
Mótun framtíðar: 

Staðbundin nálgun á framtíðarmöguleikum vöruhönnunar 

Emilía Sigurðardóttir 

Lokaritgerð til BA-prófs 
Listaháskóli Íslands 

Hönnunar- og arkitektúrdeild 



 



 

Mótun framtíðar: 

Staðbundin nálgun á framtíðarmöguleikum vöruhönnunar 

Emilía Sigurðardóttir 

Lokaritgerð til BA-prófs í vöruhönnun 

Leiðbeinandi: Tinna Gunnarsdóttir  

 

Vöruhönnun 

Hönnunar- og arkitektúrdeild 
Desember 2015 



 

Ritgerð þessi er 6 eininga lokaritgerð til BA-prófs í vöruhönnun. 
Óheimilt er að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi höfundar. 

 



Útdráttur 

Vöruhönnun er margþætt og hefur tekið miklum breytingum í takt við þróun 

samfélagsins og ríkjandi málefni hvers tíma. Samtal þvert á greinar og við samfélagið 

almennt er mikilægur liður í því að móta fagið. Vöruhönnun er í raun ferli og segja má að 

hún sé endalaus hringrás sem mótast með umhverfinu sínu, mótar umhverfi sitt og er aldrei 

fullunnin. Þess vegna getur reynst erfitt að skilgreina hvað vöruhönnun felur í sér, jafnvel 

fyrir þá sem lifa og hrærast í faginu. Vörur umkringja okkur alla daga og því er fólk ekki 

endalaust að velta sér uppúr ferlinu bakvið hverja eina og einustu vöru. Við gerum okkur 

grein fyrir að meiri hluti fólks fær ekki að vita hvaðan þær koma, hvernig þær voru búnar 

til, hvaða úrgangur kemur frá framleiðsluferli þeirra eða hvar þær enda þegar við segjum 

skilið við þær. Það getur reynst þrautinni þyngra að leita svara við þessum spurningum því 

framleiðslurisarnir fela vandlega fyrir neytandanum það sem býr í raun á bak við hverja 

vöru. Við göngum um algjörlega blind sem neytendur í neyslu. Endurskoðum þessi skref. 

Þegar til lengra tíma er litið þá eru framleiðslurisarnir að spara aðallega með því að 

fjárfesta ekki í framtíðinni okkar. Skammtímalausnir sem gera jörðina okkar að 

skammtímavistunarstað. Vöruhönnun er langtímasamband milli hönnuða, náttúru og 

almennings, hag þeirra allra er gætt með samtali sem þróast út frá samfélaginu og 

samfélagslegum venjum. Framleiðslu varana sem vöruhönnuðir hanna verður að vera hluti 

af söguni, hluti af því sem neytandi kaupir er öryggi í efnisvali og það að varan var hönnuð 

í samhengi samfélagið okkar og umhverfi. 
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Inngangur  

Fjölskyldan mín og okkar aðstæður hafa verið eins og flestum dreymir um, við höfum 

alltaf haft allt til alls og vel það. Ég ólst upp í Mílanó og stundaði nám við 

heimavistarskóla í Sviss, ákveðin hugsun er eiginlega stimpluð inn þegar fólkið sem 

umkringir þig alla daga er af þessu tagi. Okkur var sagt á fundum sem skólastjórinn hélt á 

mánudagsmorgnum að við værum hluti af þessu eina prósenti, við værum leiðtogar og við 

yrðum að bera ábyrgð. Við gætum haft áhrif, peningum er dælt í allskonar málefni og 

trúðum við í alvöru að við værum að gera gott, að við værum að bæta heiminn. Þegar ég 

var 28 ára sótti ég um í vöruhönnun við Listaháskóla Íslands, ég gerði mér ekki grein fyrir 

hversu djúpstæð breyting myndi eiga sér stað á sýn mína á heiminn, hvaða hugmyndafræði 

ég myndi tileinka mér við útskrift og hvaða vitundarvakning myndi eiga sér stað. Það er 

ákveðin bylting í gangi. Bylting sem þeysir um eins og öldugangur á úfnum sæ, miklar 

breytingar og vaxandi hávaði. Þeir sem sigla ekki á sjónum munu líklega ekki sjá mikið 

annað en sjó, en við sem á honum siglum, vitum hvaða stökk hann tekur á milli aldna. 

Hönnunarsamfélagið er hægt og rólega að endurskilgreina orðið „hönnuður.“ En hvernig 

getum við skilgreint hvað hönnun er í dag þegar að hún er í stöðugri þróun? Ekki eru allir á 

sama máli um merkingu orðsins hönnun. Orðið birtist okkur í mismunandi samhengi, með 

mismunandi merkingu, aftur og aftur og það er ljóst að það eru ekki allir með sömu 

skilgreiningu eða sama skilning á því. Ég tel að samfélagslegt gildi hönnunar og hönnuða 

eigi eftir að eflast samhliða námi í hönnun sem hefur þróast og breyst mikið á 

undanförnum árum. Hönnun hefur nú öðlast þekkingu, vald og mátt, meðvitund um 

umhverfið sitt, jörðina og auðlindir. Við viljum taka þátt í að breyta heiminum, við höfum 

hæfileika til þess. Miðlun okkar mun skapa samtal og gefa okkur kjark til að hanna í 

samhengi við umhverfið okkar. Heimurinn kallar á það. Hönnuðir sem útskrifast í dag búa 

flestir yfir þekkingu sem gæti leitt til nýs hugsunarháttar í samfélaginu, endurbættrar 

framleiðslu og breytt hegðunarmynstrum okkar til hins betra. Hvernig verður vöruhönnun í 

framtíðinni og hvernig er hún nú þegar að breyttast? 
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1. Hvað er vöruhönnun? 

Heimurinn er nú þegar fullur af alls konar hönnun. Ég hef oft verið spurð að því hverju við 

sem verðandi vöruhönnuðir ætlum að bæta við. Í mínum huga er tími til endurskoðunar, 

endurnýtingar og endurhönnunar runninn upp.Vöruhönnuðir horfa á hönnun sem tól til 

þess að koma auga á, skilgreina, rannsaka, hanna og miðla. Vöruhönnun er margþætt og 

hefur tekið miklum breytingum í takt við þróun samfélagsins og ríkjandi málefni hvers 

tíma. Samtal þvert á greinar og við samfélagið almennt er mikilægur liður í því að móta 

fagið. Vöruhönnun er í raun ferli og segja má að hún sé endalaus hringrás sem mótast með 

umhverfinu sínu, mótar umhverfi sitt og er aldrei fullunnin. Þess vegna getur reynst erfitt 

að skilgreina hvað vöruhönnun felur í sér, jafnvel fyrir þá sem lifa og hrærast í faginu. 

Vöruhönnun er ungt fag á heimsvísu. Það er því enn að ryðja sér til rúms í 

samfélaginu. Ekki var byrjað að kenna iðn- og vöruhönnun fyrr en líða tók á 20. öldina og 

ekki eru nema 15 ár síðan kennsla hófst á Íslandi með stofnun Listaháskóla Íslands. 

Vöruhönnun er marghliða eins og algengt er með hinar skapandi greinar. Öll þekkjum við 

þá hlið sem snýr að fullmótuðum hlutum á borð við fallega stóla eða kertastjaka. Á bak við 

vel hannaðan hlut er hægt að koma skilaboðum og jafnvel umbylta framleiðsluferlum. 

