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Útdráttur 

Í gegnum söguna má sjá dæmi þess að hönnun hafi verið nýtt sem afl til breytinga sem 

stuðlað hefur að framförum. Hönnuðir hugsuðu lausnamiðað og þróuðu aðferðarfræði 

hönnunar í kjölfar iðnbyltingar og fjöldaframleiðslu; leituðu leiða til að mæta nýjum 

aðstæðum.  Markaðurinn og neytendur  gerðu kröfu til vöruþróunar og svöruðu hönnuðir 

kallinu sem um leið skapaði störf og verkefni fyrir þá. Almenningur nú til dags sér því oft 

hönnun sem vettvang markaðsins fremur en að vera framsækna grein sem stuðlar að 

úrlausnum og ferlum sem eru samfélaginu til bóta. 

 Í þessari ritgerð verður fjallað um hvernig hönnun getur verið afl til breytinga. Farið 

verður yfir þróun hönnunar í gegnum tíðina og tekin verða fyrir verk hönnuða sem markvisst 

hafa nýtt hönnun sína sem afl til breytinga. Staða íslenkrar hönnunar verður skoðuð út frá 

hugmyndum sem koma fram í nýlegri Hönnunarstefnu stjórnvalda.  Í framhaldi af því verður 

rýnt í og borin saman hugmyndafræði og ákveðin skilgreining hönnunar sem kemur fram í 

hugtökunum samfélagsleg hönnun (e.Social Design), hönnunarhugsun (e.Design Thinking) 

og samfélagsleg nýsköpun (e.Social Innovation) sem eru hugtök yfir hugmyndafræði sem 

leiðir til velferðar og bættra lífsskilyrða í samfélaginu. Nú til dags er mikilvægt að hönnuðir 

komi þeim skilaboðum út til samfélagsins að hægt sé að nýta hönnun á hinum ýmsu sviðum 

og að sýna fram á hverju hönnun getur komið til leiðar fyrir samfélagið.  
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Inngangur  

 

„Foríðin er ekki dauð; hún lifir í okkur og mun lifa áfram í þeirri framtíð sem við 

leggjum hönd á að skapa.“ 1   

 – William Morris.  

Maðurinn er einstök lífvera þegar hann er borinn saman við aðrar sem byggja jörðina. Fyrir 

utan manninn aðlaga allar aðrar lífverur á jörðinni sig að breytilegum aðstæðum í umhverfi 

sínu. Til að mynda hafa sum dýr hamskipti milli árstíða eða þróast á milljón ára tímabili yfir 

í nýja dýrategund. Vissulega hefur maðurinn einnig þróast í gegnum árþúsundin en hinsvegar 

er maðurinn sífellt að breyta umhverfinu til að aðlaga það að sínum þörfum.2 Það er í eðli 

mannsins að skapa. Sköpunarþörfin hefur fylgt manninum allt frá því að samfélög manna 

mynduðust. Frummenn bjuggu til verkfæri af frumstæðri eðlishvöt sinni og fundu lausnir til 

að létta sér dagleg störf. Sem dæmi má nefna að húsbúnaður, ýmiskonar áhöld og verkfæri 

hafa þróast og fylgt manninum í gegnum aldirnar. Þannig endurspeglast menning og 

tíðarandi samfélagsins í þróun eftir umhverfi, auðlindum og þeirri tækni sem er til staðar á 

hverjum tíma. Hönnun mun því án efa halda áfram að þróast í framtíðinni til að mæta nýjum 

og fjölbreyttum þörfum mannsins.   

Þó að hönnun sé stór hluti af okkar daglega lífi og umhverfi þá hættir almenningi oft til 

að líta á hana sem sjálfsagðan hlut án þess að velta nánar fyrir sér uppruna hennar. Þegar 

fólk handleikur hluti sem notaðir eru í daglegu lífi hugsar það sjaldnast út í hvað liggur að 

baki hönnuninni eða hvaðan hlutirnir koma. Samt sem áður hefur skilningur á hlutverki 

hönnuða aukist á undanförnum árum sem og mikilvægi hönnunar sem drifkrafts í nýsköpun.3  

Í gegnum tíðina má sjá dæmi um hönnun sem valdið hefur straumhvörfum í samfélaginu og 

þar með verið mikill áhrifavaldur í þróun samfélaga. 

Hönnun skiptist niður í margar greinar sem hafa mismunandi hlutverk, tilgang og 

birtingamyndir. Hvetjandi umhverfi þarf að vera til staðar til þess að hönnuðir og atvinnulífið 

geta átt samtal og samstarf. Leggja verður áherslu á að ávallt séu í boði fjölbreytt og góð 

menntunartækifæri í hönnunargreinum svo fagreinin blómstri og haldi áfram að þróast. 

                                                 
1 Þýðing höfundar á: „The past is not dead; it is living in us, and will be alive in the future witch we are now 

helping to make.“ Penny Sparke, The Genius of Design, London: Quadrille Publishing, 2009, bls. 39.  
2 Victor Papanek, Design for the Real World: Human Ecology and Social Change, 2. útg., Chicago: 

Academy Chicago Publishers, 1985, bls. 220. 
3 „Hönnunarstefna 2014–2018: Hönnun sem drifkraftur til framtíðar“, Hönnunarmiðstöð, 2016, 

http://www.honnunarmidstod.is/media/PDF/honnunarstefna.pdf, sótt 14.október. 
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Mikilvægt er að hönnuðir geti aflað sér þeirrar þekkingar sem þarf til að geta tekist á við þau 

verkefni sem bíða þeirra að námi loknu. Vitundarvakning þarf að eiga sér stað í fyrirtækjum, 

stjórnsýslu og annars staðar í samfélaginu um hvaða möguleikar felast í því að fjárfesta í 

hönnun.4 

Í þessari ritgerð er markmiðið að rýna í þátt hönnunar sem mikilvægs afls í 

samfélagsmótun og hvaða hlutverki hönnuðir gegna í lausn krefjandi vandamála í fortíð, 

nútíð og framtíð.  

Til að svara þessum stóru spurningum verður stiklað á stóru í sögu hönnunar og staldrað 

við dæmi um hönnun sem hefur valdið straumhvörfum, haft áhrif og svarað kröfum 

samfélags hvers tíma. Farið verður yfir þau áhrif sem William Morris hafði með 

hugmyndafræði sinni um samfélagið og hvernig hún hafði áhrif á hönnuði sem á eftir komu. 

Einnig verða hugmyndir De Stijl hópsins skoðaðar í ljósi samfélagshræringa á tímum fyrri 

heimsstyrjaldar og á millistríðsárunum. Hagur samfélagsins af hönnun í nútímanum verður 

skoðaður nánar í ljósi hugmynda sem leiða til velferðar og bættra lífsskilyrða í samfélaginu 

svo sem samfélagsleg hönnun (e. Social Design), hönnunarhugsun (e. Design Thinking) og 

samfélagsleg nýsköpun (e. Social Innovation). Í lok verkefnisins verður fjallað um hönnun 

sem aflgjafa og drifkraft breytinga í samfélaginu og hvernig hönnuðir geta haft áhrif á mörg 

svið samfélagsins. 

