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Útdráttur 
 

Í þessari ritgerð verður hönnun rannsökuð út frá söluvörunni (e. commodity). Söluvara 

er algengasta birtingarmynd hönnunar í samtímanum, sem er algjör þversögn við 

orðræðu í hönnunarheiminn; sem staðhæfir reglulega að tími vörunnar sé liðinn. Með 

því að rýna í söluvöruna út frá skrifum Karl Marx - sem er einna fyrstur til að greina 

hana í þaula – rennur upp fyrir manni hversu rótgróin skaðleg gildi kapítalisma eru í 

samfélaginu. Söluvaran er sömuleiðis birtingarmynd kapítalískrar framleiðslu. 

Kapítalismi hefur náð heljartökum á samfélaginu og er hönnun ekki undanskilin. 

Hönnuðir treystir á kapítalíska framleiðslu við gerð hönnunarvarnings og kapítalismi 

treystir á samskonar ferli við auðæfa sköpun. 

 Á 21.öldinni hefur varla farið framhjá neinum að ekki allir hægnist á ráðandi 

hagkerfi; sumir græða á tá og fingri á meðan aðrir fá lítið fyrir sinn snúð, en kapítalísk 

framleiðsla hefur ekki síður verið gagnrýnd fyrir ósjálfbærar framleiðsluaðferðir sem 

skaða auðlindir jarðar. 

 Í ljósi þeirra slæmu áhrifa sem kapítalismi hefur á hönnun og samfélag hefur 

borið á því í auknum mæli að hönnuðir leiti nýrra leiða; til að stýra samfélaginu á 

betri stað. Farið verður yfir dæmi þess sem ég kalla and-kapítalíska hönnun; 

hönnunarstefnur á borð við frjálsa-hönnun (e. open-source) sem hafna viðteknum 

gildum kapítalisma og möguleika reyna að skapa tækifæri til að umbreyta 

samfélaglegum raunveruleika. 
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Inngangur  
 
Eftir að hafa kynnt mig og sagt ókunnugum manni að ég væri upprennandi 

vöruhönnuður spurði hann „ok… ertu þá að gera pizzakassa og svoleiðis?“ Mér var 

satt að segja ekki brugðið því ég geri mér grein fyrir að hönnuðir og þeir sem eru 

greininni óviðkomandi fá ólíkar myndir upp í kollinn á sér þegar orðið „hönnun“ ber á 

góma, en ég útskýrði samt að svo væri ekki. Hönnun fyrir mér er nauðsynlegt afl til að 

takast á við samtímann, grein sem getur sett aðstæður í samhengi við raunveruleikann 

og fundið lausn sem mun færa mannkyninu farsæla framtíð. Af því sögðu get ég ekki 

litið framhjá því að algengasta birtingarmynd hönnunar er söluvara. Allt í kringum 

okkur eru söluvörur, búðargluggar, heimili og ruslahaugar eru yfirfullir af söluvörum. 

Hönnuðir gera sér grein fyrir því að það er of mikið af framleiddum hlutum í 

heiminum - sem birtist meðal annars í orðræðu um að tími vörunnar sé liðinn - en 

samt er ekkert lát á þáttöku þeirra í áframhaldandi framleiðslu.1  

Það vekur áhuga minn að vitneskja um neikvæðar afleiðingar offramleiðslu 

séu til staðar en samt reynist erfitt að láta framkvæmd fylgja orðum. Ég ákvað að 

einblína á söluvöruna þar sem söluvörur eru birtingarmynd kapítalískrar framleiðslu. Í 

kjölfarið vaknaði spurningin hvernig getur hönnun verið and-kapítalísk og hvaða 

forsendur eru fyrir því? 

Hönnun er aldagömul hefð sem hefur tekið þátt í mótun þess efnislega heims 

sem við búum við, starf hönnuða er þó margþætt og snýr ekki bara að efnislegum 

hlutum – heldur til dæmis líka að skapa rými sem við búum í og upplýsingar sem við 

meðtökum í daglegu lífi.2 Það eru til ótal skilgreiningar á hönnun - ég hallast að 

einfaldri útskýringu hönnunargagnrýnandans Steven Heller „…léleg hönnun er bara 

einfaldlega kvikindisleg á meðan góð hönnun þjónar væntanlega mörgum 

samfélagsþegnum.“3 Ég reyni að komast að niðurstöðu um hvaða tilgangi hönnun 

þjónar – með hugmyndafræðilegar hugsjónir að leiðarljósi - til þess að geta greint 

hvaða áhrif kapítalismi hefur á hönnun. 

                                                
1 B Louise Schouwenberg, Hella Jongerius: Misfit, London: Phaidon Press, 2010, bls. 127. 
2 David B. Berman, Do Good Design: How Designers Can Change The World, California: 
New Riders, 2009, bls. 1. 
3 Steven Heller og Véronique Vienne, Citizen Designer: Perspectives on Design 
Responsibility, Michigan: Allworth Press, 2003, bls. ix. Þýðing höfundar á: „In fact, bad 
design is just plain mean while good design presumably serves many citizens.“ 
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Kapítalismi er hagkerfi sem hefur haft áhrif á nær þætti samfélagsins. Hann 

hefur endurskapað gildi og stýrt samfélaginu á sína braut.4 Kapítalismi hvetur til 

framleiðslu á söluvörum - sem fer í gegnum kapítalískt framleiðsluferli - og skilar 

ágóða eftir sölu. Hönnuðir taka reglulega þátt í framleiðsluferlinu þegar þeir starfa 

með kapítalískum iðnaði við fjöldaframleiðslu. Söluvaran sem birtist okkkur í daglegu 

lífi lýsir Karl Marx sem „dularfullri“5 vegna þess að hún er ekki eins einföld og hún 

lítur út fyrir að vera. Fagurfræði söluvörunnar hjálpar til við að hylja myrkar hliðar 

kapítalisma á borð við arðrán sem er falið á bakvið fagurfræði vörunnar.6 

Þrátt fyrir að vera ráðandi hagkerfi á heimsvísu þá þjónar kapítalismi auðvaldi 

fyrst og fremst - á meðan margir hagnast lítið á fyrirkomulaginu sem fylgir 

kapítalisma. Kapítalískt framleiðsluferli hefur jafnframt sætt gagnrýni fyrir ósjálfbæra 

nýtingu auðlinda og því hafa myndast andhófsstefnur sem ég felli undir hatt and-

kapítalískrar hönnunar. And-kapítalísk hönnun miðar að því að breyta ríkjandi 

hugsunarhætti og þeim gildum sem kapítalismi hefur snúið sér í vil. Kapítalískt 

hagkerfi stendur á grundvelli kapítalískrar framleiðslu á söluvörum og því hafa 

hönnunarstefnur á borð við frjálsa-hönnun (e. open-source) og ferlis-hönnun (e. 

process-design) beint sjónum sínum að því að breyta framleiðsluháttum og almennum 

hugmyndum um söluvöruna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
4 Richard H. Robbins, Global Problems and the Culture of Capitalism, 2.útg., New York: 
Allyn & Bacon, 2001, bls. 17. 
5 Karl Marx, Capital: A Critique of Political Economy, Ernest Mandel ritstýrði, Ben Fowkes 
þýddi, London: Penguin Books, 1976, bls. 164. Þýðing höfundar á: „mysterious.“ 
6 Marx, Capital: A Critique of Political Economy, bls. 164-5. 
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1. Hönnun í samfélagi 

 
Nær allt manngert umhverfi er hannað niður í smæstu smáatriði. Allt í kringum okkur 

eru efnislegir hlutir sem eiga það flestir sameiginlegt að eiga uppruna sinn að rekja til 

framleiðsluferlis.7 Hönnun er svo náttúrulegur hluti af daglegu lífi að við tökum varla 

eftir henni nema að henni sé stillt fram sem slíkri. Hönnun hefur stuðlað að tæknilegri 

framþróun sem hefur umbylt heilu samfélögununum yfir lengri eða skemmri tíma. En 

hvað er hönnun og af hverju hefur hún svona mikil áhrif?  

