á einhvern hátt glatað ákveðinni tengingu við hið
raunverulega beina samtal. Þetta skapar samskiptarof í samfélaginu og er rót margra
stórra vandamála sem hönnuðir samtímans glíma við í dag og um ókomin ár. Á einn
eða annan hátt þurfum við að endurvekja samskipti á raunverulegri grundu og þar sem
lykillinn að samtalinu er sagan er þetta fullkomin leið til þess að gefa sögunni nýtt
gildi í samhengi við vöruhönnun.
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Inngangur
Frá örófi alda hefur manninum þótt gott að segja sögur til að útskýra eða auka skilning
á ákveðnum málefnum. Það er okkur jafneðlilegt og að borða eins og Richard
Kearney segir í bók sinni On Stories frá 2002. Hann talar um að matur sé það sem
haldi okkur á lífi en það sem geri það þess virði að lifa séu sögurnar sem við segjum
og heyrum.1 Elstu dæmin um tjáningu mannsins í gegnum sögur eru hellamyndir. Þær
má finna bæði á Spáni og í Frakklandi og nýlega hafa auk þeirra fundist allt að
fjörutíu þúsund ára gamlar myndir í hellum í Asíu. Talið er að myndirnar hafi verið
eins konar leið til að hafa samskipti eða miðla upplýsingum.2 Einnig ber að nefna
dæmisögur eins og finna má í Biblíunni. Til að útskýra kristinn boðskap þótti eðlilegt
að skrifa sögur og koma þeim öllum saman í eina bók. Þangað átti fólk svo að geta
sótt sér upplýsingar um kristni. Þessi aðferð hefur væntanlega átt að auka líkur á að
fólk tileinkaði sér boðskapinn þar sem auðvelt er að muna sögur. Boðskapurinn var
einfaldaður og gerður skýrari. Ekki er víst að þessar sögur séu hreinasta mynd
sannleikans en þær áttu að hjálpa fólki að skilja og túlka trúna. Slíkt hið sama var gert
í Kóraninum og fleiri trúarritum.
Flestir eiga sterkar minningar um sögur bæði úr æsku og sögur sem hafa borist
til eyrna síðar á ævinni. Einhverra hluta vegna tengjum við sögur mikið við börn.
Börn verða ekki þreytt á að heyra sömu söguna aftur og aftur eða láta lesa fyrir sig
sömu bókina kvöld eftir kvöld. Í minni fjölskyldu var það pabbi sem var
sögumaðurinn. Hann sagði þó ekki sögur nema við ákveðin tilefni og aðallega þegar
við fjölskyldan vorum á ferðalögum um landið. Heima við var of mikill asi og truflun
auk þess sem hann var yfirleitt upptekinn við að gera eitthvað annað. Í sveitinni var
tómarúm til þess að segja sögur. Yfirleitt voru þetta draugasögur byggðar á
skátaferðalögum föður míns í æsku. Sögurnar breyttust í hvert skipti þegar hann sagði
þær og við systurnar mundum þær yfirleitt betur en hann. Nokkur ævintýri lifðu þó
með fjölskyldunni. Eitt þeirra var: „Velvakandi og bræður hans“. Þessi saga var í
miklu uppáhaldi og mér fannst enginn geta sagt hana eins vel og pabbi. Við urðum
1
2

Richard Kearney, On Stories: Thinking in Action, Routledge, London og New York, 2002.
Án höfundar, „Fyrsti myndlistarmaðurinn ekki evrópskur“, RÚV, 9. október 2014, sótt 13. október
2014, http://www.ruv.is/frett/fyrsti-myndlistarmadurinn-ekki-evropskur.

5

aldrei leiðar á að heyra hana. Það var ekki bara söguþráðurinn heldur einnig hvernig
pabbi sagði hana. Blæbrigðin í röddinni voru alltaf þau sömu á réttum stöðum og
einhverra hluta vegna hafði hann norðlenskan hreim þegar hann sagði þessa sögu og
talaði mjög skýrt. Mörgum árum seinna keypti ég mér plötuspilara og fékk að láni
heilan bunka af gömlum plötum frá pabba. Í þessum bunka var lítil sjö tommu plata
með gömlum íslenskum ævintýrum. Ég sá að þaðan var sagan komin, úr Þjóðsögum
Jóns Árnasonar, „Velvakandi og bræður hans“, lesið af Ævari R. Kvaran. Ég spilaði
plötuna og komst að því að blæbrigði föður míns í sögunni eru komin frá þessum
tiltekna upplestri Ævars R. Kvaran. Hann var leikari og þrátt fyrir að vera fæddur og
uppalinn í Reykjavík þá var hann einkar skýrmæltur og því hljómar hann eilítið eins
og norðlendingur. Auk þess kom platan út árið 1969 og ætla má að linmælgi
Reykvíkinga hafi orðið algengari með árunum.
Þessi litla saga er dæmi um hvernig sögur geta átt mikilvægan þátt í lífum
okkar, hvað þær geta skipt okkur miklu máli og tengst okkur á sterkan hátt. Fyrir
tilstilli Jóns Árnasonar og var gefin út vínylplata þar sem Ævar Kvaran les valdar
íslenskar þjóðsögur úr safni Jóns. Pabbi minn fær svo þessa plötu að gjöf í æsku og
líkar þessi tiltekna saga vel. Hann heldur svo áfram og segir börnum sínum söguna og
nú er ég að skrifa um hana í ritgerð. Þessi saga hefur farið manna á milli og auðgað
samskipti fólks á leið sinni. Hverjir þekkja þessa sögu? Hver sagði þér hana? Þekktust
foreldrar okkar? Þannig geta samskipti spunnist út frá sögu og því eru þær góð leið til
að miðla upplýsingum.
Tengsl sagna við vöruhönnun eru líklega jafngömul og fagið sjálft. Sumar
sögur má lesna úr myndmáli hlutarins, hvort sem það er efnið, aðferðin eða formið,
aðrar sögur myndast í kringum tilfinningaleg tengsl við hluti og enn aðrar hafa verið
búnar til sem rammi til að hanna vörur innan. Hvert er hlutverk sögunnar í
vöruhönnun í dag og á hún fastan sess í vöruhönnun framtíðar? Í dag snýst
vöruhönnun ekki lengur einungis um efnislegar söluvörur heldur einnig kerfi og
sjálfbærar leiðir til framtíðar og því er mikilvægt að skoða óhefðbundnar leiðir. Þessi
tiltekna saga hér á undan er gott dæmi um sögu sem hvetur til samtals jafnframt því
sem hún sýnir fram á möguleika á nýtingu sagna í vöruhönnun framtíðar.
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1. Hverfandi tengsl mannsins við beint samtal
Sögumaðurinn horfinn
„Fór nokkuð milli mála að menn sneru þöglir heim frá vígvellinum, ekki ríkari heldur
fátækari að reynslu sem deila mátti með öðrum?“3 segir þýski heimspekingurinn
Walter Benjamin í grein sinni Sögumaðurinn frá árinu 1936. Hann talar þar um
millistríðsárin og veltir fyrir sér hvað skyldi hafa valdið því að fólk talar minna saman
í dag en það gerði áður en fyrri heimstyrjöldin braust út. Sér í lagi í tengslum við
miðlun eigin reynslu með frásögnum: „Æ sjaldnar hittum við fólk sem kann að segja
vel frá. Æ oftar fara menn hjá sér ef einhver vill heyra sögu. Það er líkt og værum við
svipt auðlegð sem okkur virtist ekki útbær, tryggustu auðlegð okkar, þeirri að miðla
hvert öðru reynslu.“4 Þessi vandræðaleiki sem hann talar um er áberandi í nútíma
samfélagi. Enginn vill segja sögu af hættu við að vera skotinn niður eða það sem verra
er, verða vandræðalegur. Óttinn við vandræðaleikinn kemur í veg fyrir svo ótal margt
í daglegu lífi. Við hættum að miðla reynslu til hvers annars af hættu við hinn ógurlega
vandræðaleika. Til að útskýra þetta nánar er hér stöðuuppfærsla sem vinur minn setti
inn á samskiptanetið Facebook í seinustu prófatíð:
Ef ég rétti of mikið úr mér á bókhlöðunni og horfi óvarf [svo] fram yfir
milliþilið. Þá gæti það gerst að ég sjái framan í aðra manneskju á
borðinu á móti mér. Ef hún lítur á móti gæti ég hugsanlega þurft að gera
einhverja hreyfingu sem gæti túlkast sem "hæ" eða "hæhæ". Þetta er
fullkomlega ólíðandi í nútíma einangrunar-samfélagi.5

