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Útdráttur 
Í þessari ritgerð verður leitast eftir við að svara eftirfarandi spurningum: Hvaða áhrif hafa 

hönnuðir, sem hugsuðir og mótandi afl, í nútíma samfélagi? Hvað hafa hönnuðir fram að 

færa á sérfræðisviði sínu? Er úrgangur óhjákvæmilegur fylgifiskur hönnunar og neyslu? 

Hlutur neyslu- og efnishyggju í vestrænu samfélagi verður skoðaður sem og þær neikvæðu 

afleiðingar sem framleiðsla ýmiskonar varnings getur haft á náttúruna. Leitast verður við 

að varpa ljósi á hvernig hægt er að snúa þessari þróun við. Komið er inn á ágang mannsins 

á náttúruauðlindir jarðarinnar og umhverfingu náttúrunnar af hans hálfu. Einnig verður 

farið yfir framleiðslu varnings og þær neikvæðu afleiðingar sem framleiðslan getur haft á 

náttúruna meðal annars í formi óhefts úrgangs. Farið verður yfir nýjar nálganir til hönnunar 

og meðal annars gert grein fyrir hugmyndafræði William McDonough og Michael 

Braungart. Reifaðar eru hugmyndir þeirra um endurvinnlsu og  hringrás efna í lokuðu ferli. 

Í framhaldinu verður drepið á tilkomu deilihagkerfisins og loks fjallað um stefnuyfir-

lýsingu „Beyond the New“ sem leggur til afnám á þráhyggju mannsins fyrir nýjum hlutum. 

Þannig mun verða leitast við að lýsa því hvernig hönnuðir geta komið að því að snúa við 

meintri neikvæðri þróun á sérsviði hönnunar. Áhrifavald hönnuða á neytendur og fram-

leiðendur er að lokum tíundað og dregið fram í dagsljósið. 
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Inngangur  

Í útjaðri Reykjavíkurborgar leynist Sorpa, fyrirtæki sem að sér um allan úrgang sem kemur 

frá höfuðborgarsvæðinu. Þangað kom ég í fyrsta sinn fyrir nokkrum árum þegar ég var 

nemandi á náttúrufræðibraut í Kvennaskóla Reykjavíkur og mér bauðs tækifæri að fara 

þangað í vettvangsferð. Þar gat að líta risavaxna hauga af sorpi sem verið var að þjappa 

saman í böggla til þess eins að grafa þá í jörðu. Var þetta í fyrsta sinn sem ég áttaði mig á 

því gífurlega magni sorps í formi úrgangs sem fylgir mannekjunni. Í þessu óendurvinnan-

lega sorpi vakti athygli mína mikið magn af safafernum. Nýlega var ég í þann mund að 

fleygja safafernu í nýtilkomnar flokkunartunnur í skólanum, þegar að það rann upp fyrir 

mér ljós. Ég vissi ekki úr hvaða efni fernan var og svo fór að hún endaði í tunnu fyrir 

óendurvinnanlegt sorp, alveg eins og það sem að lág í haugunum fyrir framan okkur. 

Maður skyldi ætla að hægt væri að endurnýta umbúðir af svona algengri neysluvöru. Þessi 

ferð varð tilefni til frekari umhugsunar síðar meir. 

 Markmið ritgerðarinnar er að skoða nútímasamfélag, þar sem manneskjan hefur 

aldrei fyrr í sögunni safnað í kringum sig jafn miklu magni af hlutum og hún gerir í dag.  Á 

sama tíma og vörum fer fjölgandi, hafa neytendur litla sem enga vitneskju um það hvernig 

hlutirnir í kringum þá eru búnir til eða úr hverju. Með hjálp tækninnar hefur maðurinn búið 

til ótrúlegustu verk og verður sköpun þeirra sífellt stórbrotnari. Þrátt fyrir það, þá reynist 

okkur erfitt að útskýra til hvers allir þessir nýju hlutir eru eða hverju þeir bæta við líf 

okkar.  

Þegar ég hóf nám við Listaháskóla Íslands við vöruhönnunarbraut hafði ég ekki 

hugmynd um þá fjölbreytni sem svið hönnunar býr yfir. Það kom mér því í fyrstu á óvart 

að hönnun, þvert á það sem margir halda, snýst ekki einungis um það að búa til fallega 

hluti heldur fjölda margt annað. Eftir að hafa áttað mig á því hve hönnun kemur víða við 

og það, að í raun og veru er allt umhverfi okkar hannað, fór ég í framhaldinu að reyna að 

staðsetja mig sem verðandi hönnuður í nútímanum.  Það getur jafnvel verið ógnvænlegt 

sem ungur hönnuður, að horfa út í heim og spyrja sjálfan sig hvort maður geti breytt 

einhverju og látið gott af sér leiða.  Í heimi yfirfullum af hlutum, bæði nýjum og gömlum, 

sem safnast svo að lokum upp í landfyllingum. Hvað í ósköpunum hef ég fram að færa? Þá 

rakst ég á setningu eftir John Thackara þar sem hann segir: „Ef við getum skapað vandræði 
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getum við líka fundið leiðir út úr þeim.“1 Vandræðin sem hann vitnar í eru þau neikvæðu 

umhverfisáhrif sem að maðurinn hefur haft á náttúruna með ofnýtingu og ágangi á 

auðlindir jarðar. Þetta var einmitt sú hvatning sem ég þurfti á að halda til þess að geta hafið 

ferð mína sem hönnuður út í hinum stóra heimi. Ég hef ákveðið að nýta ritgerðina sem 

vettvang til þess að þreifa fyrir mér og öðlast skilning á ábyrgð og áhrifavaldi hönnuða er 

snýr að hönnun varnings, mótun umhverfis og afleiðingar hennar. Umræðan um hver beri 

helst ábyrgð á þeim neikvæðu umhverfisáhrifum sem maðurinn hefur valdið, beinist oft að 

hönnuðum, iðnaði og alþjóðlegum stórfyrirtækjum. Málið er ekki svo einfalt og hefur 

ýmislegt annað sett mark sitt í reikninginn. Hér verður þó aðeins fjallað um þær hliðar 

málsins sem snúa að hönnun varnings. Ég mun skoða hlut neyslu- og efnishyggju í nútíma 

samfélagi sem og þær neikvæðu afleiðingar sem framleiðsla ýmiskonar varnings getur haft 

á náttúruna. Þá mun ég leitast við að varpa ljósi á hvernig hægt er að snúa þessari 

ógnvænlegu þróun við. Rannsóknarspurningin mín er eftirfarandi: Hvaða áhrif hafa 

hönnuðir, sem hugsuðir og mótandi afl í nútíma samfélagi? 