 Hönnun er vítt hugtak sem í samtímanum skiptist niður í margar 

hönnunargreinar og hver þeirra þjónar ákveðnum tilgangi í samfélaginu. Þessar 

hönnunargreinar teygja sig yfir allt samfélagið í hinum ýmsu birtingarmyndum. „Það 

reynist erfitt að staðsetja hönnun því hún er allstaðar. Yfirlit yfir langa lista af 

mismunandi hönnunargreinum leiðir í ljós að hönnun hefur snertiflöt við alla þætti 

efnislegs og raunverulegs lífs.”8 Ástæðan fyrir að hönnun er kærkomin er að hún gerir 

lífið oftar en ekki betra eða að minnsta kosti auðveldara; þegar virkni hlutar er góð 

hefur hluturinn líklega verið vandlega hannaður. Tökum sem dæmi rakvél, þú tekur 

hana upp og útlitið útskýrir virkni hennar sem veldur að þú getur notað hana 

vandkvæðalaust.9 Ætla mætti að nytjahlutur sem hefur góða virkni sé vel hannaður, en 

hönnun hefur burði til að uppfylla meira en eingöngu notagildi og fagurfræði. Hönnun 

getur haft djúpstæðari áhrif en að fanga tískubylgju og framleiða vörur sem 

almenningur fjárfestir í.  

Ein stærsta ógn sem mannkynið stendur fyrir er óhófleg neysla sem reynir á 

þolmörk lífsviðurværis okkar.10 Vöruhönnuðir stuðla að neyslu með áframhaldandi 

framleiðslu hluta sem skilar sér í auknu magni úrgangs og affalla; nærumhverfi okkar 

ber merki ósjálfbærra afleiðinga slíkra neysluhátta.11 Ekki er þar með sagt að hönnuðir 

megi ekki selja afurðir sínar, en hvaða ábyrgð fylgir því að hanna vörur í samfélagi? 

                                                
7 Chris Anderson, Makers: The New Industrial Revolution, New York: Crown Business: 
2012, bls. 17. 
8 Alastair Fuad-Luke, Design Activism: Beautiful Strangeness for a Sustainable World, 
London: Earthscan, 2009, bls. 1. 
9 „„Dieter Rams 10 Principles of “Good Design”,“ ArchDaily, sótt 9. nóvember 2015 af 
http://www.archdaily.com/198583/dieter-rams-10-principles-of-%25e2%2580%259cgood-
design%25e2%2580%259d/. 
 
10 Berman, Do Good Design: How Designers Can Change The World, bls. 2. 
11 Schouwenberg, Hella Jongerius: Misfit, bls. 32-3. 
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Hönnuðir móta að miklu leyti ásýnd samfélagsins: Það sem einstaklingar sjá, 

nota og henda. Þeir geta haft áhrif á hvernig fólk upplifir og hagar sér í samfélagi,12 

þar af leiðandi gegnir siðferði hlutverki í hönnun. „Segja má að siðferðið sé fólgið í 

mestu grundvallarreglunum um góða og slæma, rétta og ranga mannlega breytni.“13 

Út frá þessu vakna margvíslegar spurningar um siðferðislegan tilgang hönnunar; hvað 

er rétt í hönnun umhverfis og hluta? Ég tel siðferði í hönnun snúast um 

almannahagsmuni; hönnuðir eiga ekki að þjóna hagsmunum eintaklinga eða fárra 

útvalinna - heldur samfélagsins í heild og að haga sér í samræmi við þá ályktun að 

velferð einhvers annars, til dæmis vistkerfis eða manneskju, sé þess virði að viðhalda 

og vernda. 

Hönnuðir vald til að ákvarða hvaða umhverfisáhrif vara sem þeir búa til hefur, 

þar sem áttatíu prósent væntanlegra umhverfisáhrifa vöru eru ákvörðuð í 

hönnunarferlinu.14 „Ákvarðanir í hönnun móta ferlið á bakvið vörurnar sem við 

notum, efnin sem eru notuð og orkuna sem þarf til að búa þær til; hvernig við notum 

hlutina í daglegu lífi, og hvað verður um hlutina þegar við þurfum þá ekki lengur.“15 Í 

ljósi þessa er ábyrgð hönnuða óumdeilanleg og ég tel mikilvægt að þeir hugsi um 

hvert framleiðsluskref áður en teknar eru ákvarðanir - allt frá efnisvali til endurvinnslu 

og alla þá hluti sem varða samfélagið. Hönnun getur haft kraft til að framkalla 

breytingar, það væri að mínu mati verðugt markmið hönnuðar. 

Hönnun getur verið leiðarljós að bættu samfélagi ef rétt er haldið á spilunum 

eins og dæmi frá tímum iðnbyltingarinnar sýnir. Við upphaf hennar hefst hönnun í 

fyrsta skipti iðnaðarskala en þá fundu menn leiðir til að beisla orku sem markar 

vendipunkt í framleiðslu. Framleiddir voru ótal hlutir með skýrskotanir í liðnar 

fagurfræðistefnur á borð við barokk, þar sem ódýrar eftirlíkingar tóku á sig mynd 

íburðamikilla hluta. Hver aldagamall fagurfræðistíll fylgdi öðrum og þeim var jafnvel 

hlaðið einum ofan á annan í hluti sem áttu ekkert skylt við samtímann.16 Átti þetta að 

gefa verkafólki kost á því að láta heimkynni sín líkjast heimkynnum aðalsmanna en 

þvert á móti var útkoman óvandaðir og miklir hlutir sem hæfðu ekki þröngum 

                                                
12 Berman, Do Good Design: How Designers Can Change The World, bls. 1. 
13 Geir Þ. Þórarinsson, „Hvað er siðferði? Og hvað er siðfræði?,“ Vísindavefurinn, sótt 16. 
nóvember 2015 af http://www.visindavefur.is/svar.php?id=5247. 
14 John Thackara, In the Bubble: Designing in a Complex World, Camebridge: MIT Press, 
2006, bls. 1. 
15 Sama heimild, bls.1.	
16 Thomas Hauffe, Hönnun: Sögulegt ágrip, Reykjavík: Háskólaútgáfan, 1999, bls. 39. 
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húsakynnum borgarbúa.17 Sem andsvar við þessari þróun myndaðist 

andspyrnuhreyfing sem er nefnd Arts & Crafts undir handleiðslu William Morris en 

hann var ekki hlynntur forsendum sem hönnun var gefin í framleiðslu 

iðnaðarsamfélagsins. Andsvar Arts & Crafts hreyfingarinnar var að hverfa frá 

iðnaðarframleiðslu aftur til vel unnins handverks á tímum þar sem vélar tóku við af 

höndum, til að minna á virði vandaðrar hönnunar. Í stað þess að sækja innblástur til 

löngu liðinna skrautstíla bjuggu þau til sína eigin fagurfræðistefnu byggða á 

náttúrulegum efnum og formum.18 „Í augum Morris voru fagurfræðileg og félagsleg 

vandamál óaðskiljanleg.“19 Hönnuðir trúðu að örlög samfélagsins væru í þeirra 

höndum og að valdið væri þeirra að stýra iðnaðarsamfélaginu á rétta braut þar sem 

afleiðingar fagurfræðinnar gætu umbreytt samfélagslegum raunveruleika.20 Í þessu 

tilfelli voru umbreytingarnar sem Morris reyndi að knýja fram þær að almúginn 

myndi ekki þiggja gylliboð iðnaðarins og kalla yfir sig neikvæðar afleiðingar 

iðnvæðingarinnar – umhverfismengun og lélega fjöldaframleidda hluti – heldur líta til 

baka á vandaða framleiðsluaðferð. 

Hlutverk hönnuða ætti þó ekki að vera að hafa hemil á framförum, heldur 

gagnrýna það sem betur má fara á réttum tíma. Grafíski hönnuðurinn Stuart Ewen 

bendir á mikilvægi þess að hönnuðir noti tólin sín til að vera boðberar nýrra gilda 

þegar úrelt en viðtekin gildi þjóna ekki samfélaginu.21 Hönnuðir verða að sjá til þess 

að framþróunin sem á sér stað sé jákvæð fyrir umhverfið og þorra fólks - taka inn í 

jöfnuna nýjar og óvæntar breytur. Þeir þurfa að finna jafnvægi á milli fjárhagslegrar 

hagkvæmni, siðferði, samfélagslegra gilda, náttúru og vistkerfa. Með því er hægt að 

hvetja til endurskoðunar og framkalla breytingar sem hagnast sem flestum og ekki 

eingöngu mannkyninu. Hönnun getur andmælt núverandi hugsunarhætti og kynnt nýja 

fyrir framtíðina, hún getur hvatt til samfélagslegra breytinga og skapað ný 

hegðunarmynstur. Til að standa undir þessum væntingum og sýna fyrir hvað þeir 

standa hafa hönnuðir í gegnum tíðina búið sér til regluverk í formi stefnuyfirlýsinga 

(e. manifesto), sem leiðarvísi að jákvæðum breytingum fyrir tilstilli hönnunar.22 

Yfirlýsingarnar gegna þeim tilgangi að koma skoðunum og hugmyndafræði á 

                                                
17 Sama heimild, bls. 39. 
18 Sama heimild, bls. 41. 
19 Sama heimild, bls. 41 
20 Heller og Vienne, Citizen Designer: Perspectives on Design Responsibility, bls.192. 
21 Sama heimild, bls. 192. 
22 Fuad-Luke, Design Activism: Beautiful Strangeness for a Sustainable World, bls. xxi. 
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framfæri auk þess að vera mikilvægur leiðarvísir í hönnunarákvörðunum.23 

Sameiginlegt inntak stefnuyfirlýsinga er að vekja upp spurningar um notagildi 

hönnunar með það að markmiði að bæta eigið framlag og vísa þannig öðrum 

hönnuðum og samfélaginu á betri veg. Stefnuyfirýsingar veita innsýn í þankagang 

hönnuðar. Framsetning er auðskiljanleg svo skilaboð komist skýrt til skila og 

tíðarandi og þau vandamál sem hönnuðir standa fyrir endurspeglast í skrifunum. 