Samfélagið virðist undanfarna áratugi hafa snúist æ meira í átt að einstaklingshyggju
og einangrun. Gerðar eru minni kröfur um bein mannleg samskipti nú en áður. Engu
að síður er ákveðin vitundarvakning í gangi og svo virðist sem samfélagið sé farið að
kalla á aukin bein samskipti á persónulegri vettvangi.

3

Benjamin, Walter, „Sögumaðurinn: Hugleiðingar um verk Nikolai Leskov“, Fagurfræði og miðlun:
Úrval greina og bókakafla, Bergljót Soffía og María Kristjánsdætur þýddu, Ástráður Eysteinsson
ritstýrði, Háskólaútgáfan og Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands, Reykjavík, 2008, bls. 247.
4
Walter Benjamin, „Sögumaðurinn: Hugleiðingar um verk Nikolai Leskov“, bls. 247.
5
Björn Hákon Sveinsson, stöðuuppfærsla á Facebook, Facebook, 24. mars 2014, sótt 3. desember
2014, https://www.facebook.com/Bjoddn.
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Frásögnin hvarf með handverkinu
Benjamin talar um hvernig frásagnalistin kunni að vera nátengd handverkinu í
gegnum hlustun. „Því rækilegar sem hlustandinn gleymir sjálfum sér, þeim mun dýpra
greypist í hann það sem hann hlustar á.“6 Þetta þykir mér afar áhugavert í samhengi
við vöruhönnun samtímans þar sem umræður um handverk eru oft mjög heitar. Um
tíma leit út fyrir að handverkið væri að deyja út og með tilkomu iðnbyltingar og véla
þótti handverkið gamaldags og „púkó“. Út frá kenningum Walter Benjamin má ætla
að frásagnalistin hafi fjarlægst okkur á svipuðum tíma. Upphafning handverksins er
að verða æ algengari og samspil handverks og tækniframleiðslu er eins og rauður
þráður í vöruhönnun í dag. Því er kannski eðlilegt að ætla að frásögnin og þar með
sögumaðurinn komi til með að snúa aftur og tilheyra samfélagi framtíðar. Benjamin
segir þetta tvennt, frásögn og handverk tengjast langt aftur í tímann og haldast þétt í
hendur. „Frásögnin, eins og hún þrífst um langan aldur í skjóli handiðnaðar – hjá
bændum, farmönnum og síðar í borgum – er sjálf nokkurs konar handverksform
miðlunar.“7 Í sögum er ekki unnið að því að koma beinagrindinni til skila með sem
fljótasta og þurrasta móti heldur er frásögnin gædd lífi þess sem segir frá, rétt eins og
handverkið er gætt lífi þess sem býr það til.
Richard Sennet er rússneskt ættaður bandaríkjamaður og félagsfræðingur.
Hann hefur undanfarin ár verið að vinna að þríleik sem hann kallar „Homo Faber“.
Enn sem komið er eru aðeins tvær af þremur bókum komnar út og óvíst er hvort hann
klári þá þriðju vegna aldurs og heilsu. Báðar þessar bækur, The Craftsman frá árinu
2008 og Together frá árinu 2012, innihalda viðeigandi efni fyrir samfélagið sem við
búum í í dag sem og hönnuði framtíðar. Í bókinni The Craftsman veltir Sennet upp
spurningum um samband handverksmannsins og frásagnarinnar:
Tungumál á erfitt með að útskýra líkamlegar gjörðir, og aldrei er sú
barátta skýrari en í tungumáli sem segir okkur hvað skuli gera. Hver sá
sem hefur reynt að setja saman gerðu-það-sjálfur [„do-it-yourself“]
bókaskáp með því að fylgja rituðum leiðbeiningum veit hvert
vandamálið er. Eftir því sem skapið rís, uppgötvast hversu mikið bil
getur verið milli kennslu tungumáls og líkama. Á vinnustofunni eða
rannsóknarstofunni, virðist hið talaða orð árangursríkara en ritaðar

