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Útdráttur 

Í sífellt meiri mæli eru hönnuðir fengnir í margvísleg verkefni innan fyrirtækja og stofnana 

með ákveðna hugmyndafræði í farteskinu. Sú hugmyndafræði á rætur sínar að rekja í 

hönnun og skoðar viðfangsefni á annan hátt en hefur verið gert áður. Þar sem ákallið á 

sjálfbærni eykst stöðugt veltir höfundur fyrir sér hvort hægt sé að nota þá hugmyndafræði 

hérlendis, þar sem mælingar sýna að Ísland skilur eftir sig eitt stærsta vistspor í heimi. 

Vistspor er aðferð til að mæla ágang mannsins á jörðina, neyslu hans og úrgang. Því meiri 

neysla og úrgangur, því stærra vistspor. Því er mikilvægt að skoða hvað hægt sé að gera 

betur og hvaða breytingar þyrftu að eiga sér stað. Höfundur veltir fyrir sér hvort hægt væri 

að taka það skref innan landbúnaðar á Íslandi en hann hefur lengi staðið óbreyttur. Ræktun 

innanlands er mikilvæg upp á fæðuöryggi og jafnframt til að minnka innflutning af 

matvælum til landsins en innflutningur hefur í för með sér gífurlega stórt vistspor. Á 

Íslandi er grænmeti flutt inn í miklu magni en með þekkingu íslenskra grænmetisbænda 

ætti auðveldlega að vera hægt að rækta það hérlendis.  

Til að svara spurningunni hvort hægt sé að minnka vistsporið á Íslandi með 

hugmyndafræði hönnunar í landbúnaði með áherslu á grænmetisræktun, er 

hugmyndafræðin skoðuð, bæði design thinking en einnig hugmyndafræði Cradle to 

Cradle. Þar á eftir er farið yfir nokkur verkefni sem tengjast ræktun og staðbundnum 

hráefnum og skoðað er hvernig þau tileinka sér design thinking og hugmyndafræði Cradle 

to Cradle. Með hönnuði í fararbroddi innan veggja fyrirtækja, stofnana og verkefna er 

hægt að nýta hugmyndafræði hönnunar á margvíslegum sviðum, meðal annars í 

landbúnaði, með það að markmiði að minnka vistspor Íslands. 
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Inngangur  

Hnattræn hlýnun, súrnun sjávar og útrýming dýra eru aðeins fáein af mörgum vandamálum 

sem fræði- og vísindamenn keppast við að finna lausnir á. Þó vandamálin séu alþjóðleg og 

snerti alla jarðarbúa finna vestræn ríki varla fyrir þeim þar sem þau hafa haft takmörkuð 

sýnileg áhrif á daglegt líf Vesturlandabúa, að minnsta kosti enn sem komið er. Það vill því 

miður stundum vera svo að vandamálin snerta þá minnst sem skapa þau.  

Fyrrnefnd vandamál kalla á aukna sjálfbærni alls staðar um heiminn. Vegna 

ákallsins á sjálfbæra þróun, sem eykst í sífellu, hefur verið fundin upp aðferð til að mæla 

sjálfbærni. Nefnist sú aðferð vistspor en með því er ágangur mannsins á jörðina skoðaður 

með því að horfa til neyslu okkar og úrgangs. Því meiri sem neyslan og úrgangurinn er því 

stærra er vistsporið sem maðurinn skilur eftir sig á vistkerfi jarðar. Vistspor Íslands er með 

þeim stærstu í heiminum. Til þess að setja það í samhengi við umheiminn þyrftu jarðarbúar 

6 jarðir ef allir höguðu sér líkt og Íslendingar. Eitt af úrræðum vandamálsins er að taka 

skref í átt að sjálfbærni.1 

Það eru ekki eingöngu vísindamenn sem keppast við að finna lausnir á hinum stóru 

vandamálum heimsins. Hönnuðir eru í sífellt meiri mæli fengnir inn í margvísleg verkefni, 

fyrirtæki og stofnanir með nýja hugmyndafræði, ekki síst í því skyni að auka sjálfbærni. 

Hugmyndafræðin á rætur sínar í hönnun og er hægt að nýta hana á margvíslegum sviðum, 

meðal annars í landbúnaði. 

Þótt talsvert sé ræktað af grænmeti hér á landi er jafnframt heilmikið um 

innflutning á grænmeti til landsins. Hluti af vistspori Íslands skrifast á þann innflutning. 

Með þekkingu íslenskra grænmetisbænda ætti auðveldlega að vera hægt að rækta meira 

grænmeti hérlendis og þar með draga úr innflutningi – og hugsanlega gæti aðkoma 

hönnuða að slíkum verkefnum greitt götuna enn frekar. 

Þessi ritgerð fjallar um Ísland og sjálfbærni og er sérstök áhersla lögð á 

grænmetisræktun hérlendis. Skoðuð verður hugmyndafræði hönnunar (e. design thinking) 

sem og hugmyndafræði Cradle to Cradle og hvernig hún getur nýst í samfélagi 
                                                
1 Viðtal 2. Sigurður Eyberg Jóhannesson. 2016. Viðtal höfundar við Sigurð Eyberg Jóhannesson, umhverfis- 

og auðlindafræðing, um vistspor Íslands, tekið 8. október.  
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landbúnaðar. Skoðuð verða sjálfbær samfélög, bæði raunveruleg og hugmyndafræðileg og 

ýmis verkefni verða tekin fyrir þar sem hönnuðir leita leiða til að skapa afurðir úr innlendu 

hráefni og minnka þannig innflutning annarra vara. Rýnt verður í mikilvægi þess að 

neytendur þurfi umfram allt að vera meðvitaðir um neyslu sína og sóun. Um leið er leitast 

við að svara spurningunni hvort hægt væri að nýta hugmyndafræði hönnunar í ræktun 

grænmetis á Íslandi með það að markmiði að minnka vistspor landsins.  
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1. Ísland og sjálfbærni 

1.1 Hvað er sjálfbærni og hvernig er hún mæld? 
„Við fengum jörðina ekki í arf frá foreldrum okkar, við fengum hana að láni frá börnum 

okkar.“ Segja má að þessi tilvitnun fangi kjarna eins stærsta vanda 21. aldarinnar, ágangs 

mannkyns á jörðina. Þótt uppruni orðatiltækisins sé óljós er það gjarnan kennt við 

aðgerðarsinnann Wendell Berry þar sem það birtist í bók hans frá byrjun 8. áratugarins.2 

Það var hins vegar ekki fyrr en tuttugu árum síðar að setningin var sett í samhengi við 

hugtakið sjálfbær þróun. Hugtakið kom fyrst fram á sjónarsviðið í Brundtland-skýrslu 

Sameinuðu þjóðanna um umhverfi og þróun árið 1987 en tilgangur skýrslunnar var að 

vekja athygli á mikilvægi umhverfisverndar, alþjóðlegrar samvinnu og stuðla að 

nauðsynlegri vitundarvakningu.3 Þar er sjálfbær þróun skilgreind sem „mannleg starfsemi 

sem fullnægir þörfum samtímans án þess að draga úr möguleikum framtíðarkynslóða til að 

fullnægja sínum þörfum.“4 

Sjálfbær þróun hefur ekki að geyma neinar töfralausnir á hinu stóra 

umhverfisvandamáli, heldur er hún vísir sem þjóðir heimsins hafa komið sér saman um að 

hafa að leiðarljósi í tilraun til að leysa vandamálið. Orðið sjálfbærni hefur svipaða þýðingu 

og sjálfbær þróun en er oftar notað þegar sjónarhornið er þrengra en þróun mála á jörðinni 

allri, til dæmis þegar hugtakið er notað innan veggja fyrirtækja eða jafnvel í 

einstaklingsverkefnum.5 Á síðastliðnum árum hefur hugtakið náð slíkri fótfestu að það er 

jafnan áberandi í opinberri umræðu líkt og á Alþingi sem og í stefnuyfirlýsingum 

stjórnmálaflokka á sviði umhverfismála. 