Eftirfarandi textabrot úr stefnuyfirlýsingum Diter Rams og Hellu Jongerius eru 

ætlaðar til að útskýra tilgang hvorrar fyrir sig auk þess að sýna fram á hvernig hönnun 

breytist í takt við tíðaranda.  

Diter Rams, þýskur iðnhönnuður, leggur aðaláherslu á vöruna; það er varan 

sjálf sem virðist vera kjarni hönnunar fyrir hans sjónum. Í hönnun hans gætir áhrifa 

frá Hönnunarháskólanum í Ulm en mínimalismi og virkni hluta einkennir flesta 

sköpun sem kom frá þeirri stofnun. Hönnun átti að henta iðnaðarframleiðslu en þjóna 

fólkinu, hjálpa fjölda einstaklinga að eiga ráð á að koma sér upp heimili eftir hamfarir 

seinni heimsstyrjaldarinnar.24 Rétt eins og William Morris, taldi Rams útlit 

hönnunarvöru gegna mikilvægu hlutverki við að umbreyta samfélagslegum 

raunveruleika. Raunar er útlit vöru helsti útgangspunktur Diter Rams eins og má lesa 

úr stefnuyfirlýsingu hans, skrifuð á níunda áratugnum; „Góð hönnun er eins lítil 

hönnun og mögulegt: Minna, en betra – af því hún einblínir á mikilvæga þætti, og 

vörum er ekki íþyngt með ónauðsynjum…“25, „Góð hönnunn er lítið áberandi: Vörur 

sem þjóna tilgangi eru eins og verkfæri. Þær eru hvorki skrautmunir né listaverk. 

Hönnun þeirra ætti þar af leiðandi bæði að vera hlutlaus og heft…“26, hann heldur 

áfram; „Fagurfræði vörunnar er óaðskiljanlegur hluti notagildis þar sem vörur eru 

notaðar daglega og hafa áhrif á vellíðan fólks.“27 

Hella Jongerius - starfandi iðnhönnuður frá árinu 1993 - hannar á öðrum tíma í 

öðru samhengi. Hún lifir á tímum sem hefur verið tekið upp á að kalla heimur 

allsnægta (e. world of plenty) og því kemur ekki á óvart að annan tón kveði við í 

stefnuyfirlýsingu hennar; „Hönnun snýst ekki um vörur. Hönnun fjallar um tengsl. 

Góð hönnun getur dregið, nær ósýnilega, fram leiðir til að miðla hugmyndum til 

                                                
23 Thackara, In the Bubble: Designing in a Complex World, bls. 8. 
24 Hauffe, Hönnun: Sögulegt ágrip, bls. 120-4. 
25 „Dieter Rams 10 Principles of “Good Design”.„ 
26 Sama heimild. 
27 Sama heimild. 
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neytenda.“28 Hún segir jafnframt „Góð hönnun felur í sér rannsókn. Góð hönnun 

jafngildir rannsókn. Við erum skyldug gagnvart greininni að endurspegla okkar eigin 

hefð, aftur og aftur, og að rannsaka hvern hlut, aftur og aftur.“29 Verk hönnuðarins 

Philippe Starck eru mörgum orðin kunn; sagan segir að Starck hafi beðið eftir 

sítrónusneið á veitingastað til að kreista yfir smokkfisk sem hann hafði pantað sér. 

Þegar þjónninn nálgaðist með sítrónuna hafi hann fengið hugljómun og krassað mynd 

á servéttu, myndin sem hann krassaði var af smokkfiskslaga sítrónupressu sem hann 

átti eftir að framleiða undir nafninu Juicy Salif Squeezer.30 Hella hafnar hinsvegar 

hönnun sem hefur verið hampað af samfélaginu í hluta af stefnuyfirlýsingu sinni; 

“Það er fáránlegt og hrokafullt að byrja hönnunarferli á tómu blaði.”31 

Tilgangur dæmanna sem nefnd hafa verið er að sýna fram á mikilvægi 

hönnunargreinarinnar í samfélagi. Breytingar í samfélagi ýta greininni í sjálfsskoðun 

en ég tel styrk hönnuða felast í hæfileika til aðlagast breyttum aðstæðum og koma 

með svar eða andsvar þegar þörf er á breytingum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
28 Jongerius, Hella og Louise Schouwenberg, „Beyond the new: A search for Ideals in 
Design,“ Dezeen Magazine, sótt 11. nóvember 2015 af 
http://downloads.dezeen.com/Beyond_the_New_manifesto_by_Hella_Jongerius_and_Louise
_Schouwenberg_via_Dezeen.pdf. Þýðing höfundar á: „Design is not about products. Design 
is about relationships. Good design can draw, almost invisibly, on different levels of meaning 
to communicate with users.“ 
29 Sama heimild. Þýðing höfundar á: „Good design entails research. Good design equals 
research. We owe it to the field of reflect on our own practices, again and again, and to 
investigate every component, again and again.“ 
30 Watson-Smyth, Kate „The Secret History Of: Philippe Starck’s lemon squeezer,“ The 
Independent, sótt 9. nóvember 2015 af http://www.independent.co.uk/property/interiors/the-
secret-history-of-philippe-starcks-lemon-squeezer-1972849.html. 
31 Hella Jongerius og Louise Schouwenberg, „Beyond the new: A search for Ideals in 
Design.“ Þýðing höfundar á: „It is absurd and arrogant to begin the design process with an 
empty piece of paper.“ 
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2. Áhrif kapítalisma á birtingarmynd hönnunar 
 

Miðað við háfleygar lýsingar höfundar á hönnun, þá verður ekki hjá því komist að líta 

á nærumhverfi okkar og taka eftir því að ríkjandi hönnunarháttur í dag fer ekki eftir 

þessum lýsingum. Söluvæn hönnun (e. commercial design) er nær allsráðandi 

birtingarmynd hönnunar í daglegu lífi, í auglýsingum, tímaritum og búðum. Sjaldan 

birtist hönnun án þess að fylgi hvati til að kaupa, á meðan samfélagslegar hugsjónir 

hvíla í skugganum. Starfsgreinin hefur stækkað svið sitt og skapað marga mismunandi 

vettvanga fyrir kynningar, til að mynda alþjóðlega hönnunarviðburði.32 „Hönnun er að 

blómstra. En greinin hefur ekki hagnast á því. Það sem flestir hönnunarviðburðir eiga 

sameiginlegt eru kynningar á niðurdrepandi alsnægtum af tilgangslausum vörum, 

sölvæn efling í kringum ætlaða nýsköpun, og innantóm orðræða.“33 Hönnun virðist 

fara á mis við tjáskipta hæfileika sína og breiða anga sína út um allt með fá önnur 

markmið en að viðhalda núverandi neyslustigi. Til þess að átta sig á ástæðum þess er 

nauðsynlegt að líta á aðstæður hönnunar í samtímanum. 

