
Selt sem eik 

Virðisskoðun skrifborðsins míns 

Ólöf Sigþórsdóttir 

Lokaritgerð til BA-prófs 
Listaháskóli Íslands 

Hönnunar- og arkitektúrdeild 
Desember 2017 



 



 

Selt sem eik 

Virðisskoðun skrifborðsins míns 

Ólöf Sigþórsdóttir 

Lokaritgerð til BA-prófs í Vöruhönnun 

Leiðbeinandi: Garðar Eyjólfsson  

 

Vöruhönnun 

Hönnunar- og arkitektúrdeild 
Desember 2017 



 

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

 



 

Útdráttur 
 
Hlutir sem eru fjöldaframleiddir og seldir í massavís á lágu verði hefur verið sístækkandi 

þróun í framleiðslu og í neyslusamfélagi. Í þessari ritgerð er skrifborð skoðað sem var 

keypt fyrir rúmu ári síðan í verslun sem sérhæfir sig í framleiðslu á ódýrari vörum. Borðið 

ber með sér öll þau einkenni sem þessi þróun hefur leitt af sér. Skrifborðið er úr 

spónaplötu, plastspón og fjölda annarra efna. Búið er að prenta eikaráferð á plastspóninn 

svo borðið ber með sér öll útlitsleg einkenni eikarviðs. Skrifborðið fékk mig til að velta því 

fyrir mér af hverju þetta aukaskref að prenta eikaráferð á plastið var tekið. Spurningum 

eins og hvers vegna plast er látið líta út fyrir að vera timbur er velt upp. Skoðað var ferli í 

fjöldaframleiðslu, bæði sögulega og í samtímanum. Aukinn hraði í fjöldaframleiðslu 

stuðlar að lægri verðlagningu og auknu framboði. Aðferðir markaðarins til að skapa virði 

vörunnar eru rannsakaðar frá heimspekilegu og markaðsfræðilegu sjónarhorni. Markaður 

spilar á upplifun neytenda á vörunni til að auka líkur á að neytandinn sækist eftir og kaupi 

hana. Varan sem afurð úr þessu kerfi tekur á sig nýja mynd þegar kröfur um lægra verð 

skapast. Virði vörunnar á það til að breytast þegar aðgengi er auðvelt og lítið þarf að hafa 

fyrir því að eignast hluti.  
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Inngangur  

Eikarskrifborðið mitt hefur vakið upp spurningar hjá mér sem ég vissi ekki að skrifborð 

gæti gert. Borðið er ekki úr eik heldur er það úr spónaplötu með plastþynnu. Ég ber aldrei á 

það olíu og ég þríf það með sterkum þrifefnum. Borðið er úr plasti því eiginleikar eikar 

hafa mögulega ekki hentað fyrir þetta tiltekna borð eða þá hefði hún verið of dýr. Borðið er 

ekki úr eik en það líkist henni nægilega til að uppfylla fagurfræðilegar kröfur.  

Borðið er úr eik þar til ég snerti það, lyfti því eða þefa af því. Það líkist eikarvið á 

þann hátt að augað blekkist nægilega mikið til að maður fer að trúa því að borðið sé 

raunverulega úr timbri og smám saman þá hef ég hætt að veita því athygli úr hvað efni 

borðið er. Þarna er verið að taka útlitsleg einkenni eikarviðs sem er náttúrulegt efni, og 

yfirfæra það á efni á borð við plast. Sama hversu vel plastið nær að líkja eftir eik þá getur 

það aldrei uppfyllt eiginleika né útlitsleg einkenni viðarins að fullu. 

Efnisleg einkenni plasts eru mjög ólík timbri. Efnin eru svo ólík að það mætti segja 

að þau væru andstæður á alla mögulega vegu. Plast þolir raka á meðan timbur bólgnar upp 

við mikinn raka. Það flísast úr timbri en ekki plasti. Ef ég myndi kveikja í skrifborðinu 

mínu þá myndi yfirborð þess bráðna á meðan eikin myndi brenna. Ef plastið rispast þá er 

það endanlega rispað meðan það væri hægt að pússa timbrið upp. Þá velti ég því fyrir mér, 

af hverju er verið að yfirfæra útlitsleg einkenni eikarinnar yfir á plastið þegar efnin eiga 

nákvæmlega ekkert sameiginlegt? 

 Fyrstu viðbrögð mín við skrifborðinu var að segja að borðið væri ekki ekta, eða 

„fake“. Þó skynjun mín á efniviðnum hafi brenglast með áprentuðu viðaráferðinni á 

plastinu þá þýðir það ekki að yfirborðið sé ekki ekta. Sú hugmynd sem plastið á borðinu 

gefur er það sem gæti talist vera eftirlíking. Þó svo plastið sé verksmiðjuframleitt efni þá er 

það alveg jafn raunverulegt hráefni og timbrið þó það sé ekki náttúrulegt efni. 

Húsgögn sem eru spónlögð með plast „timbri“ er þróun sem hefur átt sér stað á 

markaðnum í meira mæli á undanförnum árum. Ekki er ólíklegt að framleiðsla á þess konar 

vörum hafi komið til vegna eftirspurnar neytenda eftir ódýrari valmöguleikum og kröfum 

um meira aðgengi almennings að hönnun. 

Borðið er ekki útlitslega sannt en er samt ekki gervi. Það flöktir einhversstaðar í 

miðjunni sem gerir það erfitt að skilgreina það. Með áprentuðu timburáferðinni breytist 

virði borðsins fyrir mér. Það er eins og það sé verið að reyna að fela plastið, eins og það sé 
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slæmt að það sé plast á borðinu, eða að plast sé ekki nógu gott eins og það er til að borðið 

teljist vera fallegt. Timburáferðin er sett á plastið svo það sé einhver möguleiki á að borðið 

seljist eða að fólk vilji innrétta heimilið sitt með því. 