En hvernig vitum við hvort eitthvað sé sjálfbært? Er sjálfbærni mælanleg? Eftir því 

sem krafan til sjálfbærrar hugsunar hefur aukist þá hefur mikilvægi þess að geta mælt 

sjálfbærni aukist um leið. Því hafa vísindamenn kappkostað að mæla hana sem getur þó 
                                                
2 Wendell Berry, The Unforeseen Wilderness: An Essay on Kentucky’s Red River Gorge, Kentucky: The 

University Press of Kentucky, 1971, bls. 26. 
3 Our common future, World Commission on Environment and Development, Oxford: Oxford University 

Press, 1987. bls. 27. 
4 Our common future, World Commission on Environment and Development, bls. 16.  
5 „Skilgreining sjálfbærrar þróunar,“ Sjálfbærni.is, sótt þann 21. September 2016 á 

http://www.sjalfbaerni.is/sjalfbaerni/skilgreining/. 
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reynst þrautin þyngri. Með tilliti til ástands umhverfis-, félags- auk efnahagslegra þátta 

hefur mönnum tekist að búa til eins konar aðferð til að mæla sjálfbærni. Aðferðin er kölluð 

vistspor (e. ecological footprint) og er mælikvarði á ágang mannsins á auðlindir jarðar,6 en 

hægt er að mæla vistspor mannkyns í heild, einstaklings og alls þar á milli. Til þess að fá 

eins réttar og samrýmanlegar niðurstöður og hægt er byggir vistsporið á nokkrum 

skilgreindum breytum. Einna helst mælir aðferðin úrgang og neyslu mannkyns, landsvæði 

sem þarf til að standa undir þeim og gefur hverri landgerð vægi í samræmi við framleiðni 

þess. Vistsporið ber saman ágang mannkyns á jörðina við líffræðilega getu hennar og 

athugar hvort jarðarbúar gangi á auðlindirnar umfram framleiðslu þeirra. Við mælingu á 

neyslu þjóðar þarf að skoða neyslu á frumframleiðslu (t.d. veiðum) ásamt neyslu innfluttra 

vara, að viðbættum breytingum á birgðum og frádregnum útflutningi.7 Í grófum dráttum 

má því segja að því meiri sem neyslan er, því stærra er vistsporið. 

Við mælingar á vistspori Íslendinga sem gerðar voru árið 2010 kom í ljós að við 

erum ein neyslufrekasta þjóð jarðar. Að vísu höfum við sérstæðu hvað varðar orkumál og 

sjávarútveg, en þrátt fyrir að það sé undanskilið erum við samt með eitt stærsta vistspor í 

heimi. Til þess að setja það í samhengi við vistspor annarra jarðarbúa þyrftum við 6 jarðir 

til að standa undir neyslunni, ef allir myndu lifa eins og Íslendingar.8 Það heimsmet er 

augljóslega ekkert til að státa sig af og því er mikilvægt fyrir íslenska þjóð að grípa til 

aðgerða sem fyrst. Eitt úrræðið gæti falist í skrefi í átt að sjálfbærni, sem gæti til dæmis 

verið tekið innan landbúnaðargeirans. 

 

1.2 Sjálfbærni og landbúnaður 

Íslendingar hafa frá örófi alda reitt sig mikið á sjávarútveg. Fiskmeti og fiskafurðir eru 

okkar helstu útflutningsvörur og það sem tryggir fæðuöryggi landsins. Þó erfitt sé að 

ímynda sér að eitthvað gæti stofnað því í hættu, er hins vegar aldrei hægt að sjá fyrir um 

hvað framtíðin ber í skauti sér. Ísland er eyja og atburðir á borð við heimsstyrjöld, 

                                                
6 Hafdís Ragnarsdóttir og Margrét Júlía Rafnsdóttir, „Náttúra Íslands - unglingastig,“  Námsgagnastofnun, 

2013, sótt þann 20. september 2016 á http://vefir.nams.is/dagsins/nattura_islands/natturaisl_3.pdf. 
7 Sigurður Eyberg Jóhannesson, Vistspor Íslands, óbirt ritgerð til meistaragráðu í umhverfis- og 

auðlindafræði, Reykjavík: Háskóli Íslands, 2010, bls. 17. 
8 Sigurður Eyberg Jóhannesson, Vistspor Íslands, bls. 53. 
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nátturuhamfarir, olíukreppu eða jafnvel viðskiptaþvinganir gætu haft alvarleg áhrif á útveg 

og innflutning og þar með ógnað fæðuöryggi lands og þjóðar. 

Það má því ætla að fæðuöryggi Íslendinga væri best tryggt með því að efla innviði og 

framleiða næg matvæli innanlands til að geta fætt þjóðina og þannig stuðlað að því sem er 

kallað lókalismi (e. localism). Lókalismi er hugtak sem nær yfir það að neyta staðbundinna 

vara, hvort sem það er matur, klæði eða annað. Lókalismi er bundinn árstíðum og svæðum 

og hefur áhrif á hvað við borðum og hvenær. Hann ýtir undir sjálfbærni samfélaga og 

hugsunin að baki því hefur aldrei verið jafn mikilvæg og nú. Að sögn Ólafs R. 

Dýrmundssonar, fyrrum ráðunauts um lífrænan búskap og landnýtingu hjá 

Bændasamtökum Íslands, fær staðbundin framleiðsla matvæla nú aukið vægi. Að framleiða 

fæðu hér á landi minnkar innflutning erlendra matarafurða og eykur um leið fæðuöryggi 

samfélagsþegna.9 

 

1.3 Innflutningur grænmetis 

Hér á landi eru ákveðnir hvatar til innflutnings á grænmeti. Stórmarkaðir flytja oftast inn 

grænmeti sjálfir en það er hagstæðara fyrir verslanir og jafnframt ódýrara fyrir neytendur 

og gefur þeim fjölbreyttara val. 