Kapítalískt framleiðsluferli sem í daglegu tali gengur undir nafninu 

kapítalismi, er ráðandi markaðskerfi nútímans á hnattræna vísu. Karl Marx aðgreinir 

kapítalisma frá annarskonar framleiðsluferlum á grundvelli tveggja forsendna, 

hugmyndina um hinn frjálsa markað og arðrán.34 Í stuttu máli er hinn frjálsi markaður 

laus við regluverk eða nokkurskonar hömlur, markaðurinn er endastöð þar sem 

kapítalísk framleiðsla skilar gróða. Arðrán er aftur á móti afleiðing kapítalisma; 

vinnuafl sem starfar í kapítalískri framleiðslu fær minna greitt fyrir vinnu en umfram 

virði (e. value) sem vinnan skilar eftir sölu.35  

                                                
32 Hella Jongerius og Louise Schouwenberg, „Beyond the new: A search for Ideals in 
Design.“ 
33 Hella Jongerius og Louise Schouwenberg, „Beyond the new: A search for Ideals in 
Design.“ Þýðing höfundar á: „Design is flourishing. But the field has not benefited. What 
most design events have in common are the presentations of a depressing cornucopia of 
pointless products, commercial hypes around presumed innovations, and empty rhetoric.“ 
34 Khalil, Elias L., „Marx’s Understanding of the Essence of Capitalism,” History of Economics 
Review, vetur 1992, bls.19-32, bls. 19. 
35 Sama heimild, bls. 26.	
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Marx skrifar í inngangi að Grundrisse að fyrsti kafli rits eigi að vera 

einfaldastur og eigi í grundvallaratriðum að fela allt annað í sér. Í framhaldi af því 

byrjar hann Auðmagnið (þ. Das Kapital), heildstætt rit um kapítalisma, á söluvörunni. 

Á því er hægt að byggja að Marx telji greiningu á söluvörunni vera grundvöll til að 

öðlast skilning á kapítalisma.36 Söluvaran er birtingarmynd kapítalískrar framleiðslu, 

en til að skilja hvað felst í henni þarf að setja hana undir smásjá og greina út frá 

kapítalísku sjónarhorni. 

„Hlutur getur haft notagildi án þess að hafa virði.“37 Það á við þegar hlutur er 

gagnlegur án þess að vera umbreytt af mannavöldum, samanber súrefni eða jarðvegur. 

Afrakstur vinnu getur einnig haft í för með sér notagildi án þess að verða að söluvöru, 

því söluvara er alltaf notagildi framleitt fyrir annað fólk: kaupendur. Hlutur með 

notagildi verður að söluvöru þegar hann gengur í gegnum skiptaferli.38 

 
Commodities come into the world in the form of use-values or material good, such as 
iron, corn, etc. This is their plain, homely, natural form. However, they are only 
commodities because they have a dual nature, because they are at the same time 
objects of utility and bearers of value. Therefor they only appear as commodities, or 
have the form of commodities, in so far as they posess a double form, i.e. natural 
form and value form. The objectivity of commodities as value differ from Dame 
Quickly in the sense that “a man knows not where to have it”. Not an atom of matter 
enters into the objectivity of commodities as values; in this it is the direct opposite of 
the coarsely sensuous objectivity of commodities as physical objects. We may twist 
and turn a single commodity as we wish; it remains impossible to grasp it as a thing 
possesing value. However, let us remember that commodities possess an objective 
character as values only in so far as they are all expressions of an idendtical social 
substance, human labor, that their objective character as values is therefor purely 
social.39 

 
 
Virði er líklegast mikilvægasta hugtak kapítalisma, á því veltur söfnun auðmagns. 

Hugtakið virðist gripið úr lausu lofti þegar ákvarðað er hversu mikið kaffi jafngildi 

virði einnar ljósaperu, en vörurnar eiga meira skylt en í fyrstu mætti halda. Allar 

söluvörur eiga það sameiginlegt að uppfylla notagildi. Grunnforsenda þess að 

kapítalísk framleiðsla geti skapað virði er að notagildi birtist í þörf, löngun eða þrá 

kaupanda. Virði, sem við þekkjum sem verð í daglegu tali, verður ekki til fyrr en 
                                                
36 Khalil, „Marx’s Understanding of the Essence of Capitalism,” bls. 21. 
37 Marx, Capital: A Critique of Political Economy, bls. 131. Þýðing höfundur á: „A thing can 
be a use-value without being a value.“ 
38 Sama heimild, bls. 131. 
39 Sama heimild, bls. 138-9. 
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söluvara fer í gegnum hinn frjálsa markað.40 Virði söluvöru verður að vera ákvarðað 

til þess að hún geti farið kaupum og sölu, um það fjallar kenning Karl Marx um 

skipta-virði (e. exchange value), því virði vöru getur ekki verið ákvarðað nema í 

samanburði við aðra ólíka vöru.41 Til grundvallar þess að geta borið söluvörur saman, 

þar sem þær geta verið ólíkar innbyrðis, kynnir Marx hugtakið félagslega venjulegan 

vinnutíma (e. socially necessary labour-time) til sögunnar: „Félagslega venjulegur 

vinnutími er sá tími sem vinnuafl þarf til að framleiða tiltekið notagildi undir 

eðlilegum framleiðsluháttum samfélags og miðað við meðalhæfni og ríkjandi kröfur í 

viðkomandi samfélagi.“42 Skipta-virði felst í þeim framleiðslutíma sem er fólginn í 

söluvörunni.43 Máli sýnu til stuðnings tekur Marx dæmi um níu metra af líni, og kápu 

sem sniðin er úr níu metrum af líni, efnið er það sama í báðum tilfellum en félagslega 

venjulegur vinnutími fólginn í kápunni er augljóslega meiri. Marx gefur sér að 

félagslega venjulegur vinnutími sem fer í gerð kápunnar sé helmingi lengri en tíminn 

sem fólginn er í að vefa níu metra af líni, og þar af leiðandi sé skipta-virði kápunnar 

helmingi meira en línsins.44  

Með þessa vitneskju um kapítalisma að leiðarljósi er hægt að setja 

birtingarmynd hönnunar í samhengi. Hver eru tengsl hönnunar og þessa 

efnahagsfyrirkomulags? Þjónar hönnun tilgangi kapítalisma frekar en að reyna að 

framkalla breytingar til hins betra. 

Algeng birtingarmynd hönnunar í neyslusamfélagi eru ómótstæðilega fallegar 

söluvörur af hinum ýmsu gerðum og söluvaran þjónar þeim tilgangi í kapítalísku 

hagkerfi að láta hringrás neyslu halda áfram. „Kaupandi fjárfestir í ákveðinni 

söluvöru, þar sem hann lofar sjálfum sér að fá frá henni notagildi sem hann girnist. 

Það sem leiðir til kaupanna er loforð um notagildi… Það sem lætur mig [kaupanda] 

búast við notagildi eru eiginleikar sem söluvaran sýnir.“45 Fagurfræði söluvörunnar (e. 

commodity aesthetics) er farin að skipta höfuðmáli þar sem neytandi hefur ekki 

                                                
40 Sama heimild bls. 131.	
41 Marx, Capital: A Critique of Political Economy, bls. 151. 
42 Marx, Capital: A Critique of Political Economy, bls. 129. Þýðing höfundar á “Socially 
nececcary labour-time is the labour-time reguired to produce any use-value undert the 
conditions of production normal for a given society and with the average degree of skill and 
intensity of labour prevalent in that society.” 
43 Sama heimild, bls. 138-9. 
44 Sama heimild, bls. 136. 
45 Wolfgang Fritz Haug, „Commodity Aesthetics Revisited: Exchange Relations as the Source 
of Antagonistic Aesthetization,“ Radical Philosophy: A journal of socialist and feminist 
philosophy, 135 (janúar/febrúar 2006): 18-24, bls. 19. Þýðing höfundar á „The buyer buys a 



 

 
 

15  

tækifæri á að sannreyna raunverulegt notagildi fyrr en eftir kaup, þar sem notkun og 

kaup eru aðskild í tíma.46 Fagurfræði vörunnar stuðlar jafnframt að aðskilnaði frá 

uppruna hennar, félagslega venjulegur vinnutími verður ógagnsær, þær vísbendingar 

sem eftir liggja fyrir neytenda eru eingöngu verðmiði og „made in“ stimpill. Þegar 

Marx talar um dularfulla ásýnd söluvörunnar eða blætiseðli vörunnar, þá er það 

ógagnsæi hennar sem er til umræðu en ekki „blæti“ í almennum nútímaskilningi. 

Blætiseðli vörunnar (e. commodity fetshism) hylur félagslega venjulegan vinnutíma og 

þar með sköpun skipta-virði.47 Fyrir tilstilli fagurfræði og blætiseðli vöru þá sjáum við 

verðmiðann sem túlkun á virði söluvöru, án rökstuðnings, hvort sem um er að ræða 

bíl, tölvu eða þvottavél, frekar en hlutgerða mannlega vinnu.48  

Skrif Karl Marx eru vel ígrunduð, þrátt fyrir að vera hlutdræg og hafa því 

staðist tímans tönn við greiningu kapítalisma þó hann skrifi um miðja nítjánduöld. 