 Ég hef tilfinningu fyrir því að á bakvið borðið sé margslungið og flókið kerfi. Kerfi 

þar sem hönnun, framleiðsla, markaðsetning, verslun, neytandi og endurvinnsla helst í 

hendur. Aðkoma neytenda að þessu kerfi er stór og mikilvægur þáttur fyrir framleiðendur. 

Að greina borðið reynist mér erfitt því það eru svo margir þættir sem spila inní hvernig ég 

hef upplifað það. Það er ódýrt, fallegt, hentugt, skrýtið, ofhlaðið af efnum, 

framleiðsluaðferðum og ég gæti haldið lengi áfram. Þegar erfitt er að skilgreina tiltekna 

vöru, þarf kannski að skilgreina það kerfi sem mótaði vöruna fyrst. Hvernig virkar þetta 

kerfi? Hvernig þróun varð á markaðnum til þess að skrifborð eins og mitt kom til 

sögunnar? Hvernig er neytandinn að greina virði vörunnar í dag? 
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1. Framleiðsla 

Til að byrja með er gott að skoða hvernig framleiðsluferli hófst og hvernig það hefur þróast 

á síðastliðnum áratugum til að ná skilningi á umfangi iðnaðarins sem mótaði borðið. Þegar 

iðnbyltingin hófst, var mikil bjartsýni á framförum mannkyns. Samfara því sem iðnaður óx 

þá gafst rými fyrir aðrar stofnanir til að koma undir sig fótunum sem studdu við hann. 

Bankar, verðbréfamiðlanir, auglýsingastofur, framleiðslufyrirtæki og útgáfufyrirtæki 

opnuðu fyrir frekari atvinnutækifæri fyrir millistéttina sem þétti tengslanetið í kringum 

hagvöxt. Ódýrari vörur, almenningssamgöngur, vatnsveitur, sorphirða, þvottahús, öruggt 

húsnæði og önnur hagkvæmni gaf bæði ríkum og fátækum betri aðstæður til bættra 

lífskjara. Framleiðendur vildu framleiða vörur eins skilvirkt og hægt var og að ná sem 

mestu magni af varningi til sem stærsta hóp fólks og mögulegt var.1 

 Í byrjun þá treysti iðnaðurinn á að náttúruauðlindir byðu upp á ótæmandi birgðir af 

efni. Málmgrýti, timbur, vatn, möl, nautgripir, kol og landsvæði. Allt eru þetta hlutir og 

hráefni sem framleiðendur nota til vöruframleiðslu fyrir fjölda fólks. Fyrirtæki stækkuðu 

þegar þau breyttu auðlindum í vörur. Landsvæði voru tekin yfir til að rækta fyrir iðnað, 

skógar voru hoggnir niður fyrir við og eldsneyti. Verksmiðjur staðsettu sig nálægt 

auðlindum svo aðgengi væri auðvelt. Þegar þetta hófst þá var náttúruvernd ekki efst á 

forgangslista. Náttúruauðlindirnar virtust vera svo miklar og því var viðhorfið til þeirra að 

þær myndu halda áfram að vaxa og vera endalaus uppspretta af hráefni. Í dag hefur 

skilningur okkar á náttúrunni og auðlindum breyst gríðarlega. Hafið, jarðvegurinn og 

lífverurnar sem þrífast þar eru mun viðkvæmari en reiknað var með í upphafi. Þrátt fyrir 

það þá halda framleiðslukerfi áfram að starfa eins og þau gerðu í upphafi iðnbyltingarinnar 

þegar þessi vitneskja var ekki til staðar. Enn þann dag í dag er ekki tekið fullkomið tillit til 

heilsu fólks og náttúrunnar í framleiðsluferli og jafnvel hönnun.2  

 Höfundar Story of Stuff hafa skoðað hvernig framleiðslukerfið virkar í dag. Þeir 

rekja ferlið frá upphafi þar sem efniviðs er aflað og fylgja því alla leið að því þegar vörunni 

er fargað. Til þess að sækja eitt efni þá eru margir þættir sem spila inn í það ferli. Verkfæri, 

orka, flutningatæki og olía sem knýr vélarnar áfram.3 Þegar í verksmiðjuna er komið þá 

bætast fleiri hlutir við líkt og meiri orka. Einnig gæti t.d. þurft að nota olíu og vatn ásamt 

                                                
1 William McDonough og Michael Braungart, Cradle to Cradle: Remaking the way we make things. (New 
York: North Point Press, 2002), bls. 20-21. 
2 William McDonough og Michael Braungart, Cradle to Cradle, bls. 25-26. 
3 Annie Leonard og Ariane Conrad, The Story of Stuff: How our obsession with stuff is trashing the planet, 
our communities, and our health—and a vision of change. (New York: Free Press, 2010), bls. 1. 
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öllum þeim efnum sem þarf til framleiðslu á þessum tiltekna hlut.4 Flutningar og dreifing á 

vörunni myndi þá vera næsta skref. Stór hluti mannkyns í dag hefur aðgengi að hlutum sem 

voru framleiddir hinum megin á hnettinum. Hraður flutningur spilar lykilhlutverk þar. 

Ferlið er þó ekki svo einfalt að hlutur er framleiddur og hann svo fluttur frá punkti A til B. 

Mismunandi hlutar vörunnar eru jafnvel framleiddir vítt og dreift út um allan heim en á  

endanum sameinast þeir í einni verksmiðju þar sem hluturinn er settur saman.5 Þá er komið 

að neyslunni. Hlutnum er stillt upp fyrir neytandann eða hann er settur inn á netverslun, þar 

sem neytandinn stígur inn í ferlið.6. Höfundar Story of Stuff rekja ferlið sem á sér stað 

þegar hluturinn er kominn í hendur neytandans og inn á heimili hans. Í fyrstu er hluturinn 

verðmætur, glænýr og glansandi. Með tímanum getur þessi hlutur misst verðmætið í 

augum eigandans. Hann fer fyrst á stað þar sem honum er vel upp stillt, þaðan fer hann upp 

á hillu eða á annan minna áberandi stað. Næsti áfangastaður er að honum er troðið inn í 

skáp eða bakvið hurð. Þar næst fer hann ofan í kassa og inn í geymslu og þar fær hann að 

vera þar þar til hann breytist í rusl og fer á haugana.7 Ferðalagið getur haldið áfram ef 

hluturinn fer í eigu annars eiganda. Þetta lífshlaup hlutarins getur verið allt frá einni mínútu 

að lengd og upp í 100 ár. Eðli og gæði hlutarins skiptir máli í þessu samhengi. 