Fagið er þó mun yfirgripsmeira en það og það er einmitt innan óvæntari hliða þess sem ég 

tel að máttur þess til umbóta samfélaginu liggi.  Hvar leynist þessi umræða og 

samfélagslegu áhrif sem vöruhönnuðir vilja hafa? Af hverju skilar hún sér ekki inn á 

heimili fólks eins og hlutirnir sem prýða það? Lítið persónulegt dæmi lýsir þessu ágætlega. 

Pabbi minn kynnti mig nýlega sem vöruhönnuð fyrir vini sínum erlendis og vinurinn 

spurði hvað vöruhönnuður væri eiginlega? Þá sagði faðir minn: „Æ hún býr til glös og 

eitthvað þannig.“ Það fyndna er að ég hef aldrei hannað glas né gert neitt slíkt í námi mínu. 

„Heimurinn þarf ekki á enn einum stólnum að halda.“1 Þessi staðhæfing breska arkitektsins 
David Adjaye er sláandi. Hún hreyfir við mér sem verðandi vöruhönnuði og vekur upp 
áleitnar spurningar á borð við: Hvernig getum við beitt hönnunarhugsun á stærri skala? 
Hver er tilgangur hönnunar og samhengi hennar? Hvernig getur hönnun bætt heiminn og 
samfélagið sem við búum í? Hvernig getum við komið mikilvægum skilaboðum út í 
samfélagið í gegnum verk okkar? Hver gætu áhrif vöruhönnunar orðið á samfélagið? 

                                                
1 „There are so many chairs in the world. You don’t need another chair,“„David Adjae dishes on his 
cantilevered chair for Knoll,“ Architizer, sótt 20. október 2015 af http://architizer.com/blog/david-adjaye-on-
saying-no-to-furniture-design/. 
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2. Hvað felst í náminu? 

Hugmyndafræðin á bakvið nám í Listaháskóla Íslands hefur vakið upp sterka 

ábyrgðarkennd í mér gagnvart náttúrunni og samfélaginu. Þessi ábyrgðarkennd eða 

opinberun er að mínu mati einn mikilvægasti lærdómur sem hægt er að nema og tel ég 

jafnvel enn mikilvægara að miðla honum áfram til samfélagsins. 

  Stór hluti námsins, í vöruhönnun við Listaháskóla Íslands (og víðar) er að skoða 

framleiðsluhætti í fyrirtækjum og endurhanna þá út frá þekkingu sem við höfum öðlast 

gegnum rannsóknir á efnum og aðferðum. Margir af þeim eiginleikum sem við nemendur í 

vöruhönnun þróum með okkur eru eiginleikar sem oftast búa í auðlindafræðingum, 

frumkvöðlum eða jafnvel efnis- og verkfræðingum. 

Vöruhönnuðir skoða hluti út frá mörgum hliðum og tengja ólíka hluti saman, líkt og 

þegar ég sem nemi var að strauja ferskt fiskroð aðeins til að kanna hvaða áhrif það hefði á 

efnið. Leiðin er löng og við erum líkt og vísindamenn stöðugt að kanna nýjar slóðir. Við 

gerum endalausar tilraunir þar til að ein þeirra gengur upp eða leiðir eitthvað nýtt í ljós. 

Ferlið sem liggur á bakvið eina vöru liggur ekki alltaf í augum uppi. Sagan er bara 

hálfsögð þegar niðurstaðan er framsett. Það er því miður oft áhugaverðasti hluti sögunnar 

sem ekki er sagður. 

  Vörur umkringja okkur alla daga og því er fólk ekki endalaust að velta sér uppúr 

ferlinu bakvið hverja eina og einustu vöru. Við gerum okkur grein fyrir að meiri hluti fólks 

fær ekki að vita hvaðan þær koma, hvernig þær voru búnar til, hvaða úrgangur kemur frá 

framleiðsluferli þeirra eða hvar þær enda þegar við segjum skilið við þær. Í vöruhönnun 

við Listaháskóli Íslands er lögð áhersla á samfélagslega ábyrgð. Við setjum 

spurningarmerki við ferla og drögum undir smásjá efnisval og niðurstöður. Við hugsum, 

rannsökum og finnum nýjar leiðir.Við viljum skilja efnið okkar, við viljum þekkja ferlið og 

að lokum viljum við komast að niðurstöðum sem við teljum vera í takt við samtímann. 

Hugmyndir um að tengja sjálfbærni við hönnun, við framleiðsluferla, við úrgang, urðun og 

frágang eru fyrirferðamiklar. Ástæðan er einföld, við verðum að huga að sjálfbærni ef 

komandi kynslóðir eiga ekki að bera skarðan hlut frá borði. Í þessu samhengi má nefna 

lokaverkefni Búa Bjarmars „The fly factory“ frá árinu 2014. Verkefnið fjallar um breytt 

viðhorf til matvælaframleiðslu þar sem vistfræðilega nálgun er höfð að leiðarljósi auk 

hringrásar þar sem allar afurðir sem verða til í ferlinu eru nýttar, bæði orka og hráefni. 
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Svartar hermannaflugur eru undirstöðu þáttur verkefnisins, en þær eru ríkar af fitu og 

próteini sem má nota í matvælaframleiðslu auk þess sem þær keyra áfram hringrás 

framleiðsluferilsins.2 

Í verkefninu endurhannaði hann framleiðsluferli á þann hátt að sjálfbærni og 

samfélaglegar hefðir tvinnast saman og leiða af sér nýja nálgun á því hvernig við getum 

nært mannkynið. Verkefnið var sett fram í örgjafa sem hafði stóran glugga, sem gefur 

gagnsæi. Það voru engin leyndarmál. 

 

 

Mynd 1: Fly Factory eftir Búa Bjarmar Aðalsteinsson. 

 

Það er lykilatriði að hönnun sé rekjanleg og umfram allt að samfélagið fái allar þær 

upplýsingar sem það þarf til þess að skilja ferlið á bak við vöruna. Ferlið eru það sem við 

viljum varpa ljósi á og koma á framfæri. Þessar upplýsingar og hugsunarháttur í hönnun 

geta breytt venjum okkar og hegðunarmynstri til hins betra. Meðal annars með því að 

endurhugsa framleiðsluferla og efnislega nálgun. 
                                                
2 Adriana Pacheco, „The Graduates 2014,“ Hönnunarmiðstöð Icelanic Design Center, sótt 24. október 2015 
af http://blog.icelanddesign.is/the-graduates-2014-bui-bjarmar-adalsteinsson/. 
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Hvernig getur nám í vöruhönnun haft áhrif á neytendamenninguna? 

Hönnuðir byrjuðu að hanna fjöldaframleiddar vörur fyrir heimili í kjölfar iðnbyltingarinnar 

og þar með var fólki gert kleift að kaupa vörur á lægra verði. Allar vörur sem umkringja 

okkur hafa verið hannaðar á einhvern hátt og á einhverjum tímapunkti þjónað ákveðnum 

tilgangi.3  Gallinn er sá að þessar vörur eru í raun ekki rekjanlegar, kaupandinn fær engar 

upplýsingar við kaup vörunnar um hvaðan efnin koma, hvaða ferli liggur á bakvið hana né 

hvernig sé best að endurvinna hana þegar að því kemur. Það er þessi galli sem kemur í veg 

fyrir að kaupandinn viti hvort efnin sem eru notuð í vörunni eða framleiðsluhætti hennar 

séu skaðleg honum eða hvort hann sé að styðja við ferli sem er skaðlegt umhverfinu.  

