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Útdráttur 

Efni leika stórt hlutverk í lífi okkar og umhverfi, því allt er jú gert úr einhverju. Með 

stöðugri tækniþróun höfum við mótað þau og látið þau hverfast um okkur, að því virðist, í 

öllum mögulegum formum, stærðum, litum og áferðum. Í ritgerðinni er fjallað um 

hugmyndir um efnastofu og efnasafn í samhengi við áþreifanleg efni. Stuttlega er fjallað 

um kenningar um þróun samfélaga mannsins út frá landfræðilegu umhverfi og hvernig 

helstu efnarannsóknir voru í vestrænni menningu á 20. öldinni og áhrif þeirra á neyslu. 

Ræddar eru þær megin umhverfisaðstæður sem mannkynið stendur frammi fyrir og 

vísbendingar um breyttan tíðaranda. Í því samhengi eru nefnd dæmi um verk hönnuða sem 

hafa tekið þátt í þverfaglegu samstarfi með tækni- og vísindamönnum. Skoðaðar eru 

nokkrar mismunandi útfærslur af erlendum efnastofum og efnasöfnum. Þá er fjallað um 

þær megin tegundir rannsóknastofa sem eru á Íslandi og hvernig aðgengi að þeim er. Rætt 

er hvaða tilgang og markmið efnastofa og efnasafn getur haft í íslensku samhengi og 

hvernig þverfaglegt samstarf ólíkra faggreina gæti orðið kveikja að nýjum hugmyndum. 

Fjallað er um hvaða ávinning og sérstöðu væri hægt að skapa með því að vinna með 

staðbundin endurnýjanleg hráefni ásamt náttúrulegum ferlum. Nefnd eru dæmi frá 

hönnuðum sem tengjast umræðuefninu. Að lokum er fjallað um það hvernig hugmyndin 

um efnastofu og efnasafn fellur að hönnunar- og frumkvöðlastefnu stjórnvalda sem 

þverfaglegur samstarfsvettvangur lista-, raun- og hugvísindagreina. 
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Inngangur  

„Líttu aðeins í kringum þig. Stólinn sem þú situr á, fötin sem þú klæðist, húðin í lófa 

þínum. Allt í kringum þig, utan um þig og í þér er efni. Þegar öllu er á botninn hvolft, er 

allt gert úr einhverju.“1 

Í þessari ritgerð er fyrst og fremst fjallað um áþreifanleg efni. Efni leika stórt hlutverk, 

oft stærra en við sjálf, í umhverfi okkar. Með stöðugri þróun á tækni höfum við mótað þau 

og látið þau hverfast um okkur í öllum mögulegum formum, stærðum, litum og áferðum. Í 

þeirri trú að þau auðgi og bæti líf okkar verðum við svo upptekin af þeim og nýtingu 

þeirra, að þau umlykja okkur og aðgreina okkur jafnvel frá náttúrunni.  

Allt frá því að ég kynntist hugtökunum sjálfbærni og náttúruvernd í garðyrkjunámi, 

rétt fyrir aldamót, hef ég haft mikinn áhuga á því hvernig við lifum með tilliti til 

náttúrunnar og hvernig við hegðum okkur í daglegu lífi, sem neytendur í samhengi við 

náttúruna. Í þessu sambandi er mér minnisstætt þegar ég var þátttakandi í verkefninu 

Vistvernd í verki sem Landvernd hafði umsjón með. Verkefnið gekk út á að miðla fróðleik 

um leiðir til fjárhagslegs sparnaðar og vistvænni lífsstíls. Ég lærði ýmislegt sem ég gat 

breytt í hegðun minni í átt að vistvænni lífsmáta, en ég fann fyrir vonleysi vegna þeirra 

aðstæðna og kerfa sem ég var hluti af. Kerfa sem ekki eru hluti af hringrás náttúrunnar. 

Flestar hefðbundnar vörur, s.s. fæði og klæði eru fjöldaframleiddar, oft úr óæskilegum 

efnum og jafnvel hlaðin óendurvinnanlegum umbúðum. Á sumum sviðum hafði ég ekki 

mikið val til að breyta neysluvenjum, því það úrval vöru og efna sem ég hafði aðgengi að 

bauð ekki upp á vistvænan lífsmáta. Það var líkt og ég væri innikróuð af efnum sem ekki 

samræmdust þeim lífstíl sem Vistvernd í verki hafði að leiðarljósi.  

Í hönnunarnámi mínu við Listaháskóla Íslands kviknaði von mín um nýjar leiðir í átt 

að vistvænum lífsmáta í gegnum efnisheiminn, þar sem sjálfbærni er höfð að leiðarljósi 

með endurskoðun ferla og kerfa. Undanfarin ár hef ég unnið með ýmis staðbundin hráefni, 

bæði í gegnum ræktun og handverk. Síðasta árið hef ég unnið með alaskalúpínuna sem 

staðbundið hráefni í verkefninu Lúpínan í nýju ljósi,2 ásamt skólafélaga mínum. Verkefnið 

var styrkt af Nýsköpunarsjóði námsmanna árið 2017. Þaðan sprettur áhugi minn á 

umfjöllunarefni þessarar ritgerðar, þ.e. hvernig nýting staðbundinna hráefna, auk 

                                                 
1 Liz Corbin, inngangur að Wy Matterials Matter eftir Seetal Solanki (London: Prestel, 2018), bls. 6. 
2 „Lupine research,“ The Lupine project, sótt 20. nóvember 2018 af https://www.lupineproject.com. 
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rannsókna og nýrra miðlunarleiða, má setja í samhengi við starfsemi opinberra stofnana og 

stefnu stjórnvalda í hönnun og frumkvöðlastarfsemi á Íslandi. 

Í upphafi ritgerðarinnar rek ég lauslega hugmyndir hugvísindanna um hvernig samspil 

manns og náttúru hefur þróast og hvernig efnarannsóknir þróuðust í takt við iðnað og 

aukna neyslu mannkynsins. Þá fjalla ég um það hvernig breyttur tíðarandi kallar eftir 

breytingum í efnisheimi okkar. Því næst beini ég sjónum að mismunandi tegundum og 

tilgangi efnastofa (e. material lab) og efnasafna (e. material library) erlendis. Þá skoða ég 

helstu leiðir í efnarannsóknum og efnatilraunum á Íslandi og hvernig aðgengi að þeim er. Í 

framhaldi af því lýsi ég tilgangi og markmiðum efnastofu og efnasafns í samhengi við 

hugmyndir um staðbundin og endurnýjanleg hráefni og lífhagkerfið (e. bioeconomy) í 

heild sinni. Næst velti ég upp möguleikum hvað varðar húsnæði og rekstur efnastofu og 

efnasafns. Loks er fjallað um hvernig efnastofa og efnasafn á Íslandi gæti skipt sköpum í 

frumkvöðlastarfsemi og um leið miðlað möguleikum náttúrulegra og staðbundinna efna 

sem finnast á því afmarkaða svæði sem Ísland er. Þá eru nefnd erlend og íslensk dæmi um 

hönnunarverkefni sem varpa ljósi á nýja nálgun við náttúruleg efni og náttúrulega ferla í 

hönnun. Að lokum mun ég taka saman efni ritgerðarinnar og leita svara við spurningunni: 

„Getur efnastofa og efnasafn ýtt undir þverfaglegt samstarf, rannsóknir og nýsköpun?“ 
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1. Maðurinn og efni náttúrunnar í sögulegu samhengi 

Í heimi hraðra tækniframfara, hlýnunar jarðar af mannavöldum og taumlausri nýtingu 

náttúrunnar er mikið rætt um þá röskun sem maðurinn hefur þegar valdið á vistkerfum 

jarðar eða er yfirvofandi. Mér er hugleikið hvernig samband okkar við náttúruna hefur 

þróast í sögulegu ljósi. Er það af því að hinn vestræni maður ráðskaðist með náttúruna á 

annan og verri hátt en tíðkaðist víðast hvar á jörðinni? Af hverju er svo komið að við 

gjörnýtum efni náttúrunnar með þeim hætti sem gert er á flestum stöðum í veröldinni og 

flytjum hana heimshorna á milli til að uppfylla skammlífar væntingar okkar. Víst er að 

engin einhlít skýring er á þessu.  