Miðað við þær breytingar sem hafa átt sér stað er ekki að furða að einhverjar 

forsendur hafi verið ófyrirsjánlegar á tímum Marx, hvernig samfélagið hefur þróast og 

kapítalismi sömuleiðis. Marx gerir sér grein fyrir hlutverki sem náttúran spilar í 

sköpun söluvörunnar og lítur ekki framhjá því að framleiðsla söluvöru er tvíþætt; 

hráefni komið frá náttúrunni og félagslega venjulegur vinnutími.49 Þrátt fyrir vitneskju 

um mikilvægi auðlinda jarðar þá virðast þær hafa verið teknar sem óendanlegar á 

fyrrihluta nítjándualdar. Í ljósi þeirrar þekkingar sem við búum við í dag; að 

mannkynið hafi haft skelfileg umhverfisáhrif frá byrjun iðnbyltingarinnar, þá verður 

ekki hjá því komist að bæta auðlindum inn í jöfnuna.50 Virði hefur tekið á sig nýja 

merkingu og er því bundið við félagslega venjulegan vinnutíma og skynsamlega 

úthlutun á auðlindum.51 Marx virðist heldur ekki gera ráð fyrir að kapítalismi geti leitt 

til þess konar ofgnóttar neyslusamfélag sem við búum við í dag, þar sem blæti er farið 

að spila veigameira hlutverk en að fela raunverulega vinnu á bakvið söluvöru.  

                                                                                                                                       
specific commodity, since he promises himself [to obtain] from it the use value he 
desires...What sets the purchase in motion is the use-value promise...:what makes me expect 
use value are the aspects offered by the commodity.“ 
46 Wolfgang Fritz Haug, „Commodity Aesthetics Revisited: Exchange Relations as the Source 
of Antagonistic Aesthetization,“ Radical Philosophy: A journal of socialist and feminist 
philosophy, 135 (janúar/febrúar 2006): 18-24, bls. 5. 
47 Khalil, „Marx’s Understanding of the Essence of Capitalism,” bls. 26-7. 
48 Peter Osborne, How to Read Marx, London: Granta Publications, 2005, bls. 7. 
49 Marx, Capital: A Critique of Political Economy, bls. 133. 
50 Elizabeth Kolbert, The Sixth Extinction: An Unnatural History, New York: Henry Holt & 
Company, 2014, bls. 2-3. 
51 Khalil, „Marx’s Understanding of the Essence of Capitalism,” bls. 20. 
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Blætisvæðing söluvörunnar í samtímanum, sem mætti kalla neytendablæti (e. 

consumer fetish), er tilkomið með milligöngu hönnunar, auglýsinga og framsetningu 

með það að markmiði að draga fram þrá neytenda.52 Markaðurinn veit hvaða tóm er 

hægt að fylla og nýtir sér þær aðferðir sem eru fyrir hendi til að láta neyslu aukast. Þar 

gegnir fagurfræði enn og aftur lykilhlutverki. Neysluhyggja veltur á að hlutir séu ekki 

nýttir að eilífu, jafnvel ekki lengi og áfram haldandi framleiðslu á nýjum 

neytendaþrám. Saman stuðlar þetta að stöðugri endurnýjun á eftirspurn í hagkerfinu.53 

Þessu markmiði er náð fram í kapítalískri framleiðslu með fyrirhugaðri úreldingu (e. 

planned obsolence).54 Samkvæmt Vance Packard, sem fyrstur notar hugtakið 

fyrirhuguð úrelding, getur úreldingin átt sér stað með tvennskonar hætti: Úrelding á 

virkni, þar sem hlutur er einfaldlega ekki gerður til að endast lengi, eða úrelding á 

löngun.55 Það sem er flokkað sem úrelding á löngun verður ef til vill betur líst sem 

nýsköpun á fagurfræði, sem veldur öldrun fagurfræði á öðrum svipuðum en eldri 

hlut.56 „Við bíðum ekki lengur eftir að hlutir slitni. Við skiptum þeim út fyrir aðra 

sem eru ekki betri heldur meira aðlaðandi.“57 

Fagurfræði söluvöru hefur áhrif á neytendablæti (e. consumer fetish). Neytandi 

er dreginn á tálar af fagurfræði vörunnar en það á sér engin blekking stað.  

„… fagurfræði söluvörunnar felst ekki í söluvörunni sjálfri, og alls ekki í notagildi 

hennar, heldur í þörf eða þrá tilvonandi kaupanda.“58 Neytendablæti felur í sér að 

hann þráir að eignast söluvöruna vegna útlits hennar og fjárfestir til að uppfylla þrá. 

Í upphafi kapítalisma dreif eftirspurn framleiðslu áfram en eftir uppgang stærri 

iðnaðar var ekki hægt að bíða lengur eftir eftirspurn.59 Þörfum og löngunum er nú 

                                                
52 Osborne, How to Read Marx, bls. 12. 
53 Horning, Rob, „Know Your Product,“ The New Inquiry, sótt 4. desember 2015 af  
http://thenewinquiry.com/blogs/marginal-utility/know-your-product/ 
54 Sama heimild, bls. 54. 
55 Sama heimild, bls. 55. 
56 Haug, „Commodity Aesthetics Revisited: Exchange Relations as the Source of Antagonistic 
Aesthetization,“ bls. 21. 
57 Heller og Vienne, Citizen Designer: Perspectives on Design Responsibility, bls.193. Þýðing 
höfundar á: „We no longer wait for things to wear out. We displace them with others that are 
not more effective but more attractive.“ 
58 Haug, „Commodity Aesthetics Revisited: Exchange Relations as the Source of Antagonistic 
Aesthetization,“ bls. 20. Þýðing höfundar á: „...commodity aesthetics lies not in the 
commodities themselves, and not at all in their use value, but in the needs or desires of their 
prospective buyers.“ 
59 Karl Marx og Fredrick Engels, Karl Marx, Frederick Engels: Collected Works, Volume 6, 
útg.6, Jack Cohen, Michael Hudson, Catherine Judelson, Jonathan Kemp, Frida Knight, Hugh 
Rodwell, Barbara Ruhemann, Christopher Upward þýddu, London: Lawrence & Wishart, 1975, 
bls. 138. 
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stjórnað með framboði: „Framleiðsla kemur á undan neyslu, framboð drýfur 

eftirspurn.“60 Þessi markaðshugsun, á tímum þar sem margir eiga meira en nóg, hefur 

ýtt undir að „söluvörur eru ekki lengur kynntar sem nytjahlutir heldur sem mikilvægir 

þættir í lífsstíl.“61 Þýðir þetta að margar söluvörur eru hættar að vera nytjahlutir og 

verða þess í stað neysluvörur. Mótsögnin er að notagildi skiptir ekki svo miklu máli 

en samt er varan nauðsynleg. Fagurfræði er til sölu sem er mikilvæg fyrir ákveðinn 

lífsstíl, sem dæmi má nefna fyrirsögn úr íslensku dagblaði þar sem um er að ræða 

blómavasa: „Vasinn sem allir eru að tryllast yfir.“62 Blómavasinn sem slíkur hefur 

vissulega notagildi, það einfalda hlutverk að vera ílát fyrir blóm, en blætið bundið við 

fagurfræði söluvörunnar setur hlutinn á stall hefur tekið yfir notagildi.63 

Að mínu mati hefur kapítalismi stýrt samfélagi á braut þar sem neysla stjórnar 

lifnaðarháttum og er á sama tíma helsta tjáningarform neytendans. Í þeim samfélögum 

þar sem kapítalismi hefur náð fótfestu eltist fólk við að uppfylla þrá sína á söluvörum 

sem skilar sér í sífellt fleiri þrám sem þarf að uppfylla.64 Neyslublæti hefur þróast í átt 

að samfélaglegri hugsjón byggða eign á hlutum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                       
	