 

Mynd 3: Útskýringarmynd höfundar Story of Stuff um línulegt ferðalag 

vörunnar 

 

Eins og myndin hér fyrir ofan sýnir þá er lífsferli vörunnar línulegt sem þýðir að 

það á sér engin endurnýjun stað heldur endar varan lífsferil sinn fjarri upprunanum. Þegar 

myndin að ofan er skoðuð er ekki annað hægt en að álykta að skrifborðið mitt á ekki séns á 
                                                
4 Annie Leonard og Ariane Conrad, The Story of Stuff, bls. 44. 
5 Annie Leonard og Ariane Conrad, The Story of Stuff, bls. 105-106. 
6 Annie Leonard og Ariane Conrad, The Story of Stuff, bls. 144. 
7 Annie Leonard og Ariane Conrad, The Story of Stuff, bls. 182. 
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því að komast í gegnum endurvinnslu. Borðið er gert úr svo mörgum mismunandi efnum 

að eina mögulega endastöð fyrir það væri á ruslahaug. Eðlilegt er að velta því fyrir sér að 

skrifborðið mitt er úr plasti af því það er verið að sneiða hjá því að nota timbur. Getur verið 

að framleiðandi sé að hlífa náttúrunni með því að nota plast því náttúruauðlind sem 

uppsker timbur er ekki endalaus eða er framleiðandi að skera á kostnað og tíma sem fylgir 

því að vinna með timbur? Getur verið að krafa markaðarins sé að stýra þessari 

efnisnotkun? 

Sumir ganga svo langt að segja að þeir sem stýra iðnaðinum telja náttúruvernd vera 

hindrun fyrir framleiðslu og framfarir. Til þess að viðhalda meðvitund um 

framleiðslutækni og efnisnotkun í framleiðslu þá þurfa reglur að vera strangar og huga þarf 

að ýmsum öðrum atriðum. Þeir sem halda þessu fram segja að til þess að iðnaður styrkist 

þá þurfi náttúran að víkja. Þessi tvö kerfi, náttúran og iðnaður gangi ekki upp samhliða.8  

 Fyrst og fremst hefur timbur verið algengt byggingarefni því fólk hafði það við 

hendina áður en iðnbyltingin fór af stað. Ekki vegna þess að það hafði einhvern útlitslegan 

sjarma eða að það sé náttúrulegt hráefni heldur var aðgengið gott, efnið sterkt og hentugt. 

Þegar tæknin þróaðist og varð aðgengilegri þá jókst hraði í framleiðslu og framboð af 

ódýrum vörum jókst. Með þessari hraðari framleiðslu var möguleiki á að auka aðgengi 

fólks að þeim hlutum sem það langaði í frekar en það sem það vantaði. Að auki þá fékk 

fólk tækifæri á að vera með kröfur. 

Ef eiginleikar vörunnar eru krufnir koma hlutir sem eru ekki sýnilegir í ljós. Efni 

eru notuð sem eigandi hlutarins gerir sér ekki endilega grein fyrir. Dæmi um þessi efni eru 

til dæmis epoxy, lökk, lím, textílefni sem plastagnir losna úr o.s.frv. Þegar þessi tilteknu 

efni eru sett í pakkningar ein og sér þá eru strangar reglugerðir um það hvernig efnið er 

skaðlegt og að notendum berist að fara varlega með þau. Þegar efnunum er komið fyrir í 

samsetta vöru þá er eins og að þessar reglur falli úr gildi.9 Það er eins og að mismunandi 

lögmál gildi um efni ein og sér og þegar þessum efnum er komið fyrir í söluvöru. 

 Í fræðslumyndabandi frá árinu 1944, Plastics segir að plast hafi þótt vera jákvæð 

viðbót í efnisflóruna á sínum tíma. Menn hafi gert sér grein fyrir því að náttúrulegar 

auðlindir væru ekki ótæmandi og að menn þyrftu að nota önnur efni í framleiðslu sína en 

timbur. Efni sem væri framleitt af mönnum var þess vegna góð lausn við því og að auki var 

svo auðvelt að steypa plasti í hvaða mót sem er og forma það svo möguleikarnir voru 
                                                
8 William McDonough og Michael Braungart, Cradle to Cradle, bls. 6. 
9 William McDonough og Michael Braungart, Cradle to Cradle, bls. 1. 
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endalausir.10 Sú skoðun sem ríkti á þeim tíma, að plast væri efni sem gæti spornað gegn 

auðlindaskorti er algjörlega andstætt því sem er algeng skoðun í dag, að plast sé að 

eyðileggja auðlindirnar.  Ef þessar skoðanir eru lagðar til hliðar hvort plast sé gott eða 

slæmt og ef efnið er skoðað nákvæmlega eins og það er, hvernig hefur það nýst? 

 Þessi stöðuga togstreita um að upphefja náttúruleg efni og rífa manngerðu efnin 

niður og öfugt getur gefið villandi skilaboð um raunverulega kosti og galla efnanna ein og 

sér. Mikil umræða hefur verið um hvernig plast er að fara með náttúruna og að mannkynið 

sé að drukkna í plasti. Það þarf þó ekki endilega að vera við plastið sjálft að sakast, heldur 

er það kannski hvernig við notum það. Við notum gríðarlegt magn af plasti, það er gefið. 

