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Inngangur

„There are professions more harmful than industrial design, but only a very few of them“ – 
Victor Papanek1

Því verður ekki neitað að með tilkomu iðnbyltingarinnar og þeirrar tækniþróunnar sem henni fylgdi 

sköpuðust möguleikar fyrir hraðan vöxt í vestrænu samfélagi. Möguleikinn á að framleiða mikið 

magn af vöru með skipulögðum hætti gat stytt framleiðslutíma hennar og aukið framboð, sem í 

leiðinni lækkaði vöruverð. En þetta ferli gerði það að verkum að keðjuverkun fór af stað og 

iðnaðurinn þarfnaðist meiri orku og mannlegra umsvifa, sem aftur ýtti undir flutning fólks úr 

dreifbýli yfir í þéttbýliskjarna. 

Á áratugunum sem fylgdu í kjölfarið og allt til nútímans hafa með aukinni vísindalegri þekkingu og 

rannsóknum komið í ljós ýmis vandamál sem eru bein afleiðing þessarar þróunar. Áhrif mengunar 

og útblásturs á lífríki náttúrunnar, heilsufarsvandamál verkamanna og íbúa í borgarkjörnum, vatns- 

og loftmengun og ýmis önnur vandamál má rekja beint til iðnbyltingarinnar. 

Ekki er hægt að neita því að hönnuðir voru virkur þáttur í að yfirfæra nýja tæknikunnáttu og 

framfarir yfir í verkferlið, sem ýtti undir þá trú að hönnuðir, umfram aðra, þyrftu að axla ábyrgð á 

áhrifum starfs síns og ganga úr skugga um að vinna þeirra stuðlaði að jákvæðri þróun fyrir 

samfélagið, sérstaklega á seinni tímum þegar að neikvæð áhrif iðnaðar á samfélög, náttúru og fólk 

eru öllum greinileg. 

Margir hönnuðir, hugsuðir og vísindamenn vöktu athygli á þessum málstað, þó á ólíkan hátt. 

Bandaríski uppfinningamaðurinn og arkitektinn R. Buckminster Fuller (1895 - 1983) skrifaði 

bókina „Operating Manual for Spaceship Earth“ árið 1969, einhversskonar leiðarvísi fyrir 

mannkynið um hvernig við þyrftum að passa upp á auðlindir jarðar til lifa af til lengri tíma.2 

Jacques Fresco (f. 1916) er annar bandarískur hönnuður sem gafst upp á að sjá gagnlegar 

uppfinningar sínar kæfðar af markaðsöflum og hefur helgað líf sitt síðustu sex áratugina hönnun á 

samfélagslegri útópíu til að sýna fram á mátt vísinda og hönnunar.3 Donald A. Norman (f. 1935), 

prófessor í sálfræði við University of California og einnig prófessor í tölvunarfræði við 
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1 Victor Papanek: Design for the Real World : Human Ecology and Social Change. London, Thames and Hudson, 1984, 
bls ix.

2 Buckminster R. Fuller: Operating Manual for Spaceship Earth. New York, 1971.

3 William Gazecki: Future By Design: A documentary on Jacques Fresco. DockFlix, 2006.



Northwestern University,4  hefur í seinni tíð fjallað um sálfræðina á bak við hluti og mikilvægi þess 

að hönnun taki mið af notandanum.

Einn helsti frumkvöðull hugmynda um samfélagslega ábyrgð hönnuða á tímum fjöldaframleiðslu og 

yfirgnæfandi markaðsafla, er þó oft talinn vera Austuríkissmaðurinn Victor Papanek (1927 - 1999). Í 

bók sinni frá 1971, „Design for the Real World: Human Ecology and Social Change“, bendir hann á 

að hönnuðir koma að öllum vörum og tólum sem við notum og bera hönnuðir því í það minnsta að 

hluta til ábyrgð á öllum okkar umhverfislegu mistökum. Annaðhvort er hann ábyrgur fyrir lélegri 

hönnun, að hafa ekki hugsað til enda áhrif verka sinna, eða einfaldlega hunsað slík sjónarmið og 

siglt sofandi í gegn um hönnunarferlið.5

Í þessari ritgerð verður hugmyndafræði Papaneks kynnt og hvernig hann komst að þeim 

niðurstöðum sem að mótuðu ævi hans og starfsferil. Einnig verður sanngirni þeirra staðhæfinga sem 

hann setur fram varðandi ýmsa þætti samfélagsins og skyldur hönnuða skoðaðar. Aðallega mun 

verða stuðst við rit Papaneks sjálfs, sem og bækur eftir samtímamenn hans.

Um Victor Papanek

Victor Papanek var fæddur árið 1927 í Vín í Austurríki. Hann stundaði nám í almenningsskóla í 

Bretlandi þar til að hann fluttist til Bandaríkjanna til að stunda nám í iðnhönnun og arkitektúr við 

hinn merka einkarekna skóla Cooper Union í New York, sem býður völdum umsækjendum upp á 

ókeypis nám, óháð kynþætti þeirra, trúarbrögðum, kyni eða samfélagsstöðu. Samhliða námi sínu 

vann hann með hinum þekkta arkitekt Frank Lloyd Wright árið 1949, áður en hann útskrifaðist árið 

1950. Hann lauk svo framhaldssnámi við MIT (Massachusetts Insitute of Technology) árið 1955.

Papanek kenndi víða í Norður-Ameríku,  m.a. við Ontario College of Art, Rhode Island School of 

Design, Purdue Háskólann í Indiana og var skólastjóri við California Institute of the Arts. Árið 1981 

varð hann prófessor við Háskólann í Kansas. Hann bjó einnig í Englandi, Júgóslavíu, Sviss, 

Finnlandi og Ástralíu, þar sem að hann stundaði kennslu, vann við ýmis hönnunarverkefni sem og 

veitti ráðgjöf.

