
Hönnun fyrir samfélagslega nýsköpun 

Hvað felur samfélagsleg nýsköpun í sér og hvað getur þjálfaður 

hönnuður gert til þess að stuðla að henni? 

Hrefna Sigurðardóttir 

Lokaritgerð til BA-prófs 

Listaháskóli Íslands 

Hönnunar- og arkitektúrdeild 

Desember 2016 



 



 

Hönnun fyrir samfélagslega nýsköpun 

Hvað felur samfélagsleg nýsköpun í sér og hvað getur þjálfaður 

hönnuður gert til þess að stuðla að henni? 

Hrefna Sigurðardóttir 

Lokaritgerð til BA-prófs í Vöruhönnun 

Leiðbeinandi: Anna María Bogadóttir 

 

Vöruhönnun 

Hönnunar- og arkitektúrdeild 

Desember 2016 

  



 

 

Ritgerð þessi er 6 eininga lokaritgerð til BA-prófs í Vöruhönnun. Óheimilt 

er að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi höfundar. 



 

Útdráttur 

Í þessari ritgerð er fjallað um samfélagslega nýsköpun, hvernig stuðlað sé að henni og hvert 

hlutverk hönnuða í slíkum verkefnum sé. Ritgerðin hefst á því að skoða hvað er hönnun og 

hvaða eðliseiginleika hönnuður þurfi að hafa til að bera. Því næst er kafað ofaní einkenni og 

eiginleika verkefna sem fela í sér samfélagslega nýsköpun og hlutverk þjálfaðra hönnuða í 

því samhengi. Þetta er skoðað með hliðsjón af verkefnunum Haugfé og farandsendiráð 

Rockall en bæði voru þau tilraun til samfélagslegrar nýsköpunar.  

Við sjáum að verkefni sem fela í sér samfélagslega nýsköpun eru yfirleitt unnin innan 

ákveðins samfélags eða á afmörkuðu svæði en að þau séu oft hluti af alþjóðlegu tengslaneti 

sambærilegra verkefna. Að vandamálin sem þau takast á við eru í eðli sínu alþjóðleg, en að 

við þurfum að takast á við þau staðbundið.  

Niðurstaða mín er að samfélagsleg nýsköpun verði þar sem þörf og vilji sé fyrir breytingar 

og að hún hvetji til sjálfbærara hegðunarmynsturs. Að til þess að takast á við stór vandamál, 

sem snerta okkur öll og ná sem bestum árangri og samfélagslegum breytingum, þurfum við 

að takast á við þau í sameiningu.  

Samvinna ólíkra aðila er því lykilatriði og hlutverk þjálfaðra hönnuða er að gera samvinnuna 

bæði líklega og mögulega, halda utan um hana og næra.  

Þar sem er þörf á breytingum er vilji og þar sem er vilji þar er orka. Fólkið sem viðheldur 

verkefnunum með orku sinni, menningu og drifkrafti er eitt það mikilvægasta í því að ná 

árangri í hönnun fyrir samfélagslega nýsköpun.  

Við sem þjálfum okkur í að hanna þurfum að virkja þessa orku og drifkraftinn, vera 

gagnrýnin, skapandi og í stöðugu samtali. Við þurfum að hlusta, það er jafn mikilvægt og að 

tala og vera tilbúin til að aðstoða fólk við að þjálfa og styrkja hönnunarhæfileika sína til þess 

að gera heiminn betri.    
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Inngangur  

Hönnun fyrir samfélagslega nýsköpun hefur á síðastliðnum árum vakið athygli og áhuga 

margra hönnuða, arkítekta, listamanna, opinberra aðila og einkaaðila um allan heim. En 

hvað er hönnun fyrir samfélagslega nýsköpun og hvernig er stuðlað að henni?  

Hugmyndin um hönnun fyrir samfélagslega nýsköpun er ekki ný af nálinni. Árið 1971 kom 

út bók eftir kennarann og hönnuðinn Victor Papanek. Bókin, Design for the Real World: 

Human Ecology and Social Change boðaði að hönnun skyldi mæta þörfum samfélagsins en 

ekki skapa gerviþarfir til þess eins að græða peninga. Að hönnuðurinn ætti að bera ábyrgð á 

því sem hann skildi eftir í heiminum, geta rökstutt tilvist þess sem hann léti framleiða og enn 

betra var að mati Papanek að færa áhersluna frá því að hanna hluti yfir á að hanna samfélög, 

aðgerðir og kerfi með það að markmiði að gera heiminn betri.1  

Við lifum í heimi sem virðist alltaf verða flóknari og flóknari. Við vitum ekki hvaða efni eru 

í hlutunum sem við notum. Við vitum ekki hvernig þeir eru framleiddir eða við hvaða 

aðstæður. Maturinn birtist í hillum matvöruverslana án þess að okkur sé kunnugt um 

langferðir hans og áfangastaði, hvort fólkið sem að framleiðslunni kom hafi réttindi eða val. 

Við vitum meira að segja sjaldnast hvaða efni eru í matnum. Kannski birtist í áhuga okkar á 

hönnun fyrir samfélagslegri nýsköpun viðleitni okkar og löngun til þess að skilja betur 

umhverfi okkar og samfélag, til að bæta það og breyta.  

Í mér hefur alltaf blundað einhver óútskýranleg löngun til þess að breyta heiminum, gera 

eitthvað gott. Uppgötva eitthvað nýtt sem breytir öllu til hins betra. Samt veit ég innst inni 

að þessi draumur mun aldrei rætast. Ég mun í besta falli breyta einhverju í aðstæðum fárra 

einstaklinga. Ég hitti fólk með mismunandi bakgrunn sem mér finnst að ég eigi margt 

sameiginlegt með og vera eins hugsandi og ég. Það er að velta fyrir sér umhverfismálum, 

samfélagsmálum, hönnun og mannfræði svo eitthvað sé nefnt. Stundum hef ég átt í löngum, 

skemmtilegum og gefandi samræðum við fólk og fæ það jafnvel á tilfinninguna að allir séu 

að hugsa um það sama, að það sé þvílík orka í loftinu. Ég verð spennt og hugsa: Vá við 

verðum að gera eitthvað geggjað saman. Svo er eins og mér sé jafn fljótt kippt niður á 

jörðina. Ég hlusta áfram og uppgötva að það eru auðvitað ekki allir að hugsa um það sama 

og ég og þá fæ ég á tilfinninguna að ég muni aldrei ná að hafa jákvæð áhrif. Öllum sé í raun 

og veru alveg sama um hugmyndir um „betra“ samfélag. Ég er bara lítill Íslendingur með 

barnalega drauma. Svona dansa ég á milli þess að vera bjartsýn og svartsýn um framtíðina. 

                                                 
1 Victor Papanek, Design For The Real World, 2.útg., London: Thames and Hudson, 1984. 
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Einhvernveginn tekst bjartsýnisröddinni þó að vera háværari og ég held áfram að halda 

augunum opnum fyrir tækifærum með góðu og spennandi fólki. Það er nefninlega eitthvað 

við samtalið og samvinnuna sem er svo gefandi. Það að vinna með fjölbreyttum hópi fólks 

með ólíka reynslu og bakgrunn í átt að sameiginlegu markmiði.  

En er þetta kannski einmitt það sem verkefni fyrir samfélagslega nýsköpun fela í sér? Í 

þessari ritgerð ætla ég að skoða það, fjalla um hönnun fyrir samfélagslega nýsköpun og hvað 

þjálfaðir hönnuðir geti gert til þess að stuðla að henni.  