Það þarf þó ekki endilega að þýða að það sé síðri efniviður. Akkúrat öfugt við það. Það 

hlýtur að vera ástæða fyrir því að plast er notað svona mikið. Það hefur þann eiginleika að 

geta gegnt nánast hvaða hlutverki sem er. Grunn eiginleikar plasts er að það er vatnsþolið, 

það er einangrandi og það er tiltölulega sterkt efni. Hægt er að fá gerðir plasts sem eru 

mjúkar, harðar, eldþolnar og þar fram eftir götunum. Mér dettur ekki einn hlutur í hug sem 

væri ekki hægt að framleiða úr plasti. 

 Til þess að framleiða plast þá þarf cellulosa, kol, náttúru gas, salt og hráolíu. 

Hráolían er undirstaðan í plastframleiðslu. Fyrst og fremst þá þarf að hreinsa olíuna svo 

hún skilji sig í smærri einingar. Hver eining er blanda af hýdrókarbon keðjum sem eru 

mismunandi í stærð og uppbyggingu í sameindum. Ein af þeim einingum sem koma úr 

þessu ferli kallast naptha og er mikilvæg til framleiðslu á plasti. Tveir ferlar eru aðallega 

notaðir til þess að framleiða plast og úr þeim ferlum koma tveir flokkar af plasti. Annar 

þeirra er thermo plast sem mýkist við hita og harðnar aftur þegar það kólnar. Hinn er 

thermosets sem heldur forminu algjörlega eftir að plastið hefur verið mótað. Allar tegundir 

plasts geta fallið undir annan hvorn flokkinn.11 

Skipt getur máli í hvaða samhengi plast er sett. Er verið að framleiða brjálæðislega 

mikið af því fyrir hluti sem endast í fimm mínútur, eða er verið að framleiða hlut sem hefur 

frekari líkur á lengri líftíma svo það þurfi ekki að skipta því út? Ljóst er að það ríkir mikill 

ágreiningur um plast. Hönnuðir hafa mismunandi sýn á hvað framtíðin felur í sér. Sumir 

skilgreina plast sem efni framtíðarinnar, á meðan aðrir sjá fyrir sér að aðeins umhverfisvæn 

og náttúruleg efni verði notuð.  

                                                
10 Charlie Dean Archives, „Plastics - 1940’s British Council Film Collection“. Myndband, 19:55. Sótt 4. 
desember 2017 á https://www.youtube.com/watch?v=NU2OJTmoj6g&feature=youtu.be. 
11 „How Plastic is Made“. Plastics Europe. Sótt 4 desember 2017 á http://www.plasticseurope.org/what-is-
plastic/how-plastic-is-made.aspx. 
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2. Markaður 

Stöðug skilaboð eða auglýsingar berast úr öllum áttum sem beina fólki að verslunum sem 

bjóða upp á vörur í massavís. Betur þekkt sem súpermarkaðir eða annars konar 

stórverslanir. Kenningar Jean Baudrillard í Simulacra and Simulation um þessi skilaboð 

koma meðal annars inn á hverju þau eru að miðla. Þau geta verið að segja neytendum 

margt en þau geta líka verið algjörlega innihaldslaus og sækja engar staðreyndir í 

raunveruleikann.12 Auglýsingin stillir upp aðstæðum eða tilfinningu sem markaðsetjendur 

telja að fólk tengi við eða vill tengja við. Auglýsingin skýtur inn lýsingarorðum um 

hvernig varan er—falleg, sniðug, nothæf, fyrir alla. Næst koma upplýsingar um hvar varan 

fæst og hvatningar um hvers vegna þú eigir að kaupa vöruna, að þú eigir að kíkja í búðina, 

helst í gær. Þetta er svona ýktasta útgáfan af skilaboðum markaðarins í dag ásamt 

skilaboðum sem berast frá áhrifavöldum. Tilgangurinn með þessu er líklega að fá fólk til 

að kaupa meira til þess að framleiðendur geta haldið áfram að blása út og framleiða meira. 

  Þegar manneskjan fylgir auglýsingunum og nálgast vöruna þá heldur 

skilaboðaflæðið áfram. Varan svarar spurningum um hvernig hún virkar og hvernig hún 

getur nýst. Þegar öllu er á botninn hvolft þá stendur varan fyrir það sama og auglýsingarnar 

komu til skila. Hún er í rauninni ekki að miðla neinu og hún er ekki að svara neinum 

spurningum eða raunverulegum þörfum. Allt sem umlykur vöruna, auglýsingar, verslunin 

og varan sjálf, er að styðja við kerfi markaðarins. Allir þessir þættir eru að styðja við hvern 

annan til að viðhalda vexti í neyslu og framleiðslu gangandi.13  

 
Where the real world changes into simple images, the simple images become 
real beings and effective motivations of hypnotic behavior. The spectacle, as 
a tendency to make one see the world by means of various specialized 
mediations (it can no longer be grasped directly), naturally finds vision to be 
the privileged human sense which the sense of touch was for other epochs; 
the most abstract, the most mystifiable sense corresponds to the generalized 
abstraction of present-day society. But the spectacle is not identifiable with 
mere gazing, even combined with hearing. It is that which escapes the 
activity of men, that which escapes reconsideration and correction by their 
work. It is the opposite of dialogue. Wherever there is independent 
representation, the spectacle reconstitutes itself.14 

 
  

                                                
12 Jean Baudrillard, Simulacra and Simulation. Sheila Faria Glaser þýddi, (Bandaríkin: University of 
Michigan Press, 1994), bls. 75. 
13 Jean Baudrillard, Simulacra and Simulation, bls. 75. 
14 Guy Debord, The society of the spectacle. (Detroit: Black & Red, 1983), kafli 18. 
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 Í dag eru fjöldamörg fyrirtæki sem verðleggja vöruna eftir því hvernig ætlast er til 

að viðskiptavinurinn skynji verðmæti hennar. Huga þarf að atriðum eins og hvernig 

viðskiptavinurinn skynjar að varan virki, gæði hennar og þjónustunnar sem fyrirtækið 

býður upp á. Með því er hægt að rukka meira fyrir vöruna vegna þess að gæðin eru meiri.15 

Sum fyrirtæki verðleggja vörur hærra til þess að ýta undir virðisskynjun neytandans. 