  Mörg heimili skarta vandaðri hönnun. Tíðarandi, straumar og stefnur hafa áhrif á 

tísku hvers tíma. Í dag hafa samfélagsmiðlar mikil áhrif á smekk okkar, hvaða nöfn við 

eigum að þekkja til að geta tekið þátt í almennum samræðum á mannamótum og fleira af 

því tagi. Nýlega birti Bryndís Eva Ásmundsdóttir grein í Kjarnanum sem bar titilinn „Í 

neyslu,“ þar sem hún fjallar um þörf fólks í dag til þess að vera sífellt að kaupa sér hluti og 

líkir hún því við að vera í neyslu fíkniefna.4 „Við höfum óskapa áhyggjur af allskyns 

neyslu, fordæmum hana og glæpavæðum á meðan eina neyslan sem í raun og sanni ógnar 

lífi á jörðinni er stjórnlaus neysla okkar á hverskyns drasli … Árum, orku og ótal aurum er 

eytt í að uppfylla þarfir sem ekki eru raunverulegar, kaupa rándýrar lausnir á vandamálum 

sem aldrei voru til staðar.“5 Bryndís kemur með mjög áhugaverða punkta því að mörgu 

leyti er þetta rétt, þetta er samtal sem á rétt á sér. Mögulega eru einhverjir sem héldu 

jafnvel að slík umræða væri skaðleg vöruhönnuðum, vegna neikvæðra áhrifa sem þessi 

ummæli hefðu á neytendur og þeirra neyslu á fallegum hlutum en svo er einmitt ekki! Við 

fögnum slíkri umræðu, þetta er fyrsta skrefið, að vera meðvitaður neytandi.   

Sem verðandi vöruhönnuður finnst mér í raun synd að stór hluti almennings hafi 

þessa ímynd og sjái aðeins þessa hlið af faginu okkar. Það eru ekki margir sem sjá þetta 

innihaldsríka nám sem til dæmis vöruhönnun geymir bakvið þetta glassúr- og 

glimmerkennda yfirborð. Vöruhönnun gæti skapað svo miklu dýpri og áhrifameiri 

umræður og breytingar. Við köfum djúpt í hugarheim hönnunarferlisins, við leitum lausna 

sem ekki teljast augljósar í upphafi en aðferðafræðin leiðir okkur að lokum að haldbærri 

lausn. Að spyrja spurninga er lykilatriði í hönnun, til þess að öðlast bæði víðari og dýpri 
                                                
3 Georg H. Marcus, What is design today? Abrams: New York, 2002, bls. 17. 
4 Bryndís Eva Ásmundsdóttir, „Í neyslu,“ Kjarninn, sótt 11.november 2015 af http://kjarninn.is/kjaftaedi/i-
neyslu/. 
5 Bryndís Eva Ásmundsdóttir, „Í neyslu.“ 
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skilning á viðfangsefninu. Þróttmikil og skapandi umræða um samfélagshönnun, 

samhengishönnun og umhverfishönnun er  það sem skiptir miklu máli í dag fyrir 

framhaldið. Hvernig viljum við að samfélagið okkar þróist? Samræða sem yrði svo miklu 

öflugri ef fleiri myndu taka þátt. 

  Við getum endurhannað fegurð og fundið hana í hugmyndum og rannsóknum. 

Fegurðin gæti jafvnel legið í ferlinu sjálfu, í framleiðslunni og í efnisvali. Hönnun gæti 

bætt og breytt lífi okkar, samfélagi okkar og þeim kerfum sem við notum dagsdaglega 

hvort sem er heima eða að heiman. Fegurð í vöruhönnun er ekki einungis fundin í vörum 

og fallegum hlutum sem fylla hillur landsins, blogg veraldarvefsins og samræður okkar á 

milli. Áhugavert væri að heyra skoðanir almennings á því sem liggur á bakvið fjölda 

áhugaverðra hönnunarverkefna, skoðun þeirra á ferlum sem vöruhönnuðir hafa rannsakað 

og leitt í ljós áhugaverða viðbót eða nýtingu á efni sem annars væri litið á sem rusl. Thelma 

Hrund Benediktsdóttir gerði slíka rannsókn í sínu lokaverkefni úr vöruhönnunardeild 

Listaháskóla Íslands árið 2014. Hún bjó til sápu úr náttúrulegum efnum sem finna má á 

Reykhólum. Við gerð þessarar sápu notaði hún leifar af efni sem ekki var notuð í neitt og 

nýtti hún endurnýjanlega orku, hún bjó til verðmæti úr engu eða því sem áður hefði verið 

litið á sem rusl.6 

Ég hef áttað mig á því að kjarni hönnunarsamfélagsins er eins og hálfgert 

leynisamfélag. Leynisamfélag sem er í stöðugri þróun, er hvetjandi og örvandi fyrir allan 

umheiminn. Allir draga að sér innblástur frá þessu öfluga ofurteymi. Umheimurinn fær þó 

aldrei að sjá hvað býr í brjósti hönnuða. Það er líkt og það sé hulið þeim og torskilið. Af 

hverju þurfa verslanir að skammta Íslendingum fokdýra vínrauða kertastjaka og 

nammiskálar á jólunum en fáir vita að Sigrún Thorlacius er að rækta svepp sem getur 

hreinsað olíu úr jarðveginum sem bílagrafreitir okkar hafa mengað?7 Staðreyndin er sú að 

rauði liturinn í nammiskálinni er í raun alvarlega óumhverfisvænn. Frá árinu 1936 var 

notað geislavirka efnið úran oxíð til að draga litinn fram. Þetta efni er ekki notað lengur en 

staðgengill þess kadmín er ekki miklu betri. Efnið leynist reyndar víðar til dæmis í 

akrýlmálningu, olíu og vatnsmálingu. Kadmín byggðir litir eru skaðlegir heilsunni. Árið 

2014 var lögð fram skýrsla í Svíðþjóð þar sem lagt er til að kadmín verði bannað innan 

tveggja ára. Þar kemur meðal annars fram að: „kadmín, sem er þungur málmur er að 

breiðast yfir landbúnað í gegnum vatnsúrgang. Þetta er afleiðing þess að listamenn og aðrir 
                                                
6 Julia Schygulla, „The Graduates 2014,“ Hönnunarmiðstöð Icelanic Design Center, sótt 28. oktober 2015 af 
http://blog.icelanddesign.is/the-graduates-2014-thelma-hrund-benediktsdottir/. 
7 Sigrún Thorlacius, „Healing the earth,“ Sigrún Thorlacius, sótt 10. desember 2015 af 
http://www.sigrunthorlacius.com/#/healing-eath/. 
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notendur efnisins skola efninu niður í vaskinum sínum. Því eitrar efnið fæðukeðjuna og 

eykur hættu á krabbameini og beinþynningu vegna stórkostlegra, neikvæðra áhrifa 

efninsins á kalk í líkamanum.“8  

Evrópusambandið hefur nú þegar hafið rannsókn á þessum áhrifum efnisins. Aðrir 

málmar eru oft notaðir til að lita gler, t.d. er hægt að nota gull við framleiðslu á rauðu gleri. 