Landfræðingurinn Jared Diamon skýrir frá þróun mannsins á jörðinni í bók sinni Guns, 

Germs, and Steel og líkir atburðarrásinni við lauk. Þar leitar hann svara við því af hverju 

sagan þróaðist mismunandi eftir landsvæðum.3 Megin niðurstaða hans var að: „samfélög 

þróist mismunandi eftir gerðum landsvæða, af því að það er mismunur á landfræðilegu 

umhverfi, en ekki vegna líffræði mannsins.“ 4  Aðeins nokkrir staðir á jörðinni voru 

dýrmætir landfræðilega til staðbundinnar ræktunar fyrir manninn og þeir staðir lögðu 

grunninn að þeim heimsveldum sem þróuðust á jörðinni.  

Í þessari ritgerð fer ég hratt yfir sögu og fjalla því næst um efnarannsóknir á 20. 

öldinni, út frá vestrænni menningu. 

1.1 Efnarannsóknir á tímum framfara og neyslu 

Með landbúnaði og iðnbyltingunni var lagður grunnur að tækni- og vaxtasamfélagi 

nútímans. Það byggði á ýmsum menningar-, samfélags- og efnahagsumskiptum, þar sem 

þéttbýli margfaldaðist eftir því sem atvinnutækifærin urðu fleiri í borgum og bæjum. Þar 

var leitast við að efla iðnaðinn með stöðugri tækniþróun á sama tíma og ýtt var undir aukna 

neyslu, með hjálp markaðsfræða og auglýsinga. Þá var líftími hlutanna einnig styttur til að 

auka neyslu. Neyslubylgja hófst af völdum ófullnægðra þarfa. Fólk hafði eignast flestar 

nauðsynjar í byrjun 6. áratugarins og varð iðnaðurinn í krafti hönnunar því stöðugt að 

bjóða fram nýja hluti, form og tæknilegar endurbætur til að viðhalda eftirspurninni.5  

Uppgötvanir vísindanna færðu út mörk þekkingarinnar og á 20. öldinni fleytti 

efnarannsóknum fram með auknum þekkingaþorsta og hraðri tækniþróun, sem hefur haft 

gríðarleg áhrif á veruleika mannsins og menningu. Tæknin gerði það að verkum að nú 

                                                 
3 Jared Diamon, Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies (New York: W.W. Norton & 

Company Ltd, 1999), bls. 9. 
4 Sama heimild, bls. 426. 
5 Thomas Hauffe, Hönnun: Sögulegt ágrip (Reykjavík: Háskólaútgáfan,1999), bls. 109. 
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skildu menn uppbyggingu náttúrulegra fjölliða, sem leiddi til framleiðslu á þeim og 

notkunar þeirra í ýmis efnasambönd sem menn hafa búið til og er ekki að finna í 

náttúrunni. Slík efnasambönd eru kölluð gerviefni.6 Fyrsta hreina gerviefnið, bakelít var 

fundið upp í byrjun 20. aldar. Í kjölfarið leiddu efnarannsóknir margar tegundir gerviefna 

fram í dagsljósið, s.s. plastefni, nælon- og koltrefjar og á 9. áratugnum ollu örtrefjar 

byltingu í textíliðnaði. Þessi efni voru afar ódýr og hentug til að fjöldaframleiða bæði 

einföld og flókin form hluta. Helstu framleiðslusviðin voru í kringum bíla- og 

heimilisvöruiðnaðinn, sem jók enn frekar neyslu fólks á þess konar varningi. Nú er svo 

komið að efnarannsóknir og efnagerð er orðin svo sérhæfð að efni eru þróuð og hönnuð 

eftir því hvað þau eiga að gera, þ.e. hvert sé hlutverk og virkni hlutarins sem nýta á efnið 

í.7  

Þróun efna og tækninnar hefur verið algjörlega mannmiðuð, til að þjóna manninum 

svo hann hafi það betra, sama hvað það kostar. Í því ljósi hafa tækniframfarir líka vakið 

upp siðferðislegar spurningar eins og í erfðatækni og þann vistfræðilega skaða sem 

iðnaðurinn veldur. 8  Í því samhengi er hugtakið mannöld (e. Anthropocene), tímabil 

manneskjunnar, sprottið. Mannöld einkennist af róttækum áhrifum mannsins á jörðina sem 

virðast óafturkræfar, með gífurlegum breytingum á náttúru og veðrakerfum sem við erum 

vitni að.9 Sem betur fer virðist aukin vitund fyrir því að mannkynið þarf að fara að breyta 

kerfunum sem það hefur notast við til að byggja upp nútímasamfélög. Fleiri og fleiri 

virðast gera sér grein fyrir mikilvægi þess að breyta hegðun sinni hvað varðar flestar hliðar 

lífsins, s.s. tengt neyslu og samgöngum. Með því móti breytist tíðarandinn og með því að 

vera meðvituð um þessar breytingar getum við komið auga á þau tækifæri sem í þeim 

felast. 

1.2 Breyttur tíðarandi 

Maðurinn hefur alla tíð lifað á náttúrunni og síðar nýtt sér hana til viðurværis. Við höfum 

hætt að líta á hana sem lífgjafa og umbreytt henni í forðabúr og stólað á hráefni hennar til 

að skapa okkur umhverfi. Í bókinni Umhverfing gerir Páll Skúlason, heimspekingur, 

greinarmun á náttúru og umhverfi og segir að í náttúrunni verði umhverfi okkar til, þar rísi 

mannvirki og menning sem eins konar mannheimur. Maðurinn virðist hafa mannhverf gildi 

                                                 
6 Adam Hart-Davis, ritstj., Sagan: Leiðsögn í máli og myndum (Reykjavík: JPV, 2009), bls. 458. 
7 Ezio Manzini, The material of invention (London: Design Council, 1989), bls. 37. 
8 Adam Hart-Davis, ritstj., Sagan: Leiðsögn í máli og myndum, bls. 458. 
9
 Gísli Pálsson og Heather Anne Swanson, „Down to Earth: Geosocialities and Geopolitics,“ Environmental 

Humanities, bls 153-154, sótt 26. október 2018 af https://doi.org/10.1215/22011919-3664202. 
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að leiðarljósi við að skapa umhverfi sitt. Í því felst að auðlindir náttúrunnar séu nýttar eða 

þjóni manninum. „Umhverfið er þá hin ytri náttúra umsköpuð af tæknilegu valdi mannsins. 