Fyrirtæki á borð við Ikea eru hinsvegar framarlega í flokki fyrirtækja sem viðhalda skynjun 

á verðmætum vörunnar en að sama skapi bjóða lágt verð. Ikea er því búið að byggja upp 

mikið traust viðskiptavinarins með því að bjóða lágt verð og halda því lágu.16  Með þessu 

nær fyrirtækið að tryggja að viðskiptavinurinn komi aftur og er til í að versla meira. 

 

2.1 Skrifborðið mitt í versluninni 
Eikarskrifborðið mitt er afurð sem kemur úr þessu kerfi. Mörg einkenni borðsins 

endurspegla þessa þætti sem eru nefndir hér að ofan. Borðið er úr Ikea og það var fyrsti 

staðurinn sem mér datt í hug að fara á til að leita mér að skrifborði. Þegar ég skoðaði 

borðið í versluninni þá stóð það inn í innréttuðu herbergi, svolítið eins og í leikmynd. Ég 

stóð inn í risastórri búð en rýmið þar sem borðið var staðsett, var afmarkað með 

veggjaeiningum og þetta tiltekna herbergi var mjög stílíserað, það var látið líta út fyrir að 

einhver byggi þar með því að setja kaffibolla og fartölvu á borðið. Föt héngu inni í 

fataskáp við hliðina á borðinu og bókum var raðað kæruleysislega á kommóðu sem stóð 

þar til hliðar. Augljóslega býr enginn þarna en það er búin til sýndarveröld til að mála upp 

ákveðna heildarmynd fyrir mig og ýta undir kaup. Þessi uppstilling sagði mér ótrúlega 

margt en ótrúlega lítið á sama tíma. Hún sagði mér hvernig borðið liti út inni á fallegu, 

stílhreinu heimili. Semsagt, uppstillingin sagði mér nákvæmlega ekkert, því heimilið mitt 

mun aldrei líta svona út. Hún dugði þó til að ég keypti borðið. 

Hraðari og öflugri framleiðslutækni getur gefið það í skyn að neytandi þarf að fórna 

litlu og ekki hafa mikið fyrir því að eignast nýja hluti. Þegar neytandi eignast hlut 

auðveldlega þá skapast sú ímynd að hann geti eignast fleiri hluti hratt og örugglega.17  

 
  

                                                
15 Philip Kotler og Kevin Lane Keller, Marketing Management: 14 e Global Edition. (Edinborg: Pearson 
Education Limited, 2012), bls. 420. 
16 Philip Kotler og Kevin Lane Keller, Marketing Management, bls. 423. 
17 E. F. Schumacher, Small is Beautiful: Economics as if people mattered. (London: Blond & Briggs, 1973),  
bls. 11. 
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It is patently false that every consumer can “have it your way,” for if every 
person truly expressed his or her identity through consumer goods, no 
company would survive; profit margins rely on mass production and mass 
consumption. Ads may try to convince us that we are unique because we 
own or desire a particular product, but we must always remember that they 
target thousands of millilons of people. Ads are designed to sell prepackaged 
individualities.18 

 

 

 

    Mynd 1: Marmari á sængurfötum          Mynd 2: Viðaráferð á flísum 
 

 

2.2 Aðkoma hönnuða 

Algengt er að álykta að hönnuðir hafi litla stjórn á hvað verður um vöruna þegar hönnuður 

skilar frá sér teikningum eða prótótýpu og sendir hlutinn í fjöldaframleiðslu. Að verkinu sé 

hreinlega lokið eftir þá vinnu fyirr hönnuðinn. Auðvitað er þetta mismunandi eftir 

verkferlum hjá fyrirtækjum og framleiðendum. Til að skoða hvernig hönnunarferlið á 

bakvið hluti eins og eikarskrifborðið virkar, þá fannst mér tilvalið að kynna mér hvernig 

það er hjá Ikea, þar sem eikarskrifborðið mitt er keypt. Eins og kemur fram í viðtali sem 

Inga Dóra Jóhannsdóttir tók við Sigríði Heimisdóttur, vöruhönnuð hjá Ikea, fyrir BA 

ritgerð sína, þar talar Sigríður um að það kom á óvart hversu vel hönnuðir ná að fylgja 

                                                
18 Tim Kasser, The high price of materialism. (London: The MIT Press, 2002), bls.74. 
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vörunni eftir í gegnum allt ferlið. Hún fylgdist með vörunni ferðast frá teikniborði, yfir í 

prótótýpugerð, efnisþróun og alla leið að loka útkomu.19  

Þegar varan er á lágu verði en stenst þó allar helstu væntingar til gæða, þá er 

spurning hvernig er hægt að skera á kostnað. Eitt dæmi um hvernig er skorið á kostnað 

með hönnunarvinnu fyrir Ikea er að halda verðinu innan skikkanlegra marka. Varan þarf að 

vera ódýr í flutningi en til þess að ná því er hún hönnuð svo hún komist fyrir í flatar 

pakkningar eða að hægt sé að stafla henni. Þannig kemst meira magn á milli landa.20 

Framleiðsluland skiptir máli til að hafa meiri stjórn á flutningskostnaði. Sigríði finnst 

ákveðin vanþekking vera til staðar um ýmsa þætti framleiðslu. Eitt dæmi um það er að fólk 

heldur oft að plast sé bara framleitt í Kína og flutt þaðan þar sem varan er svo framleidd 

eða sett saman. Helstu plastframleiðendur sem Ikea stundar viðskipti við eru staðsettir í 