 

                                                
1 „If we can design our way into difficulty, we can design our way out.“ John Thackara, In the Bubble: 
Designing in a Complex World, Massachusetts: The MIT Press, 2006, bls. 1.  
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1.   Áhrif mannsins 

1.1. Umhverfing náttúrunnar 

... í umhverfi mannsins nú á dögum umhverfist náttúran iðulega, ef svo má taka til 
orða: náttúran er ekki lengur hún sjálf, heldur orfurseld aðgerðum og framleiðslu 
mannsins. Í okkar augum umhverfist hún í hráefni, forðabúr, virkjunarmöguleika 
eða golfvelli.2 

 

Svona tekur heimspekingurinn Páll Skúlason til orða í bók sinni Umhverfing þar sem hann 

fjallar um siðferði umhverfis og náttúru. Við mótun umhverfis okkar höfum við, 

mannkynið, spillt gæðum jarðarinnar og náttúrulegum lífsskilyrðum. Nú er svo komið að 

lífi okkar sjálfra og annarra lífvera stendur ógn af. Rekja má þessar ógnir til þróunar 

mannlífs og tæknilegra framfara eftir iðnbyltinguna. Menn hafa sífellt fundið fleiri leiðir til 

þess að nýta auðlindir náttúrunnar og auka þannig umsvif sín á jörðinni. Þetta hefur haft í 

för með sér neikvæðar afleiðingar þótt vissulega hafi það ekki verið ætlunin. Með auknum 

umsvifum leitast maðurinn við að tryggja afkomu sína og skapa sér öruggt umhverfi sem 

hefur jafnframt leitt til misskiptingu lífsgæða og auðæfa milli þjóða heimsins sem aftur 

endurspeglast víða sem alvarleg félagsleg vandamál.3  

Áður fyrr var maðurinn mun tengdari náttúrunni og umhverfi sínu. Með sífellt 

stærri og fjölmennari borgum um allan heim hefur bein tenging við náttúruna horfið. Nú er 

svo komið að meirihluti mannkyns býr í borgum þar sem að helstu nauðsynjar eru keyptar í 

verslunum. Núorðið búa fæstir sjálfir til þá hluti sem þeir hafa í kringum sig og hvorki 

veiða né sækja matinn til náttúrunnar, og þá heyrir það líka til undantekningar ef 

einstaklingar byggja eigin hýbíli. Við vitum ekki lengur hvaðan hlutirnir í kringum okkur 

koma eða hvernig þeir eru búnir til, þeir bara birtast. Við vitum heldur ekki hvað verður 

um þessa hluti þegar að við fleygjum þeim í burtu. Matur og allskyns varningur birtist 

okkur fullmótaður í verslunum og svo þegar að við þurfum ekki lengur á honum að halda 

þá hverfur hann á augabragði, eða svo sýnist okkur. Sá hugsunarháttur virðist verða 

viðloðandi í vestrænu samfélagi að um leið og hlutir eru komnir úr augsýn þá þarf ekki að 

hugsa um þá meir. Að haga sér á ábyrgan hátt í hefðbundnum skilningi og valda ekki 

vísvitandi skaða, er vandmeðfarið. Það er jafnvel ómögulegt að verða meðvitaður um 

                                                
2 Páll Skúlason, Umhverfing: Um siðfræði umhverfis og náttúru, Reykjavík: Háskólaútgáfan, 1998, bls. 36. 
3 Páll Skúlason, Umhverfing, bls. 37. 
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afleiðingarnar í mörgum tilvikum. Með þessum hætti hefur stór hluti þess skaða sem menn 

hafa valdið á náttúru jarðar, ekki verið þeim sýnilegur. Fáir horfa á eftir heimilissorpinu 

eftir að því hefur verið komið í sorptunnuna eða leiða hugann að því hvað verður síðan um 

það að lokum. Mörgum finnst þessi staður ef til vill ekki vera raunverulegur, því þeir hafa 

engin tengsl við hann, en þessi staður er svo sannarlega til.4 

Margir óttast það að með frekari ágangi á náttúruna muni kerfi hennar hrynja að 

lokum og framtíð mannsins að sama skapi. Sérfræðingar á sviði náttúrufræða eru hræddir 

um það að á sama tíma sem skógar jarðar eru eyðilagðir muni það reynast mannkyninu 

sífellt erfiðara að brauðfæða sig.5 Auðlindum er umbreytt mun hraðar en náttúra og lífríki 

jarðarinnar ræður við.6 Ef mannkynið heldur áfram að framleiða á sama máta og hann gerir 

nú er ólíklegt að það verði mikið eftir af auðlindum við lok þessarar aldar. Hönnun getur 

hjálpað til við að snúa þessari þróun við. Það væri hægt með því að endurskoða og 

endurhanna aðferðir og ferli sem liggja að baki sköpunar og hönnunar á vörum, um leið og 

horft er til þess hvernig hráefni eru nýtt til framleiðslu. Með þessum hætti getur 

skuldbinding til sjálfbærni leitt til nýsköpunar.7 Hugtakið sjálfbærni (e. sustainability) 

hefur verið mikið í umræðunni eftir fyrsta loftlagssamning Sameinuðu þjóðanna í Ríó árið 

1992 sem og aukin umhverfisvitund meðal almennings sem fylgdi í kjölfarið.8 Sjálfbærni 

hugtakið hefur verið útskýrt á marga vegu en sú skilgreining sem að notast verður við hér 

segir svo: „sjálfbærni felur í sér þá mannlegu starfsemi sem ekki truflar eðlislæga getu 

náttúrunnar til að viðhalda lífi.“9 Með öðrum orðum þá þarf maðurinn að ganga varlega um 

auðlindir jarðar til þess að setja náttúruna ekki úr jafnvægi. Jafnframt að gæta þess að 

varðveita þær fyrir komandi kynslóðir. 