Ferill Papaneks og lífssaga hans einkennist af kennslu, ráðgjöf og mjög sterkum skoðunum á 

mikilvægi rannsóknarferlis við hönnunarvinnu. Hann vann oft náið að verkefnum með nemendum 

sínum, enda taldi hann nauðsynlegt fyrir nemendur að fá að vinna verkefni sem væru raunveruleg 

og var hann mjög á móti svokölluðum „special-case“ verkefnum, sem voru afmörkuð við 
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ímyndaðar aðstæður og kröfðust þess ekki af nemendum að þeir skoðuðu umhverfislegar afleiðingar 

hönnunar sinnar sem og áhrif á notendur.

Papanek var mikill áhugamaður um mannfræði og bjó og starfaði m.a. með Navahó Indíánum, 

Inúítum og í ýmsum þriðja heims ríkjum. Hann talaði um alla hönnun sem framlengingu á 

mannlegum eiginleikum og því fannst honum nauðsynlegt að allir hlutir væru hannaðir með það í 

huga að auðvelda okkur tilveruna, bæði í leik og starfi. Þessi alþjóðlega reynsla hans sýndi honum 

að það væru stór mistök að færa framleidda hluti úr einu menningarsamfélagi yfir í annað, án þess 

að minnsta kosti endurmeta hlutverk þeirra. En slíkur skortur á þekkingu á hegðunarmynstri 

notenda var að hans mati vandamál á um það bil öllum stigum samfélagsins. Þess vegna 

undirstrikaði hann mikilvægi þess að hönnuðir ættu samstarf og góð samskipti við þá sem koma til 

með að nota eða njóta góðs af hönnunarvinnu þeirra og einnig gera sér grein fyrir samfélagslegum 

aðstæðum og mannlegum þáttum.6

Þegar ég tek til hendinni í eldhúsinu átta ég mig á því að flestir hlutirnir sem ég nota þar hafa 
verið hannaðir af mönnum með algjörlega engan skilning á því hvernig fólk ber sig við 
eldamennsku eða uppvask eða nokkuð annað verk.7

Þessi beitta hreinskilni endurspeglaðist í flestum ritum hans, því að Papanek sparaði sjaldan stóru 

orðin og var aldrei hræddur við að gagnrýna starfsstétt sína, auglýsingamarkaðinn, 

fjöldaframleiðendur og listamenn og var oft mjög harðorður. Hann hafði sterkar skoðanir á 

hlutverki hönnunar í samfélaginu, of mikilli sérhæfingu á öllum menntastigum, fortíðarþrá hönnuða 

og þá sérstaklega í hönnunarskólum, og afvegaleiddri stefnu markaðarins. En til þess að átta okkur á 

hvernig hann tók stefnuna í átt að samfélagslega ábyrgri hönnun þurfum við fyrst að skoða 

vandamálin sem að standa okkur fyrir þrifum.

7

6 Victor Papanek: The Green Imperative : Ecology and Ethics in Architecture. New York, Thames and Hudson, 1995. 
bls 60.

7 Victor Papanek: Design for the Real World : Human Ecology and Social Change. bls 69.



Um skoðanir Papaneks á skaðsemi markaðsknúinnar hönnunar

Áður fyrr (í „gamla daga“) þurftu þeir sem fannst gaman að myrða fólk að verða 
hershöfðingjar, kaupa kolanámu eða stunda nám í kjarneðlisfræði. Í dag hefur iðnhönnun gert 
morð að fjöldaframleiðsluvöru.8

Þegar að Karl Benz fann upp fyrstu bifreiðina árið 1885, þá var hún þörf framlenging á mannlegum 

eiginleikum sem gerði okkur kleift að ferðast hraðar, lengra og með meiri farangur en áður. En með 

tíð og tíma varð bifreiðin fyrst og fremst að stöðutákni og þá sérstaklega í Bandaríkjunum. Bifreiðin 

var markaðsett sem veigamikill hluti í frelsi einstaklingsins til að fara hvert sem, er hvenær sem er. 

Ótrúlegar fórnir hafa verið færðar í borgarskipulagi til að halda þessari hugsun gangandi víða um 

heim og er Reykjavík ágætis dæmi um það með sinni dreyfðu byggð og svo gott sem engum 

valkostum í almenningssamgöngum.

Stóru bandarísku bílaframleiðendurnir og stefnan sem þeir tóku í framleiðsluferli sínu voru  

Papanek mikið umhugsunarefni á sjöunda og áttunda áratugnum. Fyrir utan mengun, sóun á 

hráefnum, klunnalega stærð þeirra og áhrif þeirra á borgaruppbyggingu, þá fannst Papanek 

óásættanlegt að ca. 50,000 manns dóu í umferðinni í Bandaríkjunum ár hvert. Augljósar lausnir 

voru mögulegar til að draga umtalsvert úr þessari tölu. Talsmenn bílaframleiðenda í Bandaríkjunum 

vildu meina að jafn einfaldar öryggisbætur og að útbúa framstuðara sem kæmi í veg fyrir skaða í 

árekstrum á 16 kílómetra hraða eða minna myndu hækka framleiðslukostnað töluvert eða um 

fimmhundruð dollara, og þar með verð bílanna einnig, þrátt fyrir að evrópskir og japanskir 

bílaframleiðendur hafi verið ljósárum á undan þeim í þessari þróun, án þess að hækka kostnað. 