Segja má að efnið, sem umhverfið er gert úr, sé fengið frá náttúrunni, en form þess komi 

frá mönnum.“10 Ég er sammála Páli þar sem hann bendir á að maðurinn verði að gera sér 

grein fyrir því að hann geti ekki litið á náttúruna og sig sem aðskilda hluti. Hann verði að 

líta á sig og náttúruna sem heild og tileinka sér heildarhyggju í stað þess að aðgreina sig frá 

náttúrunni.11  

Segja má að veröldin standi nú á tímamótum. Jarðarbúar voru rúmlega 7,3 milljarðar 

árið 2015, áætlað er að þeir verði tæplega 9,8 milljarðar árið 2050 og 11,1 milljarður árið 

2100.12 Fólksfjölgun með þessum hraða hefur í för með sér síaukna ásókn í auðlindir 

jarðarinnar. Þessu fylgir enn frekari hnignun vistkerfa en dæmi eru um, ekki einungis 

vegna fólksfjölgunar, en einnig vegna þess að hver jarðarbúi notar sífellt meira af gæðum 

jarðarinnar. Loftslagsbreytingar auka enn á vandann og ógna lífs- og búsetuskilyrðum um 

allan heim.13 Það er því þörf á nýrri framtíðarsýn til að bregðast við þessari þróun. Það má 

því gera ráð fyrir að það þurfi að endurskoða þau kerfi sem við höfum komið okkur upp og 

virka ekki. Hingað til höfum við stólað á lager náttúrulegra hráefna sem við flytjum í stórar 

verksmiðjur þar sem þeim er umbreytt í vörur. Vörur sem eru fluttar heimsálfa á milli, þar 

sem við oftast njótum þeirra í allt of stuttan tíma og losum okkur við þær þegar við 

girnumst þær ekki lengur.14  

Hugsanlega er komið að þeim jákvæðu tímamótum í samfélagi okkar að það verði eins 

konar efnabylting sem gæti hjálpað okkur að ná jafnvægi með jörðinni. Við gætum þá farið 

að líta á hana og okkur sem eina heild en ekki aðskilda hluti, eins og Páll skrifaði fyrir 

tveimur áratugum og áður er vísað til. 

Með aukinni meðvitund fólks og ábyrgð á lífsstíl sínum eru tækifæri í heimi hönnunar, 

tækni og viðskipta með því að endurskoða efnisheim okkar og spyrja hvort efnin sem við 

notum séu endurnýjanleg og geti gengið aftur í hringrás náttúrunnar eftir að þau hafa hætt 

að þjóna okkur. Það er staðreynd að uppspretta efna er takmörkuð og við göngum á 

auðlindir jarðar á mörgum sviðum. Í kjölfar skýrslu Sameinuðu þjóðanna um loftslagsmál 

sagði Stefán Gíslason, umhverfisstjórnunarfræðingur, í viðtali við Ríkisútvarpið:  

                                                 
10 Páll Skúlason, Umhverfing (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 1998), bls. 35. 
11 Sama heimild, bls. 29-35.  
12 „Population Dicision,“ UN Department of Economic and Social Affairs, sótt 1. nóvember 2018 af 

https://population.un.org/wpp/. 
13 Hrafnhildur Bragadóttir og Stefán Gíslason, Lífhagkerfið (Reykjavík: Umhverfis- og auðlindaráðuneytið 

og atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2017), bls. 7. 
14 Kate Franklin og Caroline Till, Radical Matter: Rethinking materials for a sustainable future (London: 

Thames & Hudson, 2018), bls 9. 
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Þetta eru byltingarkenndar breytingar á öllu, sem sagt öllum kerfum, á hagkerfum, 

á því hvernig menn nýta land, á því hvað menn borða, á því hvernig menn ferðast 

og svo framvegis og svo framvegis. Þetta er hægt, það er bæði eðlisfræðilega og 

efnafræðilega hægt að bregðast nógu fljótt við til þess að við verðum búin að ná 

verulegum árangri fyrir 2030. Eina spurningin um það hvort það sé hægt er hin 

pólitíska spurning, þ.e.a.s. er pólitískur vilji til að gera það eða ekki, þar liggur 

efinn og boltinn er hjá stjórnvöldum, þau verða að draga vagninn, menn geta ekki 

beðið eftir því að frjáls félagasamtök eða almenningur eða hver sem er breyti 

viðhorfi fólks þannig að það fari að hegða sér öðruvísi.15 

 

Þá kemur einnig fram í viðtali við Sigurð Hannesson, framkvæmdastjóra Samtaka 

iðnaðarins að Ísland gæti orðið fyrirmynd annarra þjóða í grænum lausnum eða grænni 

tækni. Þar segir hann: „Við höfum náð góðum árangri í nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa 

samfara góðum hagvexti og auknum lífsgæðum.“16 Við Íslendingar virðumst ekki eiga 

mikla hefð í nýtingu staðbundinna áþreifanlegra hráefna til frekari vinnslu í hluti og fatnað, 

nema þá kannski helst íslensku ullina. Hugsanlega gæti það fært okkur vistvænni vörur, að 

gera meira af tilraunum með áþreifanleg hráefni úr okkar nærumhverfi með náttúrulegum 

ferlum. Kannski mætti samhliða nota þá þekkingu í grænni tækni og endurnýjanlegum 

orkugjöfum sem við höfum þegar náð svo góðum árangri í að nýta, eins og Sigurður 

nefndi. 

Það er meðal annars í samhengi við þessi orð Stefáns og Sigurðar sem fjallað er hér 

um tilveru efnastofu og efnasafns á Íslandi. Uppspretta hráefna og meðhöndlun þeirra er 

stór partur af hlutgerðum heimi okkar. Það er mikilvægt að við endurskoðum nýtingu og 

aðferðir sem við höfum beitt á hráefni hingað til. Það er mikilvægt að almenningur og 

hönnuðir séu upplýstir og verði meðvitaðir um hvaða efni eru aðgengileg hér á landi og átti 

sig um leið á möguleikum náttúrulegra ferla sem sjálfbærni byggir að stórum hluta á. 

Flestir vita hvað átt er við þegar talað er um orðið staðbundið og gera sér grein fyrir því 

stóra sótspori sem hlýst af öllum þeim flutningum sem eru á efnum og hlutum, landa á 

milli. Það mætti gera staðbundnum hráefnum hærra undir höfði með því að beina sjónum 

að mikilvægi þeirrar sérstöðu sem þau geta skapað okkur. Hugsanlega þarf að nýta betur 

hráefni sem verða til við aðra framleiðslu, hráefna sem hingað til hefur jafnvel verið hent. 

Þá verður að líta til þeirra aðferða og ferla sem við höfum beitt á efni hingað til. Öll 

umbreyting á efni felur í sér ferli og orkunotkun sem þarf að endurskoða og 

                                                 
15 „Það verði að neyða fólk til breyttra lífshátta,“ RÚV, sótt 10. október 2018 af http://www.ruv.is/frett/thad-

verdi-ad-neyda-folk-til-breyttra-lifshatta.  
16 Sama heimild. 
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endurskilgreina.17 Fulltrúar ákveðinnar tegundar hönnunar hafa brugðist við og reynt að 

endurskoða og endurskilgreina vinnuferla iðnaðarins. Sú tegund hönnunar varpar ljósi á 

það hvernig maðurinn getur breytt kerfum með því að taka mið af því að skapa ferla með 

náttúrunni, í stað þess að nýta efni náttúrunnar eingöngu í línulega iðnaðarferla, þar sem 

ekki er gert ráð fyrir endurnýtingu efna að loknum líftíma vörunnar. Þennan 

grundvallarmun á hringlaga og línulegum kerfum má sjá á mynd 1. 