 

1.2. Neyslusamfélagið  
Vestræn samfélög eru gjarnan talin til neyslusamfélaga, það felur í sér að innan þeirra ríkir 

mikil eftirspurn eftir hvers kyns varningi.10 Neysla er og hefur alltaf verið hluti af tilveru 

                                                
4 John R. Ehrenfeld „The Roots of Unsustainability,“ í The Handbook of Design for Sustainability, ritstýrð af 
Stuart Walker og Jacques Giard, 15-26, London: Bloomsbury, 2013, bls. 23. 
5 Victor Papanek, Design for the Real World; Human Ecology and Social Change, 2. útg., Chicago: 
Academy Chicago Publishers, 1985, bls. 260. 
6 Jonathan Chapman, Emotionally Durable Design: Objects, Experiences and Empathy, London: Earthscan, 
2005, bls. 5. 
7 Thackara, In the Bubble, bls. 17. 
8 „Kyoto bókunin,“ Umhverfisstofnun, sótt 4. desember 2015 af 
http://www.ust.is/einstaklingar/loftslagsbreytingar/kyoto-og-samningar/. 
9 „sjálfbærni,“ Íslensk orðabók, Snara ehf., sótt 2. desember 2015, https://snara.is. 
10 „neyslusamfélag,“ Íslensk orðabók, Snara ehf., sótt 2. desember 2015, https://snara.is. 
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mannsins og er orðin stór hluti af daglegu lífi. Hluti samfélagsins eyðir óhóflegu fjármagni 

í hluti sem eru ónauðsynlegir og er með sanni hægt að tala um neyslumenningu (e. 

consumer culture) í því samhengi. Íbúar þessara samfélaga eru svo gjarnan taldir til efnis- 

og neysluhyggjumanna. Efnishyggju (e. materialism) má skilgreina á marga vegu en hér 

verður notast við hugtakið í eftirfarandi skilgreiningu: „það að leggja aðaláherslu á 

veraldleg gæði.“11 Í ritgerðinni verður einning notast við hugtakið neysluhyggja (e. 

consumerism) en hún er skilgreind sem: „sú kenning að síaukin neysla framleiðsluvarnings 

sé hagfræðilega eftirsóknarverð.“12 Svo virðist sem líf nútímamannsins snúsist að miklu 

leiti um það að kaupa, selja og eignast hluti og virðist sjálfsímynd neytenda vera í fastri 

mótun með þessum veraldlegu hlutum. Efnishyggjumenn hafa mikla trú á því að vörur geti 

bætt líf þeirra og hafa skilgreiningar á efnishyggju verið tengdar við væntingar fólks um að 

efnislegir hlutir veiti því hamingju og lífsánægju. Talið er að í kjölfar iðnbyltingarinnar og 

breyttra neysluvenja í vestrænum samfélögum, hafi fólk farið að skilgreina sjálft sig og 

aðra í auknum mæli, út frá eigum sínum.13  

Fjölmiðlar eiga stóran þátt í því að móta hugmyndir samfélagsins um hvað sé 

eftirsóknarvert. Segja má að hönnun hafi líka ákveðið vald yfir neytendum, áhrif á áhuga, 

skoðanir, hegðun og lífstíl fólks. Kynþokkafullar myndir af vörum selja vel og neytendur 

eru búnir að ákveða kaup sín í verslunum löngu áður en þeir sjá vöruna með eigin augum. 

Tískusveiflur stjórnast af auglýsingum og með tilkomu internetsins dreifast myndir af 

nýjustu og flottustu hlutunum á gríðarlegum hraða en það þýðir um leið, að þeir úreldast 

líka fljótt. Við fáum í sífellu þau skilaboð þess eðlis að meiri peningar og fleiri eigur skili 

hamingjuríkara lífi og að það sé greinilegt merki um velgengni. Þetta virðist vera kjarninn í 

nútíma neyslusamfélagi.14 Efnis- og neysluhyggju má einnig rekja til þeirra þarfa, sem við 

mannfólkið þráum svo heitt, það er að segja virðingu og þá ríku þörf sem að við höfum 

sérstaklega fyrir virðingu annarra. Þessa virðingu sækjumst við eftir til dæmis með því að 

sýna að við eigum eitthvað sérstakt dót sem að setur okkur þá á þann stall í samfélaginu er 

við óskum að tilheyra.15  

                                                
11„efnishyggja,“ Íslensk orðabók, Snara ehf., sótt 2. desember 2015, https://snara.is. 
12 „neysluhyggja,“ Íslensk orðabók, Snara ehf., sótt 2. desember 2015, https://snara.is. 
13 H. Dittmar, „Meanings of material possessions as reflections of identity: Gender and social-material 
position in society,“ í To Have Possessions: A Handbook on Ownership and Property, ritstýrt af F. W. 
Rudmin, 165-186, Select Press, 1991, bls. 165-186. 
14 H. Dittmar, Consumer culture, identity, and well-being: The search for the "good life" and "body perfect,“ 
London: Psychology Press, 2008, bls. 23. 
15 Dittmar, „ Meanings of material possessions as reflections of identity,“ bls. 165-186. 
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Kapítalískt efnahagskerfi vestrænna samfélaga ýtir undir framleiðslu þar sem 

framboð og eftirspurn hafa verið megin hvatar. Jafnvel stjórnvöld vestrænna samfélaga 

segja okkur að aðeins með virkri þáttöku í neyslusamfélaginu sé hægt að halda hjólum 

hagkerfisins á hreyfingu.16 Páll Skúlason, heimspekingur setur kerfin tvö í samhengi við 

hvort annað og útskýrir: „ ... hagkerfið okkar virðist starfa samkvæmt lögmálum sem brjóta 