60  Marx og Engels, Karl Marx, Frederick Engels: Collected Works, Volume 6, bls. 137. 
Þýðing höfundar á: “Production preceded consumption, supply compels demand.” 
61 Haug, „Commodity Aesthetics Revisited: Exchange Relations as the Source of Antagonistic 
Aesthetization,“ bls. 17. Þýðing höfundar á „commodities are no longer presented in their use 
value, but as elements of a lifestyle.“ 
62 Marta María Jónsdóttir, „Vasinn sem allir eru að tryllast yfir,“ Smartland Mörtu Maríu, sótt 
19. október 2015 af 
http://www.mbl.is/smartland/heimili/2014/08/25/vasinn_sem_allir_eru_ad_tryllast_yfir/ 
63 H Haug, „Commodity Aesthetics Revisited: Exchange Relations as the Source of 
Antagonistic Aesthetization,“ bls. 24. 
64 Sama heimild, bls. 23.	
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3.1 And-kapítalísk hönnun 

 
Kapítalismi hefur hingað til þjónað hagsmunum auðmagnsins og nýtt sér hæfileika 

hönnuða til að viðhalda núverandi neyslustigi. Neikvæðar afleiðingar kapítalískrar 

framleiðsluaðferðar hafa líklega ekki farið framhjá mörgum; aukið hefur borið á 

andstöðu gegn ríkjandi hagkerfi sem hefur birtst í beinum eða óbeinum aðgerðum.65 

Hönnuðir hafa verið að vakna til lífsins og átta sig á að í hvert skipti sem þeir gera 

eitthvað á ákveðinn hátt setja þeir fram pólítíska yfirlýsingu66 og að í stað þess að ýta 

undir ofneyslu getur hönnun notað tól sín til að lagfæra samfélagið.67 
 
 
3.2 Ferlis-hönnun 

 
 
Framleiðsluferli er oft endastöð á hönnunarferli, þar sem loka afurðin er vara.  

Hönnunarferli ræðst af hvaða aðferð hönnuður notar, skissu-, rannsóknar-, eða 

tilraunavinna, hvað sem hugsanlega hentar viðfangsefninu.68 Í hönnunarheiminum ber 

sífellt meira á hugsjón að hönnuðir eigi ekki að byrja hönnunarferli á tómu blaði eða 

vinna að fyrirfram gefnum niðurstöðum, heldur „einblína á rannsóknir, þekkingu og 

miðlun, eitthvað sem gefur af sér raunverulega verðmætasköpun.“69 Sú hugsjón hefur 

hlotið hljómgrunn í Hollandi. Ástæður þess má rekja til þess að hönnuðir fengu nær 

ekkert fjármagn frá iðnaði í kringum tíunda áratug tuttugustu aldar en stjórnvöld voru 

hinsvegar tilbúin til að gefa hönnuðum styrki til tilrauna.70 Hönnuðir höfði því 

tækifæri til að leggja stund á hönnun sem vakti áhuga þeirra, lausir við þrýsting frá 

iðnaði.71 

                                                
65 Robbins, Global Problems and the Culture of Capitalism, bls. 9. 
66 Heller og Vienne, Citizen Designer: Perspectives on Design Responsibility, bls.185. 
67 Berman, Do Good Design: How Designers Can Change The World, bls. 2. 
68 Schouwenberg, Hella Jongerius: Misfit, bls. 148.	
69 Arnar Fells Gunnarsson og Elísabet V.Ingvarsdóttir, „Vöruhönnun á tímamótum?,“ HA 1, 1 
(2015): 68-75, bls. 72. 
70 Schouwenberg, Hella Jongerius: Misfit, bls. 124. 
71 Sama heimild, bls. 124. 
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Grundvöllur fyrir annarskonar hönnunarhreyfingar var skapaður í Hollandi72 

sem mér finnst endurspeglast í því að margir hönnuðir þaðan upphefja hönnunarferli; 

þeir leyfa hráefnum og aðstæðum hverju sinni ráða för. Hönnunarferlið varð að leið til 

að miðla þekkingu og hugmyndum sem er gefið vægi umfram framleiðslu á söluvöru. 

Það sem Hella Jongerius kallar „dirty hands method“ er dæmi um ferli í hönnun. 

Hugmyndir hennar mótast með efninu sem hún vinnur með, efnið ræður för en ekki 

fyrirfram ákveðin hönnun.73  

Ég kýs að kalla það “ferlis-hönnun” þegar hönnuðir svipta hulunni af 

framleiðsluaðferðum og opna hönnunarferlið almenningi þar sem framleiðslan er 

útskýrð. Dæmi um ferlis hönnun birtist í verki Hellu Jongerius Big White Pot and Red 

White Vase frá árinu 1997.74 Þar velur hún að skilja eftir ummerki framleiðslunnar, 

mót hlutanna skilja eftir för á yfirborði vasanna sem gefur innsýn inn í ferli sem 

hluturinn gekk í gegnum. Þegar skipta-virði hlutar er meiri en heildar 

framleiðslukostnaður verður til umfram virði sem kallast gróði.75 Fagurfræði vöru 

aðskilur hana frá uppruna sínum, hún felur arðrán sem á sér stað þegar fagurfræði 

hylmir yfir mannlega vinnu, sem skapar gróða, fólgna í vörunni.76 Með því að draga 

athygli frá fagurfræði vörunnar og gefa mannlegri vinnu vægi gefur Hella neytenda 

færi á að skilja sögu hlutarinns og meta hann að verðleikum en ekki af verðmiða. 

Marshal McLuhan sem er þekktur fyrir orð sín „miðillinn eru skilaboðin“ (e. 

the medium is the message) heldur fram að eðli miðils sem notaður sé hafi meiri áhrif 

en það sem tjáð er í gegnum miðilinn.77 Söluvara sem miðill hlýtur alltaf að miðla 

kaupum eða sölu, og því má spyrja sig hvort það sé ákjósanlegur miðill fyrir gagnrýni 

á hendur söluvörunni? 

Ég lít á það sem svo að nýting miðla ólíka söluvörunni hafi opnað fyrir næstu 

skref í ferlis-hönnun. Hönnun snýst ekki bara um að framleiða notagildi heldur er 

raunverulegur styrkur greinarinnar fólginn í miðlunar eiginleikum.78 Aðgengilegir 

                                                
72 Sama heimild, bls. 124. 
73 Sama heimild, bls. 125. 
74 Big White Pot and Red White Vase,“ Hella Jongerius Jongeriuslab, sótt 22. nóvember 
2015 af http://www.jongeriuslab.com/work/big-white-pot-and-red-white-vase. 
75 Osborne, How to Read Marx, bls. 14. 
76 Karl Marx og Friedrich Engels, Kommúnista ávarpið, Sverrir Kristjánsson þýddi, 
Reykjavík: Hið Íslenzka Bókmenntafélag, 2008, bls. 196. 
77 Marshal McLuhan og Quentin Fiore, The Medium is the Massage: An Inventory of Effects, 
New York, Bantam book, 1967, bls. 8. 
78 Schouwenberg, Hella Jongerius: Misfit, bls. 121. 
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miðlar hafa meðal annars veitt hönnuðum tækifæri á að láta myndir eða myndbönd 

fylgja verkum sínum til stuðnings eða útskýringar. 

 Í dag er varla þverfótað fyrir hönnuðum sem nýta sér miðlun á hönnunarferli 

til að gefa dýpri skilning á verkefni. Ef ég held mér innan ramma þeirra sem lært hafa 

í Hollandi, þá má sem dæmi nefna Droog Design, Thomas Vailly, Garðar Eyjólfsson, 

Christien Meindertsma og Forma Fantasma.  

Christien Meindertsma hefur vakið athygli fyrir hönnun sína, verkefni hennar 

á borð við “PIG 05049”, „Bottom Ash Observatory“ og „Flax Project“ sýna nýja 

nálgun á aldagamalli hönnunarhefð. Sérstaða Christien felst í því að hún gefur 

hönnunarferlinu meira vægi en vörunni sjálfri. Hún velur miðil sem hentar hverju 

sinni, bækur, ljósmyndir eða myndbönd, sem samkvæmt McLuhan miðlar 

skilaboðunum „sjáðu“, til þess gert að kynna og miðla þekkingu sem hún öðlast í 

hönnunarferlinu. “Flax Project”, sem þýðist „Hör Verkefni“ fjallar eins og nafnið 

gefur til kynna um hör. Hún beinir sjónum sínum reit GZ 59-West í Hollandi, þar sem 

hör er ræktað og hún kaupir árs uppskeru. Markmið hennar er að endurvekja iðnað 

sem hefur að mestu leiti verið fluttur til Kína.79 Á meðan plönturnar uxu snérist 

verkefnið um að finna, tengja og endurtengja sérhæfð fyrirtæki á sviði hörs.80 

„Skrásetning framleiðsluferlisins er mikilvægur þáttur verkefnisins.“81 Ferlið var 

skrásett á myndbandsformi, frá sáningu fræa, uppskera á 10.000 kílóum af plöntunni, 

að lokaafurðum sem voru meðal annars í formi stóla, vefnaðar og lampa.82 Verkið er 

ennþá í vinnslu, þar sem 10.000 kíló af hör er mikið efni, og hefur hún einsett sér að 

nýta alla uppskeruna. 