Papanek ákvað að sitt innlegg í þessa umræðu væri tilraun til þess að smíða ódýran stuðara án 

mikillar fyrirhafnar, sem að myndi koma algjörlega í veg fyrir skaða í árekstrum á 16 kílómetra 

hraða. Þetta gerði hann með því að taka tvær bókahillur og festa um það bil áttatíu bjórdósir á milli 

þeirra og binda svo þessa samsuðu framan á bílinn sinn. Svo tók hann sig til og keyrði á skrifstofu 

öldungardeildarþings Bandaríkjanna.9

8

8 Sama rit, bls ix.

9 Sama rit, bls 76.



Mynd nr. 1. Bjórdósa bílstuðarinn. Teikning eftir Smit Vajaramant.

Ég lagði 14 dali og um það bil klukkustund í þróunarvinnu og framkvæmd. Í árekstrinum 
beygluðust dósirnar saman (eins og ætlunin var). Bæði bíllinn minn og skrifstofa 
öldunardeildarþingsins sluppu ósködduð úr þessari tilraun.10

Hérna sjáum við dæmi um það þegar að tækifæri til samfélagslegra umbóta eru hunsuð í 

hönnunarferli. Vissulega er vandamálið hér þó ekki aðeins hönnuðarins, því að hann tekur ekki 

endanlegar ákvarðanir um framleiðslu, kostnaðaráætlanir, stefnumótun fyrirtækis og 

markaðssetningu. En einhversstaðar í ferlinu hafa hönnuðir annað hvort ekki hugsað áhrif 

framleiðslu sinnar á aðra einstaklinga til fullnustu, kosið að hunsa þau eða látið undan pressu og þar 

með gleymt hlutverki sínu.

Þessi hugsunarháttur einskorðast alls ekki við bílaframleiðslu, þó að afleiðingarnar á mannslífum og 

náttúrauðlindum séu augljósari en annarsstaðar í þeim iðnaði. Árið 1970 skrifaði Papanek 

háðsádeilu fyrir blaðið The Futurist, sem að bar nafnið „The Lolita Project“, eða Lólítu verkefnið.11 

Þar bjó hann til framtíðarsýn sem að gaf í skyn að í samfélagi þar sem að karlremba réði ríkjum 

væri tækifærissinnum því ekkert til fyrirstöðu að búa til „gervikonur“ búnar til úr plasti, með 

tölvustýrðum viðbrögðum og endalausum valkostum í hár- og húðlit. 

9

10 Sama rit, bls 77.

11 Sama rit, bls 104.



Skiljanlega finnst okkur ekkert athugavert við þetta – kynlífsdúkkur sem passa algjörlega við 

lýsingu Papaneks fóru í framleiðslu nokkrum árum seinna og hafa verið fáanlegar í áratugi. Papanek 

fékk sjálfur mörg tilboð stuttu eftir útgáfu blaðsins um að koma í samstarf  við ýmsa aðila og gera 

kaldhæðni sína að veruleika. Þetta er annað dæmi um þar sem að höfðað er fyrst og fremst til 

langana fólks, frekar en þarfa þeirra.

Hvað er hönnun?

Ekki er einfalt að skilgreina hvað hönnun er og hvað það er að vera hönnuður. Papanek vill meina 

að allir séu hönnuðir, því alltaf þegar við skipuleggjum aðgerðir okkar og hugsanir til að ná 

fyrirfram settu marki, erum við að stunda hönnun. Að skrifa ljóð er hönnun, líkt og að laga til í 

skrifborðsskúffunni sinni. Hönnun er meðvituð leit að reglu og skipulagi, á öllum sviðum lífs 

okkar.12

Design is the conscious and intuitive effort to impose meaningful order. 13

Fyrst og fremst hefur hugtakið hönnun snúið að notkun á hugvitslegri þróun til að bæta okkar 

nánasta umhverfi og auðvelda lifnaðarhætti okkar. Lengi vel var algengasta ferlið „náttúruleg 

hönnun“, þar sem að hvert eintak af hönnuðum hlut hafði smávægilegar betrumbætur yfir það 

síðasta. En með tilkomu iðnbyltingarinnar og fjöldaframleiðslu hefur svigrúm hönnuða til að leyfa 

hlutum að þróast hægt og rólega minnkað, ef ekki alveg horfið, sem þýðir að ef að hönnun ber með 

sér einhverja galla getur það haft alvarlegar afleiðingar út í samfélagið. Þessi þróun þýddi að 

hverskonar hönnun gæti haft mikil neikvæð áhrif út á við ef að ekki væri unnið vandað verk, og 

ekki bara samfélagsleg áhrif heldur einnig náttúruleg og umhverfisleg.