í bága við vistkerfi jarðar. Í vistkerfinu endurnýjast efni og orka, en í hagkerfinu fara orka 

og efni að miklu leiti forgörðum eða umbreytast í úrgang eða eiturefni.“17 Svo virðist sem 

að vandamálin séu afleiðing af kerfinu okkar en ekki náttúrulögmál. Það hefur til dæmis 

sýnt sig að það sem áður var talið gagnslaust rusl eru verðmæti sem hægt er að endurvinna 

og nýta áfram. 

Frá lok seinni heimsstyrjaldarinnar, hefur vaxandi fjöldi fólks í valdastöðum, 

stjórnunarstöðum og ríkisstjórnum tekið undir þá „goðsögn“ að, með því að hanna hluti 

sem að ganga fljótt úr sér, geti hjól hagkerfisins haldið áfram að snúast til eilífðar.18 

Birtingarmynd þessarar hugsunar má finna í hugmyndafræðinni um skipulagða úreldingu 

(e. planned obsolescence). Það er nálgun þar sem úrelding vöru er skipulögð og byggð inn 

í hana frá upphafi hugmyndar. Til dæmis má nefna það, þegar vörur detta úr „tísku“ eða 

þegar búið er að uppfæra tækni vörunnar. Farsímar og tölvur eru gott dæmi um vörur sem 

sem hafa verið hannaðar með þessa nálgun að leiðarljósi. Þetta er gert með þeim hætti að 

neytendinn hafi á tilfinningunni að hann þurfi að kaupa nýja vöru eða þjónustu þegar að 

framleiðandinn setur nýja útgáfu á markað.19 Þá er vel þekkt að framleiðendur notast við 

þessa aðferð, að stytta endingu varnings vísvitandi og enn er notast við hana í dag. Í iðnaði 

eru raunverulegar þarfir fólks ekki endilega hafðar að leiðarljósi þegar kemur að því hvað 

skuli framleiða, heldur er fólk beitt áróðri til þess að þrá það sem þegar hefur verið 

framleitt. Að öllu samanlögðu er freistandi að hugsa til þess hver núverandi staða okkar 

væri ef aðeins væri framleitt það sem þörf er á að hverju sinni.20 

Nauðsynlegt er að endurskoða neyslumenningu samfélagsins og framleiðslu því 

fjölgun mannkyns veldur sífellt meira álagi á auðlindir jarðar.21 Margir sérfræðingar telja 

að þær skaðlegu og ósjálfbæru leiðir sem notaðar eru við við nýtingu auðlinda séu vegna 

vaxandi fólksfjölda, byggt á þeirri forsendu að fleira fólk þurfi einfaldlega meira efni til 
                                                
16 Papanek, Design for the Real World, bls. 230. 
17 Páll Skúlason, Umhverfing, bls. 37. 
18 Papanek, Design for the Real World, bls. 230. 
19 „Planned Obsolescence,“ The Economist, sótt 23. mars 2009 af 
http://www.economist.com/node/13354332.  
20 Papanek, Design for the Real World, bls. 230. 
21 Chapman, Emotionally Durable Design, bls. 17. 
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þess að styðja tilvist þeirra. Það er fremur skammsýn kenning að fólksfjölgun sé 

meginorsök þverrandi náttúruauðlinda. Réttara væri að segja að þó fjölgun mannkyns hafi í 

för með sér aukna nýtingu auðlinda þá er það áglag sem lagt er á náttúruauðlind með 

rányrkju, líklegri til að vera afleiðing ósjálfbærrar þróunar, meðal annars vegna hönnunar, 

framleiðslu og neyslumenningar samfélagsins í nútíma heimi.22 

 

1.3. Úrgangurinn: Eftirmálar efnishyggju 

Mannkyninu mun fjölga gríðarlega á næstu áratugum og segja spár að árið 2050 verði 

fólksfjöldi komin upp í tæplega níu milljarða.23 Í ljósi þess þá stöndum við frammi fyrir 

fjölda vandamála. Þolmörk jarðar (e. planetary boundaries) hafa verið skilgreind og er talið 

víst að ef við förum fram úr þeim muni það valda umtalsverðum hnattrænum breytingum. 

Lífsskilyrði mannsins eru undir auðlindum náttúrunnar komin og við getum ekki haldið 

áfram að nýta þær á svo ósjálfbæran hátt. Eins og er þá er eftirspurn mannkyns á vörum og 

þjónustu jarðarinnar meiri en hún getur staðið undir til lengdar og þessi mikla eftirspurn 

kemur í veg fyrir eðlilega endurnýjun auðlinda og náttúrugæða.24  

Frá og með iðnbyltingunni hefur samfélagið verið á stöðugum flutningi í átt að 

svokallaðri skyndimenningu sem byggir á einstaklingshyggju og efnishyggju.25 Aldrei fyrr 

hefur svo mikið af hlutum og varningi verið framleitt og neytt. Vöruvelta neytenda ef svo 

má að orði komast gengur hratt fyrir sig. Vörum er stöðugt verið að henda, jafnvel áður en 