Í fyrsta kaflanum er umfjöllunarefnið almennt hönnun og hönnuðir. Í öðrum kafla kynni ég 

Haugfé og farandsendiráð Rockall, tvö verkefni sem ég tók þátt í og voru tilraun til 

samfélagslegrar nýsköpunar. Verkefnin skoða ég síðar í ritgerðinni í ljósi kenninga og skrifa 

fræðimanna á sviði hönnunar. Að því loknu fjalla ég um hvað hönnun fyrir samfélagslega 

nýsköpun felur í sér og hvatann á bakvið slík verkefni. Þá tala ég líka sérstaklega um 

samvinnu ólíkra aðila sem virðist vera lykillinn að jákvæðum samfélagslegum breytingum. 

Að lokum skoða ég hlutverk hönnuða þegar kemur að samfélagslegri nýsköpun og ræði það 

með hliðsjón af verkefnunum Haugfé og farandsendiráð Rockall. 
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1. Hönnun og hönnuðir  

Hér velti ég fyrir mér skilgreiningum fræðimanna, kennara og hönnuða á því hvað er 

hönnun. Út frá hugmyndum sem settar hafa verið fram um hönnun tala ég um hönnuði, 

hverjir þeir eru og hvaða hæfileika og eðliseiseiginleika þeir þurfi að hafa til að bera.  

Hvað er hönnun? 

Orðin „hönnun“ og „hönnuður“ eru í daglegu tali notuð yfir ólíkar aðgerðir, verknaði og 

fólk. Margir hafa reynt að skilgreina orðin í gegnum tíðina, oft til þess að flokka eða 

afmarka hönnun eða draga fram það sem er ólíkt með hönnuðum og öðrum. Þessi viðleitni 

getur líka verið til þess að viðurkenna og ýta undir góða hönnun. Ekki eru þó allir á því að 

hægt sé að flokka hönnun eða skilgreina hönnuði sem einhvern ákveðinn hóp manna. 

Hönnuðurinn og kennarinn Viktor Papanek fyllir þennan flokk. Hann byrjar bók sína Design 

for the Real World á að staðhæfa að allir menn séu hönnuðir því allt sem við gerum sé 

hönnun og hönnun sé undirstaða allra mannlegra athafna. Hann segir að tilraunir fólks til 

þess að gera hönnun að einhverju afmörkuðu og aðskilja hana þannig frá öðrum athöfnum 

mannsins dragi úr vægi hönnunar og vinni gegn þeirri staðreynd að hún sé allt umlykjandi.2 

Með bók sinni boðaði hann að hönnuðir ættu að hanna fyrir samfélagið í stað þess að búa til 

tilgangslausar vörur og hann gagnrýnir þar hönnunarsamfélög þar sem hönnuðir selja sig 

fyrirtækjum sem framleiða munaðarvörur fyrir fámennan hóp velstæðra einstaklinga. Að 

hans mati á hönnun að vera meira en bara það að hanna fjöldaframleiddar vörur án hugsunar 

eða samfélagslegs tilgangs. Á tímum fjöldaframleiðslu, þar sem allt þarf að vera skipulagt 

og hannað, bendir hann okkur á að hönnun sé orðið eitt áhrifamesta tól mannsins til þess að 

móta verkfæri sín og umhverfi, samfélagið allt og sjálfan sig. Þessi staða segir hann að 

krefjist þess af hönnuðinum að hann axli samfélagslega og siðferðislega ábyrgð. Hann 

heldur því fram að hönnuðum beri að tileinka sköpunargáfu sína því að skapa betri heim.3 

Þegar bók Papaneks kom fyrst út árið 1971, mætti hann mikilli gagnrýni. Þá voru hugmyndir 

um að draga úr mengun, að hanna fyrir samfélagið eða þá sem minna máttu sín, ekki 

vinsælar. Þegar önnur útgáfa bókarinnar kom út árið 1984 hafði farið fram endurmat í 

samfélaginu, tvær olíukreppur voru afstaðnar, Víetnamstríðinu var lokið og hugmyndirnar 

féllu ekki í eins grýttan jarðveg. Í dag er bókin vafalaust ekki eins róttæk lesning og hún 

hefur verið árið 1971 en margt í henni er ennþá hægt að yfirfæra á samfélagið og læra af. Sú 

                                                 
2 Papanek, Design For The Real World, bls 3. 

3 Sama heimild, bls 28. 
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viðhorfsbreyting sem Papanek boðar er enn mikilvæg. Það getum við til dæmis séð 

endurspeglast í nútíma hugmyndum fólks um hönnun. Hönnun fjöldaframleiddra vara án 

hugsunar eða tilgangs er enn ríkjandi og viðhorf fólks til hönnunar sýnir það glögglega. Svo 

dæmi séu tekin kemur það fólki sem ég ræði við yfirleitt á óvart, ef það spyr út í 

vöruhönnunarnám mitt, að ég sé ekki að hanna umbúðir, leikföng eða farsíma.  

Bók Papaneks er auðvitað að sumu leyti barn síns tíma og ber þess merki að hafa verið 

skrifuð á áttunda áratug síðustu aldar með hlutbundnum dæmum um fyrstu tölvurnar og 

gamaldags bíla. Hugmyndir hans bera þó vott um mikla framsýni því þær ríma í 

grundvallaratriðum við hugmyndafræði nútíma fræðimanna sem hafa látið sig hönnun fyrir 

samfélagslega nýsköpun varða. Það er því ljóst að hann hefur haft mikil áhrif á sviði 

hönnunar fyrir samfélagslega nýsköpun og í þá átt að breyta viðhorfi fólks til hönnunar.  

Margir sem fjalla um skilgreiningu á hönnun eru á svipuðum slóðum og Papanek, að hönnun 

sé allt umlykjandi, að allt manngert sé í raun hönnun hvort sem hún hafi átt sér stað 

meðvitað eða ekki. Þegar við lítum á það, að allt manngert í umhverfi okkar sé hannað, 

verður ekki litið framhjá þeirri staðreynd að hönnun getur líka haft slæm samfélagsleg áhrif. 

Hönnun getur stuðlað að ofneyslu og offramleiðslu og stundum beinist hún jafnvel að því að 

drepa eða gera einhverjum illt. Því vega þau orð Papaneks þungt að hönnun sé eitt 

áhrifamesta tól mannsins til þess að móta verkfæri sín og umhverfi og sömuleiðis krafa hans 

um að hönnuðir beri ábyrgð og tileinki sköpunargáfu sína því að skapa betri heim til þess 

fallin að taka honum af alvöru.  

Annar hönnuður og fræðimaður sem hefur látið sig hönnun fyrir samfélagslega nýsköpun 

varða er Ezio Manzini en hann skrifaði bókina Design When Everybody Designs: An 

introduction to Design for Social Innovation sem kom út árið 2015. Manzini hefur verið 

mikill talsmaður hönnunar sem stuðlar að sjálfbærni og stofnaði til dæmis DESIS sem er 

alþjóðleg samtök um hönnun fyrir samfélagslega nýsköpun og sjálfbærni. Hann kennir 

jafnframt við Háskóla í Milano, Shanghai og í Wuxi í Kína. Manzini er að mörgu leyti sama 

sinnis og Papanek og bendir á að í heimi sem sífellt gengst undir miklar og hraðar breytingar 

séum við öll hönnuðir. Við séum í sífellu að skilgreina sjálfsmynd okkar og ævistarf og með 

því virkjum við hæfileika okkar til þess að hanna. Við horfum á okkur sjálf og umhverfi 

okkar og ákveðum hverju sinni hvort og hvernig best sé að bregðast við til þess að bæta 

aðstæður. En hann bendir jafnframt á að menn þurfi að rækta hæfileikann til þess að hanna, 

breyta og skapa og að það gerist venjulega ekki af sjálfu sér nema á ófullnægjandi hátt. 
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Þegar veruleikinn kalli eftir að öll viðfangsefni séu hönnuð þurfi því þjálfaðir hönnuðir að 

koma inn í myndina.4  

Hönnuðir vinna innan mismunandi fagsviða, takast á við ólík vandamál og verkefni. Þeir eru 

því margvíslegir og takast á við ólíka veruleika. Því er ekki óeðlilegt að hugmyndir fólks um 

hönnuði og hönnun séu ólíkar og að merking orða eins og hönnun og hönnuður hafi á 

síðustu árum orðið óskýrari. Í dag eru útskýringar og hugmyndir fólks um hönnun og 

hönnuði því líklega jafn margar og aðstæðurnar og vandamálin sem hönnun er beitt á. En 

hvaða þarf hönnuður að hafa til að bera? Hvaða eiginleikar eru þetta sem við þurfum að 

rækta? 