Þó að allur þessi innflutningur auki úrval og hafi jákvæð áhrif á veski neytenda þá 

fylgir honum annars konar kostnaður. Ferskvörur, líkt og grænmeti og fiskur, eru fluttar út 

um allan heim með flugi sem hefur í för með sér gífurlega stórt vistspor.10 Til þess að setja 

áhrifin í samhengi veldur flugvél meiri loftmengun og gróðurhúsaáhrifum en fraktskip fyrir 

sama magn af farmi.11 Rúmlega 17.000 tonn af kartöflum og grænmeti voru flutt inn til 

Íslands árið 2015.12 Sú tala er ögn hærri en innlend framleiðsla á grænmeti, en sama ár 

voru rúmlega 15.000 tonn framleidd af grænmeti hér á landi.13 

                                                
9 Guðni Einarsson, „Sjálfbær landbúnaður er framtíðarlausn,“ Morgunblaðið, 8. september 2009, sótt þann 

10. september 2016 á http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1299300/.  
10 Viðtal 2.  
11 Albert S. Sigurðsson og Sigurður B. Finnsson. „Hvort mengar umhverfið meira: Að sigla á fraktskipi eða 

fljúga flugvél yfir Atlantshafið?“ Vísindavefurinn, 12. júní 2006, sótt 8. nóvember 2016 á 

http://visindavefur.is/svar.php?id=6008. 
12 „Innflutningur eftir vöruflokkkum SITC Rev. 4, 1999-2015,“ Hagstofa Íslands, sótt þann 25. september 

2016 á http://px.hagstofa.is/pxis/sq/c7478cb3-951f-4441-b4b7-62c1ce345a35 . 
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Í ljósi mikils innflutnings á ódýru grænmeti geta íslenskir bændur oft og tíðum átt í 

erfiðleikum með að standast samkeppnina en slíkt getur haft letjandi áhrif á bændur. Bjarni 

Jónsson, fyrrum framkvæmdastjóri Samtaka garðyrkjubænda, hefur gert útreikninga á 

verðmæti innflutts grænmetis en hann telur það metið upp á rúma tvo milljarða króna. Með 

tiltölulega einföldum hætti ætti að vera hægt að framleiða sama magn hérlendis. Hann segir 

íslenska bændur hafa bæði þekkingu og alla burði til þess.14  

 

                                                                                                                                              
 
13 „Uppskera grænmetis, korns, garðávaxta og heyfengur frá 1977,“ Hagstofa Íslands, sótt þann 25. 

september 2016 á http://px.hagstofa.is/pxis/sq/bb5ea40f-54c0-48f8-bc4b-73ac096d531e. 
14 Svavar Hávarðsson, „Flytjum inn milljarða virði af grænmeti sem rækta mætti hér“, Vísir, 28. janúar 2015, 

sótt þann 25. september 2016 á http://www.visir.is/flytjum-inn-milljarda-virdi-af-graenmeti-sem-raekta-

maetti-her/article/2015701289959. 
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2. Grænmetisræktun 

2.1 Grænmetisræktun á Íslandi 

Að stórum hluta mannkynssögunnar voru samfélög manna svokölluð samfélög veiðimanna 

og safnara, eða í meira en tvær milljónir ára. Matarhættir þeirra hafa verið mismunandi 

eftir svæðum en til að afla sér matar veiddu þau staðbundin dýr, söfnuðu saman ávöxtum 

og grænmeti og tíndu jurtaafurðir. Um leið og matarbirgðirnar minnkuðu og aðstæður fóru 

að versna þurfti fólk að færa sig um set á ný. Fólk þurfti eflaust að ferðast í fámennum 

hópum, til að ganga ekki of hratt á matarforða hvers svæðis. Það var ekki fyrr en um lok 

miðsteinaldar, eða fyrir u.þ.b. 11.000 árum, að landbúnaður hófst og menn fóru að halda 

búfé, byggja hús og breyta landinu til ræktunar.15 Í grunninn hefur landbúnaður lítið breyst 

í gegnum tíðina en í dag stundar fólk samskonar búskap á norðurhjara veraldar, nánar 

tiltekið á Íslandi.  

 Grænmetisframleiðsla hér á landi skiptist í svokallaða ylrækt og útirækt.16 Ylrækt 

er það grænmeti sem ræktað er í gróðurhúsum en útirækt er það grænmeti sem ræktað er 

utandyra. Megnið af íslensku grænmeti er ylræktað og gefur slík ræktun af sér fjölbreyttara 

úrval heldur en útirækt. Aðferðin á sér langa sögu hérlendis en menn byrjuðu að nýta 

jarðhitann í kringum 1760 og ræktuðu í svokölluðum laugargörðum, þar sem jarðvegur var 

volgur vegna hvera og lauga. Á árunum 1923 til 1931 voru fyrstu gróðurhúsin byggð í 

Mosfellssveit, Ölfusi og Hveragerði en í því síðastnefnda myndaðist fyrsta 

garðyrkjuþorpið. Síðan þá hefur ylrækt aukist mikið að umfangi og fjölbreytileika jafnt og 

þétt. Gróðurhúsahverfi hafa myndast þar sem völ er á nægu heitu vatni og aðstæður henta 

vel og hagkvæmt er að koma framleiðslunni á markað.17 

                                                
15 „Hunting and gathering culture,“ Encyclopædia Britannica, 8. apríl 2016, sótt þann 25. nóvember 2016 á  

https://www.britannica.com/topic/hunting-and-gathering-culture. 
16Samkeppnisráð, Yfirtaka Sölufélags garðyrkjumanna svf. og tengdra félaga á Ágæti hf., 22. mars 2001, sótt 

þann 24. September 2016 á http://www.samkeppni.is/media/samkeppnisrad/akvardanir/2001/akv1101.pdf, 
bls. 6.  
17Jónas Jónsson, „Landbúnaður á Íslandi,“ Bændasamtök Íslands, sótt á http://www.landbunadur.is/ 

landbunadur/wgsamvef.nsf/0/fbdc911b0ee259d500256cbb005789b4?OpenDocument. 
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 Helstu tegundir ylræktaðs grænmetis hér á landi eru tómatar, paprikur, gúrkur og 

spínat en í útirækt ber helst að nefna gulrætur, gulrófur, kínakál, hvítkál og blómkál.18 

Samkvæmt Sölufélagi garðyrkjumanna eru tæplega 30 tegundir af grænmeti ræktaðar hér á 

landi.19 Eins og áður sagði voru rúmlega 15.000 tonn af grænmeti framleidd árið 2015.20 

Hins vegar hefur mikið umtal skapast vegna matarsóunar síðustu árin en nokkrum tonnum 

af heillegu grænmeti, jafnvel innpökkuðu, er hent árlega.21  

 

Mynd 1 Grænmetið sem ræktað er á Íslandi er blaðlaukur, blómkál, grand salat, grand þrenna, 
gulrætur, gúrka, hnúðkál, hvítkál, Íslandssalat, íssalat, jarðarber, kartöflur, kínakál, 
kirsuberjatómatar, klettasalat, kokteiltómatar, konfekttómatar, paprika, plómutómatar, rauðkál, 
rófur, sellerí, spínat, spergilkál, steinselja, sveppir, tómatar og vorlaukur.2223 Á þessari mynd hefur 
öllu verið skeytt saman af höfundi í „hið íslenska grænmeti“. 