þeim hefur verið slitið út eða þær leystar af hólmi, vegna þess að hönnunin er farin úr tísku 

eða tækni vörunnar hefur verið uppfærð. Urðunarstaðir um allan heim fyllast af tækjum og 

tólum í fullkomnu standi, þar sem meðal annars má finna ískápa sem enn frysta og 

brauðristar sem enn þá rista.26 Það tekur aðeins þrjá mánuði fyrir  90% hráefna sem unnin 

eru á jörðinni í dag að verða að úrgangi.27 Maðurinn skilar þessum hráefnum jarðar ekki 

aftur til baka í viðunnandi og næringarríku formi sem náttúran getur svo sjálf unnið úr. Í 

ljósi þess stöndum við andspænis ýmiskonar vandamálum sem þarf að vinna á eins og til 

dæmis förgun úrgangs. Urðunarstaðir sorps og landfyllingar víða um heim eru að fyllast og 

                                                
22 Chapman, Emotionally Durable Design, bls. 3. 
23 Emilía Dagný Sveinbjörnsdóttir, „Hvað munu margir búa á jörðinni árið 2050?“ Vísindavefurinn, sótt 2. 
desember 2015 af http://www.visindavefur.is/svar.php?id=315. 
24 „Dagur þolmarka jarðarinnar,“ Umhverfisstofnun, sótt 2. desember 2015 af 
http://www.ust.is/einstaklingar/frettir/frett/2015/08/14/Dagur-tholmarka-jardarinnar/. 
25 Chapman, Emotionally Durable Design, bls. 18. 
26 Chapman, Emotionally Durable Design, bls. 20. 
27 Chapman, Emotionally Durable Design, bls. 8. 
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svo virðist sem ekkert lát sé á magninu sem berst. Með hverju ári eykst álagið og það á 

hraða sem ekki hefur áður þekkst. Samkvæmt Umhverfisstofnun hefur heildarmagn 

úrgangs á hvern Íslending aukist úr 1,5 tonnum árið 1995 í rúm 1,8 tonn árið 2007.28 Í 

kjölfarið er mikilvægt að spyrja hvort úrgangur sé óhjákvæmilegur fylgifiskur hönnunar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
28 „Úrgangur og endurvinnsla,“ Umhverfisstofnun, sótt 2. desember 2015 af 
http://www.ust.is/einstaklingar/astand-umhverfisins/urgangur-og-endurvinnsla/. 
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2. Endurmat hönnunar 

2.1. Hvar stendur hönnuðurinn? 

Hönnuðir hafa eitt öflugasta verkfæri mannsins í höndum sér, hönnun. Með henni mótum 

við öll önnur verkfæri og umhverfi okkar. Starf hönnuða krefts því mikillar ábyrgðar á 

sviðum siðferðis og félagsmótunar þar sem leitast er við að hanna hluti sem að samtímis 

bæta samfélagið, umhverfið og náttúruna. Hönnun getur og verður alla jafnan að vera 

framsækin, skapandi og þverfaglegt verkfæri móttækilegt þörfum mannsins. Heimurinn 

sem að við lifum í er flókinn en með góðri hönnun er hægt að auka á möguleika mannsins 

og draga úr flækjum.29 Sú hugsun að einn ákveðinn hópur til dæmis hönnuðir geti leyst þau 

flóknu vandamál sem að við stöndum frammi fyrir, stenst ekki. Mannkynið hefur tvístrast í 

sérhæfðar einingar fræðigreina. Öll búum við yfir mismunandi kunnáttu og færni og í 

þverfaglegu samstarfi getum við sameinað krafta okkar og unnið bót á þeim vandamálum 

sem eru hvað brýnust.  

 Aldrei hefur það verið jafn mikilvægt að hanna fyrir náttúruna sem og með hana að 

leiðarljósi eða eins og náttúran sjálf.30 Allt líf á jörðinni veltur á náttúrunni. Andlega sem 

og líkamlega, þá er náttúran okkur nauðsynleg til að viðhalda lífi. Eina ástæðan fyrir því að 

líf heldur velli er vegna vistkerfa jarðarinnar sem leita stöðugt að jafnvægi.31 Það liggur í 

augum uppi að brýn þörf er á endurmati á neyslu og óhóflegri framleiðslu okkar.32  

Þvert á það sem margir halda þá snýst hönnun ekki aðeins um það hvernig hlutir 

líta út. Hönnun snýst líka um það hvernig hlutir eru notaðir, hvernig þeir eru framleiddir og 

hvaða samskipti þeir eiga við heiminn. Hönnun felur í sér samband á milli viðfangs og 

hluta og þeirri skuldbindingu að hugsa um afleiðingar hönnunar eða þess varnings sem 

                                                
29 Bruce Mau, Jennifer Leonard, Institute without Boundaries, Massive change, London: Phaidon, 2004, bls. 
99. 
30 Janis Birkeland, „The Emergence of Design for Sustainability: And Onward and Upward ... ,“ í The 
Handbook of Design for Sustainability, ritstýrð af Stuart Walker og Jacques Giard, 73-92, London: 
Bloomsbury, 2013, bls. 80. 
31 Christopher Day, „Architecture: Building for Sustainability or Spirit Nurture?“ í The Handbook of Design 
for Sustainability, ritstýrð af Stuart Walker og Jacques Giard, 206-222, London: Bloomsbury, 2013, bls. 208. 
32 Chapman, Emotionally Durable Design, bls. 17. 
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verið er að hanna áður en við tökum ákvarðanir um mótun þeirra. Hönnuðir þurfa að 

nálgast hönnun með það að leiðarljósi að virða stað, tíma og fjölbreytni menningar.33 

 Heimspekingurinn Karl Marx hélt því ávallt fram að vegna þess að maðurinn 

mótar heiminn sem hann lifir í getur hann einnig breytt honum.34 Í tengslum við þetta er 

áhugavert að rifja upp og tengja saman við setningu John Thackara: „Ef við getum skapað 

vandræði getum við líka fundið leiðir út úr þeim.“35  

 