Hvað þarf hönnuður að hafa til að bera? 

Mikilvægustu eiginleikar hönnuða eru að mati Papanek að bera kennsl á, afmarka, skilgreina 

og leysa vandamál.5 Manzini lýsir þessu enn frekar og bendir á að hönnuður sameini þrjár 

gjafir mannsins: gagnrýna hugsun (eiginleikann til að horfa á núverandi ástand og bera 

kennsl á hvað geti ekki og megi ekki vera ásættanlegt), sköpunargáfu (eiginleikann til að sjá 

fyrir sér eitthvað sem er enn ekki til) og hagnýta hugsun (eiginleikann til að bera kennsl á 

ákjósanlegar leiðir til þess að hrinda einhverju í framkvæmd).6 Að mati Papanek er 

hæfileikinn til samstarfs og ríkt tengslanet einnig afar mikilvægt fyrir hönnuð. Hönnuður 

verður, að hans mati, að vinna að sínum verkefnum í þverfaglegu teymi við hönnun á vöru 

og umhverfi því samvinna ólíkra aðila sé mikilvæg hönnunarferlinu og hönnuninni sjálfri. 

Teymið skal að hans mati vera samsett úr hópi þeirra er hönnunin mun snerta.7  

Af orðum Papanek og Manzinis má lesa að hönnun sé leið til þess að hugsa og haga sér. 

Aðferð sem hægt er að beita við mismunandi aðstæður. Að hönnuður sem vilji með hönnun 

sinni stuðla að samfélagslegri nýsköpun þurfi að geta borið kennsl á vandamál, afmarkað 

það og leyst með skapandi hætti í samstarfi við fjölbreyttan hóp fólks.  

Hönnuðir með mismunandi bakgrunn hafa lengi hannað með betri heim og sjálfbærni að 

leiðarljósi og ljóst er að fólk hefur mismunandi hugmyndir um hvað hönnuður geri og við 

hverju eigi að búast af honum. Af minni upplifun af viðhorfum um hönnunarnám mitt og 

hugmyndum fólks um að ég hanni umbúðir, leikföng eða farsíma að því loknu dreg ég þá 

ályktun að viðhorfsbreyting þurfi að eiga sér stað til þess að hæfileikar hönnuða geti notið 

                                                 
4 Ezio Manzini, Design, When Everybody Designs, London: The MIT Press, 2015, bls 32. 
5 Papanek, Design For The Real World, bls 151. 
6 Manzini, Design, When Everybody Designs, bls 31. 
7 Papanek, Design For The Real World, bls 188. 
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sín til fulls. Ekki er litið á hönnun sem leið til þess að hugsa og haga sér, leið til þess að bera 

kennsl á, afmarka, skilgreina og leysa vandamál í samtali við ólíka aðila. Að þetta séu 

hæfileikar sem þurfi að þjálfa og styrkja og að hlutverk hönnuða geti verið að leiða saman 

og skapa vettvang fyrir samtal ólíkra aðila með það að markmiði að gera heiminn betri.  

Í næsta kafla mun ég lýsa tveim hönnunarverkefnum sem eiga það sameiginlegt að í þeim 

felst vilji til að breyta samfélaginu og stuðla að samfélagslegri nýsköpum. 
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2. Haugfé og farandsendiráð Rockall 

Í þessum kafla mun ég lýsa tveim verkefnum, Haugfé og Farandsendiráði Rockall. Þetta eru 

tilraunaverkefni sem ég tók þátt í, á árunum 2014 og 2016. Í báðum verkefnunum var 

hönnun beitt til að stuðla að samfélagslegri nýsköpun. Síðar í ritgerðinni mun ég nota 

verkefnin sem dæmi máli mínu til stuðnings og til þess að lýsa betur hvernig hönnun getur 

stuðlað að samfélagslegri nýsköpun og um leið kafa ég betur ofan í framkvæmd þeirra.  

Haugfé 

Hugmyndin að verkefninu kviknaði innan veggja Listaháskóla Íslands hjá mér og 

bekkjarsystrum mínum í vöruhönnun, þeim Birtu Rós Brynjólfsdóttur og Auði Ákadóttur. 

Við höfðum rekið okkur á í náminu að mikið af verðmætum efnivið fór á haugana eða var 

sendur til endurvinnslu. Þetta var oft efniviður sem við gátum hugsað okkur að nýta í okkar 

sköpun. Þrátt fyrir að við vissum að fyrirtæki væru að henda efnunum og þyrftu í flestum 

tilvikum að greiða fyrir urðun eða eyðingu þeirra, fannst okkur óþægilegt að fara og biðja 

um að fá að gramsa í ruslinu og sníkja svo jafnvel efnisbúta.  

Í dag er staðan sú að stór hluti þeirra efna sem á að endurvinna er sendur úr landi til 

endurvinnslu.8 Kosta þarf til mikilla og orkufrekra flutninga á efnum, auk þess sem orka fer í 

að umbreyta þeim í verksmiðjum erlendis og endurvinna þau. Stærstur hluti þeirra efna sem 

verða hér eftir eru hins vegar urðuð.9  

Viðfangsefni Haugfjár er að skapa hlutverk á Íslandi fyrir umframefni og afganga sem 

skapast við daglegan rekstur fyrirtækja. Þetta á við hvort sem á að endurvinna þau eða senda 

til urðunar.10  

Vangaveltur okkar og pælingar gengu út á hvort ekki væri hægt að hanna kerfi þar sem 

umframefni fyrirtækja væru gerð aðgengileg þeim sem sæju verðmæti í þeim.  

Í okkar huga var ljós að þetta yrði allra hagur. Fyrirtæki þyrftu ekki að greiða fyrir förgun, 

einstaklingar ekki að greiða eins mikið fyrir efniviðinn og umhverfiskostnaður vegna 

flutninga og/eða förgunar myndi minnka með staðbundinni nýtingu efnanna. 

                                                 
8 „Í þínum höndum: Nokkur sannleikskorn um endurvinnslu.“ Úrvinnslusjóður, sótt 5. desember 2016 af 

http://www.urvinnslusjodur.is/media/skyrslur/Glaerur_2708_B.pdf. 
9 „Urðun og gassöfnun.“ Sorpa, sótt 6. desember 2016 af 

http://www.sorpa.is/thjonusta/starfsstodvar/urdunarstadurinn-alfsnesi/urdun/. 
10 Haugfé, sótt 12. desember 2016 af https://www.facebook.com/pg/haugfe/about/?tab=page_info. 
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Haugfé var þannig tilraun til þess að gera umframefni sem yrðu til hjá fyrirtækjum 

aðgengileg þeim sem sæju verðmæti í þeim. 

Verkefnið hófst sumarið 2014 með því að við sóttum um styrki til þess að vinna 

rannsóknarvinnu, að kanna hvort grundvöllur væri fyrir slíku verkefni á Íslandi. Við hlutum 

tvo styrki, frá Umhverfissjóði Pálma Jónssonar og Ergo, sem gerðu okkur kleift að vinna að 

verkefninu yfir sumarið. 