 

 Þegar talað er um matarsóun er átt við mat sem er hent sem hefði annars getað verið 

nýttur. Matarsóun er eyðsla á vinnu, tíma, orku og peningum. Það vekur óhug að hugsa til 
                                                
18Samkeppnisráð, Yfirtaka Sölufélags garðyrkjumanna svf. og tengdra félaga á Ágæti hf.  
19Anna Lára Sigurðardóttir, Guðjón Þorkelsson, Gunnþórunn Einarsdóttir, Kolbrún Sveinsdóttir, Sandra Rún 

Jóhannesdóttir, Valgerður Lilja Jónsdóttir og Vigfús Ásbjörnsson, „Efling grænmetisræktar á Íslandi,“ Matís, 

maí 2012. Sótt þann 10. september á http://www.matis.is/media/matis/utgafa/16-12-Lokaskyrsla-Efling-

graenmetisraektar-a-Islandi.pdf, bls. 1.  
20„Uppskera grænmetis, korns, garðávaxta og heyfengur frá 1977,“ Hagstofa Íslands. 
21 Þóra Tómasdóttir, „Hræðileg sóun á íslensku grænmeti“, Fréttatíminn, 8. júlí 2016, sótt þann 10. 

september 2016 á http://www.frettatiminn.is/matarsoun/.  
22Anna Lára Sigurðardóttir, Efling grænmetisræktar á Íslandi, bls. 1. 
23 Athugið að í þessari ritgerð verða sveppir og kartöflur flokkuð sem grænmeti til einföldunar. 
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þess að matarsóun sé nánast orðin fólki eðlileg, vegna þess hve algengt það er að heimili 

og fyrirtæki hendi mat. En hvað veldur? Grænmetisbændur leggja inn uppskeru sína til 

Sölufélags garðyrkjumanna, sem gegnir því hlutverki að koma vörunni til neytenda á sem 

bestan og ódýrastan hátt. 90% af heildsöluverði vörunnar skilar sér svo til framleiðanda.24 

Ein af rótum vandans er m.a. sú að grænmetisbændur fá styrk sem er framleiðslutengdur. 

Það þýðir að það borgar sig fyrir bóndann að framleiða sem mest, en ekki virðist skipta 

máli hvort varan skili sér til neytanda eða ekki.25 Sóunin á sér þó ekki einungis stað í 

verslunum, mötuneytum, veitingastöðum og neytendum heldur einnig hjá bændum; á 

akrinum og strax eftir uppskeru.  

 Viðfangsefnið hefur hingað til verið lítið skoðað, en nú eru að opnast dyr. Nýlega 

hafa hönnuðir verið fengnir inn í margvísleg verkefni, fyrirtæki og ýmsar stofnanir með 

ákveðna hugmyndafræði sem á rætur sínar í hönnun.  

                                                
24 „Sölufélag garðyrkjumanna ehf,“ Íslenskt grænmeti, sótt þann 12. september 2016 á 

http://islenskt.is/fyrirtaekid/. 
25 Þóra Tómasdóttir, „Hræðileg sóun á íslensku grænmeti.“ 
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3. Hönnun og hugmyndafræði 

3.1 Hugmyndafræði hönnunar 

Í bæði hönnunar- og viðskiptaheiminum eru uppi hugmyndir um það að hugmyndafræði 

hönnunar eigi heima mun víðar en einungis á sviði hönnunar, sem hún hefur að miklu leyti 

gert hingað til. Þörfin hjá fyrirtækjum og almenningsþjónustu fyrir að samtvinna 

samfélagslega og umhverfislega þætti verður sífellt meiri og mikilvægari þegar litið er á 

hin stóru vandamál heimsins, eins og loftlagsbreytingar. Hugtakið design thinking26 (ísl. 

hugmyndafræði hönnunar) kom fyrst fram á sjónarsviðið á miðjum 7. áratug 20. aldar í bók 

Bruce Archer, Systematic Method for Designers. Archer var prófessor í 

hönnunarrannsóknum í Royal College of Art og talaði gegn því að hönnun krefðist 

einungis iðnmenntunar eða kunnáttu á sviði handverka. Samkvæmt honum átti hönnun 

einnig að vera sjálfstætt fræðasvið byggt á þekkingu (e. knowlegde-based discipline in its 

own right), með nákvæma aðferðafræði og rannsóknarvinnu að vopni í ferli hönnunar.27 

Hugtakið hefur að einhverju leyti þróast síðan þá og nýlega gerði Grant Young, 

samfélagsfrumkvöðull, grein fyrir hugtakinu í samhengi við sjálfbærni.28 

Design thinking byggir aðallega á 5 þáttum: 

a) Mannlegi þátturinn (e. human-centred): Design thinking setur hagsmuni fólks í 

forgrunn í hönnunarferlinu, í stað þess að tækla áskoranir hönnunar frá tæknilegum 

þáttum. Nálgunin styður hönnuði í að einblína á neytendur og þróa vöruna í 

samræmi við þá. 

b) Rannsóknarvinna og ferli (e. research-based): Eigindleg og þjóðfræðileg 

rannsókn er notuð til að svara áskorunum hönnunar. Að setja fólk í forgrunn 

hönnunarferlis krefst mikillar rannsóknarvinnu á notendum, hegðun þeirra og 

kröfum. Því er rannsóknarvinna og heimildaöflun mikilvægur þáttur í ferlinu. 

                                                
26 Athugið að enska heitið verður hér eftir notað í þessari ritgerð. 
27 Bruce Archer, Systematic Method for Designers, London: Design Council, 1965, bls. 27. 
28 Grant Young, Design thinking and sustainability, 2010. Sótt þann 19. September 2016 á http://zum.io/wp-

content/uploads/2010/06/Design-thinking-and-sustainability.pdf, bls. 5. 
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c) Að skoða hlutina í víðara samhengi (e. broader contextual view): Í design 

thinking er hönnunarspurningin þanin út til að skoða hver hin raunverulega áskorun 

er hverju sinni. Að skilja hlutina í víðara samhengi gefur hönnun meiri dýpt og er 

lykilhlutur í framkvæmd nýsköpunar. Sem dæmi er hægt að skoða hlutina frá 

líkamlegri, vitsmunalegri, félagslegri, menningarlegri og tilfinningalegri hlið. 

d) Þverfaglegt samstarf (e. collaborative and multi-disciplinary): Rannsóknin, sem 

oft er sett fram á skemmtilegan hátt, nálgast lausn vandamálsins og inniheldur 

aðferðir sem eru sérstaklega hannaðar til að hvetja fjölbreyttari fylkingar, svo sem 

þverfagleg hönnunarteymi, til þátttöku. Þverfaglegt samstarf er lykilatriði í 

árangursríkri hönnun þar sem nauðsynlegt er að fá fólk með mismunandi bakgrunn 

til að nálgast verkefnin frá mismunandi hliðum og sjá verkefnið með öðrum augum. 

e) Endurtekningar og frumgerðir (e. Iterative delivery and prototyping): Við 

notkun endurtekninga í verkefnastjórnun er auðveldara að meta og þróa hugmyndir 

og hönnun fyrir framtíðina. Hefðbundin verkefnastjórnun fylgir hagnýtu línulegu 

munstri og setur hönnun í byrjun ferlis þar sem kröfur og tilgreiningar eru settar í 

næstu ferli þegar hönnun hættir að skipta sköpum. Í stað leggur design thinking 

áherslu á ólínulegt og endurtekið ferli, þar sem verkefnum eru skipt niður í minni 

einingar, þar sem hlutar samsettrar heildar eru frumgerðir (e. prototyped), prófaðir 

og lagfærðir um tíma. 