Það framleiðsluferli er hinsvegar umtalsvert dýrara þar sem gull er dýrasti málmurinn og 

því kjósa framleiðendur að að nota kadmín þó það sé okkur skaðlegt. Þá vakna stórar 

spurningar á borð við: hvort skiptir meira máli, heilsa eða peningar? Hvar endar kadmín 

litað gler eða glerungur? Margar endurvinnslur líkja rauðu gleri við rauða sokkinn í 

þvottavélinni, sem getur haft margvísleg áhrif sem margir kannast við, þar sem erfitt er að 

endurvinna rautt gler með öðrum glerlitum. Hönnuðir verða kanna allar hliðar 

framleiðslunar og flest vel undirbúin hönnunarferli byrja á rannsóknarferli. Aðstæður eru 

rannsakaðar, efni og fyrri skyld hönnun til að vita betur hvar varan sem þú býrð til á heima 

og í hvaða samhengi. „Þegar rannsakendur hanna eitthvað, finna þeir oft vandamál eða 

hindranir sem mundu annars jafnvel vera óséð.“9 Þetta er mikilvægt skref í því að bera  

ábyrgð sem hönnuður og framleiðandi. 

Erum við þá hjartalausir hrafnar sem fegrum hreiðrin okkar með glingri svo aðrir 

girnist okkur eða erum við gáfuðustu dýr jarðarinnar, búandi yfir brakandi ferskum 

hugmyndum um hvernig við getum hjálpað jörðinni með að hlúa að sínum lúnu beinum og 

græða sín opnu sár? Því jörðina viljum við vissulega vernda eins og okkar eigin móður, því 

hún er jú móðir okkar allra. 

Af hverju að spyrja af hverju?   

Það má segja að hinn almenni borgari og neytandi fái alveg að njóta þess að þurfa ekki að 

hugsa út í það hvar hlutirnir eru keyptir, hvernig þeir eru framleiddir eða hvar hlutirnir sem 

við losum okkur við enda í raun og veru. Þetta viðhorf er ekki alveg nýtt af nálinni því árið 

1742 skrifar enska skáldið Thomas Gray „Ignorance is bliss, ´tis folly to be wise.“10 Því 

miður er vandamálið öllu umfangsmeira í dag og miklu alvarlegra. Er ekki of erfitt að fást 

                                                
8 „... cadmium, a heavy metal, is spreading over agricultural land via sewage sludge. It 
suggests that this is a result of artists rinsing their brushes in the sink. Therefore, the toxic 
substance could be polluting the food chain and increasing the risk of cancer and skeletal 
fracture due to the substance's dramatic, negative effect on calcium levels in the bones, 
among other diseases.“ Lorena Manoz-Alonso, „Ban on cadium pigments could change art forever,“ 
ArtnetNews, sótt 15. november 2015 af https://news.artnet.com/art-world/ban-on-cadmium-pigments-could-
change-art-forever-113493. 
9 Ilpo Koskinen, John Zimmerman, Thomas Binder, og fleiri, Design Research: Through Practice from the 
lab, field, and showroom, Morgan Kaufmann: Waltham, 2011, bls. 2. 
10 Thomas Gray, „Ode on a Distant Prospect of Eton College,“ Cummings study guide, 14. november 2015 af 
http://www.cummingsstudyguides.net/Guides8/Eton.html. 
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við þetta allt? Vita að gjörðir okkar hafa afleiðingar, það er einfaldara að lyfta bara upp 

báðum öxlum og segja: „við vissum ekki betur.“  

 Það getur reynst þrautinni þyngra að leita svara við þessum spurningum því 

framleiðslurisarnir fela vandlega fyrir neytandanum það sem býr í raun á bak við hverja 

vöru. Þó herferðum fari fjölgandi og ákveðin vitundarvakning hafi átt sér stað þá eru vörur 

ekki auðrekjanlegar. Vandamálið er að það er bara til ein jörð og því mikilvægt að almenn 

vitundarvakning og í raun bylting eigi sér stað. Þar getur samtal og miðlun upplýsinga 

skipt sköpum. Hingað til hefur verið erfitt að nálgast upplýsingar um þessa hluti, þar sem 

framleiðslufyrirtæki og seljendur vilja halda okkur í áframhaldandi neyslu. Það er þeirra 

hagur að almenningur haldi áfram að neyta til að halda hjólum efnahagslífsins gangandi.  

  Jörðin okkar skiptir máli. Af hverju? Af því við eigum bara þessa einu jörð. Ég 

átta mig á því að við gerum okkur að einhverju leyti grein fyrir þessu, en höfum við 

meðtekið það? Ef atferli okkar er skoðað sést að lifnaðarhættir sem viðgangast í dag ganga 

einfaldlega ekki upp. Annie Leonard framkvæmdastjóri Greenpeace USA útskýrir í 

myndbandinu „The Story of Stuff“11 framleiðslu og lífsferli vara á einfaldan og 

myndrænan hátt frá upphafi til enda. Ferlinu er skipt upp í fimm skref: efni er tekið úr 

jörðu, vara er framleidd úr efninu, seld, notuð og endar að lokum í ruslinu (eða á 

sorphreinsunarstöð). Þetta er afskaplega einfölduð mynd og gefur ekki mikið út 

raunverulegan skilning á því sem fram fer í þessu flókna ferli þar sem efni ferðast jafnvel 

hringinn í kringum hnöttinn áður en þau verða að vöru sem síðan er dreift um allan heim. 

Leonard ítrekar mikilvægi samtals og miðlunar til upplýsingar samfélagsins. Hún rýnir í 

ástæður þess að ríkisstjórnir hafi kannski ekki alltaf samfélagslegan hag að leiðarljósi 

heldur frekar kapítalískan tilgang. Það er einfaldara fyrir ríkisstjórnir að hugsa í 

skammtímalausnum frekar en langtímaáformum, á kostnað framtíðarinnar. Af hverju 

skipta peningar meiri máli en hagur almennings í framtíðinni? Við erum þessari keðju 

verðmætari sem neytendur og því lengur sem þeir ná að halda okkur í neyslu með 

endalausum vörum, þá skiptir heilsan okkar, jörðin okkar og umhverfið minna máli, því 

það eru ekki peningar í því hér og nú. Það mun alltaf vera horft á okkur sem neytendur sem 

fórna öllu til þess að geta keypt okkur endalausar vörur þar til að við tölum saman og 

ákveðum að forgangsraða! Við viljum ekki fórna heilsunni okkar, jörðinni okkar, 

                                                
11 Story of stuff project, „The story of stuff (2007, official version),“ myndband, 21:24, sótt 19. október 2015, 
https://www.youtube.com/watch?v=9GorqroigqM. 
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börnunum okkar, nágrönnum okkar og öllu öðru bara svo við getum keypt án þess að 

hugsa.   