 

 

 

Mynd 1. Til vinstri, hringrás náttúrunnar ásamt ferli sem maðurinn hefur skapað, stýrðu ferli sem fellur inn í 

hringrás náttúrunnar aftur. Til hægri, línulegt iðnaðarferli þar sem afurðin, vara oft á tíðum, getur ekki gengið 

aftur inn í hringrás náttúrunnar, þaðan sem hráefni hennar er sprottið.18 

 

Dæmi um þessa tegund hönnunar er verk eftir Thomas Vailly sem nefnist CaCo3 – 

Stoneware. Þar er Thomas að vinna með eins konar hermun á náttúrulegu ferli, en ekki 

einungis að nýta efni hennar í iðnaðarferla.19 Annað svipað dæmi er verkið Silk Pavilion 

sem var unnið í Mit Media lab af þverfaglegu teymi kennara og nemenda. Þar var atferli 

silkiorma kortlagt og þeir síðan notaðar til að vefa fleti í manngerðan strúktúr.20 

Verkefnin CaCo3 – Stoneware og Silk Pavilion eru dæmi um þverfaglegt samstarf þar sem 

rannsókn hönnuða og arkitekts er gerð með tækni- og vísindamönnum. Fjallað er um 

þverfaglegt samstarf í íslensku samhengi í 3. kafla ritgerðarinnar.  

                                                 
17 William McDonough og Michael Braungart, Cradle to cradle: Remaking the way we make things (New 

York: North Point Press, 2002), bls. 100-109. 
18 Garðar Eyjólfsson, „Ferli efna,“ (fyrirlestur í Vöruhönnun og aðferðafræði: Skapandi hugsun, Listaháskóli 

Íslands, Reykjavík, 10. október 2016). 
19 „CaCO3–Stoneware,“ Thomas Vailly, sótt 8. október 2018 af http://vailly.com/projects/caco3/. 
20 „Silk Pavilion,“ MIT Media Lab, sótt 4. nóvember 2018 af https://www.media.mit.edu/projects/silk-

pavilion/overview/. 
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Hugsanlega felst mikilvægt tækifæri í því að á Íslandi verði skapaðar vinnuaðstæður til 

að álíka verkefni og rannsóknir verði unnar hér á landi í ríkari mæli. Áður en ég fjalla um 

það skrifa ég um efnastofur og efnasöfn erlendis og í hvaða mismunandi samhengi verið er 

að stofna til þeirra. 

2. Efnastofur og efnasöfn erlendis 

Tegundir og tilgangur efnastofa og efnasafna geta verið margs konar. Þær geta t.d. verið 

fyrir iðnað, í menntastofnunum eða stofnanir sem eru ekki reknar í hagnaðarskyni (e. not 

for profit).  

Efnastofur og efnasöfn fyrir iðnað virðast hafa það markmið að þróa efni, oftast 

gerviefni, sem eru hagkvæm fyrir iðnað og taka ekki endilega mið af þáttum eins og líftíma 

og hvernig efnið getur gengið aftur í hringrás náttúrunnar eftir að það hefur lokið tilgangi 

sínum. Í menntastofnunum getur verið allur gangur á því hvort skólinn sjálfur hafi 

fjármagn til að knýja áfram þróun efna með sínu rekstrarfjármagni eða hvort iðnfyrirtæki 

myndi samstarf með því að leggja til þekkingu að einhverju marki og jafnvel fjármögnun. 

Hér eru tekin fyrir dæmi, þar sem sjá má mismunandi innviði og tilgang þeirra, allt eftir því 

hver á í hlut og í hvaða samhengi þær eru. 

Materio’ er óháð efnasafn með úrvali efna, bæði til sýnis á netinu og áþreifanlega í 

efnasöfnum í París, Brussel, Prag og Bratislava. Á heimasíðu Materio’ segir að það hafi 

sýnishorn af náttúrulegum samsettum efnum, auk efna sem hafa uppgötvast á 

rannsóknastofum og síðan verið þróuð enn frekar í iðnaði. Safnið sýnir einnig tæknilega 

möguleika efnanna, er með ráðgjöf, stendur fyrir námskeiðum og viðburðum og gefur út 

bækur um efni. Materio’ er einkafyrirtæki og er opið gegn greiðslu, bæði með aðgengi á 

netinu og á efnasöfnin sjálf. Materio’ er dæmi um efnasafn sem hefur það að markmiði að 

sýna úrval sértækra og þróaðra efna, sem hægt er að nýta til iðnframleiðslu. 21 

Listaháskólinn Konstfack í Svíþjóð er dæmi um skóla með efnasafni sem sýnir úrval 

efna og aðferða frá iðnframleiðslu. Þá eru þar einnig til sýnis umbreytt efni frá nemendum 

skólans.22  

Material District í Hollandi er alþjóðlegur vettvangur á sviði nýjunga í efnaþróun. Þar 

er efnasafni að mestu deilt á vefsíðu, þar sem útliti og áferðum efna ásamt tæknilegum 

                                                 
21 „Who we are,“ Materio’, sótt 2. nóvember 2018 af https://materio.com/en/innovative-materials. 
22 „The Materials library,“ Konstfack, sótt 13. nóvember 2018 af https://www.konstfack.se/en/Library/About-

the-library/Collections/The-Materials-library/. 
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eiginleikum þeirra er lýst. Einnig stendur fyrirtækið reglulega fyrir sýningum og „pop-up“ 

viðburðum þar sem efnaframleiðendum gefst kostur á að sýna og kynna efni sín fyrir 

tilvonandi hönnuðum og notendum. 23 

Mit Media lab research í Massachusetts í Bandaríkjunum er dæmi um samstarf þar 

sem margar þverfaglegar og opinberar rannsóknastofur eru undir einni deild sem kallast 

„Media Arts and Sciences.“ Deildin er í „MIT’s School of Architecture + Planning“ 

skólanum, sem inniheldur margar gerðir rannsóknastofa, þar sem þverfagleikinn og tæknin 

leika aðalhlutverkið við að leysa margskonar vandamál sem hrjá mannkynið. Á heimasíðu 

MIT segir að þar vinni vísindamenn og nemendur í þverfaglegu rannsóknasamfélagi, 

stundum í samstarfi við fyrirtæki að bættri framtíð á hinum ýmsu sviðum. Ein 

rannsóknastofan kallast „Mediated matter“ þar sem markmið verkefna er að hanna fyrir, 

með og af náttúrunni. Einnig er markmið verkefna að auka tengslin milli náttúrulegs og 

manngerðs umhverfis með því að leggja áherslu á sérsniðnar lausnir með fjölhæfi, 

samþættingu umhverfisáhrifa og efnisvirkni að leiðarljósi.24 

Að lokum má nefna þá tegund efnastofa sem fyrirfinnast í myndlistaskólum (e. Fine 

Art). Framfarir í raunvísindum og skyldri tækni hafa haft áhrif á verk listamanna allt frá 

fornri tíð hellamyndagerðar af samvöxnum manndýrum.25 Efnastofan „Bio Art Lab“ í New 

York er dæmi þar sem tæki og tækni vísindamanna verða tól listamanna26 sem síðan draga 

fram og túlka hvernig maðurinn umbreytir náttúrunni.27 

Á þessum dæmum má sjá að úrval og innviðir efnastofa og efnasafna eru mismunandi, 

allt eftir markmiði og ásetningi hvers og eins fyrir sig. Það er ekki lausnin að taka eina 

hugmynd sem slíka og setja á Ísland. Greina yrði vandlega umhverfið og útfæra 

hugmyndina, í samhengi við frumkvöðlastarf, stofnanir og aðra þætti samfélagsins sem 

þegar eru fyrir hendi. 