Svíþjóð og Ítalíu.21 

Hönnuðirnir Anthony Dunne og Fiona Raby starfa þvert á hönnunarsviðið eins og það 

birtist í söluvænu vörunni. Í stað þess að hanna hluti sem eru nothæfir í bókstaflegri 

merkingu þá hanna þau frekar hluti sem geta nýst í ímynduðum aðstæðum eða hluti sem 

vekja upp nýjar spurningar og spila mun meira inn á tilfinningar og mannlegt eðli. Í 

bókinni Speculative Everything tala þau um að það sé eins og að hönnuðir séu búnir að 

sverja þann eið að hugsa ekki neikvæða hugsun og að hanna aldrei neitt sem er ljótt. Þau 

segja að hönnuðir sem hafa það sem aðal markmið að hanna hluti sem eru einungis fallegir 

gæti takmarkað aðgengi hönnuða til að hanna út frá mannlegu eðli og að komast í 

raunveruleg tengsl við fólkið sem þeir hanna fyrir. 22  Að nota hönnun sem tól til að 

gagnrýna samfélagslega eða félagslega þætti eins og er mikið um í dag, er ein leið til að 

nálgast hönnun. Þau trúa að sum hönnun eigi alltaf að velta upp spurningum og efa þau 

gildi og aðferðir sem eru til staðar á tilteknum tíma. Þessi hlið hönnunar á því frekar að 

styrkjast samhliða stefnumótandi hönnun frekar en að koma í staðinn fyrir hana.23 Fólk á 

það til að þegar það hefur mikla trú á einhverju að þá vill það hafna hugmyndum sem eru á 

algjörlega andstæðum pól. Það sem er þó áhugavert við þessa pælingu hjá Dunne og Raby 

er að gagnrýnin hugsun er að mínu mati akkúrat það sem er þarft í neyslusamfélagi. 

Stefnumótandi hönnun eins og Ikea varan er alveg jafn gild hönnun og sú hönnun sem er 

                                                
19 Inga Dóra Jóhannsdóttir, IKEA og hönnuðurinn. (BA Ritgerð, Listaháskóli Íslands, 2011), bls. 18. 
http://hdl.handle.net/1946/8723 
20 Inga Dóra Jóhannsdóttir, IKEA og hönnuðurinn, bls. 16. 
21 Inga Dóra Jóhannsdóttir, IKEA og hönnuðurinn, bls. 18. 
22 Anthony Dunne og Fiona Raby, Speculative Everything, bls. 38. 
23 Anthony Dunne og Fiona Raby, Speculative Everything, bls. 44. 
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að senda einhver skilaboð eða varpa fram gagnrýni. Það er rökrétt nálgun að hönnun sem 

tól til að gagnrýna gæti hjálpað fólki að vera meðvitað í neyslu og stuðlað að því að 

stefnumótandi hönnun bæti sig á þeim sviðum sem fólk vill að hún batni. Aukin meðvitund 

um afleiðingar neyslu og framleiðslu er að færast í vöxt meðal almennings. Upplýsingar 

um hvernig spor stóriðnaðar skilur eftir sig í náttúrunni eru farnar að verða meira og meira 

áberandi. Með aukinni meðvitund þá fer fólk að sneiða hjá ákveðnum vörum. 

3. Varan 

Krafa á hönnuði getur verið að þeir hanni vöru sem stenst kröfu um gæði og verð. 

Hugsa þarf fyrir því hvaða mögulegu aðstæður varan gæti þurft að þola og hanna hana 

þannig að hún endist. Þegar markmiðið er að halda verði niðri þá er hægt að framleiða 

vöruna í miklu magni og að selja hana hvar sem er í heiminum.24 Til að standast verðkröfur 

og endingargæði þá þarf efnisval að aðlagast að því. 

Þegar ég sá borðið í Ikea þá fékk ég allar þær upplýsingar sem ég þurfti svo ég gæti 

tekið ákvörðun um að kaupa það. Ég vissi hvar það var staðsett á lager, ég vissi 

vörunúmerið, ég vissi hvað það kostaði, ég vissi að það væri til í einum lit og ég fékk að 

vita málin á því. En þegar ég vildi vita meira þá þurfti ég að fara  inn á vefsíðu 

fyrirtækisins, finna borðið og þurfti svo að fletta alveg neðst á síðuna.  

 

 

 

 

 

Mynd 4: Eikarskrifborðið 

 
Til að fá nánari upplýsingar um innihald vörunnar þarf ég að smella á umhverfisvernd & 

efni flipann þá get ég skoðað úr hverju borðið er. Spónaplata er það fyrsta sem tekið er 

fram. Ég er samt ekki enn viss hvaðan eikaráferðin kemur. Upplýsingarnar eru enn frekar 

óskýrar.  

                                                
24 William McDonough og Michael Braungart, Cradle to Cradle, bls. 30. 
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Mynd 5: Nánari upplýsingar um eikarskrifborðið 

Ég fletti upp annarri vöru sem er raunverulega úr eik og finn þá hvernig upplýsingarnar 

breytast þegar varan er raunverulega úr við. 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 6: Upplýsingar um vöru sem er raunverulega spónlögð með eik 

 

Eins og sést á myndinni hér fyrir ofan þá breytist eðli upplýsinganna töluvert þegar 

varan er úr eik. Nú er viðskiptavinurinn látinn vita að varan sé umhverfisvænn kostur því 

efnisval er góð nýting á auðlindum. Útlit og áferð virðist vera einstakara og verðmætara 

þegar timbur er notað. 

Þegar unnið er með efniviðinn með tilliti til hvers eðlis hann er, hvernig hann nær 

að njóta sín sem best á þann hátt að það þarf ekki að taka of mörg auka skref til þess að 

þvinga hann í form sem hentar honum ekki. Með þessu nær varan að uppfylla helstu kröfur 

sem eru gerðar til hennar. Þetta er það sem gerir skrifborðið mitt ruglingslegt fyrir mér. 