2.2. Samnýtingin 

Kapitalískt hagkerfi ræður ríkjum í vestrænum samfélögum en ný hagkerfi og nálganir eru 

að skjóta upp kollinum. Eitt þeirra sem ber að nefna er svokallað deilihagkerfi. Deilihag-

kerfið bíður upp á nýjar leiðir til samnýtingar á auðlindum eða framleiðslutækjum. Hug-

myndafræðin hefur fest rætur sínar í nútíma samfélagi og er talið að það hafi gerst vegna 

ávinnings aðila beggja vegna borðsins, ásamt umhverfislegum ávinningi. Kerfið er oftast 

talið leiða til betri nýtingar og hafa þau áhrif að minna er hent og minna keypt. Möguleikar 

á þróun deilihagkerfisins hafa aukist gríðarlega og með internetinu er vöxtur þess 

óhindraður. Eitt helsta dæmið um deilihagkerfi á Íslandi er þjónustan Airbnb en þar gefst 

almenningi tækifæri til þess að leigja út íbúðir eða herbegi til skemmri tíma. Fólk býður 

hinar ýmsu eigur til samnýtingar, svo sem bíla, verkfæri, föt og aðra þjónustu. Deili-

hagkerfið býður upp á áhugavert tækifæri sem fær okkur til að leiða hugann að því hvernig 

við nýtum eigur okkar.36 Ég tel að mörg íslensk heimili séu útbúin borvélum, ryksugum, 

garðsláttuvélum eða jafnvel margvíslegum útivistarbúnaði svo dæmi sé tekið, sem aðeins 

eru nýttur nokkrum sinnum á ári. Hagkerfið kallar á aukin samskipti og samvinnu milli 

einstaklinga, nágranna og jafnvel heilu samfélagshópanna. Kjarni deilihagkerfisins snýr að 

samvinnu og samkenndar fólks og samfélaga. Sjáanlegar breytingar hafa verið í 

neysluhegðun fólks og veitir það von um batnandi samfélag. Hér höfum við áhugavert 

dæmi um hvernig gildi og hugmyndafræði fólks breytist samhliða þeim breytingum sem 

verða í umhverfi þess Það má þó líka deila um ágæti þessa nýtilkomna deilihagkerfis því í 

                                                
33 Alex Steffen, Albert Gore, Worldchanging: A user’s guide for the 21st century, New York: Abrams, 2008, 
bls. 86. 
34 Richard R. Wilk, Lisa C. Cliggett, Economies and cultures: Foundations of Economic Anthropology, 
2.útg., Colorado: Westview Press, 2007, bls. 95. 
35 „If we can design our way into difficulty, we can design our way out.“ Thackara, In the Bubble, bls. 1. 
36 „Deilihagkerfið Ísland,“ Viðskiptablaðið, sótt 2. desember 2015 af http://vb.is/frettir/deilihagkerfid-
island/108186/. 
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þeim anga þess sem er hagnaðardrifinn, eins og Airbnb, eru gamalkunnug mynstur farin að 

sýna sig, þar sem þeir ríkustu í samfélaginu græða á þeim sem minna eiga..37 

 

2.3. Hugsjón í augsýn  

Í bókinni Emotionally Durable Design: Objects, Experiences & Empathy fjallar Jonathan 

Chapman um nálgun til hönnunar sem hann kallar tilfinningalega viðvarandi hönnun (e. 

emotionally durable design). Hann telur að neytandinn þurfi að bindast varanlegum tilfinn-

ingalegum böndum við eigur sínar svo að þær endi ekki í ruslinu eftir stutt stopp á heimili 

kaupandans. Til að ná því markmiði, að viðhalda tengslum milli eigenda og hluta, leggur 

Chapman til að við sköpun á varningi skuli hönnuðurinn líta í eigin barm og meta hvað 

hann myndi sjálfur vilja eiga. Hönnuðir hafa vald til þess að stjórna efnisvali og fram-

leiðsluferlum varnings með skírskotun í tilfinningar notenda. Því miður geta fæstar vörur í 

dag viðhaldið langvarandi sambandi við eigendur sína, en með því að beita þessari nálgun 

á hönnun getum við aukið virði hluta, verndað auðlindir og komið í veg fyrir að efni verði 

að úrgangi á allt of skömmum tíma. Í kjölfarið veltir Chapman vöngum yfir ímynduðum 

heimi sem er stofnaður á grundvelli djúprar mannlegrar þarfar: þörfinni fyrir samúð.38 

Útópían er sjálfbær vettvangur þar sem ekki þarf að eyðileggja náttúruauðlindir til 
að fullnægja hverfuli hegðun mannsins á hverjum tíma. Hugtakið og hugmyndin 
sem áður var viðtekin um úrgang er úrelt og líður undir lok. Í þessari draumkenndu 
framtíðarsýn munu notendur og afurðir blómstra innan langvarandi samstarfs. Þörf 
er á nýrri róttækari atvinnustarfsemi sem tengir saman neytendur og framleiðendur 
sem auðvelda uppfærslur, viðhald og viðgerðir.39  
 