Ferlið var lærdómsríkt og við sáum fljótt árangur af verkefninu. Yfir sumarið fór fólk að 

koma auga á verðmæti í efnum sem áður var hent og fyrirspurnir okkar og viðtöl höfðu áhrif 

á hegðunarmynstur og skipulag innan fyrirtækjanna. Eitt fyrirtækið kom til dæmis á 

varanlegu sölukerfi á facebook fyrir sín umframefni í kjölfar verkefnisins. Hugmyndir okkar 

og umgjörð verkefnisins breyttist í gegnum ferlið í samtölum og samvinnu við mismunandi 

einstaklinga. Við sáum að það yrði flókið verk að hanna kerfi þar sem umframefnum og 

afgöngum væri deilt með almenningi en uppgötvuðum jafnframt að vitundarvakningin og 

samtalið sem átti sér stað var ekki síður mikilvægt.  

Verkefnið er í dag þannig statt að við eigum eftir að ákveða hvaða þræði við spinnum áfram. 

Enn er því óljóst hver verða næstu skref.  

Farandsendiráð Rockall 

Viðfangsefni verkefnisins farandsendiráð Rockall var samfélagið í heild og var unnið út frá 

spurningunni: Hvernig samfélag myndir þú byggja upp ef þú mættir byggja það alveg frá 

grunni?11 Verkefnið hófst vorið 2016 á Íslandi en því er ætlað að ferðast um heiminn á 

næstu árum. 

Rockall er klettur í miðju Atlandshafi sem mörg lönd hafa reynt að gera tilkall til vegna 

þeirra auðlinda sem eiga að vera umhverfis Rockall. Kletturinn er talinn vera óbyggilegur og 

hefur því enginn rétt á að eigna sér staðinn samkvæmt lögum Sameinuðu þjóðanna.12 Það á 

því enginn Rockall, það býr enginn á Rockall, á Rockall er ekkert samfélag, engar hefðir eða 

venjur sem þarf að taka tillit til. Rockall er því eins og óskrifað blað og kjörinn staður til 

þess að  stofna á nýtt samfélag frá grunni.  

                                                 
11 The Travelling Embassy of Rockall, sótt 12. desember 2016 af https://www.rockall.is/. 
12 „Who owns Rockall? A history of legal and diplomatic wrangles.“ The Guardian, sótt 3. desember 2016 af 

https://www.theguardian.com/uk/2013/may/30/who-owns-rockall-legal-history-hancock. 
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Farandsendiráð Rockall var staðsett á Vesturbugt í Reykjavík sumarið 2016 og taldi teymið 

sem stóð að verkefninu í lok sumarsins sautján manns. Ég var ein þeirra en við vorum 

fjölbreyttur hópur fólks með mismunandi reynslu og bakgrunn sem valdist saman út frá 

sameiginlegri löngun til þess að stuðla að samfélagslegri nýsköpun og til þess að breyta 

heiminum til hins betra. 

Með sendiráðinu var ætlað að skapa almenningsrými þar sem ólíkir einstaklingar, fólk á 

öllum aldri með mismunandi reynslu og bakgrunn, gæti komið og deilt hugmyndum sínum 

og væntingum til samfélagsins með öðrum. Í Rockall mættust margir ólíkir einstaklingar en 

sem áttu sameinginlegan eldmóð. Þar áttu sér stað uppbyggilegar samræður um 

efnahagskerfi, híbýli, umhverfismál, matvæli, vinnu, afþreyingu og allt annað sem tengist 

samfélaginu. Með Rockall náðist enn fremur ekki síst það markmið að fólki liði vel og hefði 

gaman saman við að vinna að því sem því var hugleikið. 

Í næsta kafla mun ég beina sjónum að því hvað hönnun fyrir samfélagslega nýskpun feli í 

sér, hvaðan hvatinn fyrir slíka nýsköpun komi og hvað hönnuður geti gert til þess að stuðla 

að slíkri nýsköpun. 
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3. Hönnun fyrir samfélagslega nýsköpun 

Í þessum kafla tala ég um hönnun fyrir samfélagslega nýsköpun. Ég velti fyrir mér 

hversvegna verkefni eins og Haugfé og farandsendiráð Rockall, sem fela í sér samfélagslega 

nýsköpun, séu að skjóta upp kollinum og gildi samvinnu en samvinna ólíkra aðila er 

grundvallaratriði í samfélagslegri nýsköpun. 

Hvað þýðir að hanna fyrir samfélagslega nýsköpun? 

Robin Murray, Julie Caulier-Grice og Geoff Mulgan eru fræðimenn sem hafa skrifað um 

samfélagslega nýsköpun. Í bókinni The Open Book of Social Innovation kynna þau aðferðir 

til þess að hanna, þróa og viðhalda samfélagslegri nýsköpun. Þau segja að hönnun fyrir 

samfélagslega nýsköpun birtist með nýjum hugmyndum (vörum, þjónustu og líkönum) sem 

samtímis mæta þörfum samfélagsins og skapa ný sambönd og mismunandi samstarf. Með 

öðrum orðum, nýsköpun sem bæði er góð fyrir samfélagið og sem ýtir undir getu 

samfélagsins til þess að bregðast við.13  

Taka má Haugfé sem dæmi um slíka nýsköpun. Þar er markmiðið að nýta umframefni og 

afganga frá fyrirtækjum. Í upphafi voru fyrirtækin heimsótt til þess að komast að því hvort 

vilji væri innan þeirra til að deila með öðrum þeim efnivið sem skapaðist við daglegan 

rekstur þeirra. Um var að ræða umframefni sem annars færi á haugana eða til endurvinnslu. 

Eftir að fundað hafði verið með forsvarsmönnum um áttatíu fyrirtækja lá ljóst fyrir að mikill 

áhugi væri fyrir verkefninu. Einnig kom í ljós að mikilvægt var að kanna þörfina og viljann 

innan samfélagsins til að nýta efnið. Þeir sem taldir voru líklegastir til að nýta efnið voru 

skólar, handverksfólk, hönnuðir og iðnaðarmenn. Þörfina meðal þeirra könnuðum við með 

heimsóknum og í gegnum samfélagsmiðla. Við fórum í útvarpsviðtöl og reyndum að vekja 

athygli á hugmyndinni í fjölmiðlum. Einnig náðum við til mögulegra notenda með því að 

halda markaði með efniviðinn þar sem fólk kom og tók sér efni sem það gat hugsað sér að 

nýta.14 Með þessum hætti tókst okkur að ná til um 500 manns. Við urðum snemma varar við 

mikinn áhuga og eftirspurn eftir því að nýta þessi efni. Við höfðum afnot af rými sem við 

notuðum sem vinnustofu yfir sumarið en þangað buðum við einnig fólki að koma og velja 

sér efni til þess að nýta í sína sköpun. Með þessu urðu til ný sambönd og samstarf myndaðist 

milli okkar og fyrirtækjanna en einnig milli mismunandi hópa. Til dæmis vildu leikhópar 

                                                 
13 Murray, Robin,  Julie Caulier-Grice og Geoff Mulgan, The Open Book of Social Innovation, Nesta, mars 

2010, sótt 6. desember 2016 af  

https://www.nesta.org.uk/sites/default/files/the_open_book_of_social_innovation.pdf. 
14 Sjá viðauka 2. 
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nýta efnin í leikmyndagerð, einnig skipuleggjendur tónlistahátíðar og fólk frá samfélagi 

hönnuða og handverksfólks sem kom alls staðar að.  

Það að veita fólki aðgang að efniviðnum eða að minnsta kosti upplýsingum um hvaða efnum 

væri verið að henda og hvar, var í okkar huga til þess fallið að ýta undir getu samfélagsins til 

þess að bregðast við þeirri staðreynd að við sendum allan þennan verðmæta efnivið úr landi 

með tilheyrandi flutnings- og umhverfiskostnaði eða að öðrum kosti til urðunar.  