  

                                                 
23 „About Materialdistrict,“ Material District, sótt13. nóvember af https://materialdistrict.com/about/. 
24 „About Media Arts & Sciences,“ MIT Media Lab, sótt 2. nóvember 2018 af 

https://www.media.mit.edu/graduate-program/about-media-arts-sciences/.  
25 Suzanne Anker, inngangur að Bio Art: Altered Realities eftir William Myers (London: Thames & Hudson 

Ltd, 2015), bls. 5. 
26 „Bio Art Lab,“ SVA Bio Art Lab, sótt 27. september 2018 af http://bioart.sva.edu.  
27 William Myers, Bio Art: Altered Realities, bls. 6. 
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3. Efnastofa og efnasafn á Íslandi  

3.1 Tegundir rannsóknastofa og aðgengi að þeim 

Hér á landi virðast vera fimm megin leiðir í efnarannsóknum og efnatilraunum. Í skólum, 

hjá einkafyrirtækjum, sjálfseignarstofnunum, ríkisstofnunum og einstaklingum. Hér eru 

talin upp dæmi fyrir hverja leið fyrir sig, ásamt stuttri lýsingu á þjónustu og aðgengi. 

Í háskólum landsins eru mismunandi tegundir og fjöldi af rannsókna- og 

tilraunastofum, allt eftir fögum og deildum innan þeirra. Má þar nefna verkfræði Háskóla 

Íslands, þar sem deildir bygginga- og efnaverkfræði falla undir. Aðgengi að þeim er háð 

því að vera nemandi í viðkomandi deild, bæði vegna ýmissa öryggisþátta og 

rekstrarkostnaðar tækja og mannvirkja.28 

KeyNatura er dæmi um sérhæft einkafyrirtæki í líftækni sem sérhæfir sig í 

smáþörungum fyrir fæðubóta- og lyfjamarkaðinn. Þar fara saman rannsóknir, ræktun, 

úrdráttur og framleiðsla á vörum unnum úr smáþörungum. Á heimsíðu KeyNatura segir að 

þeir bjóði upp á heildrænar lausnir fyrir þá sem vilja rækta við krefjandi aðstæður og styðji 

við viðskiptavini og samstarfsaðila sem vilja hefja ræktun.29 Mannvit er annað dæmi um 

einkarekið fyrirtæki sem tekur að sér ýmsar rannsóknir, t.a.m. á byggingaefnum.30 

Matís ohf er rannsókna- og þekkingarfyrirtæki þar sem rannsóknir og þjónusta eru 

helstu innviðir. Á heimasíðu Matís kemur fram að þar sé unnið að fjölbreyttum verkefnum 

á sviði matvælaiðnaðar og lögð sé áhersla á nýsköpun og verðmætaaukningu. Matís er í 

samvinnu við mörg fyrirtæki, háskóla og stofnanir.31 

Nýsköpunarmiðstöð Íslands (NMÍ) er ríkisrekin stofnun og fellur undir atvinnuvega- 

og nýsköpunarráðuneytið og er rekin samkvæmt lögum um opinbera aðstoð við nýsköpun, 

tæknirannsóknir og atvinnuþróun. Á heimsíðu NMÍ segir að kjarnastarfsemi hennar sé 

tvíþætt. Hún skiptist annars vegar í stuðning við frumkvöðla og fyrirtæki og hins vegar við 

tæknirannsóknir og ráðgjöf. Þar er þekking og reynsla á sviði efnagreininga, efnisprófana, 

tjónagreininga og ráðgjafar. Fjölbreyttur tækjabúnaður er þar til greininga og prófana á 

                                                 
28„Aðgangur að húsnæði Háskóla Íslands,“ Háskóli Íslands: Öryggisnefnd Háskóla Íslands, sótt 20. 

nóvember 2018 af http://oryggi.hi.is/adgangur_ad_husnaedi_haskola_islands. 
29 „Tækni,“ KeyNatura, sótt 20. nóvember 2018 af https://keynatura.com/taekni/?lang=is. 
30 „Þjónusta,“ Mannvit, sótt 1. desember 2018 af https://www.mannvit.is/þjónusta/. 
31 „Gildi, hlutverk og stefna,“ Matís, sótt 1. nóvember 2018 af http://www.matis.is/matis/starfsemi/gildi-

hlutverk-og-stefna/.  
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efniseiginleikum og ástandi efna.32 Frumkvöðlasetur NMÍ býður upp á leigu á skrifstofu 

og/eða rannsóknaraðstöðu, faglega ráðgjöf og stuðning frá sérfræðingum.33 

Segja má að hentugt sé að leita til Matís og NMÍ, þegar hugmynd hefur verið mótuð 

nokkuð vel og vitað er hver farvegur hennar eigi að vera m.t.t. þess hvað eigi að rannsaka 

og prófa. Aðgengið virðist að mestu sniðið fyrir iðnaðinn á Íslandi en vera síður opið fyrir 

hugmyndir sem ekki eru þegar skilgreindar í þaula. 

Vert er að nefna að einstaklingar hafa komið sér upp sinni eigin efnarannsókna- og 

vinnustofu og er Sigurður Guðmundsson einn þeirra. Hann hefur unnið í um 10 ár að því 

að þróa íslenskt postulín í bílskúrnum heima hjá sér.34 

Það vakti athygli mína í samtali við hönnuð, sem hefur meiri verkefnareynslu en ég af 

styrkjakerfi og rannsóknastofnunum hér á landi, hvernig tengsl stofnana virðast vera meira 

byggð á persónubundnum tengslum starfsmanna þeirra, en ekki sterku tengslaneti 

mismunandi stofnana sem slíkra. Farvegur og brautargengi verkefna getur þannig þróast 

misvel, eftir því hvernig gengur að hitta á rétta einstaklinga innan stofnana við upphaf 

verkefna.35 

 

3.2 Tilgangur og markmið efnastofu og efnasafns 

Hugmynd að efnastofu og þverfaglegu samstarfi er ekki ný af nálinni hér á landi. Vísir að 

slíku samstarfi er Korpa-BioLab, sem var samstarf Listaháskóla Íslands og 

Landbúnaðarháskóla Íslands, s.l. sumar á tilraunastöð Korpu. Þar var unnið að rannsóknum 

og nýsköpun á sviði landbúnaðar og matvælaframleiðslu.36 

Stofnun efnastofu og efnasafns getur haft margs konar ávinning í för með sér og 

margar jákvæðar afleiðingar á ýmsum sviðum samfélagsins, bæði í atvinnulífinu og í 

samhengi við samfélagslega ábyrgð. 

Með efnasafni væri hægt að sýna yfirlit yfir staðbundin náttúruleg hráefni og efni 

unnin úr þeim. Efnasafnið væri öllum opið og efnin sýnd á þá vegu að bæði væri hægt að 

skoða þau og þreifa á þeim. Þá gæti fólk séð hvaða hráefni hafa verið tekin fyrir og búið er 

                                                 
32 „Fjölbreytt starfsemi,“ Nýsköpunarmiðstöð Íslands, sótt 1. nóvember 2018 af https://www.nmi.is/is/um-

nyskopunarmidstod/fjolbreytt-starfsemi. 
33 „Frumkvöðlasetur,“ Nýsköpunarmiðstöð Íslands, sótt 26. nóvember 2018 af 

https://www.nmi.is/is/frumkvodlasetur. 
34 „Byrjar á fjöllum og endar í brennsluofninum,“ RÚV, sótt 25. nóvember 2018 af 

http://www.ruv.is/frett/byrjar-a-fjollum-og-endar-i-brennsluofninum. 
35 Viðtal 1. Tekið af höfundi við Búa Bjarmar Aðalsteinsson, kennara við Listaháskóla Íslands, 27. nóvember 

2018.  
36 Thomas Pausz, „Korpa Manifesto,“ (Stefnuyfirlýsing Korpuhópsins, 2018).  
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að umbreyta á ýmsa vegu. Þaðan gætu nýjar hugmyndir sprottið að leiðum til að vinna með 

efnin. Það gæti svo leitt til samstarfs aðila úr mismunandi greinum. Í framhaldinu gæti það 

leitt til nýsköpunar og frumkvöðlastarfsemi með önnur íslensk hráefni og/eða nýjar 

aðferðir til að umbreyta þeim. 