Söluvæn hönnun fegrar reglulega skaðlega nýtingu náttúruauðlinda og 

hugmyndir um gildi sem við lifum eftir,83 en miðlun á skrásettu ferli gerir það 

gegnsætt og þar af leiðandi líklegra til að vera heiðarlegt. Það eru þó vissulega til 

dæmi þar sem svipuð aðferðafræði hefur verið notuð á forsendum kapítals. Til að 

mynda notuðu Volkswagen í Dredsden opið ferli á seinasta hluta samsetningar á lúxus 

bílum sem aðferð til að sveipa framleiðsluferli bílanna fegurð til að knýja fram aukna 

sölu. Ég tel það samt ekki gera lítið úr hughrifum Christien sem leitast eftir að brúa 

það bil sem hefur myndast á milli framleiðenda og kaupanda. Söluvörur og peningar 

                                                
79 McLuhan og Fiore, The Medium is the Massage: An Inventory of Effects, bls. 8. 
80 „A Flax Project,“ A Flax Project, sótt 22. október 2015 af http://www.flaxproject.com/. 
81 Sama heimild.	
82 „A Flax Project,“ A Flax Project, sótt 22. október 2015 af http://www.flaxproject.com/. 
83 Heller og Vienne, Citizen Designer: Perspectives on Design Responsibility, bls.193. 
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hafa öðlast sjálfstæða tilvist fyrir neytendum,84 blætiseðli söluvörunnar hylur „þá 

staðreynd að þegar við kaupum hluti þá erum við í raun í samskiptum við fólk 

víðsvegar á jörðinni.“85 Með því að tengja neytenda við ferlið og staðsetja 

framleiðsluna útskýrir hún þau samskipti sem eru að eiga sér stað og kemur 

skilaboðum á framfæri fyrir hvað hún stendur sem hönnuður. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

3.3 Frjáls hönnun 

 
 
Frjáls markaður, eignarréttur og einkaleyfi (e. patent) eru ein af kennileitum 

kapítalisma. Sérstakar einkaleyfa stofnanir sjá um að veita einkaleyfi sem ná yfir hluti 

eða hugmyndir og gefa trygga einokun í ákveðinn tíma. Á vef Einkaleyfastofunnar 

segir meðal annars: „Einkaleyfi eru veitt fyrir tæknilegum uppfinningum sem leysa 

tiltekið vandamál. Uppfinning þarf að vera ný þegar umsókn er lögð inn, þ.e. ekki má 

                                                
84 Nanna Hlín Halldórsdóttir, „Er siðferðislega réttlætanlegt að eyða 190.000 kr. í iPhone 5?,“ 
Vísindavefurinn, sótt 19. nóvember 2015 af http://www.visindavefur.is/svar.php?id=63459. 
85 Sama heimild. 
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vera búið að kynna hana almenningi í ræðu eða riti.“86 Eftir að einkaleyfi hefur fengist 

er hægt að kynna hlut á markað án þess að nokkur annar megi nýta tæknina, 

hugmyndina eða hvað sem einkaleyfið er bundið við. Felur það í sér að tiltekið 

notagildi er orðið eign einstaklings og tryggir það rétthafa einkaleyfisins allan gróða 

af hugmyndinni á meðan leyfið stendur.87 Þetta er dæmi um einstaklingshyggju sem 

kapítalismi hefur í för með sér.  
Linus Torvalds tók gagnstæðan pól við gerða forritunarkóða fyrir 

tölvustýrikerfið Linux.88 Stýrikerfið er ekki aðeins frítt; sem gegnur gegn ráðandi 

hugmyndum um einkarétt, heldur starfaði ólaunað vinnuafl við uppbyggingu þess án 

þess að arðrán í anda kapítalisma hafi átt sér stað. 

Verkferlinn var opinn frá byrjun til enda, hver sem er á internetinu gat fengið 

aðgengi að skrám og sent inn tillögur að breytingum. Linus aðlagaði kóðann að 

innsendum tillögum og gaf út betrumbættar útgáfur af stýrikerfinu jafnóðum.89 Í 

kjölfarið myndaðist samfélag forritara á internetinu í kringum þróun Linux sem lögðu 

sitt að mörkum við gerð kerfisins endurgjaldslaust. Linux óx fiskur um hrygg eftir því 

sem fleiri tóku þátt í uppbyggingu þess og liggur nú að grundvelli flestra heimasíðna 

internetsins.90 Þvert á einstaklingshyggju ruddi Linux leið í samvinnu sem ekki hafði 

þekkst áður, með því opnuðust ófyrirsjánlegir möguleikar í hönnun.  

Frjáls-hönnun (e. open-source design) stefnan sem spratt upp í kjölfarið nýtti 

sér aðferðafræði Linux og beindi hugmyndafræðinni í átt að efnismenningu.91 

Egósentrísk hönnun hverfur fyrir bý þegar hönnuðir fyrirfara eignarrétti sínum og 

deila uppfinningum sínum opinberlega án einkaleyfis eða eignarréttar á frjálsum (e. 

open-source) vettvangi. Miðað við núverandi uppbyggingu samfélags er ekki furða að 

fólk spyrji sig; af hverju?92  

Það er hægt að líkja frjálsri-hönnunar samvinnu við fugl sem étur lýs af baki 

flóðhests; hýsil og sníkil. Hönnuður sem deilir hugmynd væri þá hýsill og sníkill þeir 

                                                
86 „Tæknilegar uppfinninigar,“ Einkaleyfastofan, sótt 6. desember 2015 af 
http://www.els.is/einkaleyfi/. 
87 (Chris Anderson, Makers: The New Industrial Revolution, New York: Crown Business: 
2012, bls. 108 
88 Eric S. Raymond, The Cathedral & the Bazaar: Musings on Linux and Open Source By An 
Accidental Revolutionary, Tin O´Reilly ritstýrði, Sebastopol: O´Reilly & Associates, 1999, 
bls. 24. 
89 Sama heimild, bls. 21. 
90 Anderson, Makers: The New Industrial Revolution, bls. 19. 
91 Heller og Vienne, Citizen Designer: Perspectives on Design Responsibility, bls.164. 
92 Anderson, Makers: The New Industrial Revolution, bls. 108. 
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sem hjálpa til við þróun, báðir aðilar hagnast af skiptunum. Hönnuðurinn fær fría 

hjálp með ákveðið verkefni og þeir sem hjálpa sjá eitthvað í verkefninu sem þeir telja 

að nýtist sér og leggja þar af leiðandi hönd á plóg við gerð þess. Það hefur sýnt sig að 

ein helsta ástæðan fyrir velgengni frjálsu hreyfingarinnar er að allir þátttakendur eru 

sjálf valdir. Þegar einstaklingur tekur þátt af eigin frumkvæði aukast afköst og 

framlagið er líklegt til að vera gagnlegt.93 

Mikilvægum áfanga fyrir uppgang frjálsrar-hönnunar hreyfingarinnar var náð 

árið 2007 þegar Adrian Bowyer kynnti RepRap til sögunnar, fyrsta handhæga frjálsa 

þrívíddarprentarann.94 Prentarinn er gæddur þeim eiginleika að geta endurskapað 

sjálfan sig, líkt því hvernig frumur skipta sér getur prentarinn búið til annan eins 

prentara; sem útilokar að hægt sé að græða á framleiðslu á honum.95 Frjáls-hönnun 

byggir að miklu leiti á hraðri frumgerðartækni (e. rapid prototyping), þar með talinn 

RepRap. Sífellt bætist í flóru slíkra framleiðsluaðferða vegna opins eðlis frjálsrar-

hönnunar, laserskurðavélar og þrívíddarfræsarar eru dæmi um framleiðsluaðferðir sem 

eru orðnar aðgengilegar almenningi.96 Frjáls-hönnun hefur margt að bera til að 

umbreyta framleiðsluháttum eins og við þekkjum þá. 