Til að gera sér grein fyrir því hvert hlutverk hönnuðarins er þarf maður að gera sér grein fyrir þeim 

þáttum sem skapa undirstöðu góðrar hönnunar. Papanek sagðist oft hafa verið spurður af nemendum 

sínum hvort að þeir eigi að hanna með notagildi eða sjónræna fegurð í huga. Skoðun Papanek var 

að báðir þessir þættir væru mikilvægir, ásamt fleiri þáttum í heildarvirkni hönnunar, sem hann 

kallaði „the function complex“, sem hægt væri að þýða sem „virknisambandið“. Eftirfarandi mynd 

útskýrir þetta betur:
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12 Sama rit, bls 3.

13 Sama rit, bls 4.



Mynd nr. 2. The Function Complex. Yin-Yang táknin sem birtast við hvern þátt sýna fram á skala, frá mjúku yfir í hart, 
tilfinningu yfir í hugsun, innsæi yfir í gáfur.

Hver þáttur hönnunarinnar hefur jafnt gildi og þarfnast þeir allir skoðunar. 

Aðferð (Method) er samspil tóla, ferlis og efna. Mikilvægt er að nota þau efni sem henta best hverju 

sinni, bæði með kostnað og skilvirkni í huga. Einnig þarf að skilgreina notkun (Use) hlutarins og 

ekki fórna notagildi fyrir athygli eða fagurfræði. Gott dæmi um misnotkun á þessum tveimur fyrst 

þáttum „the function complex“ væri penni sem liti út eins og gúrka (og fórnar þar með notagildi 

sínu fyrir athygli) en er samt búinn til úr plasti (afbökuð efnisnotkun). Notkun er heldur ekki bara 

hlutverk - t.d. eiga lyfjaglös ekki bara að geyma pillur, heldur einnig að vera hönnuð þannig að þau 

skammti þér aðeins eina pillu í einu.

Þörf (Need) er oft á tíðum vanrækt gildi í hönnunarferlinu - er samfélagsleg, vitsmunaleg og 

tæknileg þörf fyrir hlutinn? Hvernig hefur hann svo áhrif á samfélagsþróun (Telesis)? Tekur 

hluturinn tillit til ástands og aðstæðna tíðarandans sem og menningarheimsins sem hann er 

hannaður fyrir? Virkar hönnun frá árinu 1910 árið 2010? Ólíkir menningarheimar hafa svo oft áhrif 

á þarfir einstaklinga en einnig geta hlutir eignast samfélagslegt hlutverk, bæði í gegnum notkun, 

tungumál og menningararfleið. Þetta kallast hugmyndatengsl (Association) en inn í þetta blandast 

ekki bara notagildi hlutarins, heldur einnig form hans. Ef að lesandi er beðinn um að skýra formin á 

11



myndinni hér fyrir neðan annaðhvort Takete eða Maluma, þá eru yfirgnæfandi líkur á því að formið 

til hægri hljóti nafnið Takete.

Mynd nr. 3. Takete & Maluma.

Það eru ómeðvituð tengsl á milli væntinga áhorfandans og samsetningu viðfangsefnisins. 
Hönnuðurinn getur haft áhrif á þessi tengsl. Þetta getur aukið „stólleika“ stólksins og á sama 
tíma hlaðið hann meðfylgjandi gildum: fágun, formlegheit, meðfærileika, skilning á 
handbragði, í rauninni hvað sem er.14

Síðast en ekki síst er fagurfræðin (Aesthetics). Form, litur og útlit hlutar getur haft áhrif á það 

hvernig við notum hann, hvort að hann veiti okkur ánægju og hafi sálfræðileg áhrif, sérstaklega í 

tengslum við mótun umhverfis okkar. 

Öllum þessum þáttum ætti að gefa gaum þegar lagt er af stað í hönnunarferli. Svörin við þessum 

þáttum eru þó ekki „rétt“ eða „rangt“, heldur meira spurning um mælikvarða – mjúkt eða hart, 

meðvitað eða ómeðvitað, tilfinning eða hugsun, svo dæmi séu tekin – Yin og Yang, eins og 

skýringarmyndin gefur til kynna.

Þessi margþáttaða sýn á hönnunarferlið gefur í skyn að grípandi slagorð fyrir heilu 

hönnunarstefnurnar, eins og t.d. „form follows function“ fúnksjónalismans, eða hin fræga setning 

Mies van der Rohe „less is more“ eru alltof mikil einföldun á flóknu og veigamiklu ferli. En það 

sem mikilvægara er, þá gefa þessir þættir okkur góða heildarsýn á það hvað þarf að hafa í huga 

12

14 Sama rit, bls 21.



þegar að lagt er af stað í umfangsmikla hönnunarvinnu. Papanek var líka mjög meðvitaður um að 

enginn hönnuður gæti haft svo yfirgripsmikla þekkingu að hann gæti skilgreint og leyst alla þessa 

þætti einsamall svo að vel tækist til og að teymi af hönnuðum væri sennilega ekki svarið heldur. Til 

að sinna svo mörgum mismunandi þáttum þyrfti þverfaglega kunnáttu. Þess vegna fékk hann alltaf 

með sér fólk úr mismunandi starfsgreinum til að vinna með sér í hugmyndavinnunni og 

þróunarferlinu frá byrjun til enda.15

Að jafnaði var hópurinn samansettur af mannfræðing, sálfræðing, félagsfræðing, líffræðing, lækni, 

rafmagnsverkfræðing, lögfræðing og grafískum hönnuði. Papanek sinnti svo hlutverki vöru- og 

iðnhönnuðar í teyminu. Annað veifið voru sérfræðingar úr öðrum greinum fengnir inn í hópinn eftir 

því sem að hentaði verkefninu. Síðast en ekki síst voru alltaf fengnir inn almennir notendur, 

meðlimir markhópsins sem kæmi til með að nýta sér afraksturinn af vinnu hópsins. Án skoðana 

þeirra skortir hönnunarferlið tilgang, og ekki ólíklegt að niðustaðan missi marks.