Markmiðið með efnastofu væri að: 

 Vinna með staðbundin hráefni sem finnast á Íslandi. 

 Vinna með efni sem endurnýja sig s.s. gróður og ýmis jarðefni frá svæðum 

sem hafa virkar eldstöðvar. 

 Vinna með aukaafurðir frá matvæla- eða orkuframleiðslu. 

 Vinna með náttúrulega ferla, s.s. með hermun á þeim. 

Efnastofa getur líka verið vettvangur til að endurskoða og þróa verkferla. Hugsanlega 

mætti leita nýrra leiða í tækniheiminum sem ganga út á fleira en framleiðslumagn og þann 

ásetning að móta umhverfi og skapa nýja hluti á sem stystum tíma. Efnastofa með þessum 

formerkjum gæti boðið upp á aðstöðu til að prófa aðferðir þar sem líkt væri eftir 

náttúrulegum ferlum og sem hægt væri að yfirfæra á náttúruleg hráefni. Þróa mætti ferla 

sem taka mið af sjálfbærni og rjúfa ekki hringrás náttúrulegra ferla.37 Eftir umbreytingu 

þessara staðbundnu og endurnýjanlegu náttúrulegu hráefna yrðu þau að geta gengið aftur í 

hringrás náttúrunnar eftir að hlutverki þeirra væri lokið. Í þessu sambandi er hægt að tala 

um staðbundin efni sem auðlind og hluta af lífhagkerfi. Í bæklingnum Lífhagkerfi sem 

gefinn var út af umhverfis- og auðlindaráðuneytinu og atvinnu- og nýsköpunarráðuneytinu 

segir: „Lífhagkerfið er sá hluti hagkerfisins sem byggir á endurnýjanlegum auðlindum til 

sjós og lands. Efling lífhagkerfisins miðar að því að hámarka virði auðlindanna án þess að 

ganga á þær.“ Þar segir einnig: 

Vöxtur og viðgangur lífhagkerfisins á Íslandi veltur á því hvernig okkur gengur að 

styðja við sjálfbæra þróun, bæta auðlindanýtingu og byggja upp atvinnulíf sem 

hefur hagsmuni komandi kynslóða að leiðarljósi. Til þess að vel gangi þurfa 

stjórnvöld að móta sér stefnu bæði til skemmri og lengri tíma og horfa á stóru 

myndina: Hugmyndir um lífhagkerfið þurfa að fléttast inn í menntun á öllum 

skólastigum, efla þarf rannsóknir og styðja við sjálfbæra nýsköpun, auk þess sem 

byggja þarf upp nauðsynlega innviði og stuðla að því að það séu markaðir fyrir 

afurðir lífhagkerfisins.38 

 

Hugmynd að efnastofu og efnasafni á Íslandi gæti fallið vel að lífhagkerfinu eins og fjallað 

er um það í fyrrnefndum bæklingi og hugsanlega verið einn hlekkur stjórnvalda í að styðja 

                                                 
37 Sjá umfjöllun í kafla 1.2 á bls. 7. 
38 Hrafnhildur Bragadóttir og Stefán Gíslason, Lífhagkerfið, bls. 3. 
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við sjálfbæra þróun. Með þverfaglegu samstarfi gætum við hugsanlega brotið upp fyrri 

hugmyndir og kerfi um efnisheim okkar. Með samstarfi ólíkra sviða, s.s. lista, hug- og 

raunvísinda gætu skapast hugmyndir og leiðir sem færa okkur nær því að vinna að 

sjálfbærri nýsköpun eins og rætt er um í samhengi við lífhagkerfi hér fyrir ofan. 

Hugsanlega myndi nýsköpun blómstra enn frekar ef möguleiki væri fyrir hendi, á opnari og 

fjölbreyttari vinnuaðstæðum fyrir rannsóknir og tilraunir, í stað frekar takmarkaðs aðgengis 

að vinnurýmum sem tilheyra fyrirtækjum, háskólum og öðrum stofnunum, líkt og virðist 

vera. 

Að róa á þessi mið gæti fært Íslandi jákvæða ímynd m.t.t. umhverfismála og sýnt að á 

Íslandi væri virkilegur vilji til að leggja sitt af mörkum til að snúa þróuninni við í 

heiminum. Það gæti sýnt að hér væri frumkvæði og hugviti beint að þróun endurnýjanlegra 

efna og náttúrulegra ferla. Auk þess sýndi það bæði sjónrænt og áþreifanlega að við vildum 

ganga í takt við náttúruna, en ekki á móti henni. Ætla mætti að slík ímynd myndi hafa 

jákvæðar efnahagslegar afleiðingar á greinar atvinnulífsins, s.s. ferðaþjónustu og 

útflutningsgreinar. Frumkvöðlastarf og nýsköpun er oft tengt nýjungum á sviði raunvísinda 

og tækni og rík áhersla lögð á fjárhagslegan ávinning. Nauðsynlegt er að horfa til 

ávinnings samfélagsins af verkefnum tengdum örum tækninýjungum og frumkvöðlastarfi 

almennt. Nýsköpunarverkefni sem benda á og fela í sér umhverfisvænar lausnir geta haft í 

för með sér jákvæð áhrif í samfélaginu, þar sem beinn fjárhagslegur ávinningur er ekki 

alltaf augljós á fyrstu stigum, heldur endurspeglar falið virði. Með því að beina sjónum að 

því að vinna með staðbundið hráefni í stað þess að það sé flutt heimshornanna á milli, með 

tilheyrandi mengun í lofti sem og á láði, varpar það ljósi á að sjálfbærni sé höfð að 

leiðarljósi.  

Í augum gesta og annarra sem hingað líta vekur sérstaða ávallt eftirtekt. Sérstaða landa 

og staða (e. locality) getur verið eftirsóknarverð í þeirri alheimsvæðingu sem nú á sér stað. 

Lega Íslands og smæð þjóðar hefur tvímælalaust ýtt undir sérstöðu sem setur svip á 

þjóðfélagið á marga vegu, s.s. nútímamenningu Íslendinga.39 Að hafa að markmiði að nýta 

og vinna með staðbundin hráefni með sjálfbærni að leiðarljósi myndi ýta enn frekar undir 

sérstöðu Íslands.  

Að þessu sögðu vil ég nefna dæmi um íslensk verkefni. Annað þeirra er Agari, 

verkefni Ara Jónssonar vöruhönnuðar, sem er flaska gerð úr vatni og efni unnu úr 

rauðþörungum er nefnist agar. Flaskan er þannig gerð að hún heldur formi sínu á meðan 

                                                 
39 Tómas I. Olrich, Menningartengd ferðaþjónusta (Reykjavík: Samgönguráðuneytið, 2001), bls. 32-33. 
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hún gegnir hlutverki sínu. Niðurbrot hennar hefst um leið og hún hefur tæmst og hverfur 

nánast svo aðeins lífrænt agar efni verður eftir. 40 Annað dæmi er Heilun jarðar, verkefni 

Sigrúnar Thorlacius. Það felst í því að velja ákveðna sveppi til að hreinsa og endurheimta 

landsvæði sem hefur eyðilagst vegna mengunar og/eða fyrirbyggja umhverfisslys þar sem 

vitað er að hætta kann að vera fyrir hendi.41 Í verkefnum sem þessum er ekki horft til 

fjárhagslegs ávinnings á fyrstu stigum heldur umhverfisvænna lausna þar sem staðbundið 

efni og náttúrulegir ferlar eru hafðir að leiðarljósi. 