Þessa hugsýn getum við gert að veruleika segir Chapman og grípur með 

ofangreindum orðum kjarna þess sem að mannkynið leitast allra helst eftir. Það er öryggi, 

heilbrigði, fjölbreyttni og sanngirni í framtíðar heimi. Við viljum aðgang að hreinu vatni, 

lofti, jarðvegi og orku um leið og við viljum geta notið þessara gæða núna og um ókomna 

tíð.40 

                                                
37 Arnhildur Hálfdánardóttir, „Deilihagkerfið: Kapítalismi í dulargervi?“ RÚV, sótt 2. desember 2015 af 
http://www.ruv.is/frett/deilihagkerfid-kapitalismi-i-dulargervi. 
38 Chapman, Emotionally Durable Design, bls. 18-20. 
39 „[The utopia is] A sustainable realm where natural resources need not be ravaged to satisfy every fleeting 
human whim and the very notion of waste is obsolete. In this utopian futurescape, users and products flourish 
within long-lasting empathic partnerships, blissfully oblivious to the relentless taunts of the capitalist 
machine. Radical new commercial environments are pioneered in which objects provide conservation pieces 
that link consumers with manufactures, facilitating upgrade, servicing and repair.“ Chapman, Emotionally 
Durable Design, bls.18. 
40 Mau, Massive change, bls. 190. 
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Víkjum aftur að safafernunni í Sorpu á sínum tíma. Safafernur eru hversdagslegur 

hlutur í íslensku samfélagi. Þetta er hlutur sem að við stöldrum sjaldan við og veltum varla 

fyrir okkur. En segjum sem svo að við förum að velta fyrir okkur safafernunni sem 

viðfangsefni. Þá gætu ef til vill komið í hug nokkrar spurningar. Þær gætu til dæmis verið 

eftirfarandi: Úr hvaða efni er fernan? Er hægt að endurvinna umbúðirnar? Er þetta innflutt 

vara? Var vatnið í safanum bætt við hérna á Íslandi eða var það flutt til landsins íblandað 

safanum? Við getum svarað hluta spurninganna með því að lesa upplýsingar sem prentaðar 

eru á fernuna en öðrum spurningum fáum við ekki svo auðveldlega svarað. Í bókinni The 

Upcycle velta þeir William McDonough og Michael Braungart fyrir sér efnivið 

safafernunar í sambandi við hugmyndafræði þeirra, sem nefnist frá vöggu til vöggu (e. 

cradle to cradle), og áhrifum hennar á náttúruna. Hugmyndafræðin er ákveðið svar við 

þeirri þróun sem varð við iðnbyltinguna og er hugtakið að einhverju leiti mótsvar þeirra 

McDonough og Braungart við henni. Þeir biðja okkur um að virða fyrir okkur safafernur, 

umbúðir notaðar undir margar drykkjar-vörur í dag. Hin týpíska ferna er samblanda efna úr 

áli, plasti og pappa sem verða ekki endurunnin svo auðveldlega. Ál, eitt og sér, er hægt að 

endurvinna aftur og aftur án þess að gæði þess skerðist, svo lengi sem það er í hreinu 

formi. Ef pappa eða plasti er bætt við eru eiginleikar álsins veiktir og gæði þess skert. 

Dýrmætt ál er þar með glatað og möguleikar þess til verðmætrar endurvinnslu tapaðast. 

Sama dæmi má taka af pappanum. Möguleikar hans að verða að lífrænni næringu að 

lokinni notkun er spillt með samsetningu við ál og plast.41  

Endurvinnsla er lausn sem mikið hefur verið rætt um og víða hefur verið komið í 

framkvæmd. Endurvinnsla er endurtekin notkun á framleiðsluvöru sem hráefnis í iðnaði.42 

Hlutir vinna sig niður frá einni endurvinnslu til þeirra næstu og missa samtímis virði sitt og 

spillast í einhverjum tilfellum á leiðinni. Endurvinnsla úrgangs er einnig orku- og tímafrekt 

ferli þar sem ýmsum efnum er beitt við meðferð og hreinsun. Þessi efni finna oft leið sína 

aftur í vistkerfið og valda jafnvel enn meiri skaða en upprunalegi úrgangurinn. Endur-

vinnsla er jákvætt skref í rétta átt en þó virðist sem neytendur líti á það sem „frípassa“ til 

þess að halda áfram að neyta og sóa. Neytendur halda áfram sinni fyrri skaðlegu hegðun, 

en nú og að öllu óbreyttu með endurunnum efnum, í stað nýrra hráefna.43 

                                                
41 William McDonough, Michael Braungart, The Upcycle: Beyond Sustainability – Design for Abundance, 
New York: North Point Press, 2013, bls. 14. 
42 „endurvinnsla,“ Íslensk orðabók, Snara ehf., sótt 2. desember 2015, https://snara.is. 
43 Chapman, Emotionally Durable Design, bls. 9-17. 
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Megin hugmynd bókarinnar The Upcycle snýr að endurnýjun efna (e. upcycle) þar 

sem að verðmæti efna skerðast ekki við endurvinnslu þannig að þau geti haldist í enda-

lausri hringrás sem næring annað hvort á tæknilegum eða líffræðilegum skala. Þeir skipta 

möguleikum til endurnýjun efna í tvo flokka: efni sem verða að lífrænni næringu í 

náttúrunni (e. biological nutrient) og svo efni sem að mætti kalla tæknilega næringu (e. 

technical nutrient). Dæmi um tæknilegt efni er til dæmis ál, en eiginleikar þess henta vel til 

endalausrar endurvinnslu í sömu gæðum, svo lengi sem engu er bætt við. Með hugmyndum 

þeirra um endurnýjun efna vilja þeir útiloka hugtakið úrgangur sem og tilvist þess.44 Með 

endurhönnun efna að þessum hugsunarhætti mengum við hvorki jarðveginn, loftið né 

vatnið eða vistkerfið í heild. Við ættum að leggja metnað okkar í að nýta úrgang sem 

inntak í þau manngerðu kerfi sem við höfum skapað frekar en að farga honum.45 

 

2.4. Hönnun snýst um sambönd 

Tvíeykið Hella Jongerius og Louise Schouwenberg birtu fyrr á árinu stefnuyfirlýsingu sína 

undir heitinu: „Beyond the New: a search for ideals in design.“ Jongerius og 

Schouwenberg harma þráhyggu mannkyns fyrir því nýja einungis vegna nýjungagirni. Þær 

telja hönnun ekki einungis snúast um vörur heldur líka um sambönd. „Góð hönnun byggir 

á samskiptum við notendur,“ 46 segja þær og telja það mikilvægt að nýta þessi tækifæri til 

hins ýtrasta og halda svo áfram:  „Góð hönnun á að túlka tíðaranda líðandi stundar og 

samtímis sýna djúpan skilning á fortíðinni.“47 Með því að takast á við „framhaldslíf“ 

hverrar vöru, stuðla hönnuðir að breyttu hugarfari hjá bæði notendum og framleiðendum. 