  Í nútímasamfélagi sem er afleiðing iðnbyltingarinnar er fjöldaframleiðslan orðin 

svo mikil að magn er orðið það sama og gæði þó svo raunin sýni oft að magn komi einmitt 

niður á gæðum. Samfélagið kippir sér ekki upp við það þó vörur séu framleidddar í 

tonnavís erlendis og aðfluttar um langan veg. Þó það sé einhver vitundarvakning varðandi 

mengun, gróðurhúsaáhrif og þess háttar þá yfirgnæfir hún ekki öfgaframleiðsluna sem 

leiðir af sér ódýrari vörur svo við getum keypt okkur meira dót! Ragna Benedikta 

Garðarsdóttir neyslusálfræðingur segir frá því að það verða til samfélagsleg viðmið sem 

fólk keppist að halda í við. „Fleiri eru komnir í lúxus neyslu...þá myndast afstæður skortur. 

Um leið og einhver er kominn í lúxus-neyslu þá verðum við hin sem erum á lægra stigi, 

ógurlega langt í burtu frá því sem er hægt.“12 Afstæður skortur er í raun þegar einstaklingur 

upplifir óánægju yfir því að vera sviptur einhverju sem viðkomandi trúir að hann eigi rétt á, 

ber saman stöðu sína við aðra og telur sig hafa minna og sé þannig sviptur því sem hann 

ætti að hafa. Þannig skapast kjöraðstæður til efnishyggju. Að vera hluti af hjörðinni. 

Samasem merki er sett á milli þess að eignast tískuhlut og velgengni í lífinu – jafnvel 

hamingju. Ragna segir:  „Í samfélagi þar sem fólk er alltaf að bera sig saman, þá er eins og 

fólk verði að eiga það sama og allir hinir.“13 Hún heldur áfram og útskýrir að hjá 

Íslendingum virðast gildi okkar um fjölskylduvelferð og velferð annarra alltaf vera í fyrsta 

sæti, en markaðurinn virðist spila með þetta. Markaðurinn spilar með hegðun fólks  „til 

þess að setja fjölskylduna og samfélagið í fyrsta sæti þá verður þú að kaupa og eiga 

hluti.“14  

 Þegar við erum í svona neyslu, eigum svona marga hluti og bókstaflega 

keppunumst við að eignast fleiri hluti, hvernig getum við þá rekið til baka öll þessi ferli? 

Öll þessi ferli af öllum þessum hlutum sem við urðum að eignast? Hvernig munum við ná 

utan um hvar vandamálin liggja? Ég sat hjá vinkonu minni um daginn og hún sagði mér að 

hún hafi ekki farið til læknis út af einhverju því hún er hrædd um að eitthvað sé að. En það 

að fara ekki til læknis þýðir ekki að það sé allt í lagi með þig. Vandamálin hverfa ekki þótt 

við viljum ekki horfast í augu við það sem við erum að gera við okkar umhverfi. 

                                                
12 Klinkið, „Klinkið - Ragna Benedikta Garðarsdóttir,“ viðtal, 16:58, sótt 15. nóvember 2015 af 
http://www.visir.is/section/MEDIA99&fileid=CLP9068. 
13 Klinkið, „Klinkið - Ragna Benedikta Garðarsdóttir.“ 
14 Klinkið, „Klinkið - Ragna Benedikta Garðarsdóttir.“ 
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 Í myndbandinu „Story of Stuff“15 kemur fram að á síðustu 30 árum hafa 

jarðarbúar nýtt um það bil 1/3 af náttúruauðlindum heimsins.16  Í mörgum 

framleiðsluferlum eru notuð efni sem ekki er hægt að endurnýta. Oft eru líka að 

ástæðulausu notuð efni sem eru eitruð og menga. Það sem er sláandi er að 80,000 tilbúin 

efni eru notuð í framleiðslu í dag, en aðeins nokkur hafa verið prófuð til að sjá hvaða 

heilsufarsáhrif þau hafa á mannfólk og dýr eða hvaða áhrif þau hafa þegar þau koma út í 

umhverfið.17 Það er augljóst að ef við notum eiturefni í framleiðslu munu vera eiturefni í 

vörunum okkar, ef það eru eiturefni í vörunum okkar þá verða eiturefni heima hjá okkur! 

Við erum umkringd hlutum sem við vitum ekki að eru okkur skaðlegir en hægt og rólega 

finna þessi efni sér leið inn í líkama okkar. 

Bandarísk rannsókn birti nýlega niðurstöður þar sem kemur fram að mjólkandi 

konur væru með að jafnaði 43 mismundi skaðleg umhverfisefni í brjóstamjólkinni þó að 

það séu um 200 eiturefni sem eru þau algengustu, vísindamenn hafa greint þessi 200 efni.  

 
Tíðni af sjúkdómum sem eru ekki smitsjúkdómar eins og krabbamein, hjarta og 
æðasjúdómar, langvarandi öndunarfærasjúkdómar og sykursýki eru tilfelli sem 
fara vaxandi. Það er hátt hlutfall af þessum sjúkdómum í löndum sem hafa áður 
haft góð lífsgæði og háar tekjur eins, þetta gerðist líka í löndum sem hafa meðal 
tekjur, þessi þróun hefur átt sér stað í tímaramma sem samrýmist við genamengun 
mannsins, sem gefur til kynna að umhverfið og eiturefni þess hafa mótað þetta 
sjúkdómamynstur.18  

 
Við göngum um algjörlega blind sem neytendur í neyslu, við vitum lítið sem ekkert um 

hlutina sem eru í kringum okkur, því við höfum svo takmarkaðar upplýsingar. Aukið 

upplýsingaflæði og samtal myndi auka líkurnar á því að hægt væri að taka á málunum af 

festu. 

  
Það eru ekki allir vísindamenn, en sum ykkar eru bestu vísindamenn í heiminum. 
Það sem þið og ykkar samstarfsmenn hafið verið að sýna okkur í nokkur ár núna, 
er að lífshættir og venjur mannskynsins er að valda loftslagsbreytingum á 
skaðandi hátt. Hlutfall af koltvísýringi sem hitar upp andrúmsloft okkar eru hærri 
en þau hafa verið í 8000 ár, 2014 var heitasta ár heimsins á skrá … 

                                                
15 Story of stuff project, „The story of stuff (2007, official version).“ 
16 Story of stuff project, „The story of stuff (2007, official version).“ 
17 Story of stuff project, „The story of stuff (2007, official version).“  
18 „Rates of non-communicable diseases such as cancer, cardiovascular disease, chronic respiratory disease, 
and diabetes are increasing, and the high rate of NCDs seen in high-income countries is now also emerging 
as a health crisis among middle- and low-income countries…These trends have occurred in a timeframe 
inconsistent with a much slower pace of changes in the human genome, indicating that the environment 
(meaning environmental toxins) has shaped these disease patterns.“ „Toxins in breast milk and those in 
formula or cow´s milk,“A publication of Pollution Action, sótt 13. nóvember 2015, http://www.breastfeeding-
toxins.info/. 
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loftlagsbreytingar eru ekki lengur bara um framtíðina sem við erum að spá fyrir 
börnin okkar eða barnabörn okkar heldur um raunveruleikann sem við lifum með í 
dag. Núna … Á síðustu þrem áratugum hafa tilfelli asthma aukist, meira en 
tvöfaldast. Eins og einn amerískur stjórnmálamaður sagði nýlega, „við erum fyrsta 
kynslóðin sem finnum fyrir áhrifum loftlagsbreytinga, og síðasta kynslóð sem 
getur gert eitthvað í málinu.”19  

 

Þessi orð eru höfð eftir Barak Obama, forseta Bandaríkjanna, á nýlegri ráðstefnu 

um umhverfismál. Það er því miður ekki hægt að spóla til baka og laga umhverfið þegar 

við erum búin að ofbjóða því. Við verðum að grípa inn í strax og byrja að styðja 

sérstaklega við þar sem þarf. 