Það er ekki plastið sem truflar mig, það er frekar hvernig það er búið að þvinga ákveðnum 

eiginleikum yfir á plastið sem mér finnst vera skrýtið. Þegar plastið líkir eftir eik þá finnst 

mér verðmæti vörunnar lækka þar sem það er eftirlíking af náttúrulegu efni. Timbrið getur 

verið ótrúlega fallegt, það krefst umhirðu og að það sé farið vel með það. Það er ákveðinn 
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sjarmi yfir timburhúsgögnum að því leyti að þau krefjast umhirðu og efnið býður upp á 

möguleikann á því að gera það upp þegar það fer að sjá á því. Ákveðnar reglur eru í 

umhirðu timburs, maður þarf að passa að það komist ekki í mikla snertingu við raka eða 

bleytu, ekki er ráðlagt að þrífa það með sterkum efnum, bera þarf olíu á það þegar timbrið 

er þurrt og lengi er hægt að telja áfram. Plastið er sterkt, mótanlegt og fjölbreytt efni. 

Andstætt við timbrið þá þolir það bleytu og því fylgir ekki jafn mikil vinna og kostgæfni í 

umgengni til að skemma það ekki. Þegar tveimur hlutum úr þessum efnum er stillt saman 

hlið við hlið þá breytist skynjunin á báðum efnunum.  

Það getur reynst ruglingslegt að efni eins og plastið líki eftir timbri að því leyti að 

það er ekki skýrt hvernig maður eigi að meðhöndla það. Virði plastsins breytist algjörlega 

fyrir mér þegar það er með áprentaðari áferð því það er eins og plastið sé ekki alveg nógu 

gott eins og það er. Sama tilfinning skapast varðandi timbrið, þegar maður bankar í 

skrifborðið þá er eins og að efnið sé holt að innan og að það sé létt í sér, sem er ekkert 

athugavert ef um plasthúsgagn er að ræða, þetta er þó ekki eiginleiki sem er algengur í 

timburhúsgagni. 

 

3.1 Andstæður 
Enzo Mari, listamaður og húsgagnahönnuður reynir að hafa það í forgangi að hlutirnir sem 

hann hannar, skuli endast til lengri tíma. Hann vill að hlutirnir séu hannaðir með efnið í 

huga svo það virki sem best. Hann hannaði svefnsófa sem hann vildi að entist í langan 

tíma. Hann valdi slitsterk og endingargóð efni, og það skipti hann máli að það væri auðvelt 

að breyta sófanum í rúm. Sófinn átti að vera ódýr svo fólk sem átti ekki mikla peninga 

hefðu efni á endingargóðu húsgagni. Að sama skapi vildi hann að sófinn hentaði vel í litlu 

rými, þar sem hann taldi að fólk sem ætti ekki mikla peninga byggi í minna húsnæði. Hann 

áttaði sig svo á því að fólk vildi ekkert endilega hluti sem væru sterkir og létu lítið fyrir sér 

fara. Fólk vildi stóra, massíva og skreytta hluti sem honum líkaði ekki. Hann velti því fyrir 

sér hvað það væri sem fengi fólk til að gera þessar kröfur til hönnunar. Hann sá það að fólk 

skildi ekki hvers konar vinna færi í hvern hlut, og að fólk kynni ekki að bera almennilega 

virðingu fyrir hlutunum því það fékk þá svo auðveldlega. Hann bjó þá til húsgagnalínu sem 

voru samsettar úr viðarplönkum og nöglum, engu öðru. Hann bjó til prótótýpur fyrir rúm, 

stól, hillu o.s.frv. sem fólk þyrfti að smíða sjálft frá grunni. Hann gerði því næst 

leiðbeiningabók sem sýndi fólki skref fyrir skref hvernig það gæti smíðað húsgagn sem 
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hann hafði hannað. Viðbrögðin við þessu voru mismunandi, sumir voru ótrúlega hrifnir á 

meðan aðrir sögðu að hann væri að fara gegn öllu sem hönnun stæði fyrir. Hönnun átti að 

einfalda líf fólks, ekki flækja það. Hans sýn var þó að hönnun væri ekki hönnun nema hún 

gæti kennt fólki eitthvað.25 

Karim Rashid – sem skilgreinir sig meðal annars sem ljóðskáld plastsins hefur 

mikið dálæti af plasti. Plast er efni sem heillar hann mikið en frá því að hann var barn þá 

hefur hann gert sér grein fyrir því að plast væri efni nútímans. Það er endurvinnanlegt og er 

líflegasta og orkumesta efnið af öllum. Hvernig það getur glansað, verið mjúkt, snertanlegt 

og endurvinnanlegt efni er það sem heillar hann. 26 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 7: Blobject chair eftir Karim Rashid 
 

Enzo Mari talar um að form endurspegli þýðingu hlutarins. Sama úr hvaða efni 

hann er gerður.27 Þessi athugun hjá honum er áhugaverð að því leyti að ef maður ber verk 

hans saman við verk Karim Rashid þá einkennir þetta verk þeirra beggja. Ég skoðaði þessa 

tvö hönnuði með það í huga að þeir væru andstæðir og það væri ekki hægt að bera þá 

saman á neinn hátt. Þeir hanna þó með efnið í huga, hvernig nær efnið að njóta sín sem 

best. Fyrir Karim Rashid, eins og nefnt var að ofan, felast verðmæti plastsins í því hvernig 

það mótast, glansar og er mjúkt viðkomu. Enzo Mari hannar með virðingu fyrir timbrinu, 

að það sé náttúrulegt og hann nýtir það á þann hátt að timbrið getur ekki orðið öðruvísi en 