Design thinking er kerfisbundin en ekki samkvæmt formúlu, en það þýðir að hönnuðir 

blanda saman aðferðum og ólíkri tækni eftir því sem hentar verkefnum hverju sinni.29 

Hægt er að nota hugtakið í víðum skilningi, en bæði er það oft notað sem tilvísun fyrir 

tilteknar aðferðir hönnunar en einnig í víðtækari meginreglum sem felast í slíkum 

aðferðum.30 

3.2 Hugmyndafræði Cradle to Cradle 

Árið 2002 gáfu efnafræðingurinn Micheal Braungart og arkitektinn William McDonough 

út bókina Cradle to Cradle sem segja má að hafi valdið straumhvörfum í umræðu um 

hönnun og mikilvægi hennar. Í bókinni kynntu Braungart og McDonough hugmyndafræði 

sína sem þeir kalla cradle to cradle, sem þýða mætti á íslensku „vöggu til vöggu“, en 

                                                
29 Grant Young, Design thinking and sustainability, bls. 9. 
30 Grant Young, Design thinking and Sustainability, bls. 5. 
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nafnið er tilvísun í orðatiltækið „from cradle to grave“ (ísl. frá vöggu til grafar). Þeir benda 

á að íbúar vestrænna ríkja eru sagðir neytendur en það litla sem þeir neyta í raun og veru er 

matur og drykkur. Allt annað sem við „neytum“ er hannað í þeim tilgangi að vera hent eftir 

notkun. Þessum hugsunarhætti telja þeir tímabært að breyta.31 Þó Braungart og 

McDonough tali ekki berum orðum um design thinking eru greinileg tengsl og samsvörun 

á milli þeirra. Þeir líkja hugmyndafræðinni cradle to cradle við góða garðyrkju; hún snýst 

ekki um að bjarga plánetunni heldur að læra að lifa á henni.32 Braungart og McDonough 

fullyrða að nú þurfi að endurhugsa hönnun. Sú hugsun sem tíðkaðist, og tíðkast enn, er sú 

að framleiða aðlaðandi vörur sem samræmast öllum reglugerðum, virka sem skyldi og 

endast nógu lengi fyrir væntingar markaðarins. Þær vörur fullnægja óskum framleiðenda 

og væntingum notenda. Frá sjónarhorni Braungart og McDonough eru þær vörur, sem eru 

ekki hannaðar með mannlega eða vistfræðilega velferð í huga, aftur á móti heimskulegar 

(e. unintelligent) og ófágaðar.33 Hægt er að yfirfæra design thinking á margvísleg verkefni. 

Til þess að hafa sem mest áhrif til frambúðar ætti að nota styrkleika design thinking í 

umhverfisleg sem og samfélagsleg verkefni. Slík verkefni mætti telja þau mikilvægustu í 

ljósi þeirra vanda sem heimurinn stendur frammi fyrir. 

 Höfundar Cradle to Cradle taka fyrir samfélag maura í samanburði við samfélag 

mannanna. Maurar vinna með sína eigin eyðslu og annarra tegunda á öruggan og 

áhrifaríkan hátt. Þeir rækta sinn eigin mat á meðan þeir næra vistkerfið sem þeir tilheyra. 

Þeir byggja sér hús, hauga, grafreiti og matargeymslur úr efnum sem geta raunverulega 

verið endurunnin. Þeir viðhalda góðum jarðvegi fyrir alla jörðina. Maurarnir eru gott dæmi 

um það að fjöldi þeirra kemur ekki niður á vistkerfi jarðar, því allt sem þeir búa til og nota 

skilar sér í hringrás frá vöggu til vöggu.34 Hönnuðir sem vinna að því að hafa jákvæð áhrif 

á vistkerfið (e. eco-effective designers) víkka sjóndeildarhringinn sinn frá megintilgangi 

vöru eða kerfis og hugsa um heildina.35 

 Hugmyndarinnar um sjálfbærni, sem er grunnstefið í cradle to cradle, gætir ekki 

aðeins í skrifum fræðimanna heldur hefur hún einnig komist í framkvæmd og verið 

                                                
31 Michael Braungart, William McDonough, Cradle to Cradle: Remaking the way we make things, London: 

Vintage Books, 2009, bls. 27.  
32 Michael Braungart, Cradle to Cradle: Remaking the way we make things, bls. 11.  
33 Michael Braungart, Cradle to Cradle: Remaking the way we make things, bls. 37. 
34 Michael Braungart, Cradle to Cradle: Remaking the way we make things, bls. 79.  
35 Michael Braungart, Cradle to Cradle: Remaking the way we make things, bls. 81. 
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kveikjan að ýmsum fyrirtækjum eða jafnvel samfélögum. Í því samhengi er áhugavert að 

líta til Íslands og kanna verkefni sem byggja á hugmyndum sem minna um margt á design 

thinking og cradle to cradle. 

3.2 Sólheimar   

Rétt fyrir austan fjall, í Grímsnesinu, má finna Sólheima sem er fyrsta sjálfbæra samfélagið 

hér á landi. Sólheimar voru stofnaðir árið 1930 af Sesselju Hreindísi Sigmundsdóttur en 

hún var talin frumkvöðull á sínu sviði. Sesselja lagði mikið upp úr sjálfbærni og er ein af 

fyrstu umhverfissinnum Íslands. Hún var einnig brautryðjandi í uppeldismálum og 

umönnun þroskaskertra hér á landi. Hugsjón Sesselju samræmdust hugmyndum Rudolph 

Steiner36, en hann var mannspekingur sem lagði áherslu á skólastarf einstaklinga með 

þroskahömlun. Steiner hannaði hugmyndafræði Waldorfsskólans og er sú hugmyndafræði 

notuð víðs vegar um heiminn. Samkvæmt henni skal ala einstaklinga upp með skapandi 

hugsun, sjálfstæði og hugulsemi.37 Markmið Sólheima var að skapa samfélag sem veitir 