Sú leið að fá mörg augu með ólíkan þekkingargrunn til að gagnrýna verkefnið og skilgreina 

vandamál kemur í veg fyrir að hönnuðurinn gleymi sér í eigin upplifun, en eins og Donald A. 

Norman skrifar í bók sinni, „The Design of Everyday Things“ (2002), þá er mjög algengt að 

hönnuðir líti á sig sem venjulegan notanda og því fyllilega hæfa til að dæma um notagildi hönnunar 

sinnar, en svo er alls ekki raunin:

Það er stór munur á milli þeirrar kunnáttu sem maður þarf til að vera hönnuður og þeirra 
kunnáttu sem að notandinn býr yfir. Í vinnu sinni verða hönnuðir oft sérfræðingar að nota 
hlutinn sem þeir eru að hanna. Notendur eru aftur á móti sérfræðingar í að framkvæma þá 
aðgerð sem að þeir munu nota hlutinn í.16

En hlutverk hönnuðarins í þverfaglegu samstarfi er ekki aðeins að vera hönnuður. Papanek vildi 

meina að þekking hönnuðar væri þverfagleg í eðli sínu — hönnuður á að vita meira um sálfræði 

heldur en rafmagnsverkfræðingurinn og hann á einnig að vita meira um rafmagnsverkfræði heldur 

en læknirinn. Þannig sér hönnuðurinn um að tengja saman lóðrétta þekkingu starfsstéttanna á 

láréttum ás og sjá um innri samskipti hópsins og það er þessi hæfileiki hönnuðarins sem er 

undirstaðan í þörf fyrir samfélagslegri ábyrgð hans.
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Ástæður fyrir samfélagslegri ábyrgð og hugmyndin um tíundina

Hugtakið „samfélag“ má rekja aftur til tíma forn Grikkja og snýst fyrst og fremst um það hvernig 

hópur af fólki myndar tengslanet og hefur áhrif á líf hvors annars, oftast með það að markmiði að 

bæta almenn lífsgæði með samstarfi og verkaskiptingu. Með tíð og tíma breytast samfélög og 

þróast, taka á sig flóknari myndir og mismunandi menningarheimar hafa áhrif á hvorn annan, bæði í 

gegnum átök en einnig í gegnum samstarf.

Við lifum á tímum hnattvæðingar þar sem að ólík menningarsvæði og samfélög tengjast flestöll á 

einhvern hátt, hvort sem það er í gegnum fólksflutninga, viðskiptatengsl eða alþjóðleg samtök. 

Framleiðsla á vörum fyrir vestrænan markað fer að miklu leyti fram í verksmiðjum í Asíu, þjónustur 

í Indlandi sjá um kallstöðvar fyrir stórar tæknisamsteypur og auðlindir í Afríku og Suður-Ameríku 

eru nýttar af og í eigu evrópskra og amerískra fyrirtækja. Í hnattvæddu samfélagi verða til aðstæður 

sem hafa ekki átt við áður. Ýmis tækifæri myndast þegar að þróaðri samfélög geta miðlað af 

tæknilegri reynslu og aðgangur að nýjum auðlindum getur skapað ný tækifæri í framleiðslu. En á 

móti skapar hnattvæðing ýmis vandamál. Samfélög á lægra þróunarstigi eru oft misnotuð af þeim 

valdameiri, auðlindir þeirra hirtar af þeim fyrir lítið vegna veikrar stöðu þeirra og vinnuafl þeirra 

misnotað í gróðaskyni. 

Sem einstaklingar eru flestir á þeirri skoðun að líf allra jarðarbúa sé verðmætt og allt sem mögulega 

hægt er að gera til að jafna lífskjör á heimsvísu ætti að vera sett í framkvæmd. En svo ótrúlega stórt 

verkefni þarfnast víðtækar þekkingar og útsjónarsemi. Margir leggja þó hönd á plóg og hver á sinn 

hátt, en oft er niðurstaðan hvorki varanleg né endilega til góðs. Góðgerðarsamtök, trúfélög og aðrar 

hjálparstofnanir gera sitt besta til að veita grunnaðstoð til fátækra einstaklinga og nauðsynjar eins 

og húsaskjól, lyf, föt og matvæli. Slíkar ölmusur hjálpa einstaklingum kannski til styttri tíma en 

leysa ekki efnahagsleg vandamál og skapa engin ný tækifæri til að standa á eigin fótum. 

Stjórnmálamenn reyna að dæla peningum í vandamálið og gera kröfu til þróaðri landa um 

lágmarksprósentu þjóðarframleiðslu þeirra til þróunarstarfa. En oft enda þessir peningar í höndum 

spilltra stjórnvalda og stríðsherra sem nota þá til að skapa enn meiri eymd meðal þegna sinna. 