það er í sínu eðlilegasta formi. Hann segir að það sem er náttúrulegt sé  

fullkomið, það getur ekki verið öðruvísi en það er nú þegar.28  

                                                
25 Artek, „Enzo Mari for Artek: Homage to Autoprogettazione“. Myndband, 18:00, sótt 10. desember 2017 á 
https://vimeo.com/39684024. 
26 „Karim Rashid“. Vondom, sótt 2. desember 2017 á https://www.vondom.com/designers/karim-rashid/. 
27 Artek, Enzo Mari for Artek: Homage to Autoprogettazione. 
28 Artek, Enzo Mari for Artek: Homage to Autoprogettazione. 
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3.2 Virði vörunnar 
Þegar hlutir hafa sögu eða hægt er að tengja þá við manneskju þá eiga þeir það til að hlaða 

á sig allt annarri merkingu. Þó handbragðið sé ekki eins aðgengilegt almenningi og það 

var, þá sé ég ekki fram á að virðingin fyrir því muni dofna. Þegar hlutur kemur frá 

handverksmanni, þá er eins og fólk lesi í hlutinn á allt annan hátt en það gerir með 

fjöldaframleidda hluti. Það verður að einhverri upplifun að kaupa hlutinn, eignast hann og 

nota hann. Þegar verk Sam Maloof eru skoðuð þá er fólk að keppast við að eignast húsgagn 

eftir hann. Sumir fá þá tilfinningu að það finni fyrir ástríðunni sem hann lagði í verkið bara 

við að sitja í stól sem hann smíðaði.29  

 Það að tengja manneskju við hlut getur gefið hlutnum aukið verðmæti því það getur 

tengt hlutinn við einstakling sem eyddi tíma í að smíða hlutinn. Þessi áhrif geta verið 

margvísleg, en þetta er líka sjáanlegt þegar hlutir eru tengdir ákveðnum karakterum eða 

persónum, til dæmis úr bíómyndum. Þessir karakterar eiga oftar en ekki einhvern fylgihlut 

til að ýta undir ímynd og persónueinkenni. Batman væri ekki sá sami ef hann væri ekki 

með tækjabeltið sitt eða Batman bílinn. Carrie Bradshaw úr Sex and the City væri ekki sú 

sama ef hún ætti ekki fullt fataherbergi af Louboutin hælaskóm sem hún gæti gramsað í á 

meðan hún rífst við Miröndu í símann. Þegar slíkir karakterar eru svona tengdir við eigur 

sínar, þá er ekki ólíklegt að hin venjulega manneskja geri slíkt hið sama. Hluturinn getur 

endurspeglað það hver persónueinkenni manneskjunnar eru.30  

 

  

                                                
29 Reserve Channel, „Sam Maloof: Woodworking Genius“. Myndband, 29:36, sótt 27. nóvember 2017 á  
https://www.youtube.com/watch?v=1oZSkD7WoJ4. 
30 Annie Leonard og Ariane Conrad, The Story of Stuff, bls. 144. 
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Niðurlag 

 
Eftir að hafa lesið mér til um hvernig ferli fjöldaframleiðslu og markaðar ganga fyrir sig þá 

reyndist það auðveldara að skilja af hverju borðið mitt er eins og það er. Plastið er notað í 

stað timburs svo borðið geti verið ódýrara. Með því að borðið sé að hluta til úr plasti og sé 

ódýrara þá breyttist skynjun mín á virði þess. Ástæða þess er margþætt, útlit yfirborðsins er 

svo fjarlæg áferðinni þegar ég snerti það þá verður borðið ruglingslegt. Plast er stórlega 

vanmetið efni. Ef borðið væri ekki að líkja eftir áferð náttúrulegs efnis, þá held ég að ég 

myndi meta kosti þess á allt annan hátt. Sama hversu umdeilt plast er, þá geri ég mér nú 

betur grein fyrir því að það hefur ekki minni sjarma en timbrið sjálft. Slíkt hið sama má 

segja um skrifborðið mitt. Verk handverksmannsins í samanburði við fjöldaframleidda 

hlutinn er oft sagt vera með meiri karakter. Handverkið þykir oft skila meiru af sér til 

neytandans bæði tilfinningalega og í nýtingu en fjöldaframleiddi hluturinn. Að mínu mati 

er ekki hægt að bera þetta saman. Handgerði hluturinn, úr náttúrulega efninu hefur allt 

annað virði. Það er einstakt, það verða aldrei til tvö nákvæmlega eins eintök og mikil vinna 

og tími fer í hvern hlut til að hann verði til. Hinsvegar hafa ekki allir aðgengi að verki 

handverkmannsins. Fjöldaframleiddi hluturinn er yfirleitt aðgengilegri. Hann er 

aðgengilegur fyrir fólk eins og mig, fátæka námsmanninn sem hefur ekki efni á dýrum 

hlutum. Til þess að fjöldaframleiddi hluturinn verði til þá er fjöldi fólks sem kemur að 

þeirri framleiðslu. Verksmiðjan þar sem hlutirnir eru framleiddir skilja eftir sig spor í 

náttúrunni. Þetta verður til þess að hlutir hrúgist upp á ruslahaugum eða í flóknum 

endurvinnslukerfum. Þessi atriði að mínu mati skapa allt annað virði fjöldaframleiddu 

vörunnar en það sem kemur frá handverksmanninum.  

 Til að byrja með þá hafði ég ekki hugsað mér að halda í skrifborðið mitt til lengri 

tíma. Það kostaði svo lítið að ég var ekki að hugsa hvernig það myndi endast mér í gegnum 

tíðina. Ég leit á það sem bráðabirgðarlausn. Ég myndi kaupa mér nýtt þegar ég hefði efni á 

því að kaupa mér eitthvað sem væri flottara og betra. Eftir að hafa lesið mér til um þetta 

ferli þá finnst mér ég vera knúin til að fara vel með skrifborðið mitt. Það var mikið lagt í 

þessa vöru svo ég gæti keypt hana ódýrt. Plastspónninn með eikaráferðinni ber vitni um 

það. Ég vona að skrifborðið mitt muni fylgja mér um ókomna tíð.  
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