öllum íbúum tækifæri til að vaxa, þroskast og vera nauðsynlegur og virkur þátttakandi. Við 

stefnumótun Sólheima var unnið markvisst að fjórum grunnatriðum; samfélaginu, 

menningarlífinu, náttúrunni og atvinnulífi.38 Á Sólheimum er stunduð lífræn ræktun en hún 

byggir á því að varðveita frjósemi jarðvegsins og ekki er notast við eiturefni til að auka 

vaxtarhraða grænmetisins. Afurðir ræktunarinnar á Sólheimum eru seldar til mötuneytis og 

í verslun Sólheima, Hagkaups og Nettó en útlitsgallað grænmeti er nýtt til niðursuðu í 

Næranda, bakaríi Sólheima, og nýtist þannig framleiðslan að fullu.39  

 Í stað þess að menga minna, eyða minna og verða örlítið betri ættum við, 

samkvæmt cradle to cradle, að hafa enga sóun, engan útblástur og þar af leiðandi ekkert 

vistspor.40 Sólheimar byggðu samfélag frá grunni með þessa stefnu í huga, að geta orðið 

fullkomlega sjálfbært og ekki eyða neinu né menga. 
                                                
36 „Saga Sólheima,“ Sólheimar, sótt þann 23. nóvember 2016 á http://www.solheimar.is/solheimar/saga-

solheima/. 
37 Robert Mays, Suna Nordwall, „What is Waldorf education?“, Waldorfs Answers, sótt þann 23. nóvember 

2016 á http://www.waldorfanswers.org/Waldorf.htm. 
38 „Stefnumótun Sólheima,“ Sólheimar, sótt þann 23. nóvember  2016 á 

http://www.solheimar.is/hugmyndafraedi/stefnumotun-solheima/. 
39 „Garðyrkjustöðin Sunna,“ Sólheimar, sótt þann 23. nóvember á 

http://www.solheimar.is/byggdarhverfid/gardyrkjustodin-sunna/. 
40 Michael Braungart, Cradle to Cradle: Remaking the way we make things, bls. 67. 
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3.3 Friðheimar 

Það er sannkölluð matarupplifun að heimsækja Friðheima á Flúðum. Gestir fá þar að gæða 

sér dýrindismat í gróðurhúsinu sjálfu þar sem matseðillinn er ræktaður. Friðheimar er 

vinsæll ferðamannastaður og laðar að sér bæði erlenda gesti sem og heimamenn. 

Starfsemin á Friðheimum einokast ekki við veitingastaðinn, heldur er einnig boðið upp á 

gróðurhúsaheimsóknir og hestasýningar.  

Ylrækt hófst í Friðheimum árið 1946 en núverandi eigendur keyptu staðinn árið 

1995.41 Eigendurnir hafa verið duglegir við tilraunastarfsemi í ræktun en í dag eru fjórar 

tegundir af tómötum ræktaðar á Friðheimum, og er því misjafnt eftir dögum hvernig 

tómatsúpu er boðið upp á. Þó margt sé í boði á Friðheimum hafa eigendur sérhæft sig í 

tómataræktun, og leggja mikla áherslu á hana. Voru þeir fyrstir til að rækta konfekt- og 

plómutómata í heilsársræktun hér á landi og nú eru tómatarnir ræktaðir allan ársins hring á 

vistvænan hátt þar sem notuð er græn orka, tært vökvunarvatn og lífrænar varnir. Á 

jörðinni sem Friðheimar eru staðsettir á er borhola en þangað er heita vatnið sem notað er í 

upphitun gróðurhússins sótt. Plönturnar eru vökvaðar með sama vatni og íbúar og gestir 

drekka. Þar sem innihald tómata er 90% vatn skiptir miklu máli hversu gott vatn plantan 

fær. Á Friðheimum eru fjögur gróðurhús og hafa þau öll stýrikerfi sem stýrir hita, raka, 

kolsýrugjöf og lýsingu. Sem dæmi slökknar á ljósum gróðurhússins um leið og birtan 

utandyra nær ákveðnu marki.42  

3.4 MAKE by Þorpið  

MAKE by Þorpið er afrakstur tilraunaverkefnis sem hrundið var af stað til að efla skapandi 

greinar á Austurlandi. Framtakið einblínir á hönnun og þróun og ýtir undir samstarf 

hönnuði með staðbundnum framleiðendum og hráefnum sem finnast á Austurlandi og 

hefur það að markmiði að skapa verkefni og vörur sem ýta undir sjálfbærni og 

verðmætasköpun. Á Austurlandi er hefð fyrir handverki og hönnun með efniseiginleikum 

og hæfileikum sem tengjast svæðinu á einn eða annan hátt. Viður og hreindýraafurðir eru 

helstu hráefnin sem einkenna svæðið og fylgja þeim hönnuðir og handverksmenn og -

konur sem hafa sérhæft sig í hráefnunum og aðferðum þeim tengdum. Þessi hefð hefur 

verið að þróast með betri framtíðarsýn og samstarfi sem ýtir undir þá staðreynd að hönnun 

                                                
41 „Um Friðheima,“ Friðheimar, sótt þann 24. nóvember 2016 á http://fridheimar.is/is/um-fri%C3%B0heima.  
42 „Garðyrkjan,“ Friðheimar, sótt þann 24. nóvemer 2016 á http://fridheimar.is/is/gar%C3%B0yrkjan. 
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geti gefið okkur enn meira en hún hefur gert hingað til.43 Verkefnið hófst eins og áður 

sagði sem tilraunarverkefni árið 2012 og var vistað innan nýsköpunar- og þróunarsviðs 

Austurbrúar, en Austurbrú er sjálfseignarstofnun sem byggir á grunni þekkingarnets 

Austurlands, Þróunarfélags Austurlands, Markaðsstofu Austurlands sem og Menningarráðs 

Austurlands.44 Nú hefur Austurbrú hins vegar yfirfært verkefnið yfir til SAM-félagsins, 

grasrótarfélags skapandi fólks á Austurlandi.45 Markmið verkefnisins var að vinna að 

atvinnuuppbyggingu á sviði hönnunar og handverks. Sú hugmyndafræði hefur hlotið 

athygli víða og samstarfsverkefni hafa myndast sem mikilvægt er að halda áfram með. Sem 

dæmi um nýsköpun hafa nokkur eldri verkstæði fengið ný hlutverk; að verða 

vöruþróunarverkstæði. Vöruþróunarverkstæði Þorpsmiðjunnar á Egilsstöðum sérhæfir sig í 

áframvinnslu tréafurða, Ullarvinnsla frú Láru á Seyðisfirði og Sköpunarmiðstöðin IN 

HERE á Stöðvarfirði sérhæfir sig í hönnun og nýtingu á endurvinnanlegum afurðum.46  

3.5 Edengarðar á Íslandi 
Edengarðar Íslands eru hugarfóstur Pálma Einarssonar, iðnhönnuðar, en hann er einn af 

aðstandendum teymis sem vinnur að hugmyndafræði sem snýst um það hvernig 

Íslendingar geta orðið sjálfbærir í ræktun. Þannig er hægt að skapa fjölda fjölbreyttra starfa 

í samspili við jörðina og í samstarfi hver við annan. Í stuttu máli felst hugmyndin í að nota 