Vísindamenn reyna svo sitt besta til að gera nýjar uppgötvanir sem gætu hjálpað okkur í baráttunni 

við sjúkdóma og önnur vandamál þróunarlandanna, en skortir svo leiðirnar til að koma þessum 

tækniþróunum í hagkvæma framkvæmd.

Eins og áður segir vildi Victor Papanek meina að allir væru hönnuðir að einhverju leyti í eðli sínu, 

og flestallt sem við gerðum ætti eitthvað skylt við hönnun. En það þýðir líka að sú menntun og 

sérfræðiþekking sem að lærðir hönnuðir búa yfir veitir þeim visst forskot í því að koma auga á 

vandamál sem þarf að leysa og skapandi leiðir til að leysa þau. Það er þessi fyrrnefnda þverfaglega 

þekking sem að gerir hann svo mikilvægan hlekk í samfélagslegri skoðun og framþróun. Þess vegna 
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hélt Papanek fram að hönnuðir bæru siðferðislega og samfélagslega ábyrgð til að taka mið af öllum 

þessum þáttum og gera allt sem þeir geta til að koma auga á lausnir við vandamálum heimsins og 

halda öðrum starfsstéttum við efnið. Hanna fyrir þarfir fólks, en ekki langanir.

Hönnuðir sem vilja leysa raunveruleg vandamál fólks fá samt oft þá gagnrýni að vera að hanna 

sérstaklega fyrir minnihlutahópa. Papanek lenti oft í þessu, sérstaklega þegar að hann og nemendur 

hans reyndu að bæta aðstæður m.a. eldri borgara, barna, kennara og lækna. En hann benti á að 

samfélagið er í rauninni ekkert annað en samansafn af minnihlutahópum, því öll fæðumst við sem 

börn, langflest okkar verða miðaldra og síðar meir gömul, við þörfnumst öll læknisfræðilegar 

hjálpar á lífsgöngunni, og við þurfum öll menntun til að vera starfhæf í nútíma samfélagi. Þegar 

lagðar eru saman sérþarfir alla þessara hópa, sem hægt væri að auðvelda lífið með hugviti hönnuða, 

þá er vissulega verið að hanna fyrir meirihlutann.17

It is only the industrial designer, style-happy in the eighties of this century, who, by 
concocting trivia for the marketplaces of a few abundant societies, really designs for the 
minority.18

Papanek sýndi því þó fullan skilning að ekki gætu allir sagt skilið við launuð störf sín og farið að 

hanna í góðgerðartilgangi fyrir þá sem að minna mega sín. En þegar að hann bjó í Finnlandi lærði 

hann gamalt finnskt orð frá miðöldum, kymmenykset. Þetta orð þýðir í rauninni tíund; þegar að þegn 

í samfélagi gefur frá sér tíu prósent af árlegri uppskeru eða gróða til að hjálpa þeim sem eiga minna. 

Þetta hugtak yfirfærði Papanek á nútímahönnuði og gaf alltaf 10% af tíma sínum í að hanna fyrir 

þarfir fólks. Margir af nemendum hans, sem og aðrir hönnuðir um allan heim, tóku hann til 

fyrirmyndar með þetta. Margar leiðir eru til þess að fylgja þessari reglu hans - þú gætir gefið fjórar 

klukkustundir af hverjum fjörutíu á viku, eða það sem honum fannst henta best, eitt ár af hverjum 

tíu — einhverskonar hvíldarár frá markaðstengdri hönnun þar sem að áherslan er lögð á þarfir fólks.

Hann hvatti nemendur sérstaklega til að tileinka sér þessa vinnuhætti á námsárum sínum, þeir hefðu 

allt svigrúm til þess og ferskt viðhorf á tilgang hönnunar gæti hjálpað þeim að víkka 

sjóndeildarhringinn og auka svigrúm sitt til samfélagslega jákvæðrar sköpunar. 
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Námsferlið og sérhæfing

Gagnrýni Papaneks á viðhorf hönnuða fylgdi ósk um allsherjarbreytingu í menntakerfinu til að ýta 

undir vilja nemenda til að leita nýrra leiða og nýta hæfileika sína til fullnustu og búa unga hönnuði 

undir framtíðina en ekki bara útskýra fyrir þeim fortíðina. Á 20. öldinni tók tæknileg þróun 

mannkyns gríðarlegt stökk sem að setti fólk í aðstæður sem það hafði aldrei upplifað áður. Það sem 

var rétt í dag gæti verið rangt á morgun og því má draga þá ályktun að mjög mikilvægt sé að nám 

og kennsluaðferðir miðist að því að búa fólk undir framtíðina og að kenna fólki að lagast breyttum 

aðstæðum. Papanek taldi að menntakerfið væri að bregðast allverulega á þessu sviði. Flestir 

hönnunarskólar í Bandaríkjunum voru enn á 9. áratugnum að notast við kennsluaðferðir Bauhaus-

manna frá um 1920, arfleið sem að László Moholy-Nagy (1895 - 1946), prófessor við Bauhaus 

skólann í Þýskalandi, hafði fært yfir til Bandaríkjanna þegar að hann stofnaði New Bauhaus í 

Chicago – seinna meir Illinois Institute of Design.19 Papanek vildi meina að nemendur sem væru að 

hefja nám árið 1984 ættu jafnvel erfitt með að ímynda sér heimsmyndina árið 1920, hvað þá að þeir 

gætu náð árangri í starfi ef þeim væri aðeins kennd tæknileg kunnátta frá þeim tíma.