                                                 

4 „Hönnunarstefna 2014–2018: Hönnun sem drifkraftur til framtíðar“. 
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1. Hönnun í samtímanum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Hönnun er hugvit og ótæmandi auðlind sem mikilvægt er að nýta sem best því ónýtt auðlind 

er sama og töpuð tækifæri. Sú sköpun sem á sér stað í samfélaginu á hverjum tíma má líta á 

sem menningarverðmæti og skapar tíðaranda sem verður hluti af sögu okkar og framtíð. Sýnt 

hefur verið fram á að kostnaður við hönnun er minni í samanburði við aðrar 

framleiðslugreinar en getur hins vegar skapað miklar tekjur. Þrátt fyrir að staðreyndir tali 

sínu máli eru hönnuðir oft í þeirri stöðu að þurfa að sanna tilverurétt sinn og að skapandi 

grein eins og hönnun sé ekki byrði á samfélaginu.5   

  Mikilvægt er að tækifæri til menntunar í hönnunargreinum séu fjölbreytt og að 

öflugir skólar, verkþjálfun og tækifæri til rannsókna á sviði hönnunar séu til staðar.6 Í dag 

fær Listaháskóli Íslands mun lægra fjárframlag til að vinna að þróunar- og 

rannsóknarverkefnum en aðrir háskólar á Íslandi. Þrátt fyrir að áhugi á náminu hafi aukist 

verulega á síðari árum þá virðist sem stjórnvöld hafi ekki enn áttað sig á mikilvægi 

Listaháskóla Íslands fyrir samfélagið.7 Mikilvægt er að nýta þekkingu, menntun og hæfileika 

íslenskra hönnuða og skapa þeim góð og fjölbreytt atvinnutækifæri á Íslandi. Sú hugsun sem 

hönnuðir tileinka sér í námi sínu er mikilvæg samfélaginu í heild því að það sem hannað er 

í dag hefur áhrif til framtíðar og er ekki aðeins bundið veraldlegum hlutum.8 

Hönnunarstefna stjórnvalda var sett fram sem fimm ára áætlun um samstarf milli 

stjórnvalda og hönnunarsamfélagsins. Byrjað var að leggja grunn að stefnunni árið 2011 og 

var henni hrint í framkvæmd árið 2014 og gildir hún út árið 2018. Með stefnunni eru íslensk 

stjórvöld að fylgja fordæmi annarra þjóða. Til dæmis hefur það sýnt sig í Finnlandi að 

innleiðing hönnunarstefnu þar hafi haft verulega jákvæð áhrif á hagkerfi Finna eftir þá djúpu 

efnahagskreppu sem þeir gengu í gegnum á níunda áratugnum. Í stefnunni er hönnun 

skilgreind sem samheiti yfir mismunandi hönnunargreinar sem nota sköpunarkraft sem 

aflgjafa í nýsköpun á öllum sviðum samfélagsins.9  

Stefnan samanstendur af þremur megin markmiðum, það er að styrkja menntun og 

þekkingu með því að efla skólastarf, verkþjálfun og rannsóknir á sviði hönnunar. Lögð 

verður áhersla á að efla stuðningsumhverfi hönnuða og hvetja til samtals milli atvinnulífsins 

                                                 
5 „Samfélag án lista? Streymi frá fundinum,“ Listaháskóli Íslands, 5.september 2016, 

http://lhi.is/news/samfelag-lista-streymi-fra-fundinum, sótt 14.október 2016. 
6 „Hönnunarstefna 2014–2018: Hönnun sem drifkraftur til framtíðar“. 
7 Sigrún Birgisdóttir, „Hönnun er undirstöðugrein,“ Vísir, 19.október 2016, http://www.visir.is/honnun-er-

undirstodugrein/article/2016161018689, sótt 20.október 2016. 
8 „Hönnun er auðlind, “ Hönnunarmiðstöð, sótt 10.októbere 2016, 

http://www.honnunarmidstod.is/media/PDF/nynethandout.pdf.  
9 „Hönnunarstefna 2014–2018: Hönnun sem drifkraftur til framtíðar“. 
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og hönnunargreina. Einnig á að stuðla að vitundavakningu með því að vekja athygli 

stjórnsýslu, fyrirtækja og samfélagsins á þeim tækifærum sem felast í hönnun. 10 

Endurskoðun á hönnunarstefnunni átti að hefjast árið 2016. Halla Helgadóttir 

framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðvar var ein þeirra sem vann að undirbúningi stefnunnar, 

sagði um málið: 

Endurskoðun er ekki hafin sem tengist m.a. því að stjórnarskipti urðu 2016 en ekki 

2017 eins og áætlað var. Þó stjórnvöld hafi sett fé í framkvæmd stefnunnar þá var 

það mjög lítið og einungis af Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti. Mennta- og 

menningamálaráðuneyti hefur ekkert unnið í sínum hluta sem er í raun stærsti hluti 

stefnunnar.11 

Halla sagði einnig að stjórnvöld hafi ekki tekið hönnunarstefnuna nógu alvarlega þrátt fyrir 

að hafa samþykkt hana.12  

 Í máli Höllu kom fram að eitt helsta vandamál skapandi greina hér á landi væri að 

staða þeirra væri enn ekki nógu sterk í samfélaginu. Hún sagði að þetta hefði þó breyst 

töluvert með tímanum en samt sem áður væru hönnuðir enn að berjast fyrir sínum stað í 

samfélaginu.13 Hönnunarstefnan er verkfæri sem lagt getur samfélaginu lið ef að henni yrði 

framfylgt eins og til stóð. Mikilvægt er að halda áfram að kynna mikilvægi hönnunar eins 

og gert hefur verið með góðum árangri. Þar má nefna Hönnunarmars og veitingu 

Hönnunarverðlaununa Íslands, en en báðir þessir viðburðir eru haldnir árlega og orðnir hluti 

af menningarlífi landsmanna. Allt stuðlar þetta að bættum skilningi á hönnun og hlutverki 

hennar.14 

 

 

 

 

 

                                                 
10 „Hönnunarstefna 2014–2018: Hönnun sem drifkraftur til framtíðar“. 
11 Viðtal tekið af höfundi við Höllu Helgadóttur, 2.desember 2016. 
12 Sama heimild. 
13 Sama heimild. 
14 Sama heimild. 
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2. Áhrifamáttur hönnunar 

Þróun hönnunar hefur einkennst af sífelldri mótun og endurskoðun. Ef við lítum tíu til 

tuttugu ár aftur í tímann sjáum við að hönnuðir lögðu margir hverjir mikla áherslu á að hanna 

hluti sem litu vel út. Minna var hugað að því hvaða áhrif framleiðsla þeirra hefði á umhverfið 

og náttúruna, enda var tíðarandinn þannig að almenningur og yfirvöld voru ekki jafn 

meðvituð um slæmar afleiðingar mengandi framleiðslu og nú til dags.15  Ef við lítum 

ennþá lengra aftur í tímann leitaði fólk til handverksmanna ef það vantaði hluti á borð við 

húsgögn, skó eða annarskonar hversdagslega hluti. Nú á tímum er ofgnótt þeirra vara sem 

stendur almenningi til boða fjöldaframleiddur óháð þörfum notenda.16 Mikill hraði einkennir 

nútímasamfélög, hvort sem um er að ræða samgöngur, hvernig við borðum eða höfum 

samskipti. Í kjölfarið urðu til auknar kröfur um framleiðsluhraða á vörum fyrir 

neyslusamfélög.17 Oft er þó söluvæn vara sett á einskonar stall sem nauðsynjavara og um 

leið er gert lítið úr umhverfisskaðandi framleiðsluaðferðum. 18  Blætisdýrkun 19  vörunnar 

hefur skyggt sýn almennings á hvað raunverulega býr að baki vörunni.20 Nú er staðan orðin 

sú að við erum komin að þolmörkum jarðarinnar.21 Mikil vitundavakning hefur átt sér stað í 

samfélaginu á seinustu árum og hefur það orðið til þess að kröfur til hönnuða hafa aukist í 

þá átt að hönnun sé umhverfisvæn og samfélaginu til framdráttar í stað þess að hanna vörur 

sem menga umhverfið að óþörfu við framleiðslu þeirra. Iðnaður hefur að mörgu leyti haft 

mjög skaðleg áhrif á umhverfið í gegnum tíðina sem gerir það að verkum að breytinga er 