Manzini bendir á að verkefni sem fela í sér samélagslega nýsköpun séu yfirleitt unnin á 

litlum skala, þ.e. samanborið við hefðbundin verkefni sem gangi oft út á framleiðslu í einu 

landi og svo dreifingu út um allan heim. Smæðin gerir það að verkum að verkefnin verða 

rótgróin á afmörkuðu svæði þó þau geti á sama tíma verið opin fyrir alþjóðlegu flæði fólks, 

hugmynda, upplýsinga, peninga og annarra verðmæta.15 Það verði því til litlar einingar 

nálægt notendum. Hann leggur áherslu á að oft sé til staðar samband og samstarf milli 

þessara eininga og sambærilegra eininga annarstaðar, t.d. í öðru landi. Þau myndi þannig oft 

net tengdra eininga þar sem margar litlar myndi eina stóra heild.16 Murray, Caulier-Grice og 

Mulgan taka undir þessa skoðun en þau segja að slík verkefni einkennist af dreifðum 

einingum og að með þeim verði til alþjóðlegt tengslanet. Að í verkefnunum sé sérstök 

áhersla á mannlega þætti og að þau séu í eðli sínu lýðræðisleg. Hönnunin byrji meðal 

einstaklinga og með samböndum þeirra á milli frekar en á hönnun kerfisins og uppbyggingu 

þess.17 

Við hönnun Haugfjárverkefnisins voru sambærileg verkefni erlendis skoðuð en aldrei gerð 

tilraun til þess að stofna til samtals eða samstarfs við þau. Það hefði þó verið mjög áhugavert 

að fræðast um framgöngu slíkra verkefna annarstaðar, deila reynslu og læra af þeim. Þetta 

gæti því verið eitt af rökréttum næstu skrefum fyrir verkefnið.  

Farandsendiráð Rockall var að mörgu leyti ólíkt Haugfé. Hópurinn sem hannaði umgjörð 

þess var stærri og fjölbreyttari en hópurinn sem stóð að Haugfé. Þar var skapaður vettvangur 

fyrir samtal ólíkra aðila þar sem fólk deildi mismunandi hugmyndum sínum um framtíðina 

hvað varðaði matvæli, híbýli, orkunýtingu, efnahagskerfi og vinnu svo eitthvað sé nefnt. 

Með farandsendiráði Rockall myndaðist alþjóðlegt tengslanet. Ekki var þó um að ræða 

tengslanet milli sambærilegra verkefna í heiminum meðal einstaklinga frá ólíkum 

                                                 
15 Manzini, Design, When Everybody Designs, bls 195. 
16 Sama heimild, bls 17-18. 

17 Murray, Robin, The Open Book of Social Innovation. 
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heimshornum heldur myndaðist alþjóðlegt net einstaklinga með sameiginlegan áhuga á að 

leggja sitt af mörkum til að breyta heiminum til hins betra. Þátttakendur komu alls staðar að 

og viðburðir og umræður urðu um vandamál og verkefni sem voru í eðli sínu alþjóðleg en 

sem áttu það sameiginlegt að breytingar þurftu í flestum tilvikum að gerast staðbundið.  

Hver er hvatinn fyrir hönnun sem leiðir til samfélagslegrar nýsköpunar? 

Manzini heldur því fram að ástæða þess að verkefni sem fela í sér samfélagslega nýsköpun 

séu að skjóta upp kollinum út um allan heim sé aukinn áhugi fólks á því að vera sjálfbært, að 

þurfa ekki að reiða sig á aðra með mat, orku, vatn eða tilbúnar vörur. Þann áhuga sé hægt að 

rekja til aukinnar óvissu okkar um framtíðina og þeirra ógna sem steðji að okkur í heiminum 

í dag. Hann segir „að samfélög sem eru sjálfum sér nóg um verkvit, orku og efnivið séu 

seigari og líklegri til þess að geta tekist á við áföll og ógnir.“18 Hann bendir á að oft verði 

við samfélagslega nýsköpun til lausnir sem feli í sér minni neyslu á vörum, orku og rými, en 

ýti í staðinn undir önnur lífsgildi, gildi sem fólkið í samfélaginu álíti að skipti meira máli. 

Það séu yfirleitt gildi sem snerti félagslegt og líkamlegt umhverfi þess. Verkefnin einkennist 

af eiginleikum sem kalli á sjálfbærari hegðunarmynstur. Murray, Caulier-Grice og Mulgan 

segja að verkefni fyrir samfélagslega nýsköpun, þar sem samvinnan spilar alltaf stórt 

hlutverk, einkennist af endurteknum samskiptum, umhyggju og mikilvægi þess að viðhalda 

samvinnunni og að þessi gildi komi í staðin fyrir gildi ríkjandi neyslumenningar.19 Árið 

1972 kom út, á ensku, bókin The Revolution of Everyday Life: Impossible Participation or 

Power as the Sum of Constraints eftir belgíska rithöfundinn Raoul Vaneigem. Hann var í 

hópi sem nefndist „The Situationalists International“ sem voru alþjóðleg samtök 

samfélagslegra byltingasinna sem voru virkir á árunum 1957-1972. Vaneigem heldur því 

fram að í iðnvæddu samfélagi þar sem vinnu sé ruglað saman við framleiðni samfélagsins, 

hafi nauðsyn þess að framleiða alltaf farið gegn lönguninni til þess að skapa. Hann segir að 

ómögulegt sé að viðhalda sköpunarkrafti í manneskju sem sé tilneydd til þess að fara til 

vinnu eldsnemma á hverjum degi.20 Í ljósi þessara hugmynda hans er áhugavert að horfa á 

staðhæfingar Manzinis, Murray, Caulier-Grice og Mulgans um að verkefni sem fela í sér 

samfélagslega nýsköpun séu oft svar samfélagsins við ríkjandi, ósjálfbæru framleiðslu- og 

neyslukerfi. Með hliðsjón af því mætti þá hugsa sér að ein leið til þess að hvetja til 

                                                 

18 Manzini, Design, When Everybody Designs. 
19 Murray, Robin, The Open Book of Social Innovation. 

20 Raol, Vaneigem. The Revolution of Everyday Life. London: Aldgate Press, 4.útg, 2001, sótt 6. desember 

2016 af https://monoskop.org/images/6/6e/Vaneigem_Raoul_The_Revolution_of_Everyday_Life.pdf.   
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samfélagslegrar nýsköpunar sé að endurhanna í sameiningu kerfið sem við höfum búið til í 

kringum vinnu eða að við þurfum að vinna 40 klst á viku til þess að viðhalda framleiðslu og 

neyslumynstri okkar. Slík hönnun myndi fela í sér samfélagslega nýsköpun og hvetja til 

hennar. Manzini bendir á að áherslubreytingin, að fara frá ríkjandi neyslumynstri í 

sjálfbærara hegðunarmynstur sé eitthvað sem ætti alltaf að vera markmiðið með 

samfélagslegri nýsköpun.21 Vilji og þörf innan samfélagsins fyrir að breyta núverandi 

ástandi sé svo forsenda þess að samfélagsleg nýsköpun geti orðið.22 

Manzini segir að þegar að samfélagleg nýsköpun verði renni samfélagshópar oft saman úr 

mjög tengdu umhverfi. Jafnframt telur hann að það sem einkenni slíka vinnu og fólkið sem 

taki þátt í henni sé að það velji að taka þátt til þess að skapa eitthvert virði. Þetta séu því allt 

einstaklingar sem hafi frelsi til þess að velja hvort þeir taki þátt, hvenær og hvernig.23  

Haugfé og Rockall voru hvort tveggja verkefni þar sem allir sem komu að verkefninu völdu 

að vera með. Drifkrafturinn var leitin að einhverskonar gæðum og löngunin til þess að 

breyta núverandi ástandi og tileinka sér sjálfbærari lifnaðarhætti. Þátttakendur völdu eins og 

Manzini lýsir hvenær, hvort og hvernig þátttöku þeirra væri háttað. Ég get tekið undir að 

áherslur þessara verkefna og framkvæmdin hefði ekki verið sú sama ef fólk hefði verið 

skikkað í þau. Jákvæðnin og krafturinn kom frá þeirri staðreynd að við völdum okkur að 

vinna saman að því að hafa áhrif á og breyta núverandi aðstæðum í leit að einhverjum 

gæðum. 