 Vitað er að flest framleiðsluferli byrja á útdrætti efna frá auðlindum heimsins sem 

yfirleitt nýtir náttúruauðlindir á lélegan hátt og styður hvorki við uppbyggingu þeirra á ný 

né gætir þess að ekki sé gengið of langt á þær eða umhverfi þeirra. Við sprengjum upp fjöll 

og umbreytum landslagi til að nálgast málma, við þurrkum upp vatnsbólin sem dýr og 

annað líf þurfa til að lifa. Með þessu áframhaldi munum við ofnýta auðlindir þar til engar 

verða eftir. Andri Snær Magnason skrifar í bók sinni Draumaland, „Tíu þúsundir manns 

keyra hringveginn í kringum landið okkar – framhjá ám sem streyma fullar af laxi, 

bændum sem eiga ljúffengt lambakjöt og næringarríka mjólk, framhjá löndunarbryggjum 

sem landa ferskasta fiski sem hægt eru að nálgast – og það eina sem hægt er að kaupa sér 

allan hringinn er hamborgarar.“20 Mér finnst þetta benda á þann galla sem er t.d. beint fyrir 

framan nefið okkar. Við flytjum inn frosnar kjötvörur, mengaðar af rotvarnarefnum, 

flytjum þær út um allt land og seljum, í stað þess að styðja við bændur og staðbundna 

framleiðslu. Við gætum tekið út miðjumanninn og beint orkunni að okkur sjálfum til að 

finna okkar eigin verðmæti og virði í okkar nánasta umhverfi. Við höfum misst tenginguna 

okkar við okkar eigið samfélagslegt virði og virðumst vera að gera hluti án þess að hugsa 

þá til enda. 

                                                
19 „Not all of you are scientist, but some of you are the best scientist in the world.  What you and your 
colleagues have been showing us for years now, is that human activities are changing the climates in 
dangerous ways. Levels of carbon dioxide that heats up our atmosphere are higher then they have been in 
8000 years, 2014 was the world’s warmest year on record … climate change no longer just about the future 
we are predicting for our children or our grandchildren, it is about the realty we are living with everyday. 
Right now … Over the last 3 decades national asthma rates have more than doubled…As one of Americas 
Governors has said, „we are the first generation to feel the impact of climate change, and the last generation 
that can do something about it.““ Jeff Mason og Valerie Volcovici, „Obama issues challenge on climate 
change with power plant rule,“ Reuters, sótt 3. ágúst 2015 af http://uk.reuters.com/article/2015/08/03/uk-usa-
climatechange-idUKKCN0Q820C20150803. 
20 „Tens of thousands of us drive the ring road – past rivers teeming with trout, farms producing succulent 
lamb and creamy milk, ports where they land some of the freshest fish in the world – and all you can get the 
whole way is hamburgers.“ Andri Már Magnasson, „Dreamland – A Self-help manual for Frightened 
Nation,“ Bookplanet, sótt 10. desember 2015 af https://bookplanet.wordpress.com/2013/05/09/dreamland-a-
self-help-manual-for-a-frightened-nation-andri-snaer-magnason-2006/. 
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Endurskoðum þessi skref, til dæmis ein leið til að úrbóta væri með aðkomu 

hönnuða þar sem gripið yrði strax inn í þessi fyrstu skref með því að nýta auðlindir jarðar á 

skynsamlegan hátt og koma í veg fyrir eyðileggingu á jarðvegi og jörðinni í heild. Hægt 

væri að skapa úrdráttarferla sem styðja fremur við jafnvægi og uppbyggingu á auðlindum, 

ferla sem valta ekki yfir allt og eyðileggja jafnóðum. Í þessu samhengi langar mig til að 

taka nýlegt dæmi um áhrif skapandi hugsunar á vannýttan efnivið. Um er að ræða 

námskeiðið „Stefnumótun og samþætting“ í vöruhönnun sem fór að þessu sinni fram í 

samstarfi við Heiðmörk.  

  
Í námskeiðinu var víðiplantan tekin fyrir og hugað að því hvernig mætti vinna ólík efni 
úr þessari einu trjátegund. Víðir er sterkbyggður og aðallega nýttur til að mynda 
skjólveggi og undirbúa jarðveg fyrir gróðursetningu annarra verðmætari trjátegunda. 
Þegar víðirinn hefur gegnt því hlutverki sínu er hann hogginn niður og nýttur í eldivið, 
kurlaður niður eða skilinn eftir á skógarbotninum þar sem hann brotnar niður og nýtist 
sem næringarefni. Nemendurnir voru sannfærðir um að nýta mætti víðinn á fjölbreyttari 
máta. Þau settu sér þá reglu að nýta eingöngu vatn og hita við verkun víðisins og litu á 
allar afurðir hans sem verðmætan efnivið. Markmiðið var að ná fram náttúrulegri 
hringrás efnis. Allt sem þau gerðu þurfti að geta nýst sem næringarefni í skóginum, en 
ekki fyrr en eftir að það hafði þjónað öðrum tilgangi. Þessar hugmyndir og takmarkanir 
knúðu áfram hugsanir þeirra og leiddu þau að dýpri og víðtækari þekkingu á 
möguleikum efnisins. Ólíkir sérfræðingar í handverki veittu þeim handleiðslu í 
fjölbreyttum aðferðum, allt frá tágavefnaði að japanskri eld-húðunar aðferð. Internetið 
veitti þeim svo innsýn í vísindarannsóknir og húsráð frá öllum heimshornum. Í 
framhaldinu nýttu þau þá þekkingu sem þau höfðu aflað sér og fóru út fyrir það sem 
tíðkast í hefðbundum tréiðnaði. Þau greindu tréð niður í öreindir sínar og með því að 
blanda þeim svo saman á ólíkan hátt mynduðu þau ný efni með ólíka eiginleika. 21  

 

 Við notuðum þrjár aðferðir, sem voru að sjóða, brenna og eiming, og fönguðum 

ýmis áhugaverð efni sem ekki voru notuð í hefðbundu samhengi við víði. Með því að 

brenna víði fundum við aðferðir til þess að fanga salt og kalk úr öskunni, með því að sjóða 

vatn með víði sem hafði enn börk á sér, breytist vatnið í rauðan lit. Úr þessu rauða vatni 

fengum við soð sem ef bætt var við meiri hita, breytist í tjöru, við gerðum gler úr tjöru 

soðinu. Í gengum eimingarferlið var okkur kleyft að búa til mjög verðmæta afburði líkt og 

hyrdrosol, sem er næringaríkur vöki sem er oft notaður í snyrtivörum. Þessi vannýtti 

efniviður sem við kynntumst opnaði fyrir okkur nýjan heim en um leið vakti upp 

spurningar, ef víðir hefur þessa möguleika, erum við ekki að horfa framhjá fjölda öðrum 

möguleikum sem leynast í vannýttum eða illa nýttum efnivið út um allan heim?   