6
7

Walter Benjamin, „Sögumaðurinn: Hugleiðingar um verk Nikolai Leskov“, bls. 246.
Walter Benjamin, „Sögumaðurinn: Hugleiðingar um verk Nikolai Leskov“, bls. 257.
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leiðbeiningar. Hvenær sem eitthvað verður erfitt, getur þú um leið spurt
einhvern annan um það, rætt það fram og til baka [...].8

Hann talar um hversu mikilvægt er fyrir handverkið að eiga í samtali við annað fólk í
stað þess að vera hver í sínu horni og lesa leiðbeiningar. Beint samtal virkar betur en
texti á blaði.9 Sem dæmi um þetta má nefna hversu erfitt getur verið fyrir
hugmyndasmið að gera iðnaðarmanni ljóst til hvers er ætlast af honum séu samskiptin
einungis á pappír eða á sambærilegu formi. Ekkert kemur í stað samtalsins þar sem
hughrif, tónn og ýmis blæbrigði raddarinnar geta sagt meira en mörg skrifuð orð.

Augun tóku við hlutverki raddarinnar
Í bók sinni Together fjallar Richard Sennet um mikilvægi samstarfs og samtals, að við
eigum að sameina krafta okkar til að geta haft meiri áhrif og komið fleiru í verk. Þessi
samskipti milli almennings hafa svo sannarlega breyst í gegnum tíðina og talar Sennet
um hvernig 18. aldar ferðamaðurinn deyr út og 19. aldar túristann kemur fram.
Ferðamaðurinn var sá sem talaði við fólk og spurði til vegar. Hann notaði tungumálið
og samskiptahæfileika til að leita upplýsinga. Túristinn er aftur á móti lokaður fyrir
slíku. Hann ferðast eftir kortum og gætir þess að stíga ekki inn í persónulegt rými
annarra á leið sinni. Augun tóku við hlutverki raddarinnar í auknum mæli og í
kjölfarið átti ókunnugt fólk minna samskipti hvert við annað. Að mati Sennet kom
þessi breyting til vegna þróunar í tækni og stækkun borga.10
Kanadískur heimspekingur að nafni Marshall McLuhan sem skrifað hefur
heilmikið um samskipti og sett fram margar samskiptakenningar tengdi þessar
breytingar á samskiptum beint við tilkomu prentaðs leturs. Sumt verður einfaldlega
ekki útskýrt með orðum á blaði. Hugtök eins og menning og þjóð fást einungis skilin
með upplifun að mati McLuhan. Á nítjándu öld var hið prentaða orð allsráðandi í
frönsku samfélagi. Það varð til þess að frakkar urðu einsleit þjóð út á við. Litlu skipti

8

„Language struggles with depicting physical action, and nowhere is this struggle more evident than in
language that tells us what to do. Whoever has tried to assemble a do-it-yourself bookcase
following written instructions knows the problem. As one´s temper rises, one realizes how great a
gap can exist between instructive language and the body. In the workshop or laboratory, the spoken
word seems more effective than written instructions. Whenever a procedure becomes difficult, you
can immediately ask someone else about it, discussing back and forth [...].“ Richard Sennet, The
Craftsman, Yale University Press, New Haven og London, 2008, bls. 179.
9
Richard Sennet, The Craftsman, bls. 179.
10
Richard Sennet, Together: The Rituals, Pleasures & Politics of Cooperation, Yale University Press,
New Haven og London, 2012, bls. 80-81.
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hvort franska fólkið kom úr suðri eða norðri, á blaði voru allir eins.11 Síðan þá hefur
þessi þróun haldið áfram og við höfum hannað heim þar sem hægt er að komast í
gegnum daginn án þess að eiga nokkur eiginleg samskipti, aðeins óbein í gegnum
tölvur eða önnur samskiptatæki þar sem ekki er þörf á horfast í augu við þann sem
talað er við. Þrátt fyrir að tengslanetið hafi stækkað samhliða tækninni er nú orðið
ljóst að óbeint samtal kemur ekki í staðin fyrir beint heldur er það viðbót. Samfélagið
kallar á bein mannleg tengsl. Þetta er áskorun til þeirra sem vilja leggja hönd á plóg til
að móta framtíðina. Að móta spennandi leiðir til að efla mannleg tengsl.

11

Marshall McLuhan, „Miðillinn er merkingin,“ í Marshall McLuhan: Miðill – Áhrif – Merking, Atvik
9, Þröstur Helgason ritstýrði, ReykjavíkurAkademían, Reykjavík, 2005, bls. 44-45.
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2. Sögur styrkja raunveruleikann
Ágrip úr sögu vöruhönnunar
Flestir ef ekki allir hlutir segja sögu á einn eða annan hátt. Form, litir og efnisnotkun
tjá tilfinningu og bera einhver skilaboð til notandans. Án þess að fara yfir hvert og eitt
tímabil í hönnunarsögunni er rétt að nefna tvö ólík dæmi um hluti sem einkenna ólík
tímabil og segja gerólíka sögu. Hönnun eins og við þekkjum hann í dag varð til með
tilkomu Bauhaus skólans í Þýskalandi á árunum 1919-1933 og mætti segja að þar hafi
módernisminn fyrst fengið að blómstra í hönnun. Fyrir þann tíma höfðu lífrænni form
tíðkast. Í Bauhaus byggðist allt á einfaldri formfræði og notagildi. Hlutirnir sögðu það
sem lá í loftinu. Þeir voru ákall á skýrari línur og einföldun og áttu að vera tákn fyrir
samtímamanninn. Ekkert var um óþarfa skrautlist eða gerviefni og einfaldir grunnlitir
voru notaðir einungis til að leggja áherslu á notkun hlutarins [mynd 1 og 2].12

Mynd 1: Stálstólar eftir Marcel Breuer,
Bauhaus 1928.

Mynd 2: Lampi eftir Carl J. Jucker og
Wilhelm Wagenfeld, Bauhaus 1924.