Papanek var eins og áður sagði sannfærður um mikilvægi samvinnunnar24 en hann talaði líka 

um að mikilvægt væri, til þess að verkefni næðu fótfestu, að þau væru ekki leyst af 

sjálfsköpuðum sérfræðingum. Sérfræðingar sem kæmu inní samfélög væru framandi og 

ætluðu sér að koma með lausnir á vandamálum sem þeir þekktu ekki af eigin reynslu.25 Í 

bókinni Design for Social Change talar höfundurinn, Andrew Shea sem er hönnuður og 

kennari í New York, út frá eigin reynslu af því að fara inní samfélag og vinna þar að því að 

skapa eitthvað samfélagslegt virði. Hann talar eins og Manzini og Papanek um mikilvægi 

samvinnunnar og segir að það sem hönnuðir í slíkum verkefnum ættu að reyna að áorka væri 

að hjálpa einstaklingum innan samfélagsins að finna sameiginlega sýn og styrkja þá í að vita 

                                                 
21 Manzini, Design, When Everybody Designs, bls 22-23. 
22 Sama heimild, bls 13. 
23 Sama heimild, bls 83. 
24 Papanek, Design For The Real World, bls 302. 
25 Sama heimild, bls 85. 
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hvað skipti þá máli til þess svo að vinna í sameiningu að þeim markmiðum sínum.26 Þar 

styrkti þjálfaður hönnuður hópinn með því að halda utan um og næra samvinnunna.  

Það sem stendur upp úr er, eins Manzini bendir á að eitt af því mikilvægasta í slíkum 

verkefnum er fólkið sem viðheldur þeim með orku sinni, menningu og drifkrafti og þá ekki 

síst á hönnunarhæfileikum sínum.27  

Farandsendiráði Rockall var knúið áfram af drifkrafti margra ólíkra einstaklinga, þeirra sem 

stóðu að skipulagningu viðburðanna og þeirra sem sóttu þá. Á daginn var fólki boðið að 

koma, fá sér súpu og kaffi, grípa sér verkfæri eða efnivið og smíða sér eitthvað, taka sér bók 

á bókasafninu, spjalla um framtíðina, sleikja sólina á bekkjum sem við höfðum smíðað eða 

taka þátt í skipulögðum vinnustofum. Haugfé og Rockall héldu m.a. saman opnar 

vinnustofur þar sem unnið var með umframefni frá samstarfsaðilum Haugfjár. Á 

miðvikudags- og föstudagskvöldum voru tónlistaratriði, sýningar á heimildarmyndum, 

gjörningar og/eða fyrirlestrar. Sumarið einkenndist því af samvinnu mismunandi aðila að 

mismunandi viðburðum þar sem fjölbreyttur hópur fólks kom saman til að deila 

hugmyndum sínum, þörfum og væntingum til samfélagsins með öðrum. Við fengum með 

okkur mikið af áhugaverðu fólki sem sagði frá verkefnum sem það hafði unnið að, fólki sem 

tók þátt í samtali um slík verkefni. Sem var tilbúið til að deila sinni reynslu með öðrum í von 

um að láta gott af sér leiða. Rockall er því dæmi um verkefni sem hefði aldrei orðið neitt án 

fólksins sem viðhélt því með orku sinni, menningu og drifkrafti.  

Samvinna 

Þeir sem skrifað hafa um samfélagslega nýsköpun virðast almennt vera sammála um að 

samvinna ólíkra aðila sé lykillinn að árangri. Papanek bendir í því samhengi á að á mörkum 

ólíkra fagsviða verði flestar nýjungar til.28  

Allir sem tóku þátt í Farandsendiráðinu gerðu það á sínum forsendum og voru í stöðugu 

samtali við aðra um vangaveltur sínar og hugmyndir. Þannig var skipst á hugmyndum, sem 

slípuðust og breyttust í samtali ólíkra aðila og urðu að lokum eitthvað miklu betra og 

óvæntara en hægt var að ímynda sér í upphafi. 

                                                 
26 Andrew Shea, Designing for Social Change, Nicola Bednarek ritstýrði, New York: Princeton Architectural 

Press, 2012, bls 8. 
27 Manzini, Design, When Everybody Designs, bls 79. 

28 Papanek, Design For The Real World, bls 323. 
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Richard Sennett, félagsfræðingur og kennari hefur skrifað fjölda bóka og hlotið verðlaun 

fyrir verk sín. Í bókinni Togehter: The Rituals, Pleasures and Politics of Cooperation talar 

hann um mikilvægi samvinnunnar í daglegu lífi okkar og mikilvægi þess að geta unnið með 

ólíku fólki frá mismunandi menningarheimum í nútíma samfélagi. Hann talar um að fólk sé 

að finna aftur kraftinn sem hópurinn geti búið yfir og hversu frábærir hlutir geti átt sér stað 

þar sem mismundi einstaklingar leggist á eitt við að láta eitthvað verða að veruleika. Það að 

veita hvert öðru styrk og að vinna saman að þeim verkefnum sem við getum ekki leyst ein 

okkar liðs sé okkur, eins og öðrum dýrum eðlislægt.29 Manzini talar um að fólk sem ákveði 

að stofna til samvinnu til þess að breyta einhverju í samfélaginu eða til þess að hafa áhrif 

geri það í leit að einhverskonar gæðum.30 Samvinnan sem skapist við slíkar aðstæður sé 

líkleg til að verða lífleg, með mannlegum blæ.31 Samskipti sem fara fram á grundvelli 

samkenndar og af forvitni fyrir öðru fólki, þeirri manneskju sem það hefur að geyma, eru 

samkvæmt Sennett mikilvæg góðri samvinnu.32 Manzini talar á svipuðum nótum en lýsir 

samskiptunum sem samtali sem feli í sér sérstaka tegund hreinskilni, þau séu samtal þar sem 

það að hlusta sé álíka mikilvægt og að tala. Svona samtal sé mikilvægt vegna þess að það 

leyfi þátttakendum að hafa samkennd með og skilja mismunandi sjónarmið og á þeim 

grunni, finna lausnir í sameiningu.33  

Hugmyndir okkar um Haugfé breyttust og mótuðust í samtali við starfsmenn fyrirtækja og í 

samtali við mögulega notendur efnanna. Í fyrirtækjaheimsóknum vorum við leiddar um og 

okkur sýnd framleiðslan og við ræddum hvaða umframefni yrðu til við daglegan rekstur 

fyrirtækjanna. Við spurðum þá viðkomandi starfsmann hvernig verkefni sem beindist að því 

að nýta umframefni þyrfti að vera upp byggt svo það væri raunhæft fyrir fyrirtækið að taka 

þátt í því. Við töluðum líka við þá sem vildu nýta efnin. Hvaða efnivið þeir myndu nýta og 

hvernig kerfið væri best upp byggt. Ég get tekið undir að það að hlusta á og leitast við að 

skilja mismunandi sjónarmið var mikilvægt verkefninu. Ef við hefðum sest niður og hannað 

kerfið eins og við hugsuðum það í upphafi er óhugsandi að það hefði þjónað þeim tilgangi 

sem við vildum. Við hefðum ekki gert okkur grein fyrir öryggisatriðum innan fyrirtækjanna, 

að það gæti ekki hver sem er komið og sótt efnin og að ekki mætti fara mikill tími fyrir 

starfsmann fyrirtækisins í verkefnið. Við hefðum ekki vitað hvaða efni fólk hefði áhuga á að 

                                                 
29 Richard Sennett, Together, 2.útg., London: Penguin Books, 2013. 
30 Manzini, Design, When Everybody Designs, bls 22-23. 
31 Sama heimild, bls 25. 
32 Richard Sennett, Together, 2.útg., London: Penguin Books, 2013, bls 23. 
33 Manzini, Design, When Everybody Designs, bls 67. 
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nota, í hvaða magni og hvar þetta fólk væri staðsett. Eða yfirhöfuð hvort einhver hefði áhuga 

á að nýta slíkan efnivið.  