 

                                                
21 Emilía Sigurðardóttir, Kristín Sigurðardóttir, Védís Pálsdóttir og fleiri, „Willow Project,“ Listaháskóli 
Íslands, sótt 10. desember 2015 af http://lhi.is/news/willow-project/. 
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Mynd 2: Gler úr tjöru soði víðis, nýtt efni og ólíklegur eiginleiki víðis. 

 

 Í verkefninu beittum við þeim aðferðum sem námið hafði kennt okkur til þess að 

endurhugsa notkun fyrir þessa vannýttu auðlind sem víðirinn er. Það sem þurfti til var ný 

nálgun, nýtt ferli og endurhönnun á þeim sem þegar voru til staðar. Með því að virða 

auðlindir okkar færumst við einu skrefi nær markmiðinu um sjálbæra þróun. Með því að 

ganga á auðlindir okkar skemmum við umhverfi okkar og framtíðarmöguleika fyrir 

komandi kynslóðir. Heilu samfélögin lamast. 
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3. Samtal milli hönnuða og samfélags 

Þetta er ljót hringrás en staðreynd engu að síður. Ef við hins vegar myndum leggjast öll á 

eitt gætum við breytt henni. Í Ameríku skilar framleiðsla 4.000.000.000 pundum af 

mengun á ári, 2.6 trilljón tonn af rusli og aðeins eitt prósent af því er endurvinnanlegt.22 

Um það bil helmingur af þessum 2.6 trilljónum tonna af rusli er grafið ofan í jörðina. 

Endurhönnun á þessu ferli væri áhugavert verkefni fyrir hönnuði. Stundum eru líka litlar 

breytingar á vörum, umbúðum eða lífsvenjum það eina sem þarf eða fyrsta skrefið í rétta 

átt. Ung amerísk kona Lauren Singer að nafni tók málin í sínar hendur og hefur nú lifað 

rusllausu lífi í meira en tvö ár. Með breyttum venjum og hugsunarhætti hefur hún tamið sér 

þann sið að búa ekki til rusl sem ekki getur verið nýtt í moltugerð eða grafið í jörðina. 

Þessa hugmynd fékk hún þegar hún lagði stund á nám í umhverfisfræði í New York og 

fékk upplýsingar og þar með innsýn inn í ástand jarðarinnar. Singer bloggar um reynslu 

sína og deilir hagnýtum uppskriftum eins og heimagerðum svitalyktareyði og tannkremi.23 

Hún miðlar þar af þekkingu sinni af skaðsemi einnota plastvara á umhverfinu okkar og 

leggur til lausn með því að benda á staðgengla fyrir þær vörur. Þetta fyrirmyndarframlag 

hefur vakið athygli og nýlega hafa fjölmiðlar á Íslandi fjallað um verslanir hér á landi sem 

eru umbúðarlausar, í þeim tilgangi að draga úr sorpmyndun. Stór hluti varanna sem seldar 

eru í „Uppskerunni“ í Glæsibæ er þess eðlis að viðskiptavinir verða að koma með sínar 

eigin umbúðir og nýlega opnaði „Krydd og Tehúsið” verslun sem er að hluta til 

umbúðalaus.  

 
Okkur vantar samtal. Okkur vantar hugmyndaferli. Okkur vantar gagnrýnendahóp. 
Okkur vantar að meðtaka álitamál og átök sem eiga sér stað í hönnun og taka 
ábyrgð á útkomu þeirra. Þegar við notum hugtakið „við” eigum við ekki við „við” 
sem hönnuðir og ekki okkar viðskiptavinir, ekki heldur „við” sem  algjört og 
endanlegt yfirvald yfir öðrum. Við meinum „við” sem borgarar eigum sameiginlega 
að ímynda okkur framtíðina. Það er mikilvægt að þessi samtöl eigi sér stað ekki 
bara innan hönnunarsamfélagsins heldur nái sem allra lengst til fólks sem verður 
fyrir beinum áhrifum hönnunar. Áhrifum nýrra forsendna er dreift með 
möguleikum, eða getu, á heimsmælikvarða og leyfir þá framlög frá hverjum sem er, 
hvar sem er. Grundvöllur framtíðarhönnunar heimsins er samstarf. 24   
 

                                                
22 Derek Thompson, „2.6 trillion pounds of garbage: Where does the world´s trash go?“ The Atlantic, sótt 16. 
október 2015 af http://www.theatlantic.com/business/archive/2012/06/26-trillion-pounds-of-garbage-where-
does-the-worlds-trash-go/258234/. 
23 Cole Mellino, „23-year-old hasn´t produced any garbage in two years,“ EcoWatch, sótt 12. október 2015 af  
http://ecowatch.com/2015/02/12/lauren-singer-say-no-to-trash/. 
24 „We need a discussion, we need thinking. We need critical faculties. We need to embrace the dilemmas 
and conflicts in design, and take responsibility for the outcomes of our work. Wehn we use the term „we,“ we 
don´t mean designers as seprate from clients, or as some extra-ordinary class of poerful overseers. We mean 
„we“ as citizens collectivly creating our futures. It is critical that the discussion go beyond the design fields 
themselves and reach out to the broadest audiance, to the people directly affected by the work of designers. 
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Þessi tilvitnun úr bókinni Massive Change undirstrikar mikilvægi upplýsandi samtals, þar 

sem allir sem verða fyrir beinum áhrifum hönnunar eigi að hafa aðgang að og taka virkan 

þátt í. Þetta samtal er það sem mun efla okkur í þróun hönnunar svo hún muni nýtast okkur 

á sem bestan hátt fyrir framtíðina. Það er jafnvel undir hönnuðum komið að hefja þetta 

samtal og mynda sterk tengsl við umhverfið. Það mætti líkja því við samhjálp eða samlífi 

(e. symbiosis) þar sem hvorugur getur án hins verið til þess að lifa og dafna.25 Með hjálp 

öflugra samfélagsmiðla eru kjöraðstæður til að skapa þetta samband. 

 

Hvaða hlutverki gegna vöruhönnuðir í framleiðsluheimi framtíðarinnar? 

Í viðtali segir John Maeda fyrrum skólastjóra Rhode Island School of Design að hönnun, 

tækni og viðskipti verði að sameinast. Hann greinir jafnframt frá því að frá árinu 2010 hafa 

fjölmörg fyrirtæki sem stofnuð voru af hönnuðum verið keypt af tæknirisum á borð við 

Google, Facebook, Yahoo, Adobe, Dropbox og Linkedin. Þá sækjast mörg fyrirtæki eftir 

því að hafa hönnuði í stjórnunarstöðum. Í fyrsta skipti í fyrra voru sex 

áhættufjármagnssjóðir sem buðu hönnuðum að ganga með sér í lið. 26 Við lestur 

greinarinnar áttar lesandi sig á því að hönnunarhugsun er metin sem verðmæti, þar sem 

hönnuðir hafa þann hæfileika að vera með góða yfirsýn og sjá hluti sem aðrir koma ekki 

auga á. Þeir tengja saman ólíka reynsluheima og vinna í lausnum í gegnum þróun 

hugmynda. Sköpun skiptir sköpum, því fólk er að átta sig á því að það er ekki aðeins 

fjárhagsleg verðmæti sem gefa vörum gildi heldur hvernig við gerum hlutina. Ég spyr, 

hvernig metur þú verðmæti? Þegar til lengra tíma er litið þá eru framleiðslurisarnir að spara 

aðallega með því að fjárfesta ekki í framtíðinni okkar. Skammtímalausnir sem gera jörðina 

okkar að skammtímavistunarstað.  