Það var ekki fyrr en með tilkomu póstmódernismans og hönnunarhópa eins og
Alchimia árið 1976 og Memphis árið 1981 að hlutir fóru að segja sögur sagnanna
vegna. Notagildið var ekki lengur í brennidepli og skemmtun og tjáning urðu
aðalatriði. Algengt var að þessir hópar skeyttu saman hversdagslegum hlutum og
gerðu þá litríkari og meira spennandi.13 Aldrei áður höfðu eins fjölbreyttir litir verið

12
13

Charlotte Fiell og Peter Fiell, Design of the 20th Century, Taschen, Köln, 2012 [1999], bls. 83-95.
Charlotte Fiell og Peter Fiell, Design of the 20th Century, bls. 461.
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notaðir í vöruhönnun.14 Litirnir voru bæði ögrandi og örvandi eins og fram kemur í
bók eftir blaðamanninn Barbara Radice, Memphis: „Þeir [litirnir] virka eins og ensím
sem hvetja efnahvörf, þeir framleiða taugaboð sem opna nýjar röksemda dyr í
heilanum, það er eins konar næmt skokk, leikfimi fyrir latar eða syfjaðar
taugafrumur.“15 Hlutirnir táknuðu uppreisn. Sem dæmi um hluti frá Memphis hópnum
má nefna Beverly skápinn eftir einn af stofnendum hópsins, Ettore Sottsass. Þessi
hlutur er einstaklega furðulegur á að líta og sýnir hvernig Memphis hópurinn blandaði
alls kyns efnum saman. Þessi tiltekni skápur er gerður úr „alvöru“ efnum eins og
stálpípu og viði en einnig úr gerviefnum eins og plasti auk þess sem viðurinn er
spónlagður [mynd 3].16 Carlton hillan, einnig eftir Sottsass, er þó líklega þekktasta
dæmið frá Memphis hópnum og sýnir hugmyndafræðina skýrt í efnum, litum og
formum [mynd 4]. Þessir hlutir sem og aðrir frá Memphis hópnum vekja forvitni og
umtal en eru jafnframt, eins og Bauhaus hlutirnir, tákn um það sem lá í loftinu og
ákall á breytingar.

Mynd 3: Beverly skápur eftir
Ettore Sottsass, Memphis 1981.

Mynd 4: Carlton bókahilla eftir
Ettore Sottsass, Memphis 1981.

Hægt var að nota flesta póstmódernísku hlutina sem venjuleg húsgögn en það
lá svo miklu meiri frásögn að baki auk þess sem sumir hlutanna voru einfaldlega ekki
nothæfir. Skilaboðin voru skýr: hlutir geta verið meira en þeir hafa verið hingað til.
14

Barbara Radice, Memphis: Research, Experiences, Results, Failures and Successes of New Design,
Thames and Hudson, London, 1985, bls. 121.
15
„It works as an enzyme to catalyze chemical reactions, it generates nervous impulses that open new
doors of logic in the brain, it is sort of perceptive jogging, an aerobics for lazy or drowsy sensory
cells.“ Barbara Radice, Memphis: Research, Experiences, Results, Failures and Successes of New
Design, bls. 121.
16
Charlotte Fiell og Peter Fiell, Design of the 20th Century, bls. 461.
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Þeir eiga að vera skemmtilegir og óræðir svo að hægt sé að eiga samtal um þá.
Hlutirnir áttu að hreyfa við fólki og tjá eitthvað í stærra samhengi. Um þessa hluti
myndast samtal vegna þess að tilgangur þeirra er tvíræður og þannig skapa þeir tengsl
milli fólks sem þekkist jafnvel ekki neitt.

Vöruhönnun stendur á tímamótum
Í kringum iðnbyltinguna var uppsveifla í alls kyns hönnun fyrir tilstilli tækninýjunga
og þá var aðalviðfangsefni hönnuða að nýta sér þetta nýja verkfæri sem vélin var.
Vörur voru sendar í fjöldaframleiðslu í framandi löndum án þess að hugsað væri út í
hverjar afleiðingarnar gætu orðið. Í vélinni og fjöldaframleiðslu lágu stór tækifæri og
flestir hönnuðir þess tíma nýttu sér það til hins ýtrasta. Í dag er vitað hverjar
afleiðingarnar af fjöldaframleiddum iðnaðarvörum geta verið. Eiturefnin sem notuð
eru til þess að búa til vörur hverfa ekki þegar vörunum er hent í ruslið heldur flytjast
aðeins á nýjan stað: „Hvar sem við búum, verðum við að átta okkur á því að þegar við
sópum hlutum út úr lífum okkar og hendum þeim í burtu ... hverfa þeir aldrei, eins og
við myndum vilja trúa. Við verðum að vita að „í burtu“ er í raun staður [...] þar sem
fólk og umhverfi munu þjást fyrir okkar kæruleysi, okkar fáfræði og afskiptaleysi.“17
sagði Jim Puckett, fyrrverandi forstjóri eiturefnadeildar Greenpeace International í
ritgerð sinni A Place Called Away og sú setning á vel við í heiminum sem við búum í
í dag. Í sinnuleysi er ruslið sent til brennslu til fólks í fátækari löndum sem eignast
lífsviðurværi af því að vinna við brennsluna en borga með lífi sínu í staðin.18 Allt
þetta er nú vitað og einfaldlega ekki hægt að hundsa lengur. Því eru stærstu
viðfangsefni hönnuða samtímans að reyna að rétta úr þeim vistfræðilega skaða sem
maðurinn hefur þegar valdið og hanna okkur betri heim til að búa í. Setja
spurningamerki við neysluhyggjuna og hanna meðvitað í átt að sjálfbærni. Óefnisleg
hönnun er að verða æ meira áberandi og vöruhönnuðir hanna ekki lengur einungis
áþreifanlegar vörur. Vöruhönnun tekur stóran viðsnúning í þessari byltingu sem
sjálfbærnin er og snýr nú í átt að betri hringrás og kerfishugsun.
Ég tel að rót flestra þessara vandamála sé skortur á beinum samskiptum. Það
17