En hvert var okkar hlutverk í þessum verkefnum og hvert er hlutverk þjálfaðra hönnuða í 

verkefnum fyrir samfélagslega nýsköpun? 
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4. Hlutverk hönnuða í samfélagslegri nýsköpun 

Er eitthvað sem hönnuður sem vill stuðla að samfélagslegri nýsköpun ætti að hafa 

sérstaklega í huga? Design Without Borders er hönnunarteymi sem  hefur um árabil unnið 

með mismunandi samfélögum að samfélagslegum nýsköpunum innan þeirra. Á heimasíðu 

teymisins eru taldir upp þættir sem hönnuður þarf að hafa í huga í slíkum verkefnum. 

Samkvæmt þeim þarf hönnuður að vera tilbúinn til að eiga í löngu sambandi við ákveðið 

land eða málstað, einbeita sér að ákveðnu svæði og hugsa staðbundið, áður en hann fer að 

hugsa alþjóðlega eða á stærri skala.34 Verkefni sem fela í sér samfélagslega nýsköpun geta 

verið mjög ólík. Þar af leiðandi er ekki hægt að tala um einn hvata eða eina lausn. Þessi 

fjölbreytileiki er að mati Manzini eitt af því sem gerir þau heillandi í augum þátttakenda og 

þannig skipta ólíkir reynsluheimar hvers og eins máli í leitinni að niðurstöðu. 

Fjölbreytileikinn gerir að hans sögn einnig það að verkum að mörkin milli hönnuðar, 

umsjónarmanns og notanda verða óljós.35 Manzini nefnir að mikilvægt sé að skipuleggja og 

hanna eftir hverju verkefni fyrir sig með svokallaðri „bottom-up“ aðferð, byrja á að staðsetja 

sig á einhverjum stað og í einhverju tilteknu samfélagi og nota orkuna sem skapast í 

samfélagslegri nýsköpun sem aðal drifkraftinn. Byrja á fólkinu, tengslanetinu sem það 

byggir, hvatanum og ástæðu þess fyrir því að vilja vera með og taka þátt í samvinnunni og 

þeirri orku sem það kemur með inn í hana.36 Verkefni hönnuðar við að stuðla að 

samfélagslegri nýsköpun felist því kannski helst í því að gera samvinnu ólíkra aðila innan 

samfélags líklega og mögulega.37 Hönnuður ætti að hans mati að beita hugmyndum sínum 

og aðferðum til þess að skapa aðstæður og umhverfi fyrir fólk til þess að vera skapandi. 

Manzini segir að vilji fólks til þess að taka þátt í samfélagslegri nýsköpun velti á 

persónulegum eiginleikum þess og stöðu. Þjálfaður hönnuður geti þó rétt fólki tól til þess að 

vinna með í slíkri samvinnu, ræktað hjá fólki eiginleikann til að hlusta og auk þess að 

aðstoða fólk við að koma hugmyndum sínum á framfæri með faglegum hætti.38 Hann segir 

að þjálfaðir hönnuðir eigi í senn að vera gagnrýnir, skapandi og í stöðugu samtali. Það er að 

segja, þeir eigi að leggja hugsjónir og hugmyndir til samtalsins, hlusta á viðbrögð frá öðrum 

viðmælendum (auk þess, almennt séð, að hlusta eftir viðbrögðum alls umhverfisins sem þeir 

                                                 
34 „About us“ Design Without Borders, sótt 4. desember 2016 af http://www.designwithoutborders.com/about-

us/#ourphilosophy. 
35 Manzini, Design, When Everybody Designs, bls 23. 
36 Sama heimild, bls 195. 

37 Sama heimild, bls 77. 

38 Sama heimild, bls 154. 
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vinna innan) og þá, í ljósi viðbragðanna, eigi þeir að kynna þróaðari hugmynd í samtalið.39 

Mikilvægt sé þó með hönnuninni að ná til þeirra sem eru að byrja að, eða hafa möguleika á 

að, haga sér í samræmi við hana.40  

Að viðhalda verkefnum og meta árangur 

Murray, Caulier-Grice og Mulgan tala um hvernig verkefni sem stuðli að samfélagslegri 

nýsköpun geti lifað. Þar segir að aðeins lítill hluti þeirra verkefna sem hafin séu nái fótfestu. 

Jafnvel þau sem séu hvað mest lofandi verði ekki að veruleika. Í bókinni er einnig talað um 

að erfitt sé að mæla árangur af slíkum verkefnum.41 Þá er kannski líka spurning hvað 

markmiðið með verkefnu sé?  

Í tilfelli Haugfjár get ég tekið undir að erfitt sé að meta árangurinn. Verkefnið hefur ekki náð 

fótfestu í þeim skilningi að ekki hefur orðið til sjálfbært kerfi þar sem efniviður gengur milli 

fyrirtækja og fólks á Íslandi. En náðum við þá ekki neinum árangri? Með verkefninu náðum 

við til fjölbreytts hóps fólks, við sýndum því inn í heim „rusls“ og einhverjir lærðu af 

samtalinu við okkur að horfa á þennan efnivið í nýju ljósi, sem verðmæti í stað þess að horfa 

á hann sem rusl. Dæmi eru um að fyrirtækin hafi byrjað að selja umframefnin sín á facebook 

og þannig komið þeim í notkun hér, þar sem þau falla til. Við hittum fullt af fólki á öllum 

aldri og ræddum við þau um þessi efni, ferðalag efnanna og nýtingarmöguleika og höfðum 

þannig líklega áhrif á hegðunarmynstur nokkurra einstaklinga á sama tíma og þeir höfðu 

áhrif á okkur og hugmyndir okkar. Ég er því viss um að með verkefninu hafi náðst einhver 

árangur en hann er vissulega erfitt að mæla. Að sumu leyti er sömu sögu að segja af Rockall. 

Þar myndaðist mikil orka og kraftur, ólíkar, áhugaverðar hugmyndir urðu til og ný sambönd 

og samstarf. En það er erfitt að festa fingur á nákvæmlega hvað það var sem gerðist, hvaða 

afleiðingar verkefnið hefur haft eða mun hafa ef þær eru einhverjar. En ég trúi því að þetta 

hafi kveikt neista í huga margra, að minnsta kosti gefið einhverjum lífsfyllingu og ánægju á 

meðan á því stóð og á sama tíma ýtt undir sjálfbærari hegðunarmynstur einhverra 

þátttakenda. Þátttakan fólst í að taka þátt í samtölum og samvinnu þar sem það að hlusta var 

eins mikilvægt og að tala og þar sem hönnunin fólst í að skapa vettvang fyrir samstarf og 

samtal mismunandi aðila. Það var mögulega einhverskonar hreyfiafl í átt að sjálfbærari 

framtíð.  