Nemandi sem að hefur nám í hönnunarskóla í September árið 1984 hlýtur að þarfnast 
menntunar sem gerir honum kleyft að standa sig vel á atvinnumarkaðnum þegar hann 
útskrifast 1989, og hann mun sennilega vera á hátindi faglegra hæfileika sinna í kringum árið 
2009.20

Papanek vildi einnig sjá skóla hverfa frá tilhneigingunni til þess að sérhæfa nemendur sína um of. 

Þetta viðhorf hans var nátengt reynslu hans í hönnunarteymum sínum, þar sem að víður 

þekkingargrunnur var það sem reyndist hönnuði best. Hann sá tengingu við grunneðli 

mannskepnunnar í þeirri reynslu, því engin lífvera er jafn ósérhæfð og mannskepnan, sem aðlagar 

sig að hverskonar veðráttu og lífsskilyrðum og lærir ótrúlega fljótt af reynslu sinni. Því ætti að setja 

unga hönnuði í allar þær hugsanlegu aðstæður sem hægt væri til að auka þekkingargrunn þeirra.

Það er ómögulegt að kenna eitthvað in vacuo, einangrað frá umheiminum – síst af öllu í fagi 
sem tekur á grunnþörfum mannsins eins og hönnun gerir.21
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Hlutverk grafískrar hönnunar

Margar hugmyndir er að finna um mikilvægi grafískrar hönnunar í ritum Papaneks, en fyrst er vert 

að nefna skoðun hans á auglýsingahönnun og markaðsherferðum, sem eru  augljóst dæmi um þörf 

fyrir samfélagslega ábyrgð grafískra hönnuða. 

Auglýsingahönnun, sem sannfærir fólk um að kaupa hluti sem það þarf ekki, með peningum 
sem það á ekki, til að ganga í augun á fólki sem er alveg sama, er sennilega falskasta fagsvið 
nútímans.22

Auglýsingahönnuðir hafa ótrúlega þekkingu á því hvað fær fólk til að vilja kaupa vöru og því miður 

er raunin sú að gæði vörunnar er ekki stærsti kauphvatinn. Oft vega pakkningarnar meira heldur en 

varan sjálf, en gott dæmi um það eru blekpennar með ódýrum blekhylkjum sem eru seldir í 

fyrirferðarmiklum og skreyttum pakkningum sem lúxusvara.23  Grafískir hönnuðir búa yfir 

hæfileikanum að láta útlit hluta sem og skilaboð þeirra höfða til fólks, og þeir hafa líka valdið til að 

miðla upplýsingum á skilvirkan máta til almennings. Þetta eru öflugir hæfileikar sem að Papanek 

var mjög meðvitaður um, enda hafði hann ávallt grafískan hönnuð með í för í hönnunarteymi sínu.

Á síðustu árum hefur verið vakning hjá grafískum hönnuðum varðandi hlutverk þeirra og 

möguleika í vistvænni og mannúðlegri hönnun. Náttúruvæn prentferli verða sívinsælli og hannaðar 

hafa verið umhverfisvænar leturgerðir  sem að nota minna blek en aðrar, og má þar nefna sem dæmi 

leturgerðina Ecofont frá Spranq.24 Margir hönnuðir eru byrjaðir að draga úr pakkningum utan um 

vörur til að spara hráefni og minnka umfang vörunnar, sem sparar í leiðinni peninga fyrir kúnnann.

Breytt neytendaumhverfi birtist einnig í velgengni ráðgjafafyrirtækja eins og IDEO, sem veita 

fyrirtækjum aðstoð með að finna skapandi lausnir sem eru umhverfisvænar og mannúðlegar, á 

hvaða sviði sem er. IDEO er ekki aðeins á lista yfir 25 fremstu fyrirtæki í heiminum í nýsköpun 
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samkvæmt hönnunarverðlaunum BusinessWeek/IDSA,25 heldur hafa þeir stundað ráðgjafavinnu 

fyrir öll hin 24 fyrirtækin á listanum.26

Einnig er vitundarvakning hjá hönnuðum varðandi mátt fagsins í samfélagsþjónustu og aðstoð við 

uppbyggingu og eru ýmis samtök byrjuð að kynna hönnuði fyrir möguleikum og tækifærum í 

vistvænni hönnun. AIGA (the professional association for design) starfrækir nú AIGA Center for 

Sustainable Design, sem heldur ráðstefnur um sjálfbærar lausnir og útbýr leiðarvísa um vistvæna 

hugsun fyrir hönnuði að styðjast við.27

Upplýsingahönnun er líka mjög mikilvægur þáttur í ábyrgu starfi grafískra hönnuða. Góð og skýr 

miðlun upplýsinga á stöðum eins og flugvöllum og lestarstöðum skiptir gríðarlega miklu máli fyrir 

ferðalanga og í sumum tilfellum geta vel merktir neyðarútgangar skilið á milli lífs og dauða, ef að 

eldsvoði eða önnur slys eiga sér stað. Margir frábærir grafískir hönnuðir í gegnum tíðina hafa verið 

meðvitaðir um þessa þætti og einbeitt sér að mikilvægi læsileika og einfaldleika í upplýsingagrafík, 

eins og t.d. skiltagerð og leiðbeiningum fyrir tól og tæki. Erik Spiekermann er einn af þeim sem 

hefur hannað leturtýpur með mjög sérstök hlutverk í huga, hvort sem það er læsileiki í smáum 

stærðum, á skiltum úr fjarlægð, eða jafnvel á hlið og markvisst fjarlægt sjónrænar truflanir úr 

upplýsingaríku umhverfi.28

Samfélagslega ábyrg grafísk hönnun birtist líka í sinni hreinustu mynd í Project M, hugarfóstri 

grafíska hönnuðarins John Bielenberg.29 Project M er starfrækt út frá höfuðstöðvum í Maine í 