„Wherever we live, we must realize that when we sweep things out of our lives and throw them away
... they don’t ever disappear, as we might like to believe. We must know that “away” is in fact a
place […] where people and environments will suffer for our carelessness, our ignorance or
indifference.“ Jim Puckett, A Place Called Away, sótt 3. desember 2014,
http://www.ban.org/library/AwayIsAPlaceEssayFINAL.pdf.
18
Jim Puckett, A Place Called Away, http://www.ban.org/library/AwayIsAPlaceEssayFINAL.pdf.
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fólk sem hefur raunverulega vitneskju á því hvernig betur megi gera hlutina hefur oft
ekki rödd til að tjá sig í samfélaginu. Kerfin eru úrelt og kominn tími á endurskoðun á
flestum sviðum. Skólakerfin eru þannig byggð upp að einstaklingar eru menntaðir í
hverju fagi í afmörkuðum hópum og útkoman er sprenglært fólk sem getur aðeins
unnið innan þess þrönga ramma sem það menntaði sig til. Þegar við svo loks áttum
okkur á því að nauðsynlegt er að eiga beint þverfaglegt samtal til þess að geta haft
virkileg áhrif á heiminn þá verða árekstrar. Ég tel þetta vera ástæður þess að erfitt er
að vinna lausnamiðað og horfa til framtíðar. Langtíma lausnir eru sjaldgæf sjón í
stjórnmálum og málamiðlanir eru álitnar samstarf. Ef jafnmiklum tíma væri eytt í eina
stóra langtímalausn í stað margra lítilla skammtímalausna yrði heimurinn kannski að
örlítið betri stað til að búa á. Til þess þurfum við að skilja hvort annað. Fólk sem hefur
hæfileika til þess að stýra þarf að hlusta á fólk sem hefur vitneskju um hvert skuli
stefna. Samfélög þurfa að vinna saman og til þess að vinna saman þarf að eiga sér stað
samtal. Miðað við hvernig vöruhönnun hefur þróast í gegnum árin og stendur nú á
tímamótum er ekki órökrétt skref að vinna markvisst að bætingu samskipta. Hanna
kerfi sem hentar betur nútímaumhverfi. Hæfileikar eru til staðar til að hanna sniðugt
„app“ fyrir síma og tölvusamskiptakerfi eins og Facebook en einhvern veginn er
erfiðara að búa til betri raunkerfi fyrir hin ýmsu svið samfélagsins. Ef slík kerfi væru
til staðar væru þau vonandi grundvöllur fyrir persónulegu samtali og betri lausnum.

Sögur og sköpun
Margir listamenn samtímans hafa nýtt sér sögur til uppbyggingar listaverka sinna. Eitt
skýrasta dæmið um það er ameríski listamaðurinn Matthew Barney og verkefnið hans
Cremasters Cycle frá árunum 1994 til 2002. Barney setur þar fram sjónrænt efni í
formi bíómynda í fimm köflum ásamt meðfylgjandi myndum, teikningum og
skúlptúrum. Hann hrífur áhorfandann með sér í ferðalag sem reynir á sjónræna
skynjun og þolinmæði. Kvikmyndaþættirnir eru settir fram í eins konar sögu sem
hjálpar listamanninum að koma til skila því sem ekki væri hægt á pappír eða í kyrru
formi. Hann kýs því að miðla list sinni til áhorfandans í formi sjónrænnar frásagnar.19
Hönnuðir hafa einnig notað sögur og frásagnir til stuðnings eða sem hluta af verkum
sínum. Brynjar Sigurðarson er einn þeirra og hefur hann talsverða sérstöðu meðal

19

Matthew Barney, The Cremasters Cycle, 1994-2002, sótt 12. október 2014,
http://www.cremaster.net/#.
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íslenskra hönnuða. Brynjar útskrifaðist með BA gráðu í vöruhönnun frá Listaháskóla
Íslands árið 2009 og með MA í vöruhönnun frá Ecal í Sviss árið 2011.20 Hann hefur
þróað með sér fremur sérstakan stíl í hönnun sinni og er af mörgum fremur talinn vera
listamaður en hönnuður. Brynjar hefur í nokkrum af sínum verkefnum nýtt sér atburði
og sagnir sem eru sprottnar úr hugarheimi hans sjálfs. Hann gerði til að mynda
heimildamynd um einsetumann að nafni Borgþór Sveinsson. Borgþór eyðir
vetrartímanum í að leita að fiski sem kallaður er Bull Fish. Í myndinni fær Viktor
Sebastian, kvikmyndagerðarmaður frá Nýja Sjálandi að fylgjast með Borgþóri í tvo
daga og skoða öll þau sérhæfu tæki og tól sem hann notar við veiðarnar. Hver og einn
hlutur hefur sérstaka virkni og Borgþór er svo sýndur nota þá við veiðarnar.21 Án þess
að gefa uppi hvort þessi karakter, Borgþór, er raunverulegur eða ekki leikur Brynjar
sér með samspil heimilda og skáldskapar og gefur sér forsendur til þess að vinna með.
Brynjar skapar sér gjarnan veröld til þess að vinna í kringum. Hann heldur áfram á
svipuðum nótum í mastersverkefni sínu sem er eins konar rannsókn á sambandi
leikmuna og vöru. Þar tekur hann fyrir ímyndaða persónu og finnur út hlutina sem
þessi persóna á og til hvers þeir eru. Hann hannar fyrir karakterinn eins konar
veiðiminjagripi sem allir hafa sinn tilgang í sögunni.22 Ég heillaðist af þessu
hönnunarsniði sem hann skapaði sér. Það sýnir hvernig sögur og frásagnir geta
dýpkað tilgang verkefna og tengt þau inn í veröld skáldskapar og ímyndunarafls.
Flestir ættu að geta tengt að einhverju leyti við sögur og tilbúning og því eru þær
fullkomin leið til þess að miðla.
Ég átti óformlegt samtal við Brynjar um sýningu sem hann hélt í Galerie Kreo
í París. Það verkefni á upptök sín að rekja í ferðalag. Í tengslum við lokaverkefni sitt
úr Listaháskóla Íslands fór Brynjar til lítils bæjar á Íslandi sem hann hafði ekki dvalið
á áður, Vopnafjarðar, og var þar í um mánuð. Þar vann hann að staðbundnu verkefni
sem byggðist á því að kynnast fólkinu þar og hvers kyns framleiðsla væri þar í gangi.
Til þess að ná tengingu við íbúa þurfti Brynjar að fara mjög einlæga leið og vera mjög
nærgætinn með hvernig hann nálgaðist fólk. Hann byrjaði því á því að heimsækja
fyrirtækin á svæðinu og skoða að hverju væri helst verið að vinna. Hann taldi
mikilvægt að koma fólki í skilning um að hann hefði áhuga á því sem þau væru að
gera. Miklu máli skipti að hann væri ekki að ráðast inn á þeirra svæði með verkefni
20