þörf svo iðnaður og umhverfi geti unað í sátt og samlyndi.22 

Allt frá iðnbyltingunni, þegar iðnaður fór á fullt skrið um miðja 19. öld, hafa verið 

raddir í samfélaginu sem hafa bent á skaðsemi iðnaðar og reynt að benda á lausnir til að 

                                                 
15 Anne van der Zwaag, Looks Good Feels Good is Good: How Social Design changes our world, Holland: 

Lecturis, 2014, bls. 13. 
16 Papanek, Design for the Real World: Human Ecology and Social Change, bls. 220. 
17 John Thackara, In the Bubble: Designing in a Complex World, Camebridge: MIT Press, 2006, bls. 29. 
18 Steven Heller og Véronique Vienne, Citizen Designer: Perspectives on Design Responsibility, Michigan:    

Allworth Press, 2003, bls.193. 
19 „Karl Marx (1818-1883) sagði að gildi vörunnar ákvarðaðist af þrennu; notagildi hennar, skiptagildi og 

blætisgildi. Nota- og skiptagildi liggja í augum uppi. Blæti (e. fetish) er komið af sögninni „að blóta“ og vísar 

til hlutar sem dýrkaður er eða tilbeðinn. Blætisgildi vöru kemur skipta- og notagildi hennar ekkert við heldur 

felst í því hvort seljandinn getur talið kaupandanum trú um að hann „verði“ að eignast nákvæmlega þessa 

vöru, annars verði hann aldrei hamingjusamur.“ Heimild: Dagný Kristjánsdóttir, „Er hægt að vera með 

skófíkn?,“ Vísindavefurinn, 21.maí 2010, http://www.visindavefur.is/svar.php?id=56283, sótt 4. nóvember 

2016. 
20 Deyan Sudjic, A World Drowning in Objects, London: Penguin Books, 2009, bls. 6. 
21 Thackara, In the Bubble: Designing in a Complex World, bls. 29. 
22 William McDonough og Michael Braungart, Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things, New 

York: North Point Press, 2002, bls. 6. 
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minnka þann skaða sem hann getur valdið.23 Enn er litið til hugmynda listamannsins og 

samfélagsgagnrýnandans William Morris (1834-1896) sem mikilvægt innlegg í umræðu um 

umhverfismál. Hann gagnrýndi afleiðingar iðnbyltingarinnar og vakti athygli á þeim 

neikvæðu áhrifum sem hún gæti haft á samfélagið, fyrir verkafók og þær fjöldaframleiddu 

og oft óvönduðu vörur sem hún leiddi af sér. Með tilkomu gufuvélarinnar hófst iðnbyltingin 

og var þá fyrst hægt að virkja orku sem nýttist beint til fjöldaframleiðslu í iðnaði. 

Hraðskreiðari farartæki, járnbrautir og gufuskip gerðu það að verkum að heimsviðskipti 

efldust og ný verkefni sköpuðust á sviði hönnunar. Iðnbyltingin hafði ekki aðeins jákvæð 

áhrif á samfélagið heldur voru einnig á henni skuggahliðar. Í verksmiðjum voru vélarnar 

einfaldaðar og aðeins þurfti nokkur handtök við framleiðsluna. Þar af leiðandi urðu börn og 

konur eftirsóknarvert og ódýrt vinnuafl sem kom í stað handverksins sem var tímafrekara og 

dýrara. Leiddi þetta af sér sára fátækt og slæm lífskilyrði fyrir heilu kynslóðir verkamanna.24  

Morris leit jafnt til baka til miðalda og til framtíðar 

þegar hann vildi endurvekja mikilvægi handverksins í 

hönnun. Hann vildi endurvekja þá ánægju sem fólk upplifði 

með dagsverki sínu fyrir tíma véla, því handverkinu fylgdi 

meiri starfsánægja en einhæf störf við færibönd og vélar.25 

Hann sóttist eftir því að hlutir væru búnir til af ánægju og 

taldi hann handverkið vera lykilinn að hamingjusömum 

verkamanni.26 

Morris hafði mikil áhrif á samfélagið með skoðunum 

sínum og varð það til þess að Morris og samstarfsmenn hans stofnuðu bresku lista- og 

handíðahreyfinguna (e. Arts and Crafts Movement). Fyrir þeim lá dygðin í einföldum 

formum og í handverkinu.27 Morris stofnaði fyrirtækið Morris and company árið 1861 og 

framleiddi fyrirtækið handunnar vörur eins og húsgögn, handofin teppi, efni þrykkt með 

jurtalitum, glerglugga og handmálaðar flísar.28  

Morris er minnst fyrir rótækar skoðanir, einfaldleika og húmanisma í hönnun sinni. 

Skoðanir hans höfðu mikil áhrif á upphaf módernisma í hönnun. Hann vann með það að 

leiðarljósi að hugsa ávallt um efnisnotkun og tilgang hlutanna sem átti eftir að veita 

                                                 
23 McDonough og Michael Braungart, Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things, bls. 45. 
24 Sparke, The Genius of design, bls.34. 
25 Sama heimild, bls. 36. 
26 Sama heimild, bls. 41. 
27 Sama heimild, bls. 42. 
28 David Raizman, History of Modern Design: Graphics and Products Since the Industrial Revolution, 

London: Laurence King Publishing, 2003, bls. 108-109. 

1. Morris and Company. 
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innblástur inn í hönnun á tuttugustu öldinni og hefur enn áhrif á hönnuði nútímans. 29 

 Til að mynda hafði Morris áhrif á Bauhaus skólann sem var brautryðjandi fyrir 

móderníska hönnun. Walter Gropius stofnaði skólann árið 1919 og var aðalkenning skólans 

sú að form fylgi virkni (e. form follows function) og var því nemendum kennt að vinna beint 

í efnivið og láta hann stjórna formi hlutanna.30 Gropius taldi að þau miklu áhrif sem skólinn 

hafði á móderníska hönnun lægi í rótækum kenningum þeirra sem voru innblásnar frá 

William Morris og Arts And Crafts hreyfingunni nema búið væri að taka þær kenningar og 

sameina þörfum nútímans fyrir fjöldaframleiðslu.31 

Skoðanir Morris eru ennþá jafngildar og þær voru á sínum tíma og var hann langt á 

undan sinni samtíð þegar kom að umhverfisvernd. Hönnuðir í dag eru alltaf að verða meira 

og meira meðvitaðir um umhverfið, hversu dýrmætt handverkið er og eru þar af leiðandi 

mörg hönnunarverkefni sem snúast um hvernig hægt sé að nýta umhverfisvæna hönnun og 

handverk samfélaginu til góða. Nú til dags er krafa samfélagsins til hönnuða að verða æ 

háværari um að hönnuðir skapi verðmæti úr efnum sem áður var litið framhjá og að finna 

efnivið á nýjum og óvæntum stöðum.32 

Í gegnum tíðina hafa hönnuðir hafa haft áhrif hver á annan, sem þýðir að hönnun 

fylgir mikil ábyrgð og er mikilvægt að hönnuðir séu þeirrar trúar að verk þeirra gefi sem 

bestan árangur og hafi sem bestar afleiðingar fyrir samfélagið. Finna má mörg dæmi úr 

sögunni þar sem hönnun mótaðist af þörf til að koma á samfélagslegum breytingum. Til 

dæmis komu fram hreyfingar og hópar á meginlandi Evrópu og í Sovétríkjunum í tengslum 

við þær miklu hræringar sem fyrri heimstyrjöldin olli. Þessir hópar og hreyfingar vildu koma 

á samfélagsbreytingum í gegnum listir og hönnun. Þar má nefna konstrúktífismann í 

Rússlandi (hefst um 1913 og stendur fram til um 1940), Bauhausskólann í Þýskalandi sem 

var nefndur hér að framan (1919-33) og De Stijl hópinn í Hollandi (1917-31). Þessar 

hreyfingar áttu það sameiginlegt að þær settu fram stefnuskrá sem þeir fylgdu eftir af ákveðni 

og staðfestu. Markmiðið var að koma á samfélagsbreytingum í gegnum nýtt myndmál og 

formhugsun. 33  Hugmyndafræði De Stijl kom einna sterkast fram í hönnuninni sjálfri. 