Yfirgripsmikil hönnun einblínir ekki aðeins á virkni eða tjáningaríkt vald hönnunar, heldur 

kannar hún einnig hvernig fella má viðhald og viðgerðir saman í heildarmynd vörunnar. 

Hönnuðir þurfa að vera meðvitaðir um það hringrásar hagkerfi sem þeir eru staðsettir í. 

Þær benda á og hvetja til nýrra hugmynda í hönnun og heildrænni nálgun á öllum stigum. 

Vegna sérstöðu hönnuða, mitt á milli notenda og framleiðenda, gefur það þeim tækifæri til 

að taka forystu í átt að breyttu hugarfari. Hönnuðir eru þungamiðja í iðnhönnun og því 

munu allar breytingar byrja með þeim. Með því að taka notendur alvarlega er hægt að fá þá 

til að horfa á heim hversdagslegra hluta, eins og safafernuna, í nýju ljósi. Með endurnýjaðri 
                                                
44 McDonough, The Upcycle, bls. 46. 
45 Mau, Massive change, bls. 187. 
46 „It’s time to rid ourselves of the obsession with the new,“ Dezeen, sótt 4. desember 2015 af 
http://www.dezeen.com/2015/04/10/hella-jongerius-louise-schouwenberg-manifesto-beyond-the-new-design-
impoverished-field/. 
47 „It’s time to rid ourselves of the obsession with the new.“ 
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nálgun til hönnunar getum við tekist á við núverandi áskoranir og tækifæri, fortíðarþrá 

verður að víkja því við þurfum á framtíðar hugsjónum að halda. Kominn er tími til þess að 

við höfnum þráhyggjunni fyrir því nýja og eflum vistvæna nálgun á hönnun.48 Taka þarf 

tillit til náttúrulegra lögmála þar sem efni hverfur ekki en getur umbreyst og endurskapast í 

tíma og rúmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
48 „It’s time to rid ourselves of the obsession with the new.“ 
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Niðurlag 

Efnis- og neysluhyggju í vestrænum samfélögum þarf að endurhugsa, en fólk er í sífellu að 

kaupa hluti sem það hefur enga þörf fyrir. Í upphafi ritgerðarinnar velti ég vöngum yfir því 

hvernig fólk hefur misst tengsl við hlutina í kringum sig og glatað þeirri yfirsýn sem það 

hafði áður fyrr. Neysluhyggjan þarf ekki endilega að vera neikvæð, en til að snúa henni 

upp í andhverfu sína þurfum við að endurskoða neyslusamfélagið frá öðru sjónarhorni. 

Úrgangur þarf ekki að vera óhjákvæmilegur fylgifiskur hönnunar eða neyslu. Í raun þarf að 

leggja niður grunvallar hugmyndina um úrgang og finna þeim efnum, sem hafa verið felld 

undir þann flokk, nýjan farveg. 

 Það liggur í augum upp að við, mannkynið, þurfum að gera breytingar á lífsháttum 

okkar. Eftir þessi ritgerðarsmíð hefur skilningur minn aukist á áhrifavaldi hönnunar. Ég hef 

áttað mig á því hve öflugt tæki hönnun er í raun og veru og áfhrifamikið verkfæri við 

mótun umhverfis okkar. Með hönnun getum við ekki einungis haft áhrif á stefnu fram-

leiðslufyrirtækja, við getum líka haft víðtæk áhrif á áhuga, skoðanir, hegðun og lífstíl 

fólks. Það er vandmeðfarið hvernig þessu valdi er beitt og til að vel takist til þarf að mörgu 

að hyggja. Með hugarfarsbreytingu um það, hvernig og afhverju við sköpum hluti, neytum 

þeirra, njótum og að lokum losum okkur við þá, getum við haft umtalsverð jákvæð áhrif. 

Gildi fólks breytast samhliða þeim breytingum sem verða í umhverfi þess og því er ljóst að 

með nýrri nálgun í hönnun getum við haft töluverð áhrif á samfélagið og stuðlað að 

jákvæðum breytingum í umhverfi okkar og náttúru.  

 Eftirá tel ég að neysluhyggja sé ekki eina ástæðan fyrir neikvæðum umhverfis-

áhrifum í stóra samhenginu þó hún spili þar stórt hlutverk. Við getum unnið með áherslum 

iðnaðarinns um að viðhalda neyslu en stutt við hana á sjálfbærari hátt. Við þurfum að 

upplýsa almenning og fagfólk um það áhrifavald sem það hefur með ákvarðanatöku sinni 

gagnvart varningi. Upplýstir hönnuðir og neytendur geta saman skapað meðvitað samfélag 

sem tekur virkan þátt í endurmótun lifnaðarhátta og umhverfis okkar. Við þurfum öll að 

leggja okkar að mörkum til að snúa við þeirri neikvæðu þróun sem neyslu- og efnishyggja 

samfélaga okkar hafa átt hlut að. Þverfaglegt samstarf er lykilatriði í þessu samhengi, því 

með sérkunnáttu okkar stöndum við betur að vígi saman en sundruð. Við breytum ekki 

heiminum á einum degi en við getum hafið það ferli strax. Hönnuðir geta tekið stórt skref 
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til góðs með því að taka upplýstar ákvarðanir í hönnun sinni með tilliti til umhverfis og 

náttúru. Með því móti getum við skilað af okkur betri heimi fyrir komandi kynslóðir. 
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