                                                 

39 Manzini, Design, When Everybody Designs, bls 67. 

40 Sama heimild, bls 201. 

41 Murray, Robin, The Open Book of Social Innovation. 
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Lokaorð 

Í upphafi rigerðarinnar skoðaði ég hvað er hönnun og hvaða eðliseiginleika hönnuður þarf 

að hafa til að bera. Ég komst að því að hönnun er allt manngert í umhverfi okkar og að við 

séum öll hönnuðir í lífi okkar en jafnframt að ekki séu allir jafn færir um að hanna. Hönnun 

er leið til þess að hugsa og haga sér og þjálfaðir hönnuðir búa yfir eiginleikum sem þeir hafa 

með námi og í gegnum reynslu þjálfað og styrkt. Þessir eiginleikar eru t.a.m. að geta 

afmarkað vandamál, skilgreint og leyst með skapandi hætti í samvinnu við ólíka aðila.  

Ég lýsti verkefnum, sem ég tók þátt í, og voru tilraun til samfélagslegrar nýsköpunar, 

Haugfé og farandsendiráð Rockall. Með hliðsjón af þeim dró ég fram eiginleika og einkenni 

verkefna sem fela í sér samfélagslega nýsköpun. Þetta eru yfirleitt verkefni sem eru hönnuð 

innan ákveðins samfélags eða á afmörkuðu svæði en eru líka oft hluti af alþjóðlegu 

tengslaneti sambærilegra verkefna. Vandamál sem þau beinast að eru í eðli sínu alþjóðleg, 

en við þurfum að takast á við þau staðbundið. Verkefnin eru yfirleitt svar við ríkjandi 

neyslumenningu og spretta meðal annars fram vegna löngunar fólks til þess að auka lífsgæði 

sín og til að vera sjálfbær. Þau verða til þar sem þörf og vilji er til breytinga og hvetja til 

sjálfbærara hegðunarmynsturs. Einstaklingarnir, sem stofna til samstarfsins gera það þannig 

í leit að einhverjum gæðum en frelsi þeirra til þátttöku virðist líka vera mikilvægt þ.e. að 

þeir geti ákveðið sjálfir hvort, hvenær og hvernig þátttöku þeirra er háttað.  

Niðurstaða mín er að til þess að takast á við stór vandamál, sem snerta okkur öll og ná sem 

bestum árangri og samfélagslegum breytingum, þurfum við að takast á við þau í sameiningu. 

Samvinna ólíkra aðila er þannig lykilatriði. Hlutverk þjálfaðra hönnuða verður að gera hana 

bæði líklega og mögulega, halda utan um hana og næra. Fólkið sem myndar verkefnið er eitt 

af því mikilvægasta í því að stuðla að samfélagslegri nýsköpun en það viðheldur 

verkefnunum með orku sinni, menningu og drifkrafti. Þar sem er þörf á breytingum er vilji 

og þar sem er vilji þar er orka. Við sem þjálfum okkur í að hanna þurfum að virkja þessa 

orku og drifkraftinn, vera gagnrýnin, skapandi og í stöðugu samtali. Við þurfum að hlusta, 

það er jafn mikilvægt og að tala og vera tilbúin til að aðstoða fólk við að þjálfa og styrkja 

hönnunarhæfileika sína til þess að gera heiminn betri.    
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Viðauki 1 - Myndir frá Haugfé og farandsendiráði Rockall 

 

 
                                   Mynd 1 - Heimsókn Haugfjár í Sorpu - Ljósmynd: Hrefna Sigurðardóttir 

 

 
   Mynd 2 - Efnismarkaður Haugfjár á Bernhöftstorfu - Ljósmynd: Guðni Sigurðsson 
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Mynd 5 - Opin vinnustofa Haugfjár og Rockall: unnið með  

Umframefni, samvinna - Ljósmynd: Elfur Hildisif Hermannsdóttir 

 

 

 

Mynd 4 - Efnismarkaður Haugfjár - Ljósmynd: Guðni 

Sigurðsson 
Mynd 3 - Opin vinnustofa Haugfjár og Rockall: unnið með 

umframefni - Ljósmynd: Elfur Hildisif Hermannsdóttir 
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Mynd 8 - Opin vinnustofa Haugfjár og Rockall: unnið 

með umframefni - Ljósmynd: Elfur Hildisif 

Hermannsdóttir 

Mynd 6 - Opin vinnustofa Haugfjár og Rockall: unnið 

með umframefni - Ljósmynd: Elfur Hildisif 

Hermannsdóttir 

Mynd 7 - Opin vinnustofa Haugfjár og Rockall: polaroidmyndir af þátttakendum - Ljósmynd: Elfur 

Hildisif Hermannsdóttir 
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Mynd 9 - Farandsendiráð Rockall við Vesturbugt - unnið að byggingu bekkja og sviðs 

 
Mynd 10 - Farandsendiráð Rockall við Vesturbugt -  hlustað á fyrirlestur - Ljósmynd: Bob Schellens 
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Mynd 11 - Farandsendiráð Rockall við Vesturbugt - Ljósmynd: Elfur Hildisif Hermannsdóttir 

 

 
Mynd 12 - Farandsendirað Rockall við Vesturbugt – fyrirlestur um sjálfbærat líf í Traustholtshólma  - Ljósmynd: Bob 

Schellens 
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Mynd 13 - Farandsendiráð Rockall við Vesturbugt - Ljósmynd Bob Schellen 

 
Mynd 14 - Farandsendiráð Rockall við Vesturbugt - Ljósmynd: Bob Schellens 
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Mynd 15 - Farandsendiráð Rockall við Vesturbugt - Ljósmynd: Bob Schellens 

 

 
Mynd 16 - Farandsendiráð Rockall við Vesturbugt - Ljósmynd: Bob Schellens 
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Viðauki 2 – Umfjallanir um Haugfé 

Facebook síða Haugfjár: https://www.facebook.com/haugfe/?fref=ts 

Viðtal í fréttablaðinu við Hrefnu Sigurðardóttur og Birtu Rós Brynjólfsdóttur, dags 8. Ágúst 

2014:  

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=377357&pageId=6160060&lang=is&q=Haugf%E

9 

Umfjölln um styrk Ergo til Haugfé á mbl.is: 

http://www.mbl.is/vidskipti/frettir/2014/05/06/ergo_styrkir_endurvinnsluverkefni/ 

Viðskiptablaðið um Haugfé: 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=376891&pageId=6153211&lang=is&q=Haugf%E

9%20Haugf%E9 

Morgunblaðið viðtal við Birtu Rós Brynjólfsdóttur, dags 23. júní 2014: 

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2014/06/23/eins_manns_rusl_er_annars_fjarsjodur/ 

Tilkynning í Morgunblaðinu um efnismarkað Haugfjár: 

https://www.facebook.com/haugfe/photos/gm.1517148655186684/283616921841921/?type

=3&theater 

Markaður Haugfjár, viðburður: https://www.facebook.com/events/1513126632255553/ 

Morgunútvarpið á RÚV viðtal við Birtu Rós Brynjólfsdóttur og Hrefnu Sigurðardóttur: 

http://www.ruv.is/neytendamal/haugfe-til-bjargar-verdmaetum 

Mannlegi þátturinn á RÚV viðtal við Birtu Rós Brynjólfsdóttur og Hrefnu Sigurðardóttur: 

http://www.ruv.is/sarpurinn/ras-1/mannlegi-thatturinn/20160818 

Auglýsing fyrir fyrirlestur Haugfjár á Vesturbugt: 

https://www.facebook.com/events/487993611397635/ 

Landvernd um Haugfé á Facebook: 

https://www.facebook.com/landvernd/posts/10153100181908893 

Saga Movement um Haugfé á Facebook: 

https://www.facebook.com/WeAreTheSagaMovement/photos/a.1446670982273246.107374

1827.1419166451690366/1582662055340804/?type=3&theater 
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