Skilboðin sem þeir vildu koma á framfæri til samfélagsins var að nauðsynlegt væri að hreinsa 

                                                 
29 Raizman, History of Modern Design: Graphics and Products Since the Industrial Revolution, bls. 41. 
30 Sparke, The Genius of Design, bls. 80.  
31 Penny Sparke,  A Century of Design: Design Pioneers of the 20th Century, London: Mitchell Beazley, 

1998, bls. 91. 
32 „Kynning á verkefnunu sem hlaut Hönnunarverðlaun Íslands 2014, “ Hönnunarsafn Íslands, sótt 5. 

Nóvember 2016, http://www.honnunarsafn.is/is/event/kynning-%C3%A1-verkefninu-sem-hlaut-

h%C3%B6nnunarver%C3%B0laun-%C3%ADslands-2014.  
33 Raizman, History of Modern Design: Graphics and Products Since the Industrial Revolution, bls. 140-142. 
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í burtu allt skraut fyrri tíma til að vísa samfélaginu veginn inn í framtíðina og frá óreiðu fyrri 

heimstyrjaldarinnar. Notast átti einungis við einföld frumform, frumlit og lóðréttar og 

láréttar línur. Hópurinn varð til í Hollandi við lok fyrri heimsstyrjaldarinnar og mótaðist 

hugmyndafræðin að vissu leyti af hörmungum stríðsins. Grunnstefna hópsins var sett fram í 

tímaritinu De Stijl sem kom út í Hollandi árið 1917 að frumkvæði listamannsins og 

hönnuðarins Theo Van Doesburg. Tímaritið varð vettvangur fyrir hóp listamanna sem 

aðhylltust rótæk og nútímaleg viðhorf, til að birta kenningar sínar og stefnuskrá.34 Markmið 

hópsins var að endurbyggja samfélagið eftir fyrri heimstyrjöldina. Þeir sáu list sem leið til 

félagsslegar og andlegarar endurlausnar fyrir samfélagið.35 De Stijl var opinn hópur þar sem 

öllum sem aðhylltust sömu kenningar og skoðanir var velkomið að taka þátt. Hópurinn taldi 

að notagildi ætti að stjórna því hvernig hlutir væru hannaðir og að einungis ætti að notast við 

einföld form, grunnliti og vera auðveld í fjöldaframleiðslu.36   

Hönnun var ein af táknmyndum framfara á 20. öld. Hönnuðir hugsuðu í lausnum til 

að mæta nýjum aðstæðum og þróaðist aðferðafræði hönnunar út frá iðnbyltingunni og 

fjöldaframleiðslu. Markaðurinn og neytendur kölluðu á fleiri vörur og svöruðu hönnuðir 

kallinu sem um leið skapað störf og verkefni fyrir hönnuði. 

Tíðarandinn endurspeglaðist í gegnum vörur og hefur það að 

nokkru leiti raskað skynjun fólks nú til dags á hvaða hlutverki 

hönnuðir gegna. Almenningur sér því oft hönnun aðeins sem 

vettvang til að uppfylla þarfir markaðarins fremur en að vera 

framsækin grein sem stuðlar að úrlausnum og ferlum sem nýtast 

samfélaginu vel og eru því til framdráttar.37  

Hægt er að taka sem dæmi hönnun Rauða og bláa stólsins (e. 

Red/Blue chair). Meðlimur De Stijl, Gerrit Rietveld hannaði 

stólinn út frá kenningum hópsins og notaðist aðeins við láréttar- 

og lóðréttar línur og taldi hann að æðra hlutverk húsgagnahönnunar væri að hanna þægindi 

fyrir hugann og andann fremur en líkamleg þægindi.38 Eins og sagt hefur verið áður þá trúðu 

Rietveld og samstarfsmenn hans í De Stijl að með hönnun sinni gætu þeir búið til röð og 

reglu í samfélaginu eftir fyrri heimstyrjöldina. Hugsun Ritvelds á það sameiginlegt með 

                                                 
34 Raizman, History of Modern Design: Graphics and Products Since the Industrial Revolution, bls. 167. 
35 „De Stijl“, The art story: Modern Art Insight, sótt 14.nóvember 2016, 

http://www.theartstory.org/movement-de-stijl.htm. 
36 Raizman, History of Modern Design: Graphics and Products Since the Industrial Revolution, bls. 167. 
37 Sigrún Birgisdóttir, „Hönnuðir framtíðarinnar,” HA, 2 (Haust 2015): 71. 
38 Penny Sparke, A Century of Design: Design Pioneers of the 20th Century, London: Mitchell Beazley, 

1998, bls. 100. 

2. Rauði og blái stóllinn eftir 

Gerrit Rietveld. 
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hugmyndum samtímans að markmið hans var að nýta hönnun til jákvæðra 

samfélagsbreytinga en áherslur hafa breyst og ekki er lengur lögð jafn rík áhersla á vörur 

heldur meira á lausnir.39 Í dag er hönnun unnin út frá opnari vinnuferlum sem snúast um 

kerfi og lausnir. Tekið er meira mið af samfélagslegum vandamálum og hefur þar af leiðandi 

skilgreining hönnunar víkkað gífurlega mikið.40   

Sem dæmi er hægt að nefna verkefnið 

Heilun jarðar sem var útskriftaverkefni 

Sigrúnar Thorlacius úr vöruhönnun við 

Listaháskóla Íslands árið 2015. Verkefnið 

miðaði að því að rækta valdar 

sveppategundir sem hægt er að nýta til að 

hreinsa mengaðan jarðveg. Manneskjan er 

eina veran á jörðinni sem býr til rusl með 

tilvist sinni, því allt sem náttúran leiðir af 

sér er nýtanlegt. Það er því mjög jákvætt 

að nota lífræna hluti til að hreinsa 

náttúruna af mengangdi úrgangi eftir 

óábyrga hegðun mannsins, þar með sér 

náttúran um sig.41 Sveppirnir eru ræktaðir 

við menguð svæði og geta mismunandi 

tegundir unnið ýmis verk eins og að soga í 

sig eiturefni á meðan aðrir sveppir brjóta 

upp sameindir og geta þar af leiðandi fleiri 

lífverur notið góðs af þeim. Þetta leiðir af sér keðjuverkandi niðurbrot á eiturefnum sem 

myndu annars safnast upp í jarðveginum.42 Verkefnið er samspil vöruhönnunar og líffræði 

þar sem Sigrún er einnig menntaður líffræðingur og gat hún því nýtt þekkingu sína á báðum 

sviðum til að vinna að úrlausn verkefnisins. Eins og svo margir hönnuðir nú til dags er það 

markmið Sigrúnar að stuðla að betra samfélagi með hönnun sinni. Markmiðið er því að reyna 

                                                 
39 „Gerrit Rietveld: Red Blue Chair, “ MomA, sótt 1.nóvember 2016, 

https://www.moma.org/collection/works/4044. 
40 Sigrún Birgisdóttir, „Hönnuðir framtíðarinnar,” bls. 71. 
41 Zwaag, Looks Good Feels Good is Good: How Social changes our world, bls. 171. 
42 „Healing Earth,“ Sigrun Thorlacius, sótt 20.nóv 2016, http://www.sigrunthorlacius.com/#/healing-eath/.  