ódýra orku Íslendinga til að framleiða matvæli og að þróa með henni sjálfbæran iðnað úr 

hampi. Hingað til hefur mikil orka verið seld til erlendra fjárfesta, sem hefur að vísu 

skapað mikið af störfum en hagnaðurinn af sölunni hefur verið takmarkaður. Ísland hefur 

að geyma mikið af endurnýtanlegri orku og því ætti ekki að vera mikið mál að hagnast af 

henni, þó það hafi ekki tekist enn, segir Pálmi. Hugmyndin með Edengörðum er að selja 

Íslendingum sjálfum orkuna á sama lága verðinu og stóriðjan fær hana á og nota hana í 

okkar þágu til að framleiða matvæli. Þannig er hægt að ná tekjum úr sölu matvælanna 

fremur en sölu orkunnar og fá í bónus bætta lýðheilsu og minni umhverfisáhrif. Mikið af 

því grænmeti sem Íslendingar neyta er flutt inn með stóru vistspori, lakari gæðum og 

notkun á gjaldeyri. Hugmynd Edengarðanna er að framleiða grænmeti og ávexti og 

                                                
43 „FAQ,“ MAKE by Þorpið, sótt þann 24. nóvember 2016 á http://make.is/faq/. 
44 „Um Austurbrú,“ Austurbrú, sótt þann 24. nóvember 2016 á http://www.austurbru.is/is/um-austurbru. 
45 „Austurbrú skilar MAKE by til SAM-félagsins,“ Aust, sótt þann 24. Nóvember 2016 á 

http://aust.is/austurbru-skilar-make-by-til-sam-felagsins/. 
46 „MAKE by Þorpið,“ Austurbrú, sótt þann 24. nóvember 2016 á http://www.austurbru.is/is/nyskopun-og-

throun/make-by-thorpid. 
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fullnýta framleiðsluna með því að framleiða úr henni vörur eins og sósur, sultur og 

barnamat svo dæmi sé tekið. Pálmi segir hugmyndina enn vera á frumstigi.47 

 Hugmyndir Pálma eru að mörgu leyti sambærilegar hugmyndum cradle to cradle. 

Það er ekki nóg að gera smávægilegar breytingar til hins betra, heldur þarf að snúa dæminu 

á hvolf og hugsa það á allt annan hátt. Í stað þess að samþykkja að hlutir séu illa hannaðir, 

jafnvel notaðir í eitt skipti og svo hent og einnig að framleiðsla þeirra mengi er mikilvægt 

að huga að því að við getum litið frá gömlum aðferðum og innleitt nýrri og betri aðferðir.48 

3.6 Connective Collective  

Connective Collective er rannsóknarferli nokkurra nýútskrifaðra vöru- og grafískra 

hönnuða sem hófst sumarið 2016 en það byggir á rannsókn á íslenskri grænmetisræktun og 

gildi hönnuða við vöruþróun og nýsköpun fyrirtækja. Markmið verkefnisins var að skapa 

vettvang fyrir samstarf hönnuða og framleiðenda með það fyrir augum að skapa fleiri störf 

fyrir hönnuði á Íslandi og að auka nýsköpun innan fyrirtækja. Einnig vildi hópurinn tryggja 

aukna nýtingu á íslensku hráefni og auka verðmætasköpun fyrir innlenda framleiðslu í 

leiðinni. 

 Í lok rannsóknarferlisins náði hópurinn að kortleggja íslenska grænmetisræktun 

ítarlega með áherslu á að þróa vöru úr íslensku aflögu grænmeti. Hópurinn komst að því að 

miklu magni er hent af gulrófum ár hvert vegna útlitsstaðla. Útkoman voru þrjár vörur sem 

voru þróaðar samhliða kortlagningu iðnaðarins; gulrófusíróp, gosdrykkir einungis úr 

íslenskum afurðum og gulrófuvodki.49 Með þessum niðurstöðum náði hópurinn að búa til 

verðmætasköpun úr hráefni sem annars hefði farið til spillis og ekki verið nýtt.   

                                                
47 Vilmundur Hansen, „Sjálfbær ræktun og eldi,“ Bændablaðið, 24. nóvember 2014, sótt þann 10. september 

2016 á http://www.bbl.is/frettir/frettir/sjalfbaer-raektun-og-eldi/4706/. 
48 Michael Braungart, Cradle to Cradle: Remaking the way we make things, bls. 67.  
49 Viðtal 1. Björn Steinar Blumenstein. 2016. Viðtal höfundar við Björn Steinar Blumenstein, vöruhönnuð, 

um verkefni hans Connective Collective, tekið 12. október. 
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4. Ný hugsun í gamlar hefðir 

4.1 Skörun hugmyndafræði og verkefna 

Að frádregnu verkefni Collective Connective hafa fá sem engin verkefni haft hönnuði með 

í ferlum landbúnaðarframleiðslu hér á landi. Margt mætti bæta í landbúnaði hér á landi og 

margt mætti læra frá fyrrnefndum samfélögum/verkefnum. Öll eiga þau það sameiginlegt 

að hafa notast við þætti design thinking á einn eða annan hátt.  

Fyrsti þáttur design thinking, mannlegi þátturinn, er vel sjáanlegur á Friðheimum. 

Friðheimar hugsa um manneskjuna og reyna að búa til eins ferskt grænmeti og unnt er. Á 

Friðheimum er reynt að búa til mikla matarupplifun fyrir gesti og leyfa fólki að sjá 

ræktunina eiga sér stað á meðan það gæðir sér á réttum. Sú upplifun að borða í 

gróðurhúsinu er frumleg og eins staðbundin og hægt er. Það fær einnig fólk til að hugsa um 

hvaðan maturinn þeirra kemur og kveikir þannig neista í hugum fólks.  

Að vera meðvitaður um hvaðan maturinn okkar kemur er mikilvægt. Með hugmynd 

Pálma um Edengarða er hægt að koma í veg fyrir matarsóun og mikla neysluhyggju. Pálmi 

og samstarfsfólk hans hefur lagt gífurlega mikið í rannsóknir og heimildaöflun og komist 

að því hvernig hægt sé að nota ódýra orku Íslendinga til að framleiða matvæli og þróa 

sjálfbæran iðnan úr hampi. Þannig hefur annar þáttur design thinking verið í hávegum 

hafður. 

Hugmynd Pálma er byggð frá grunni, líkt og Sólheimar byggðu samfélagið sitt. Öll 

hugmyndafræðin var til staðar við þróun þess og margir þættir design thinking teknir til 

skoðunar. Sólheimar hafa frá byrjun ekki aðeins einblínt á ræktun og fæðu heldur einnig 

hugað að uppeldi, menntun og menningu. Þannig hafa Sólheimar í raun unnið eftir þriðja 

þætti design thinking frá byrjun, þ.e. að skoða hlutina í víðara samhengi. 

MAKE by Þorpið vinnur með staðbundin hráefni og stuðlar þannig að sjálfbærni. 