Alabama, og felst starfsemin í sumarnámskeiðum fyrir hönnunarnema sem og nýútskrifaða þar sem 

að þeir fá algjört frelsi til skoða umhverfi sitt og finna skapandi leiðir til að bæta líf sitt og annara 

með grafíska hönnun að vopni. Project M hefur meðal annars sett af stað herferð til að safna 

peningum fyrir vatnsmælum handa fátækum íbúum Hale County í Alabama30 og einnig vakið 

athygli á skaðlegum umhverfisáhrifum vegna urðunar kolaösku í fátækrahverfum.31
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ideo_makes_the.html 14. janúar 2010.

27 Heimasíða AIGA Center for Sustainable Design, http://www.livingprinciples.net  5. janúar 2010.

28 Gary Hustwit: Helvetica. Veer, 2007.

29 Heimasíða Project M, http://www.projectmlab.com/ 15. janúar 2010.

30 Heimasíða Buy-a-meter, http://www.buyameter.org/ 15. janúar 2010.

31 Heimasíða Ashholes.org, http://ashholes.org 15. janúar 2010.
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Niðurstöður

Það mætti segja að almenn vitund um mikilvægi vistvænnar og sjálfbærrar hönnunar hafi komið í 

þremur bylgjum.  Sú nýjasta hófst með Brundtland skýrslunni, Our Common Future árið 198732 og 

með henni var fyrst skilgreind þörfin fyrir sjálfbæra framþróun (sustainable development)33 á 

heimsvísu. Þar áður höfðu áhyggjur um náttúruvernd aukist gríðarlega eftir hrinu af 

umhverfisslysum og þar ber hæst að nefna Bhopal árið 1984 og Chernobyl árið 1986. Eftir þá 

atburði fóru hönnuðir að markaðssetja vörur sem grænar og náttúruvænar – en oft voru þær 

fullyrðingar ýktar eða bara ósannar – svokallað „Greenwashing“.34

Fyrsta bylgjan átti sér stað á sjöunda og áttunda áratugnum, samhliða hippatímabilinu. Áhyggjur af 

áhrifum skordýraeiturs á lífríki jafnt sem mannfólk jukust,35 geimkapphlaupið færði okkur fyrstu 

myndirnar af jörðinni og fyrsta orkukreppan skall á sem að vakti hinn vestræna heim til 

umhugsunar um olíuþörf okkar. 

Á tímum fyrstu bylgjunnar var Victor Papanek búinn að vera að leysa umhverfistengd vandamál í 

áratugi með nemendum sínum. Hann var klárlega maður á undan sinni samtíð, því að í bók sinni 

Design for the real world; Human Ecology and Social Change frá 1971 var hann búinn að benda á 

flestöll þau vandamál sem að alþjóðasamfélagið er fyrst að reyna að takast á við núna á síðasta 

áratugnum. 

En það sem gerir rit hans mikilvæg er ekki bara framtíðarsýn hans, heldur líka hinar heilsteyptu 

hugmyndir hans og vangaveltur um hönnun sem hluta af vandamálinu, og svo einnig hlutverk 

hönnunar sem lausnar. Ábyrgð er tvíeggja sverð – ef þú skorast undan henni mun það sennilega 

hafa slæmar afleiðingar fyrir einhvern annan.

En þó að Victor Papanek hafi vissulega viljað vekja hönnuði, sem og fólk almennt til umhugsunar 

um mikilvægi samfélagslegrar ábyrgðar og hvatti fólk til að láta gott af sér leiða, þá voru rit hans 

ávallt góð fræðsla um grunngildi hönnunar, sem myndu nýtast hverjum sem er í lífi, leik og starfi. 

Hugmyndir hans um tíundina – að setja einn tíunda af tíma sínum sem hönnuður í þarfir fólks en 

ekki langanir, væru flestum jafnvel góð hvíld frá endurtekningu vinnumarkaða nútímans. Nemendur 
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eins og ég sjá hugmyndir hans um endurbætur í skólakerfinu í hyllingum og hönnunarvinnu hans 

fyrir UNESCO í þriðja heiminum sem hreinan innblástur.

Ef einhver hefur virkilegan áhuga á að hafa umhverfisvernd og endurnýtingu í huga í hönnun sinni, 

þá ætti sá hinn sami í það minnsta að kynna sér hugmyndir Victors Papanek, sem hlýtur lokaorðin 

hér.

Ef hönnun á að vera umhverfisvæn og félagslega skynsöm, verður hún að vera byltingarkennd 
og róttæk í sannri merkingu orðanna. Hún verður að tileinka sér skilyrði náttúrunnar um 
minnsta erfiðið, í öðrum orðum, hámarksfjölbreytni með lágmarksálagi eða að gera sem mest 
með sem minnstu. Það þýðir að við verðum að minnka neyslu, nota hluti lengur, og að vera 
skynsöm varðandi endurvinnslu efna.36
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