 

Öreignarnir geta því aðeins náð framleiðsluöflunum á vald sitt, að þeir afnemi þá 

aflaháttu atvinnu sinnar, er þeir hafa búið við til þessa, … Öreignarnir hafa ekkert að 

tryggja af því, sem þeirra er, en þeir verða að rífa niður öll einkaréttindi og 

einkatryggingar, sem til þessa hafa verið uppi.97 

 

Þessi draumur Marx og Engels hefur aldrei verið nær veruleika. 

Framleiðslukerfum hefur verið umbreytt á marga vegu á seinustu öld, en þrátt fyrir 

allar breytingar hefur framleiðsla ekki verið opnuð almenningi. Nú er raunverulegur 

möguleiki á að það geti breyst þegar hönnun getur verið sett á stafrænt form og deilt 

með hverjum sem er.98 Stórfyrirtæki eru enn ráðandi á markaðnum en fyrir tilstilli 

open source hafa hönnuðir og almenningur nú nánast jöfn tækifæri til að taka þátt í 

                                                
93 Raymond, The Cathedral & the Bazaar: Musings on Linux and Open Source By An 
Accidental Revolutionary, bls. 58. 
94 Anderson, Makers: The New Industrial Revolution, bls. 20. 
95 (Adrian Bowyer, „The Background to the Bath Replicating Rapid Prototyper Project,“ 
Wealth Without Money sótt 16. október 2015 af  http://reprap.org/wiki/BackgroundPage. 
96 Anderson, Makers: The New Industrial Revolution, bls. 14. 
97 Marx og Engels, Karl Marx, Frederick Engels: Collected Works, Volume 6, bls. 191. 
98 Anderson, Makers: The New Industrial Revolution, bls. 17. 
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framleiðslu á vörum. Hlutir sem geta jafnvel breytt markaðnum á litlum eða stórum 

skala og orðið leiðarljós fyrir stærri framleiðendur að fylgja.99 

Það bráðvantar öðruvísi vörur til að ávarpa samfélagslegar þarfir sem stórir 

framleiðendur mæta ekki, efst á lista eru vörur sem kalla eftir breytingum hvað varðar 

sjálfbærni.100 Án þess að gera lítið úr samfélagslegri ábyrgð stórfyrirtækja, þá eru ekki 

horfur á að þau taki frumkvæði að þeim breytingum sem þörf er á. „Ég vil ekki 

krefjast siðferðis- eða samfélagslega ábyrgra yfirburða hönnuða… en, reyndar, er 

betri möguleiki fyrir lítið fyrirtæki að breyta á samfélagslega ábyrgan hátt.“101 Vegna 

samvinnu eðlis frjálsrar-hönnunar hefur það reynst góður vettvangur fyrir 

samfélagstengd verkefni. Verkefni á borð við The Global Village Contruction Set 

sýna styrk hennar sem hönnunarstefnu, leið til að umbreyta félagslegum 

raunveruleika, með inngripi á sviðum þar sem stórfyrirtæki hafa ekki sinnt eftirspurn.  

The Global Village Contruction Set er kerfi af vélum sem hannaðar voru með það að 

sjónarmiði að geta framleitt eftirmyndir af sjálfum sér, að því leiti svipar kerfið til 

RepRap þrívíddar prentaranns, en skalinn er talsvert stærri. Fyrir verkefninu stendur 

Open Source Ecology, stofnað af Marcin Jakubowski. Í gildisyfirlýsingu samtakanna 

segir: „Helstu gildi okkar snúast um opna samvinnu – sem felur í sér varnarleysi þess 

að deila verki í vinnslu, án sjálfsmeðvitundar, valda baráttu, og óöryggis. Helstu gildi 

okkar eru skilvirkni, auk siðferðis og dómgreindar til að skilja hverju við eigum að 

vera skilvirk í.“102 Markmið verkefnisins er að hanna fimmtíu mikilvægustu vélar 

nauðsynlegar fyrir nútíma samfélag; traktor, vindtúrbínu, lóðsuðutæki, bakaraofn, bíl, 

steypuhrærivél, nærri allt sem þarf til að koma sjálfbæru samfélagi á fót og viðhalda 

sjálfbærum lifnaðarháttum.103 Nú þegar hefur hönnun á átta af fimmtíu vélum verið 

                                                
99 Heller og Vienne, Citizen Designer: Perspectives on Design Responsibility, bls.161. 
100 Heller og Vienne, Citizen Designer: Perspectives on Design Responsibility, bls.164. 
101 Sama heimild, bls. 161. Þýðing höfundar á: “I don´t want to claim any moral or socially 
responsible high ground for designers… but, in fact, there is a better chance for a small 
company to innovate in a socially responsible ways. 
102 „The mission of Open Source Ecology (OSE) is to create the open source economy,“ Open 
Source Ecology, sótt 16. október af http://opensourceecology.org/about-overview/. Þýðing 
höfundar á: „Our core values revolve around open collaboration – which implies the 
vulnerability to share work in progress, without ego, power struggle, and insecurity. Our core 
values are efficiency, and the ethics and wisdom to understand what we should be efficient 
about.“ 
103 „Machines: Global Village Construction Set,“ Open Source Ecology, sótt 16. október af 
http://opensourceecology.org/gvcs/.  
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lokið og eru þær opnar almenningi til að nota, breyta og bæta.104 Eftir því sem Open 

Source Ecology miðar að klára allar fimmtíu vélarnar, með hjálp allra þeirra sem 

koma að uppbyggingunni, kemst verkefnið nær lokamarkmiði sínu: að skapa 

grundvöll fyrir annars konar hagkerfi.105  

Frjáls-hönnun hefur hrundið af stað tímabæru samtali: hvaða aðrir möguleikar 

eru til staðar? Stefnan hefur gengið lengra og jafnvel gefið svör í verki. Ein mesta 

breytingin sem stefnan hefur valdið hingað til er ekki hvernig hlutir eru búnir til, 

heldur hver það er sem gerir það.106 Framleiðsluaðferð (e. mode of production) er 

undirstaða kapítalisma en vegna sérþekkingar og kostnaðar hafa stórfyrirtæki nær haft 

einokun á framleiðslu.  

Frjáls-hönnun grefur undan stoðum kapítalisma með því að taka völd frá 

miðstýrðu framleiðsluvaldi107 og breyta því í opinn vettvang þar sem framleiðsluvald 

er í auknu mæli í höndum almennings.108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
104 „Towards 50 GVCS Tools by 2013,“ Open Source Ecology, sótt 16. október af 
http://opensourceecology.org/towards-50-gvcs-tools-by-2013/. 
105 „Machines: Global Village Construction Set.“ 
106 Anderson, Makers: The New Industrial Revolution, bls. 18. 
107 Sama heimild, bls. 17. 
108 „The mission of Open Source Ecology (OSE) is to create the open source economy.“ 
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Lokaorð 

 
Karl Marx útkýrir alla þætti söluvörunnar mjög ítarlega. Í fyrstu er undarlegt hvað 

hann fer í saumana á einföldum hlutum eins og vinnuafli, virði og fagurfræði söluvöru 

en það kemur í ljós að viðfangsefnið er langt því frá að vera einfalt. Kapítalismi hefur 

„normalíserað“ flókna þætti söluvörunnar upp að því marki að almenningur tekur 

þeim sem gefnum; og hefur kapítalismi því náð tökum á hugsunarhætti.  

Söluvaran er vel til þess fallin að útskýra bæði kapítalisma og hönnun. 

Söluvaran er lifibrauð kapítalisma; án tilvistar hennar væri engin kapítalísk 

framleiðsla eða söfnun auðmagns. Hún er í senn virki og Akkílesar hæll kapítalisma. 

Söluvaran er helsta birtingarmynd bæði kapítalisma og hönnunar. Hönnun í 

kapítalískri framleiðslu lítur lögmálum kapítalisma og hefur það sýnt sig að hugsjónir 

æðri neyslu fá ekki að njóta sín. Því þykir mér ljóst að hönnun verði að hafa burði til 

að snúa sér frá kapítalískri framleiðslu – sem hefur hamlað framfarir greinarinnar of 

lengi – til að mikilvægar breytingar geti átt sér stað. Það reynist erfitt að leysa 

vandamál morgundagsins með verkfærum gærdagsins en jákvæðar blikur eru á lofti 

hjá hönnuðum samtímans. Þeir hafa í auknum mæli snúið sér frá kapítalískum 

framleiðsluháttum og miðlað hugsjónum sínum um annarskonar lifnaðarhætti með 

hönnun. Slíkar tilraunir vekja athygli ef þær ögra viðteknum gildum í samfélagi og 

gætu reynst mikilvægar til að knýja fram breytingar. 
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