3.3 Tengsl efnastofu og efnasafns og innviðir 

Í ritgerðinni hef ég fjallað bæði um efnastofur og efnasöfn. Erlendu dæmin gefa bæði 

mynd af þessum einingum sem aðskildum og sem heild.42 Í íslensku samhengi gæti hvort 

tveggja gengið upp, allt eftir því húsnæði sem stæði til boða, hvernig rekstri yrði háttað og 

hvort til greina kæmi að fella starfsemina undir aðra starfsemi, sem er nú þegar fyrir hendi. 

Ég sé fyrir mér að efnastofa og efnasafn á Íslandi geti átt mjög vel saman á einum stað, 

undir einu þaki, þar sem markmiðið væri, líkt og áður hefur komið fram, að vinna með 

staðbundin, endurnýjanleg hráefni. 

Ímyndum okkur aðstæður sem bæði væri hægt að vinna innandyra og úti við, allt eftir 

umfangi og eðli efna og aðferða. Þar sem vinnuaðstaða væri til staðar fyrir efnarannsóknir 

og efnatilraunir. Samtengt því væri aðgengilegt rými þar sem úrval áþreifanlegra íslenskra 

efna væri til sýnis, líkt og um safn væri að ræða, og með þeim hætti að gestir efnasafnsins 

gætu snert sýnishornin að vild. Hverri efnisprufu fylgdu tæknilegar upplýsingar sem gætu 

hugsanlega verið opnar og aðgengilegar, líkt og að um „open source“ væri að ræða. Í því 

sambandi spyrja eflaust einhverjir: hvað með hugmyndarétt? Þegar unnið er með 

umbreytingu hráefnis og möguleikar sem þykja einstakir koma í ljós, mætti gera ráð fyrir 

að höfundur efnisins vilji halda því fyrir sig og vilji ekki gefa upp allar tæknilegar 

upplýsingar um ferlið þannig að aðrir geti nýtt sér. Þær aðstæður verður að virða líkt og um 

höfundarétt sé að ræða. Hægt væri þó að gefa upp grunnupplýsingar, eins og úr hvaða 

hráefni efnið er unnið og helstu aðferðir við umbreytingu þess, líkt og gert er þegar um 

hönnunarvernd er að ræða.43 

                                                 
40 „Stelið þessu verkefni,“ Listaháskóli Íslands, sótt 9. nóvember 2018 af https://www.lhi.is/frettir/stelid-

thessu-verkefni-ari-jonsson-a-tedx. 
41 „Vinningsteymi Snjallræðis 2018,“ Snjallræði, sótt 9. nóvember af 

https://www.snjallraedi.is/is/vinningsteymi/. 
42 Sjá umfjöllun í kafla 2. 
43 „Advanced search,“ Designview, sótt 23. nóvember 2018 af https://www.tmdn.org/tmdsview-

web/welcome. 
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Ef efnasafn væri starfrækt án tengingar við efnastofu gæti það hugsanlega verið hluti 

af annars konar safni, s.s. bókasafni eða hönnunarsafni. Með því gæti skapast aukið 

hagræði í rekstri, s.s. með samnýtingu húsnæðis og starfsfólks. Ekki verður farið nánar út í 

þá sálma í þessum skrifum. 

3.4 Hvernig mætast hönnun, nýsköpun og efnastofa/ safn? 

Stefnur og markmið sem hafa verið unnin varðandi hönnun og nýsköpun fyrir Ísland falla 

undir atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið. Í Hönnunarstefnu Íslands 2014 – 2018, sem 

nú er í endurskoðun, er orðið hönnun notað sem þverfaglegt samheiti yfir mismunandi fög 

sem sameina sköpun og hagnýtar lausnir. Þar segir m.a. undir markmiðum kaflans 

Menntun og þekking:  

Tengja háskólamenntun í hönnun við aðrar háskólagreinar 

- Þróa samstarfsferla og samþætta hönnun, tækni og vísindi með samstarfi 

atvinnulífs, háskóla, stofnana og annarra samfélagshópa. 

- Nýta aðferðafræði hönnunar til rannsókna, stuðla að aukinni þekkingarsköpun og 

efla orðræðu um hönnun. 

- Skapa vettvang til að þróa aðferðafræði og verkferla til að koma hugmyndum í 

framkvæmd. Rannsaka og þróa sjálfbærni með hönnun og stuðla þannig að bættu 

samlífi manns og náttúru.44 

 

Þá kemur fram í Hönnunarstefnunni að efla beri þverfaglegt samstarf með rannsóknum, þar 

sem vinnuaðferðir hönnunar eru viðhafðar.45 Tenging milli háskólagreina er til staðar að 

einhverju marki. Dæmi um slíkt er „Korpa-BioLab“ sem er samstarf Listaháskóla Íslands 

og Landbúnaðarháskólans eins og sagt var frá í upphafi kafla 3.2. um tilgang og markmið 

efnastofu og efnasafns. 

Önnur stefna á vegum atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis er Frumkvæði og 

framfarir: Aðgerðaráætlun í þágu frumkvöðla og sprotafyrirtækja, sem líkt og 

hönnunarstefnan er í endurskoðun hjá ráðuneytinu. Hún fjallar að mestu um fjármögnun 

nýsköpunar, stoðkerfi, alþjóðlegt samstarf o.þ.h. Í kafla stefnunnar, Staðan á Íslandi segir: 

Til framtíðar litið mun verðmætasköpun í íslensku atvinnulífi í auknum mæli 

byggja á hátækni- og þekkingargreinum. Störf framtíðarinnar munu byggja á 

fjölbreyttu nýsköpunar og þróunarstarfi sem mun stuðla að nýjum atvinnugreinum 

ásamt endurnýjun hefðbundinna greina.46  

 

                                                 
44 „Hönnunarstefna 2014-2018: Hönnun sem drifkraftur til framtíðar,“ Hönnunarmiðstöð, sótt 4. nóvember 

2018 af http://www.honnunarmidstod.is/media/PDF/honnunarstefna.pdf. 
45 Sama heimild. 
46 „Stefnur og áætlanir: Aðgerðaáætlun um bætt starfsumhverfi fyrir frumkvöðla og sprotafyrirtæki,“ 

Stjórnarráðið, sótt 4. nóvember 2018 af https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=bf41ffc2-

2f46-11e7-940e-005056bc4d74. 
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Stefnan miðar að mestu leyti að því að nýsköpunarhugmynd sé þegar til og áætlunin miðar 

að því að hugmyndin eigi sér farveg innan stuðningskerfis nýsköpunar á vegum ríkisins. 

Það að setja á laggirnar óháða efnastofu og efnasafn á Íslandi47 gæti hugsanlega verið liður 

í að framfylgja þeim stefnum sem hér hefur verið fjallað um með öðrum hætti en áður. Þar 

fengi aðferðafræði hönnunar áþreifanlega aðstöðu til að beita sínu verklagi og 

hugsunarhætti við rannsóknir og tilraunir. Þær gætu stuðlað að nýjum hugmyndum í 

þverfaglegu samstarfi við hátækni- og þekkingargreinar. Gera mætti ráð fyrir að aðstaðan 

gæti skapað vettvang fyrir samstarf háskóla á breiðari grundvelli en áður, svo og samstarf 

fyrirtækja og almennings. 