Aðstandendur verkefnisins nota þau efni sem eru til staðar hverju sinni en hráefnin geta 

verið bundin árstíðum og/eða ræktun. MAKE by Þorpið byggir á þverfaglegu samstarfi, í 

anda fjórða þáttar design thinking, sem skilar sér í áhrifaríku verkefni. Ungir og 

upprennandi hönnuðir, myndlistarmenn og frumkvöðlar hafa greiðari aðgang að tólum, 

tækni og þekkingu og sérfræðingum á sínum sviðum. Um leið er ungt og skapandi fólk 

virkjað og gefinn byr undir báða vængi því oftast nær hefur það reynst krefjandi fyrir ungt 

fólk að skapa sér tækifæri á fámennri eyju í Norður-Atlantshafi. 
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Það virðist þó ekki stoppa ungmennin í Connective Collective sem bjuggu til sín 

tækifæri sjálf. Til þess að skapa sem besta vöru voru umsjónarmenn verkefnisins virkir í 

frumgerðum og endurtekningu,50 sem er fimmti þáttur design thinking. Við þróun vara er 

mikilvægt að endurtaka ferli og hugsa í sífellu hvernig sé hægt að bæta það. Þannig verður 

útkoma vörunnar sem best er á kosið.  

Góð hönnun er sjálfbær hönnun. Með sjálfbærni og nýsköpun í huga má sífellt bæta 

ferli innan landbúnaðarins. Landbúnaðarsamfélagið hefur lengi haldist óbreytt hér á landi 

og er margt sem mætti innleiða í kerfið. Enn fara tilbúnar vörur, sem eru í góðu ástandi, til 

spillis vegna laga eða vegna þess þær ná ekki að standast útlitskröfur markaðarins. Fyrst og 

fremst þyrfti að fara af stað með vitundarvakningu meðal almennings. Þar geta hönnuðir 

gegnt lykilhlutverki en eitt af þeirra öflugu tækjum er að geta miðlað ákveðnum 

skilaboðum með sköpun. 

4.2 Meðvitað samfélag  

Sem betur fer virðast neytendur verða sífellt meðvitaðri um hvaðan hlutir daglegs lífs 

koma. Hverjir eru það það sem prjóna peysurnar okkar, hve mikil var mengunin við 

framleiðslu nýju skónna okkar og hvaða dýr þjáðist svo við gætum gætt okkur á 

sunnudagssteikinni? Það er nauðsynlegt að vera gagnrýninn á þær vörur sem við kaupum, 

hvort sem það eru framleiðendur sem misnota sér bága aðstöðu verkafólks, að vörur 

innihaldi hættuleg efnasambönd eða að matvæli séu ræktuð með aðstoð skaðlegra 

eiturefna. Það er einnig nauðsynlegt að vera meðvitaður um það að þegar við lítum á okkar 

eigin sóun, þurfum við að hafa það hugfast að það sem við sjáum í ruslatunnunni á 

heimilum okkar er aðeins 5% af þeim efnum sem fóru í að framleiða, undirbúa og flytja 

vöruna.51 Val neytenda er mikilvægt og hefur áhrif á fleiri en þá sjálfa. Öll berum við 

ábyrgð. Það er á ábyrgð bænda, fyrirtækja, hönnuða og neytenda að vera upplýstir. Ólafur 

R. Dýrmundsson segir okkur verða að gera okkur grein fyrir raunverulegum kostnaði við 

alla framleiðslu og taka meira tillit til landnotkunar, dreifingar eftir byggðum, meðferðar 

búfjár og gæða og hollustu matvara. Það er orðið mjög brýnt að upplýsa neytendur um 

framleiðsluhætti í landbúnaði og tengsl á milli sveita og þéttbýlis.52 Með gagnsæi, víðsýni 

og þekkingu minnkum við vistspor okkar og eignumst meðvitaðara samfélag. 

                                                
50 Viðtal 1. 
51 Michael Braungart, Cradle to Cradle: Remaking the way we make things, bls. 28. 
52 Guðni Einarsson, „Sjálfbær landbúnaður er framtíðarlausn.“ 
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Að vera meðvitaður um umhverfi sitt og neyslu fer ekki saman við kröfu 

samfélagsins um að eiga flottasta bílinn og nýjasta símann. Það vantar viðurkenningu fyrir 

lífsstíl sem er öðruvísi. Neysluhyggjan er gífurleg og nú er kominn tími á að hætta að 

hugsa um gerviþarfir mannsins og fara að líta á heildina. Það sem þarf eru breyttar áherslur 

og breyttur hugsunarháttur og að efla fólk til frekari þátttöku til skrefsins í átt að sjálfbærni.  

Lokaorð 

Hægt er að nýta hugmyndafræði hönnunar í ræktun grænmetis á Íslandi með það að 

markmiði að minnka vistspor landsins. Sólheimar, Friðheimar, MAKE by Þorpið, 

Edengarðar og Connective Collective stuðla að sjálfbærni og þar með setja þau fordæmi 

sem hægt væri að fylgja til að minnka vistspor Íslands. Þau eru öll verkefni þar sem 

hugmyndafræði hönnunar hefur spilað veigamikið hlutverk. Þau eiga það sameiginlegt að 

hafa breytt gömlu kerfi í nýtt og farið nýjar leiðir og eru góð dæmi um nýsköpun í 

landbúnaði sem og samfélögum í heild. Öll hafa þau að einhverju leyti staðið vörð um 

innlenda framleiðslu og tryggt fæðuöryggi samfélagsins eða gefið skapandi greinum byr 

undir báða vængi.  

Hönnun er öflugt tæki sem við þurfum að nýta og með hugmyndafræði í anda 

design thinking hefur hönnun fengið stærra hlutverk en hún hefur spilað áður. Í stað þess 

að horfa á lokaafurðina, vöru eða hluti, þarf að sjá design thinking sem nálgun þar sem 

ferlið er skoðað, sem gefur niðurstöðunni meira vægi. Með hugmyndafræðinni gæti verið 

hægt að finna lausnina á hinum stóru vandamálum heimsins; loftlagsbreytingum, menntun, 

heilbrigðiskerfinu og jafnvel hreinu vatni. Hvað sem við gerum, þá höfum við áhrif á 

jörðina. Því þarf að taka upplýstar ákvarðanir, vera meðvitaður um hvaðan hlutirnir okkar 

koma og hvernig við munum búa jörðina undir afkomendur okkar.  

„Og hvað ætlarðu svo að gera þegar þú útskrifast?“ er spurning sem algengt er að 

vöruhönnunarnemi á þriðja ári fái. Spurningunni má svara á ótal vegu þar sem hönnuðir 

geta komið að jafn margvíslegum verkefnum og þeir eru margir. Hönnun er hugsjón til 

betri framtíðar og því leynast möguleikarnir víða, þar á meðal í landbúnaði. Mikilvægt er 

að styðjast við staðbundna framleiðslu sem ýtir undir sjálfbærni. Það er samfélaginu, 

efnahag og umhverfinu til bóta. Með þessa þætti í huga minnkum við vistspor landsins til 

muna. 
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