Heimasíða Brynjars Sigurðarsonar, Brynjar Sigurðarson, sótt 7. október 2014, http://biano.is.
Heimasíða Brynjars Sigurðarsonar, Brynjar Sigurðarson, http://biano.is.
22
Heimasíða Brynjars Sigurðarsonar, Brynjar Sigurðarson, http://biano.is.
21
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sem hann vildi fá hjálp með. Hann eyddi því miklum tíma í að hlusta á hvað fólkið á
svæðinu hafði að segja og hvaða sögur þau höfðu að geyma og notaði það sem
inngang að verkefni. Um leið og fólk áttaði sig á því að hann gæfi sér nógan tíma í
forvinnu og upplýsingasöfnun og væri áhugasamur um hvað þau væru að gera þá urðu
flestir samvinnuþýðir. Þetta snerist því að miklu leyti um þolinmæli og tíma til þess
að byggja upp traust við það fólk sem hann hafði áhuga á að vinna með. Brynjar þurfti
að treysta á að ferlið myndi leiða hann áfram. Hann kynntist alls konar fólki á þessum
tíma, til dæmis fyrrum hákarlaveiðimanni að nafni Hreinn sem kenndi honum að
hnýta reipi með netanál. Hann kynntist menningararfi Vopnafjarðar og sá umhverfið
jafnvel betur en bæjarbúar þar sem oft er gott að vera utanaðkomandi til að taka betur
eftir hlutum í kringum sig. Þessi reynsla leiddi hann út í að gera húsgögn fyrir Galerie
Kreo í París sem sett eru saman með bindingaraðferðum sem hann tileinkaði sér frá
Vopnafirði [mynd 5].23

Mynd 5: Húsgagn eftir Brynjar.

Mynd 6: Samsetningar með hnýtingum.

Brynjar notar reipi og snæri í skærum litum til að binda saman við og mynda
þannig húsgögn. Í hlutina tvinnast einnig fjaðrir, loðskinn og önglar [mynd 6].
Hlutirnir bera sterkan keim af menningu og staðarháttum og Brynjar nær á einstaklega
einlægan hátt með efnis- og formnotkun að láta hlutina segja sögu af litlum og
hljóðlátum bæ lengst í austri á Íslandi. Þarna miðlar hann frásögnum bæjarbúa og
tilfinningu staðarins inn í handverk sem ber mikla sögu án þess að vera of bókstaflegt.
Eins og fyrr hefur komið fram eru greinileg tengsl milli handverks og frásagna og
23

Brynjar Sigurðarson, óformlegt Skype samtal, 20. október 2014.
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höfðu samskiptatengsl Brynjars við bæjarbúa Vopnafjarðar mikið með það að gera
hvernig hlutirnir hans litu út auk þess sem samskipti þeirra á milli fóru að einhverju
leiti fram á formi sagna. Það að segja sögur gerir samfélag og gott er að nota
frásögninga sem samskiptaleið en ekki einungis sem miðlun upplýsinga. Þetta tiltekna
verkefni Brynjars sýnir því hvernig sögur geta haft jákvæð áhrif á samtal, samstarf og
síðast en ekki síst hönnun.

Raunveruleikinn byggður á skáldskapargrunni
Danski ritstjórinn Niels Pagh Andersen hefur unnið að mörgum mjög áhrifaríkum
heimildamyndum. Meðal þeirra ber helst að nefna The Act of Killing frá árinu 2012.
Þar eru þjóðmorðingjar frá Indónesíu beðnir um að segja frá morðunum sem þeir
frömdu, hvernig þau fóru fram og endurupplifa þau í leikinni bíómynd. Myndin er
umdeild af mörgum og fer svo sannarlega inn á vafasama braut en hún kemur samt
sem áður innihaldinu vel til skila og er gríðarlega áhrifamikil. Í fyrirlestri sem
Andersen hélt í Aþenu árið 2010 talar hann um hvernig skáldsögur hafa haft áhrif á
hvernig hann gerir heimildamyndir og hvernig hann notar söguuppbyggingu
skáldsagna til þess að hjálpa sér með uppbyggingu á heimildamyndum sínum: „[O]g
fyrir mér held ég að við segjum sögur vegna þess að okkur líkar ekki ringulreið. Við
viljum reglu, við viljum röksemi. Þess vegna þurfum við manneskjurnar alltaf að búa
til sögur [svo].“24 Heimildamyndir eru, að mati Andersen, ekki hnitakerfi
raunverulegra atburða. Til að koma raunverulegum upplýsingum sem best til skila
þarf að finna þá framsetningu sem best hentar hverju sinni. Vissulega er hægt að koma
upplýsingum áfram á formi frétta en áhorfendur gætu t.d. verið móttækilegri fyrir
formi skáldsagna þar sem við þekkjum það form vel. Andersen segir mikilvægt að
sýna okkar túlkun á raunveruleikanum. Þannig verði sagan stærri og mikilvægari og
lyftist upp á hærra plan.25 Nú er orðið ljóst að óraunveruleikinn getur styrkt
raunveruleikann ef honum er beitt rétt. Á sama hátt væri hægt að styrkja raunveruleg
samskipti með þeirri reynslu sem við höfum nú í tölvusamskiptum.