3. Heilun jarðar. 
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að hugsa lausnamiðað og með fyrirbyggjandi vinnu reyna þeir að hanna lausnir á 

vandamálum áður en vandamálin koma upp.43  

Ekki vinna allir hönnuðir undir sömu formerkjum og geta áherslur þeirra legið á 

mismunandi sviðum hönnunar. Hönnuðir sérhæfa sig gjarnan í ákveðnum tegundum 

verkefna og skapa sér reynslu og þekkingu á sínu sérsviði. Á meðan einhverjir hönnuðir 

sérhæfa sig í hönnun nytjahluta eru aðrir sem einbeita sér að hönnun hugmynda og lausna á 

flóknum verkefnum samfélagsins. Samt sem áður bera hönnuðir allir sama vinnuheitið, það 

er að vera hönnuðir. Hver og einn hönnuður verður að fylgja sinni eigin sannfæringu og 

eðlisávísun um hvernig hönnuður hann vill vera. Styrkur hönnuða felst í því að finna hver 

sína leið og skapa þannig sem mestan fjölbreytileika.44  

Í hönnunarsögunni er áberandi að þeir hönnuðir sem hampað hefur verið hvað mest 

eru alla jafna hvítir karlmenn. Örfáar konur hafa komist í þann útvalda hóp, þó að engin 

ástæða sé til að ætla að hlutur þeirra hafi verið eitthvað minni eða ómerkari. Til að hönnun 

blómstri er mikilvægt að hönnuðir hafi sem fjölbreyttastan bakgrunn og uppruna svo að 

sköpun þeirra verði ekki einsleit og höfði aðeins til afmarkaðra hópa.45  

Með því að frelsa hönnun frá gömlum staðalímyndum er hægt að nýta hana á 

fjölbreytilegum sviðum og er það nauðsynlegt fyrir hönnuði að sýna stjórnvöldum og 

almenningi hvað þeir hafa fram að færa fyrir samfélagið. Með tilkomu nýrra og fjölbreyttari 

hópa hönnuða inn í samfélagið koma nýjar hugmyndir og áherslur. Söluvænni hönnun er 

ekki lengur gert jafn hátt undir höfði heldur er ætlast til að hönnuðir einbeiti sér að sjálfbærri 

og samfélagslegri hönnun (e. Social Design), hönnunarhugsun (e. Design Thinking) og 

samfélagslegri nýsköpun (e. Social Innovation). Í köflunum hér á eftir verður fjallað nánar 

um þessi hugtök.46 

2.1  Hönnun fyrir samfélagið 

Í dag er algengt að samfélagsleg hönnun sé sú stefna sem hönnuðir laðast helst að og snýst 

hún um að reyna að finna lausnir á félagslegum, vistfræðilegum og efnahagslegum 

áskorunum. Hönnuðir í dag einbeita sér að því að láta í sér heyra varðandi aðkallandi 

verkefni í samfélaginu og deila reynslu sinni og þekkingu á fjölbreyttan hátt. Samfélagsleg 

hönnun snýst að mestu leiti um sjálfbærni sem er hugtak yfir mannlega starfsemi sem bitnar 

ekki á framtíðinni en nær að fullnægja þörfum samtímans. Samfélagsleg hönnun reynir því 

                                                 
43 „About,“ Sigrun Thorlacius, sótt 20.nóv 2016, http://www.sigrunthorlacius.com/about/. 
44 Helle og Vienne, Citizen Designer: Perspectives on Design Responsibility, bls. ix-xi. 
45 Rawsthorn, Hello World: Where Design meets life, bls.77. 
46 Sama heimild, bls.22-23. 
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að ná fram jafnvægi á milli mannsins, náttúrunnar og hagkerfisins með samvinnu þessara 

þriggja liða í stað þess að líta á þá sem þrjú mismunandi verkefni. Ákvarðanir eru því teknar 

með þessa þrjá áhrifaþætti í huga.47  

Samfélagsleg hönnun er þó ekki ný af nálinni því hugtakið kom fyrst fram árið 1971 

þegar Victor J. Papanek gaf út bókina Design for the Real World þar sem hann talar um að 

hönnun sé svo miklu meira en að hanna fallegar vörur. Papanek setur strax tóninn í bókina 

með kraftmikilli setningu: „Það eru til starfsstéttir sem eru meira mengandi en iðnhönnun, 

en þær eru fáar.“48 Í bók sinni hvetur Papanek hönnuði til að nýta þann kraft sem hönnun býr 

yfir til að stuðla að betri heimi. Hann benti á að hönnuðir beri ábyrgð á næstum öllum vörum 

sem framleiddar eru í samfélaginu og væru hönnuðir því að hluta til ábyrgir fyrir þeim 

umhverfisskaða sem væri að eiga sér stað með fjöldaframleiðslu. Hönnuður er ábyrgur fyrir 

því að hugsa vöru sína alveg til enda og hvaða umhverfisáhrif hún hefur í 

framleiðsluferlinu. 49  Papanek taldi að ef hönnun ætti að vera umhverfisvæn og 

samfélagslega ábyrg yrði hún að vera rótæk og framúrstefnuleg. Hönnun ætti að gera mikið 

úr litlu sem þýðir að við þurfum að minnka neyslu, nota hluti lengur og endurvinna efni.50 

„Hönnun verður að vera framúrstefnuleg, frjó, þverfaglegt verkfæri sem sinnir þörfum 

almennings. Hún verður að snúast meira um rannsóknir og við verðum að hætta að saurga 

jörðina með illa hannaðri vöru og mannvirkjum.“51 

  Papanek talaði einnig um í bók sinni að allir séu í raun hönnuðir því nær allt sem fólk 

gerir er í raun hönnun því hún er mannfólkinu eðlislæg. Hann sagði að hönnun væri innsæi 

og meðvituð leit að skipulagi. Manneskjan er ávallt að leitast við að skilja síbreytilegar 

aðstæður sínar og flókna tilveru með því að finna skipulag. Með því að skipuleggja gjörðir 

okkar til að ná settu markmiði væri verið að notast við hönnun.52 Skoðanir Papanek skipta 

meira máli núna en nokkru sinni fyrr en þóttu of rótækar á sínum tíma og varð það til þess 

að ekki var tekið mark á hugmyndum hans þá þó áhrifa hans gæti nú hjá hönnuðum 

samtímans.53  

Dæmi um menn sem tala fyrir bættum heimi eru arkitektinn William McDonough og 

efnafræðingurinn Michael Braungart, en þeir gáfu út bókina Cradle to Cradle árið 2002, þar 

                                                 
47 Zwaag, Looks Good Feels Good is Good: How Social changes our world, bls. 13. 
48 Þýðing höfundar á: „There are professions more harmful than industrial design, but only a very few of 

them.“ Papanek, Design for the Real World: Human Ecology and Social Change, bls.ix.  
49 Sama heimild, bls. 56. 
50 Sama heimild, bls. 346. 
51 Þýðing hönnuðar á: „Design must become an innovative, highly creative, cross-disciplinary tool responsive 

to the true needs of men. It must be more research oriented, and we must stop defiling the earth itself with 

poorly designed objects and structures.” Sama heimild, bls. x.  
52 Papanek, Design for the Real World: Human Ecology and Social Change, bls. 3-4. 
53Zwaag, Looks Good Feels Good is Good: How Social Design changes our world, bls. 20. 
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sem þeir kynna hugmyndir sínar um hvernig hönnun geti stuðlað að sjálfbærum heimi. Í bók 

sinni tala þeir meðal annars um mikilvægi þess að nota efni sem auðvelt er að endurnýta án 

þess að það muni bitna á gæðum efnisins og notkun skaðlausra efna sem stuðla að 

náttúrulegri hirngrás þar sem efnið geti skilað sér aftur í náttúruna án þess að vera mengandi. 