Stundum þarf að eyða pening núna til að spara pening seinna. Með því að eyða 

meira í efni, rannsaka eiturefni og framleiðsluhætti sem auðvelda endurvinnslu og urðun 

munum við fjárfesta í okkar eigin framtíð. „Það sem viðskiptiheimurinn þarf núna er 

hönnun og það sem hönnun þarf að gera núna er að einbeita sér að viðskiptaheiminum.“ 27 

                                                                                                                                              
The effect of the new conditions is to disribute potential, or capacity, worldwide and allow contribution by 
anyone, anywhere. The future of global design is fundementally collaborative. In this condition there is no 
room for censorship.“, Bruce Mau og The Institute without Boundaries, Massive Change, London: Phaidon, 
2004, bls. 18. 
25 „Symbiosis,“ Dictionary.com, sótt 1. desember af http://dictionary.reference.com/browse/symbiosis. 
26 Margaret Rhodes, „Take if from an expert: desgin is more important than ever,“ Wired, sótt 14. nóvember 
2015 af http://www.wired.com/2015/03/take-expert-design-important-ever/. 
27 „What business needs now is design, what design needs now is to make it about business. “, „GE Beth 
Comstock on what desgin can do for your compay,”Thought you should see this, sótt 5. november 2015 af 
http://www.thoughtyoushouldseethis.com/post/12002105907/ges-beth-comstock-on-what-design-can-do-for-
your. 
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Sagði Beth Comstock, SVP GE & meðstjórnandi, á DMI ráðstefnu árið 2011. Það sem 

Beth Comstock á við með þessari setningu er að viðskipta heimurinn eins og hann er í dag 

mun ekki endast, hann þarfnast aðhlynningar. Það er að reynast okkur kostnaðarsamt að 

reka viðskipti og framleiðslufyrirtæki á þessum forsemdum og framleiðsluháttum sem við 

höfum tamið okkur. Viðskipti og markaðsetning vara í dag snýst um að reyna blekkja fólk í 

neyslu, en með aðkomu til dæmis hönnuða væri hægt að endurhanna þessa keðju.  

Hönnuðir eru framtíðarleiðtogar og ég held að stór þáttur þess að „bjarga heiminum“ felst í 

því að endurhanna virði, virði liggur í rekjanlegum vörum sem við vitum að styðja við 

kerfi sem virkar og mun virka í framtíðini. Framleiðslu varann sem vöruhönnuðir hanna 

verður að vera hluti af sögunni, hluti af því sem neytandi kaupir er öryggi í efnisvali og það 

að varan var hönnuð í samhengi samfélagsins okkar og umhverfis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

Lokaorð: 

Það er erfitt að hugsa sér að á þremur árum sem ég hef stundað nám við 

Listaháskóla Íslands hafi ég lært meira en ég hef lært á þremur áratugum sem íbúi jarðar. 

Þetta hljómar eflaust klisjulega en þetta er dagsatt. Ég hef ferðast um heiminn, fengið 

tækifæri til að kynnast öðrum menningarheimum og alls konar fólki, stundað nám í fimm 

löndum en raunin var sú að mér fannst ég aldrei ná almennilega yfir hvað það væri sem 

skipti mig máli. Ég vissi ekki hvernig ég sem einstaklingur gæti þjónað tilgangi sem myndi 

gagnast öðrum. Í náminu okkar er stundum talað um að horfa þurfi tilbaka í söguna, alls 

konar tækni og vitund leynist bakvið gömul fræði. Í Egypskum fræðum til dæmis er sagt 

frá alkemista, alkemisti er manneskja sem vill hreinsa, þroska, og fullkomna ákveðna hluti, 

ferla eða í raun það sem ber nauðsyn af. Alkemisti er ekki bara Egypskt hugtak, svipaðar 

lýsingar af alkemistum leynast víða og fyrirfinnast í Austurlenskum bókum, á Indlandi, 

múslimskum heimildum, Grikklandi og latneskum sögum. Þetta hlutverk hefur verið til 

staðar um allan heim. Ástæður fyrir brotthvarfi alkemista er í raun hækkun á nútíma 

raunvísinda með strangar áherslur á tölumiðaðar tilraunum og minni áherslu á að virða 

forna visku, tengingu við náttúruna og samfélagið. Mannkynið er orðið svo eitrað af 

mengandi ferlum, gerviefnum og blint fyrir umhverfinu sínu að það hefur misst alla 

tengingu við jörðina og sjálft sig. Alkemisti tengir huglegan heim við þann efnislega, hann 

notar áþreifanleg efni til þess að nálgast heimspekilegarkenningar. Hann notar svo 

niðurstöður sínar til þess að veita öðrum innblástur og leiða þau á nýjar slóðir. Alkemisti 

teygir anga sína á svið sálfræðinngar, sagnfræðinnar, efnisfræðinar og fleiri.28  

Eftir að hafa litið um öxl á árin mín við Listaháskólan tel ég að vöruhönnuðir séu 

alkemistar nútímans, þeir geta verið hvatinn til breytinga. Vöruhönnun er langtímasamband 

milli hönnuða, náttúru og almennings, hags þeirra allra er gætt með samtali sem þróast út 

frá samfélaginu og samfélagslegum venjum. Andri Snær Magnason segir í Draumalandi að 

„Fólk sem fær hugmyndir virðirst hafa lægri þröskuld en aðrir; gáfur þeirra móta 

hugmyndir og komast að niðurstöðu áður en nokkrum manni er kunnugt um tilveru 

hennar.“29 Ástæðan fyrir því að þessi setning hreyfði við mér er því að ég vona að þessi 

                                                
28 Benjamin Radford, „What is Alchemy,” LiveScience, sótt 3. desember 2015 af 
http://www.livescience.com/39314-alchemy.html.  
29 „People who get ideas first often have lower threshold than others; thie brains take in the stimulus and 
reach a conclusion before others are even aware of its exstence.“ Andri Már Magnasson, „Dreamland – A 
Self-help manual for Frightened Nation,“ Bookplanet, sótt 10. desember 2015 af 
https://bookplanet.wordpress.com/2013/05/09/dreamland-a-self-help-manual-for-a-frightened-nation-andri-
snaer-magnason-2006/. 
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setning eigi ekki heima í framtíðinni okkar. Hönnuðir eru að breyta hvernig þeir hanna, 

þeir eru að hugsa og skoða aðstæður og svara þörf í samtali við umhverfi og samfélag. Við 

munum skapa virði í gegnum þessi samtöl sem mun færa okkur nær því að endurbæta þann 

skaða sem er skeður í samlífskeðjunni okkar. Ég trúi því innilega að þetta er það sem mun 

gerast og saman munum við bæta heiminn til hins betra með nýjum venjum, því þetta er 

það sem við þurfum, ekki bara við sem hönnuðir heldur við sem samfélag.  
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