24

„[A]nd to me I think that we are telling stories because we don´t like chaos. We want order, we want
logic. That is why we human being all time had create stories [svo].“ Niels Pagh Andersen, „The art
of editing Docs“, fyrirlestur fyrir ráðstefnuna Storydoc Workshop, Aþena, 2010, sótt 9. október
2014, http://www.youtube.com/watch?v=ZEVP6e7b3bQ.
25
Niels Pagh Andersen, „The art of editing Docs“, http://www.youtube.com/watch?v=ZEVP6e7b3bQ.	
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3. Sögur nýttar til samtals
Spegilmynd af þér
Elif Shafak er tyrkneskur skáldsagnahöfundur, fædd í Frakklandi. Hún ólst upp hjá
einstæðri móður og ömmu sem voru mjög ólíkar. Móðirin var vel menntuð kona og
hlynnt vestrænum háttum en amma hennar var íhaldssöm og spiritisti. Amma hennar
var vön að hylja spegla með flaueli eða snúa þeim öfugt þannig að þeir spegluðu
vegginn sem þeir lágu á. Þetta var gömul austurlensk hefð sem gekk út á að engum
væri hollt að horfa of mikið á spegilmynd sína. Elif talar einnig um hvernig amma
hennar notaði hringi mikið í lækningum sínum á húðvandamálum og taldi að ef
hringur væri dreginn um eitthvað þá þornaði það sem var innan hringsins upp og dó.
Það sama telur Elif að gildi um mannfólkið. Ef við einangrum okkur og umgöngumst
einungis fólk sem endurspeglar okkur sjálf þá hættum við að þroskast og
staðalímyndir verða til.26 Þetta er sá raunveruleiki sem blasir við okkur í dag. Við
höfum búið til heim sem er sérsniðinn að okkar þörfum og sker út allt sem við gætum
talið óþarfa. Þessi tilbúni heimur sér einnig til þess að fólkið sem við hittum er eins og
spegilmynd af okkur sjálfum. Hinn vinsæli samfélagsmiðill Facebook bendir þér á
hvaða fólki þú gætir haft áhuga á að kynnast út frá því hvernig persónuleiki þinn er,
hvort þið hafið áhuga á sömu hlutunum eða eigið mikið af sameiginlegum vinum.
Leitarvélin Google gerir slíkt hið sama og sýnir einungis það efni sem þú ættir að hafa
mestan áhuga á út frá fyrri leitarfyrirspurnum á veraldarvefnum. Þetta kann að hljóma
vel í kenningu en þegar öllu er á botninn hvolft þá er veröldin ekki svona einföld og
við þurfum alltaf að hafa einhver afskipti af þeim sem eru öðruvísi en við, hafa allt
önnur áhugamál og allt aðrar lífsskoðanir. Það opnar huga okkar og ýtir undir skilning
og víðsýni. Þrátt fyrir að færa megi rök fyrir því að samskipti hafi aldrei verið eins
mikil og auðveld og með tilkomu vefsamskipta þá fylgir þessu kerfi okkar einnig
gríðarlega stór galli. Við erum að verða æ lélegri í eiginlegum, beinum samskiptum.
Samtalið er vígvöllur þar sem enn þarf að eyða tíma í að greiða úr flækjum og engar
niðurstöður fást á ljóshraða eins og í flestum öðrum miðlum í samfélaginu í dag.
Afleiðingarnar eru þær að samtalið gengur oft illa. Sér í lagi ef manneskjurnar sem
þurfa að finna lausnir saman eru ólíkar og ekki komnar af sama Google grunninum.
26

Elif Shafak, „The Politics of Fiction“, TED global, júlí 2010, sótt 11. október 2014,
https://www.ted.com/talks/elif_shafak_the_politics_of_fiction.
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Elif Shafak telur að eitt sterkasta aflið til að brjóta þessa samfélagslegu veggi
eða hringi séu skáldsögur. Ástæðan er sú að við lestur skáldsagna er ekki ætlast til
þess að neitt sé alvöru og allt má vera tilbúningur. Þess vegna sleppum við væntingum
og ímyndum rétt á meðan dvalið er í hugarheimi rithöfundarins eða
frásagnarmannsins. Henni finnst mikilvægt að muna að skáldsaga þarf hvorki að vera
pólitísk né byggð á sönnum atburðum. Skáldsagan er ekki skuldbundin til þess að lýsa
dýpri meiningu og stundum er einmitt besta skáldsagan sú sem dregur lesandann hvað
lengst frá raunveruleikanum.27 Þýski heimspekingurinn Walter Benjamin skrifaði eitt
sinn: „Þannig er því farið í hverri sannri sögu. Hún kemur ljóst eða leynt að notum.“28
Elif Shafak tekur sem dæmi að fólk frá ólíkum menningarheimum og áttum geti
tengst í gegnum skáldsögu. Jafnvel þótt stríð ríki milli fjölskyldna eða landa tveggja
manneskja þá geta þær verið að lesa sömu skáldsöguna og þannig haft grundvöll til
samtals. Sögur er eitthvað sem allir þekkja.29 Með þessu móti ætti þannig að vera
hægt að tengja saman fólk frá ólíkum aðstæðum. Sögur minna okkur á æskuna og
hversu auðvelt allt var þá. Oft er nauðsynlegt að leyfa sér að vera berskjaldaður og
vandræðalegur því þá kemur fram ákveðin einlægni. Af þessu má ætla að þar sem
einsleitni leiði til stöðnunar þá leiði fjölbreytni til berskjöldunar og þar með frjósemi í
samtali. Hópavinna aðila úr ólíkum áttum ætti þannig að leiða að betri niðurstöðu en
ef hópurinn samanstendur af samskonar fólki.