Þeir vilja meina að hægt sé að endurhanna kerfi til þess að útrýma úrgangi endanlega.54 

Í lok bókarinnar segja þeir: 
 

Spyrjum: hvernig við getum stutt við og viðhaldið rétti allra lífvera til að deila með 

okkur lífsgæðum í heimi alsnækta? Hvernig getum við elskað afkvæmi allra 

dýrategunda, ekki bara okkar eigin, um alla eilífð? Gerum okkur í hugarlund hvernig 

heimur hagsældar og heilbrigðis myndi líta út í framtíðinni og byrjum að hanna hann 

núna. Hvað myndi það þýða að fæðast á ný inn í þennan heim, sem við köllum jörð, 

heimili allra okkar samskipta? Það sem til þarf er að við leggjumst öll á eitt. Það 

verður eilífðarverkefni en það er einmitt tilgangurinn.55 

Samfélagsleg hönnun hefur aldrei verið jafn nauðsynleg fyrir samfélagið og nú því eins og 

nefnt var áður í kaflanum samanstendur hún af öllum hönnunargreinum sem styðja við nýjar 

aðferðir fyrir samfélagið. Hún hugsar til framtíðar með sjálfbærni og býður upp á að skoða 

núverandi félags- og efnahagskerfi frá nýjum hliðum.56  Almenningur þarf að átta sig á 

mikilvægi samfélagslegarar hönnunar því hún kemur okkur öllum við. Hönnuðir sem vinna 

í anda hugmyndafræðinnar hafa það að leiðarljósi að vinna þeirra sé umhverfisvæn og að 

árangur náist helst með samvinnu sem ólíkustu hópa samfélagsins t.d. á milli vísindamanna, 

frumkvöðla og framleiðenda.57  

2.2 Hönnunarhugsun 

Hönnunarhugsun er aðferðafræði í hönnun sem hjálpar til við nýsköpun og til að leysa 

vandamál með því að nota rökhugsun, ímyndurnarafl og innsæi. Hönnunin á að snúast um 

fólk frekar en fallega hluti og mikilvægt er að geta sett sig í spor annara til að geta séð 

aðstæður frá mismunandi sjónarhornum. Hún er lausnamiðuð og horfir til framtíðar í leit að 

svörum frekar en að horfa aftur til fortíðar.58 Hönnunarhugsun er færni sem hönnuðir öðlast 

með námi og vinnu til að greina vandamál frá nýjum og óvæntum hliðum sem gefur 

                                                 
54 McDonough og Michael Braungart, Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things, bls. 90-91. 
55 Þýðing höfundar á: „Ask: How can we support and perpetuate the rights of all living things to share in a 

world of abundance? How can we love the children of all species—not just our own—for all time? Imagine 

what a world of prosperity and health in the future will look like, and begin designing for it right now. What 

would it mean to become, once again, native to this place, the Earth—the home of all our relations? This is 

going to take us all, and it is going to take forever. But then, that’s the point.” Sama heimild, bls. 186.  
56 Sama heimild, bls. 13. 
57 Sama heimild, bls. 20-21. 
58 Robert Curedale, Design Methods 2: 200 More Ways to Apply Design Thinking, USA: Design Community 

College Inc, 2012, bls. 3. 
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vandamálum ferskar lausnir.59 Hún lágmarkar óvissu og áhættu við nýsköpun með því að 

tala við notendur í gegnum röð af prófunum á hugmyndum. Með hönnunarhugsun er verið 

að rýna í þarfir notandans með það fyrir augum að leysa vandamál og að fá sem besta 

niðurstöðu fyrir þá sem standa frammi fyrir þessu tiltekna vandamáli. Allt frá því að 

hugmynd kviknar er nauðsynlegt að hönnuðir búi til frumgerð (e. prototype) af því sem er 

verið að hanna og sannreyna hana á notendum því hönnuðir sem notast við hönnunarhugsun 

leggja ríka áherslu á upplifanir. Náin samvinna hönnunarteymis og þeirra sem hannað er 

fyrir er nauðsynleg og þurfa hönnuðir að læra að vinna úr og meðtaka niðurstöður prófana, 

hvort sem það er að heyra hvað fólkið hefur að segja um upplifun sína á frumgerðum eða að 

sjá hvernig það bregst við í aðstæðum sem er verið að prófa. Líkt og í samfélagslegri hönnun 

þá er mikilvægt fyrir þá sem vinna með hönnunarhugsun að vinna í þverfaglegu teymi. Í 

teymisvinnu er mikilvægt að allir fái að láta ljós sitt skína ásamt því að rækta 

sköpunargleðina og að hönnuðir geri sér grein fyrir mikilvægi samvinnunar í teyminu til þess 

að fá sem besta niðurstöðu.60  

2.3 Endurhugsun með nýsköpun 

Hægt er að skilgreina nýsköpun (e. Innovation) á margvíslegan hátt en í grunninn er 

nýsköpun heiti yfir þekkingarsköpun og framþróun á öllum sviðum samfélagsins. Margir sjá 

nýsköpun aðeins sem heiti fyrir framfarir á sviði vísinda eða tækni en svo er ekki. Nýsköpun 

eru frumlegar hugmyndir sem skila af sér nýungum fyrir samfélagið.61  

Samfélagsleg nýsköpun er hugtak sem á við um velferð og bætt lífsskilyrði í 

samfélaginu. Hugtakið nær yfir mörg samfélagsmál eins og umhverfismál, náttúruvernd, 

efnahagslegt jafnvægi og jafnræði.62 Markmið samfélagslegrar nýsköpunar er því að leysa 

vandamál með því að endurhugsa samfélagið til að komast að rót vandans fremur en til þess 

að draga úr einkennum með einföldum skamtímalausnum.63 Segja má að hönnun verði til 

þegar sköpunarkraftur og nýsköpun eru tvinnuð saman. 64 

Þó að hér sé verið að taka fyrir þrjú mismunandi hugtök er ljóst að í grunninn er 

samhljómur á milli þeirra þar sem öll hafa það að leiðarljósi að stuðla að breyttum og betri 

                                                 
59 Alice Rawsthorn, Hello World: Where Design meets life, London: Penguin Books, 2013, bls. 24. 
60 Curedale, Design Methods 2: 200 More Ways to Apply Design Thinking, bls. 5-6. 
61 „Hönnun: Auðlind til framtíðar,“ Hönnunarmiðstöð, sótt 14.október 2016, 

http://www.honnunarmidstod.is/files/lhi_honnun_audlind_1621685640.pdf.  
62 „Samfélagsleg nýsköpun, “Nýsköpunarmiðstöð Íslands, sótt 15.nóvember 2016, http://nmi.is/um-

okkur/samfelagsleg-nyskoepun/. 
63  Pelle Ehn, Elisabet M. Nilsson og Ritchard Topgard ritstýrðu, Making Futures: Marginal Notes on 

Innovation, Design and Democracy, Londin: The MIT Press, 2014, bls. 22. 
64 „Hönnun: Auðlind til framtíðar“. 
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heimi. Hugmyndafæði sem þessi er mikilvæg í verkfærakistu hönnuða og verða þeir því að 

kunna að nýta sér hana sem best. Hönnuðir hafa hugtökin til að leiða sig áfram í lausn 

verkefna þannig að niðurstaðan verði ásættanleg.  