Eftir að hafa lesið þessar tvær stefnur, sem ég hef dregið fram í ritgerðinni, má sjá að 

það er pólitískur vilji fyrir þverfaglegu samstarfi, hönnun og nýsköpun. Það er til staðar 

vilji með orðum og einhverjum fjárhagslegum stuðningi. En að mínu mati þarf að ganga 

lengra og skapa opnari aðstöðu en nú er fyrir hendi. Til að aðstaða sem þessi yrði 

ákjósanlegur farvegur fyrir fjölbreytt samstarf er mikilvægt að hægt sé að stunda óháðar 

rannsóknir, sem stjórnast ekki af einum hagsmunaaðila frekar en öðrum og fái að þróast án 

þvingunar til leiða og niðurstaðna sem menn hafa jafnvel gefið sér í upphafi ferlisins. Eins 

og Garðar Eyjólfsson segir í grein sinni Maður, náttúra, rannsóknir & miðlun: „Forðast 

verður þá tilhneigingu til að gefa upp niðurstöður í upphafi verkefnis í von um að það 

„selji“ ótilgreindum aðilum „virðið“ í verkefninu. Það leiðir til þess að við sitjum föst í 

fyrirframgefnum niðurstöðum og þjónustu við ákveðna hagsmuni.“48 

Með því að bæta við aðstöðu fyrir óháðar rannsóknir í flóru rannsóknastofa á Íslandi 

væri verið að bæta við nýjum vettvangi í efnarannsóknum, auk þess að uppfylla enn frekar 

stefnur stjórnvalda í hönnun og nýsköpun. Það væri verið að efla rannsóknir, byggja upp 

innviði, styðja við sjálfbæra nýsköpun og auk þess að skapa vettvang fyrir þverfaglegt 

samstarf greina. 

  

                                                 
47 Sjá umfjöllun í kafla 3.2 og 3.3. 
48 Garðar Eyjólfsson, „Maður, náttúra, rannsóknir & miðlun,“ Mæna, 6. árg., (2015), bls. 36. 
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Niðurlag 

Hér hefur verið fjallað um hvernig efni og hönnun þeirra getur skipað stóran sess í lífi 

okkar og umhverfi. Stuttlega var varpað ljósi á hvernig samfélög mannsins þróuðust 

mismunandi út frá landfræðilegu umhverfi hans, en ekki vegna líffræði mannsins. Þegar 

farið er yfir sögu efnarannsókna í vestrænni menningu á 20. öldinni má sjá hversu 

gríðarlega mikil áhrif uppgötvun gerviefna hefur haft á efnisheim okkar. Þá er ljóst hvað 

tækniþróun samhliða því hefur skipt miklu máli í ljósi iðnbyltingarinnar og 

fjöldaframleiðslu hluta. Með gríðarlegri fólksfjölgun, ásókn í auðlindir jarðar og 

tilheyrandi hnignun vistkerfa stöndum við á tímamótum. En með aukinni meðvitund fólks 

og ábyrgð á lífsstíl sínum örlar á breyttum tíðaranda. Það eru fleiri og fleiri sem átta sig á 

nauðsyn þess að fara að taka aðvaranir vegna loftslags- og annarra umhverfisbreytinga sem 

ógna lífi á jörðu alvarlega. Endurskoðun efna og að vinna með endurnýjanleg hráefni gæti 

verið veigamikill þáttur og viðleitni í að bregðast við þeim áskorunum sem við stöndum 

frammi fyrir. 

Eftir að hafa kynnt mér mismunandi tegundir erlendra efnasafna og efnastofa sé ég 

tækifæri fyrir Ísland og hönnuði til að marka sér sérstöðu á þeim vettvangi. Með því að 

setja á laggirnar efnasafn, sem einungis miðlar mismikið umbreyttum efnum úr 

staðbundnum íslenskum hráefnum, væri hægt að auka enn frekar þá sérstöðu sem 

einangruð lega landsins og náttúra þess hefur. Auk þess gætu hönnuðir, með túlkun sinni 

og miðlun, kveikt áhuga hjá fólki. Það getur verið fyrsta skrefið í að hvetja fólk til að leita 

sér enn frekari þekkingar á endurnýjanlegum hráefnum sem eru í nærumhverfi okkar. 

Miðlun upplýsinga hefur færst frá því að vera miðlað sem texta. Möguleikar á túlkun og 

miðlun birtast meira með myndrænum leiðum til tjáningar, t.a.m. vísindalegar upplýsingar. 

Þar geta hönnuðir komið sterkt inn til að vekja áhuga fólks á náttúrulegum efnum og 

efnaferlum. 

Efnasafn getur verið miklu meira en bara sjónræn miðlun á efni. Hægt væri að bæta 

við upplifun gesta með því að virkja fleiri skilningarvit við heimsókn á safnið. Með því að 

miðla efnum hlutlægt væri hægt að bæta við möguleikum á snertingu, lykt og jafnvel 

hljóði. Auk þess gætu gestir orðið fyrir annars konar skynjun, eins konar hughrifum og 

hugsanlega munu einhverjir upplifa sig nánari náttúrunni með heimsókn sinni. 

Í kaflanum um tengsl efnastofu og efnasafns var að mestu fjallað um hlutlægt 

fyrirkomulag þeirra og miðlun á tæknilegum upplýsingum efna með tilliti til höfundaréttar. 

Út frá kaflanum um tegundir íslenskra rannsóknastofa eru mér hugleikin önnur tengsl, þ.e. 
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hvernig tengsl óháðrar efnastofu og efnasafns gæti verið út á við í samfélaginu og við aðrar 

stofnanir. Einn tilgangur þess gæti verið að tengja frumkvöðlastarf saman við ólíka aðila 

innan fræðasviða. Það væri eins konar „regnhlíf“ sem héldi um leið utan um upplýsingar 

um farveg verkefna, eins og hvernig þau byggðust á aðkomu ákveðinna aðila, bæði innan 

stofnana og við einstaklinga sem hafa ákveðna sérþekkingu eða búnað. Það gæti verið 

mikilvægur þáttur í því að gera íslenska frumkvöðlastarfið skilvirkara og gegnsærra, án 

þess að ætla að skipuleggja farveg verkefna þess. 

Undir lok ritgerðarinnar var það rætt hvernig hönnun, nýsköpun og efnastofa geta farið 

saman með því að setja þessa þætti í samhengi við stefnur stjórnvalda í hönnun og 

frumkvöðlastarfi. 

Að þessu sögðu og m.t.t. spurningarinnar sem ég lagði upp með, tel ég að efnastofa og 

efnasafn geti vel stutt við þverfaglegt samstarf, rannsóknir og nýsköpun. Tilvist 

atvinnugreina, eins og líftækni, hugbúnaðar og nýtingar grænnar orku hafa átt sinn þátt í að 

íslenskt hagkerfi hefur stækkað verulega. Nú er svigrúm til að nýta þessar atvinnugreinar 

til að þróa nýjar leiðir í efnisheiminum. Þannig nýtum við náttúrulega ferla til að umbreyta 

endurnýjanlegum hráefnum í umhverfisvæn efni, en á því byggir lífhagkerfið. 

Við þurfum að gera róttækar breytingar á efnisvali með því að nota efni sem eru 

endurnýjanleg og staðbundin. Um leið þurfum við að leita nýrra aðferða við nýtingu þeirra. 

Ísland hefur alla burði til að vera í fremstu röð á þessu sviði, en til að svo verði þurfa 

stjórnvöld að taka skrefið og styðja enn betur við rannsóknir og nýsköpun, á fjölbreyttari 

máta en gert hefur verið. 
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