Facebook: Fullkomið samskiptakerfi?
Því ópersónulegri sem samskiptamiðillinn er, því minna virði hefur samtalið. Til
dæmis er allt í lagi að „pota“ í einhvern ókunnugan á Facebook án þess að hugsa
sérstaklega mikið út í það. Að tala við einhvern í gegnum Facebook er aðeins stærra
skref og einungis fyrir kunningja. Enn persónulegra væri að senda skilaboð í gegnum
síma og eða jafnvel að hringja. Þá mætti segja að viðkomandi sé vinur þinn og ykkur
fyndist líklega ekkert eðlilegra en að hittast yfir kaffibolla. Ástæðan fyrir þessu stökki
til tæknisamskipta er sú að mannfólkið sækir í kerfi. Við sækjum ávallt í sterka
uppbyggingu og stöðugleika sem er ekki endilega að finna í raunverulegum beinum
samskiptum.30 Facebook er frábært dæmi um samskiptakerfi. Það er samskiptanet sem
27
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hannað var af fólki sem skildi þetta ákall fólks um að tengjast. Það mætti næstum
segja að það væri fullkomið. Hægt er að tjá sig á almannafæri með athugasemdum á
okkar vegg eða annara, eiga eintal við manneskju með því að skrifa til hennar póst
sem er lokaður öðrum auk þess sem við getum auðveldlega sagt hvað okkur finnst
með því að smella á „like“ hnappinn og við getum vakið athygli á því ef okkur
ofbýður aðili eða athugasemd. Athyglisvert er að samskiptin á þessum vinæla miðli
eru að miklu leyti byggð á sögum. Við búum okkur til ímynd með því að setja inn
myndir sem við viljum að heimurinn eða vinirnir sjái, við segjum frá öllu því
merkilega og skemmtilega sem við gerum í okkar daglega lífi en segjum einnig frá
sorgarstundum til þess að forðast óþægilegar spurningar úti á götu. Allt kerfið byggir
á sögum og frásögnum. Facebook er kerfi sem sýnir fram á möguleika sagna
samskiptakerfi og hægt væri að nota það sem viðmið í raunheiminum um hvernig
uppsetning á samskiptum gæti byggt á sögum. Þekking okkar og ímyndunarafl eru
verkfæri til þess að eiga betri samskipti augliti til auglitis.
Marshall McLuhan sem nefndur var í fyrsta kafla var kanadískur
heimspekingur sem sérhæfði sig í samskiptakenningum. Hann talaði um að sú
samskiptaleið sem okkur mannkyninu væri eðlislægust væri samtalið og að umhverfið
sem hentaði okkur best hafi verið ættbálkasamfélagið. Þar lifði maðurinn í heimi
hljóðsins og taugakerfið starfaði sem ein stór heild að mati McLuhans. Skynfæri og
skilningarvit manneskjunnar störfuðu sem ein stór keðja og allur líkaminn skynjaði
upplýsingar úr umhverfinu. Þetta kerfi brenglaðist með tilkomu stafrófsins fyrir þrjú
þúsund árum. Þá náði sjónin yfirhöndinni yfir hinum skilningarvitunum og jafnvægið
milli skilningarvitanna riðlaðist. Maðurinn tók að nema upplýsingar að mestu megni
með augunum og með uppfinningu prenttækninnar fyrir um fimm hundruð árum varð
sjónin algjörlega ríkjandi.31 McLuhan taldi að með skriftum hefðum við fjarlægst
okkar eðlislægu samskiptatækni. Við tjáðum okkur með orðum, hljóðum og hreyfingu
en þegar orðin færðust á tvívíðan flöt hættum við að nota hin skilningarvitin til jafns
við sjónina. McLuhan greindi frá mikilvægi heyrnar og hljóðs í mannlegum
samskiptum og tekur fram að það sé líffræðileg ástæða fyrir því að við getum lokað
augunum en ekki eyrunum. Við getum ekki ósjálfrátt takmarkað það sem við heyrum,
hljóðið umvefur okkur og við heyrum jafnvel án þess að taka eftir því. Sjóninni getum
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við beint á afmarkað svæði og þurfum að snúa okkur við, beina hausnum upp eða
niður eftir því hvað við ætlum að sjá í kringum okkur, auk þess sem við getum
auðveldlega lokað augunum og hætt að sjá.32
Þegar samskiptakerfi eru skoðuð út frá kenningum McLuhan sést að í gegnum
tíðina hafa þau færst æ lengra í átt að skynjun þar sem hljóð og myndbönd eru nú
orðinn algengur hluti af daglegri upplifun á veraldarvefnum. Þrátt fyrir það er enn
gríðarlega löng leið milli beins samtals og samfélagsmiðla hvað varðar upplifun og
skynjun. Gaman væri að tvinna þetta saman, raunverulegt samtal eða fullkomin
samskipti að mati McLuhan og samskiptakerfi sem byggir á sögum eins og Facebook
og mynda þannig sterka heild og gott samtal.
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Lokaorð
Rétt eins og hellisbúarnir í Asíu fyrir um fjörutíu þúsund árum höfum við þörf til þess
að tengjast öðru fólki. Hvort sem sú tenging á sér stað í máli eða myndum táknar hún
samkennd. Við erum gerð til þess að lifa í samfélagi með öðru fólki, ekki í einangrun
frá alheiminum.
Þáttaka mannsins í beinu samtali fór minnkandi með árunum um leið og halla
tók á handverkið í hönnun. Nú hefur hönnunarsamfélagið áttað sig á mikilvægi
handverksins og hafist handa við að varðveita það og gefa því stað innan hönnunar.
Því tel ég einkar viðeigandi að hin nálæga frásögn komi aftur fram á sjónarsviðið
samhliða því. Um árabil hafa raunsamskipti okkar minnkað og ótti okkar við að vera
vandræðaleg í samskiptum hefur vaxið. Þrátt fyrir að með tilkomu stafrófs, prentaðs
leturs og internetsins séum við nú tengdari á heimsvísu höfum við á einhvern hátt
misst tenginguna við fólk sem verður á vegi okkar í daglegu lífi. Án þess að draga úr
mikilvægi eða skilvirkni vefsamskipta tel ég mikilvægt að við náum að tengjast aftur
augliti til auglitis. Rétt eins og við hendum ekki vélinni þrátt fyrir að hafa
enduruppgötvað mikilvægi handverksins þá þurfum við að tvinna þetta tvennt saman,
hið gamla og hið nýja.
Sögur hafa gegnt því hlutverki um áraraðir að tengja okkur mannfólkið saman.
Þær eru grundvöllur samtals hvar sem er í heiminum. Við getum lært margt af hvoru
öðru með því að hlusta á og segja sögur. Hvort sem það eru dæmisögur til að skilja
eitthvað betur, ævintýri og skáldsögur til að komast í burtu frá hinu daglega amstri eða
sögur sem miðlað er í gegnum hönnun eins og dæmin að framan sýna. Mennirnir
sækja í sögur og þeirra sterku uppbyggingu og nota þær sem sniðmát fyrir samtöl og
frásagnir. Listamenn og hönnuðir hafa um langt skeið notað sögur til að miðla á formi
hluta, bíómynda og alls kyns listaverka og nú hefur sagan fengið nýtt hlutverk innan
vöruhönnunar. Hún dregur sögumanninn aftur fram á sjónarsviðið og ýtir undir samtal
og þverfaglegt samstarf. Ég tel mikla möguleika liggja í notkun sagna til
uppbyggingar og hönnunar á nýjum samskiptakerfum. Samskiptakerfum sem miða að
því að tengja okkur saman á annan og nýjan hátt og rjúfa þá einangrun sem við höfum
byggt í kringum okkur. Finnum á ný tenginguna við persónulegt samtal og nýtum þá
mismunandi krafta sem í samfélaginu búa til þess að búa til betri heim.
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