Dæmi um samfélagsleg verkefni er MAKE by Þorpið sem er frumkvöðlaverkefni sem 

sett var á laggirnar á sviði vöruhönnunar og listiðnaðar til að skapa atvinnu á Austurlandi. Í 

verkefninu er lögð áhersla á að nota staðbundin hráefni frá Austurlandi og nýta þá 

handverksþekkingu sem íbúar þar hafa þróað með sér í gegnum árin. Í verkefninu starfa 

hönnuðir með fyrirtækjum á svæðinu og vinna að atvinnuuppbyggingu á sviði handverks og 

hönnunar.65  

Annað verkefni sem byggir á hugmyndafræði MAKE by Þorpið er Austurland: 

Design from Nowhere sem var samstarfsverkefni nokkurra hönnuða, handverksfólks og 

fyrirtækja á Austurlandi sem miðla þekkingu á báða bóga.66 Það voru hönnuðirnir Karna 

Sigurðardóttir og Pete Collard sem komu verkefninu á laggirnar. Var það meðal annars 

sameiginlegur áhugi þeirra á hugmyndafræði William Morris, um að listir, hönnun og 

handverk ættu að eiga stóran part í daglegu lífi almennings, sem sameinaði þau í 

verkefnavinnunni.67 Hver hönnuður tók fyrir ákveðið hráefni frá svæðinu og rannsakaði 

möguleika þess í þaula og vann svo úr efninu til að sýna fram á möguleika til áframhaldandi 

samstarfs hönnuða og fyrirtækja á svæðinu. Verkefnið vann Hönnunarverðlaun Íslands árið 

2014 og sagði meðal annars í umsögn dómnefndar: „Verkefnið sýnir að með samstilltri sýn 

og virðingu fyrir menningu á hverjum stað, þar sem handverk, þekking og staðbundinn 

efniviður er kannaður til hlítar, skapast tækifæri fyrir framleiðslu framúrskarandi verka og 

hlýtur að vera hvatning öllum til handa.”68 Verkefnið er mikilvægur menningarlegur og 

samfélagslegur auður þar sem mestu verðmætin liggja í þeirri þekkingaröflun sem verkefnið  

                                                 
65 „Make By Þorpið, “ Make, 3.nóvember 2016, http://make.is/faq/. 
66 „About, “ Design from Nowhere, sótt 2.nóvember 2016,  http://designsfromnowhere.is/about/.  
67 Arnar Fells, Arnaldur Máni Finnsson og María Kristín Jónsdóttir, „Hvergilandið”, HA, 1 (Vor 2015): 18-

23.   
68„Kynning á verkefnunu sem hlaut Hönnunarverðlaun Íslands 2014“. 

4 Valin verk úr Designs from Nowhere: handtöskur og sippubönd unnin úr fiskinetum, slípaðir steinar, lampaskermur 

úr þangi og leikfönd gerð úr hreindýrahornum. 
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hefur stuðlað að. Hver sem endanleg niðurstaða verkefnisins verður, þegar það heldur áfram 

frá þróunarstiginu, skiptir ekki mestu máli, heldur það að verkefnið býr til grundvöll fyrir 

skapandi samfélag á Íslandi sem hvetur til notkunar hönnunar sem afl til breytinga.69  

 

 

 

                                                 
69 Arnar Fells og fleiri, „Hvergilandið,” bls. 18-23.  
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3. Hönnun sem afl breytinga 

Mikilvægt er að taka hönnun með í reikninginn þegar hugsað er til framtíðar. Vandamálin 

sem bíða okkar í framtíðinni eru allt önnur en þau sem blöstu við hönnuðum við upphaf 20. 

aldar. Heimsmynd okkar er orðin allt önnur og þar af leiðandi eru þarfir samfélagsins aðrar, 

rányrkja hefur auðkennt umgengni okkar við auðlindir jarðar, félagsleg misskipting og 

loftlagsbreytingar kalla á aðgerðir hönnuða.70  

Hönnuðir geta haft áhrif á mörgum sviðum samfélagsins, til að mynda hefur hönnun 

þróast þannig að hún á nú fullt erindi inn í fyrirtæki sem snúa að orku, sjávarútvegi og 

landbúnaði. Sem dæmi um þetta hefur fyrirtækið Íslenski sjávarklasinn allt frá stofnun 

stuðlað að samþættingu og samstarfi milli hönnuða, frumkvöðla og stjórnenda í sjávarútvegi. 

Þannig hefur þróast afar mikilvæg nýsköpun sem birtist meðal annars í að móta og 

markaðssetja sjávarafurðir og hámarka verðmæti þeirra.71 Hönnun endurskilgreinir hvernig 

nálgast á ný verkefni, bendir á tækifæri til aðgerða og hjálpar til við að finna heildstæðar 

lausnir á vandamálum. Hönnun skapar farveg til að taka réttar ákvarðanir. Besti árangur fyrir 

skipulagsheild fæst þegar hönnun er með beinum hætti samþætt starfsemi hennar og 

hönnuðurinn starfar innan skipulagsheildarinnar og er því beinn þáttakandi í stafseminni. Þá 

stjórnendur sem taka stefnumótandi ákvarðanir skortir stundum heildaryfirsýn yfir verkefnin 

sem leysa þarf, vegna þess að þeir einblína um of á afmarkaða þætti þeirra. En hin heildstæða 

nálgun hönnunar hjálpar þeim til að varpa ljósi á tengsl allra hliða málsins. Með þverfaglegri 

samvinnu teiknar hönnun upp útlínur verkefnisins sem þarf að leysa og dregur fram 

lykilþætti til lausnar á þeim. Í dag stöndum við frammi fyrir sífellt flóknari úrlausnarefnum 

og óvissu sem venjubundin greiningatæki ráða ekki vel við. Hin sjónræna framsetning sem 

hönnuðir nota hjálpar til að útskýra flókin tengsl milli þátta sem annars væri nánast ógerlegt 

að útskýra eingöngu með texta eða í tölum. Árangursrík hönnun snýst ekki bara um skapandi 

hugsun, hún snýst einnig um að koma hlutum í framkvæmd og fylgja hugmyndum eftir, vera 

þáttakendur í öllu ferlinu þannig að verkefninu sé fylgt eftir til enda og lausnin skili 

tilætluðum árangri.72 

Samfélagið er vant að gera hlutina á ákveðinn hátt en aðferðafræði hönnunar er að 

horfa á aðstæður frá mismunandi og nýjum sjónarhornum. Það gerir að verkum að hönnuðir 

geta blásið nýju lífi inn á mörg svið samfélagsins. Það er skylda hönnuða að gera samfélaginu 

                                                 
70 Sigrún Birgisdóttir, „Hönnuðir framtíðarinnar,” bls. 72.   
71 „Hönnun og nýsköpun í sjávarklasanum,“ Sjávarklasinn, sótt 2.desember 2016,  

http://www.sjavarklasinn.is/honnun-og-nyskopun-i-sjavarklasanum/. 
72 Streategic design thinking bls.xv-xix. 
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grein fyrir mikilvægi sínu og þeim kostum sem fylgja því að fjárfesta í hönnun. Sem 

hönnuðir gerum við þá kröfu til samfélagsins að það skilji þá vinnu sem hönnuðir gera, en 

að sama skapi þurfa hönnuðir að miðla upplýsingum til almennings um mikilvægi sitt.73 Það 

er hönnuðum til framdráttar að leggja áherslu á að fræða samfélagið frekar en að kvarta 

undan skilningsleysi þess.74       

Til þess að hönnun geti verið afl til jákvæðra breytinga í nútíma samfélagi þurfa 

hönnuðir að hafa nokkra hluti í huga við hönnunarferlið. Til að byrja með er nauðsynlegt að 

vera heiðarlegur og ekki skaða umhverfi sitt eða aðrar lifandi verur í ferlinu ,því ekki er 

hönnun neinum til gagns ef þessir áhrifaþættir eru ekki hafðir í huga. Hönnuðir þurfa að taka 

ábyrgð á hönnun sinni og vera meðvitaðir um þær ákvarðarnir sem teknar eru því þær hafa 

áhrif á aðra og jörðina sem við lifum á. Breytingar geta gerst hægt og þarf að taka það með 

í reikninginn þegar unnið er með það að leiðarljósi að hafa áhrif. Ekki má missa niður 

kraftinn heldur halda ótrauður áfram. Til þess að móta eftirsóknarverða framtíð þarf að 

ákveða að hafa áhrif og hafa hugsjón til að framfylgja.75 Eins og arkitektinn Buckminster 

Fuller sagði: „Besta leiðin til að sjá fyrir framtíðina er að hanna hana“.76 

Til að hönnun skipti máli þarf hún að koma með rótækar lausnir á þeim vandamálum 

sem ógna heiminum í dag. Hönnuðir þurfa að hafa opinn huga til þess að finna lausnir þar 

sem maður myndi síst búast við að finna þær því hönnuðir leita lausna þar sem aðrir sjá ekki 

tækifæri. Með því að hanna út frá hugtökum eins og samfélagsleg hönnun og 

hönnunarhugsun gæti teymisvinna stuðlað að nýsköpun í hönnun og leitt okkur áfram í átt 

að betri heimi. Að sjálfsögðu er hönnun þó ekki lausn allra mála og getur hún ekki ein 

bjargað heiminum. En hönnun er samt sem áður mikilvægt verkfæri til að opna augu okkar 

fyrir vandamálum og þeim nýju lausnum sem hægt er að beita til að leysa þau.77 

Miðað við það sem hér hefur verið nefnt að framan þyrfti sá hönnuður sem vill verða 

áhrifavaldur í samfélaginu að hafa til að bera bjartsýni, vera tilbúinn að reyna nýja hluti og 

hugmyndir. Hann þyrfti einnig að vera tilbúinn að taka þátt í þverfaglegri teymisvinnu og 

hafa ástríðu fyrir því að deila hugmyndum sínum á skýran hátt með öðrum. Hann þyrfti að 

eiga auðvelt með að setja sig í spor annara og setja sig inn í þær aðstæður sem hann er að 

vinna í. Þar af leiðandi myndi hönnun hans ávallt hafa það að leiðarljósi að bera hag annara 

                                                 
73 Arnar Fells, „Orð frá ritstjóra: Misskilda fjölskyldan,” HA, 2 (Haust 2015): 15.   
74 Arnar Fells, „Orð frá ritstjóra: Ha, hvað ertu að segja?,” HA, 1 (Vor 2015): 7.   
75 Thackara, In the Bubble: Designing in a Complex World, bls. 75. 
76 Þýðing höfundar á: „The best way to predict the future is to design it.” David Carlson, Make Design 

Matter, Amsterdam: BIS Publishers, 2012, bls. 19. 
77 Zwaag, Looks Good Feels Good is Good: How Social changes our world, bls. 20-21. 
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fyrir brjósti. Hönnunarvörur hans yrðu umhverfisvænar og hefðu raunverulegt notagildi. 

Hann væri ekki hræddur við mistök, heldur lærði af þeim og nýtti sér reynsluna af þeim í 

hönnunarferlinu. Hann myndi ekki víla fyrir sér að búa til margar ódýrar frumgerðir (e. 

prototype) til að prófa áfram hugmyndir sem kveikja á sköpunarkraftinum í ferlinu. Hann 

myndi ekki spyrja „hvernig?“ heldur „af hverju?“ Til að hanna eitthvað sem skiptir 

raunverulega máli fyrir samfélagið er nauðsynlegt að spyrja sig til hvers hönnunin er og vera 

gagnrýninn á hvort borgi sig að eyða tíma í hana. Hönnuður þarf að gefa sér tíma til að horfa 

á hversdagslegar aðstæður og líta á þær frá nýjum sjónarhornum til að reyna að betrumbæta 

það sem þykir svo eðlilegt að enginn áttar sig á svigrúmi fyrir breytingar. Góður hönnuður 

vinnur sjónrænt þannig að hann geti komið hugmyndum sínum auðveldlega frá sér þannig 

að aðrir skilji hvað átt er við. Hönnuður á ekki að sætta sig við fyrstu hugmynd sem kemur 

upp heldur ýta sér og teymi sínu áfram til að koma með fleiri og mismunandi lausnir á því 

verkefni sem unnið er að hverju sinni. Gerir það ferlið ef til vill erfiðara en lausnin mun 

verða betri fyrir vikið og þess líklegri til að verða betri í lokin. Fyrst og fremst eiga hönnuðir 

að læra að meta hönnun sína af þeim áhrifum sem hún hefur á samfélagið og umhverfið 

ásamt þeirri arfleið sem hún skilar inn í framtíðina.78  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
78 Brown,  Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation, bls. 

229-242. 



 
23 

Lokaorð 

Í þessari ritgerð hefur þáttur hönnunar sem mikilvægs afls í samfélagsmótun verið rýndur og 

skoðað hvaða hlutverki hönnuðir gegna í lausn krefjandi vandamála í fortíð, nútíð og framtíð. 

Ljóst er að vægi hönnunar í samfélagsmótun hvers tíma hefur verið og er gríðalega mikið. 

Með því að beita hugmyndafræði og gildum samfélagslegrar hönnunar mun það gagnast 

samfélaginu við þróun þess og í nýsköpun ekki einungis á okkar tímum heldur einnig til 

framtíðar. Góð hönnun stuðlar að verðmætasköpun, bættum lífsgæðum og sjálfbærni. 

Hönnun er aðferðafræði til að endurhugsa aðstæður og bæta þær. 

Hönnun er verkfæri til að brúa bilið á milli sköpunargáfu og nýsköpunar, hún tekur 

engu sem gefnu og má því segja að hönnun sé grundvallarafl til breytinga og framþróunar. 

Hönnun getur gengið í endurnýjun lífdaga eins og raunin er með hugmyndafræði William 

Morris sem margir hönnuðir horfa til sem fyrirmyndar í samtímanum. Sýnir það hversu 

mikilvægt það er að þekkja fortíðina og geta lært af henni þegar skapa á hönnun í nútímanum. 

Hönnuðir þurfa að halda áfram að sýna hugrekki og þora að standa upp og hafa áhrif, vera 

afl til breytinga líkt og þegar William Morris þorði að tala gegn lélegum iðnvarningi og 

afleiðingum iðbyltingarinnar fyrir verkafólk. Hönnuðir geta ekki lokað augunum fyrir 

vandamálum samfélagsins heldur eiga að beina kröftum sínum að því að finna lausnir á þeim 

og fá fleiri til liðs við sig í þeirri baráttu. 

 Þrátt fyrir að stjórnvöld á Íslandi hafi mótað hönnunarstefnu þá er ljóst að henni 

hefur ekki verið framfylgt sem skyldi enn sem komið er. Til þess að þjóðfélagið geti nýtt að 

fullu þann kraft sem íslenskir hönnuðir búa yfir þarf ríkið að leggja áherslu á framkvæmd 

stefnunnar eins og til stóð. 

Hönnun getur greint vanda samtímans og fundið lausnir þar sem öðrum verkfærum 

verður ekki auðveldlega við komið. Ég tel að á komandi árum muni það þykja sjálfsagt að 

hönnuðir starfi í öllum geirum samfélagsins og tilhugsunin um að staða hönnuða hafi ekki 

verið sterk áður fyrr óhugsandi. Samfélagið þróast á hraða sem erfitt er að höndla en hönnun 

getur lagt sitt lóð á vogaskálarnar til að hjálpa okkur að skilja aðstæður okkar betur og leysa 

krefjandi áskoranir.  
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