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Útdráttur 

Markmið þessa verkefnis var að sýna fram á hvernig tískuiðnaðurinn væri skoðaður með 

„gleraugum“ sjálfbærrar þróunar með því að draga fram lykilþætti og leggja fram tillögur að 

sjálfbærnivísum. Höfundur vildi með þessu vekja iðnaðarráðuneytið til umhugsunar um það 

hvort sjálfbærnivísar fyrir tískuiðnaðinn gætu nýst sem stjórntæki sem stuðlað gæti að 

efnahagslegum vexti, samfélagslegri virkni og jafnvægi umhverfisins. Alveg eins og 

heilbrigði fólks er metið eftir líkamlegu og andlegu heilbrigði er heilbrigði þjóðar metið á 

grundvelli sjálfbærnistoðanna þriggja, sem eru efnahagur, samfélag og umhverfi. Ef ein stoð 

er í ólestri hallar það á lífvænleika þess kerfis sem skoðað er og annarra tengdra kerfa. Með 

innleiðingu sjálfbærrar þróunar og mótun sjálfbærnivísa fyrir tískuiðnaðinn fær 

iðnaðarráðuneytið aðgang að stjórnborði sem gæti nýst í mikilvægum ákvörðunartökum er 

varða lífvænleika tískuiðnaðarins. Þar sem ekki hafa verið mótaðir sjálfbærnivísar fyrir 

tískuiðnaðinn á Íslandi eða aðra sambærilega atvinnuvegi á landinu ákvað höfundur að 

rannsaka lykilþætti til að móta sjálfbærnivísa fyrir tískuiðnaðinn. Lykilþættir voru greindir út 

frá skoðunum og væntingum hagsmunaaðila tískuiðnaðarins með eigindlegri rannsókn sem 

framkvæmd var á stefnumótunarfundi greinarinnar á vegum Samtaka iðnaðarins og 

Fatahönnunarfélags Íslands. Höfundur leggur til 29 sjálfbærnivísa fyrir tískuiðnaðinn á Íslandi 

sem hann telur vera þeir vísar sem skipta mestu máli fyrir lífvænleika tískuiðnaðarins og 

sjálfbæra þróun samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar. Með notkun sjálfbærnivísanna er 

hægt að stýra betur þeim þáttum sem skipta mestu máli og grípa til viðeigandi aðgerða hverju 

sinni. Um leið og gripið er til réttra aðgerða á réttum tíma aukast líkur á því að stuðlað sé að 

þróun og vexti sem leiðir af sér aukið vægi tískuiðnaðarins meðal íslenskra atvinnugreina og 

staða hans styrkist. Styrking tískuiðnaðarins getur haft jákvæð áhrif á hagvöxt í landinu og 

aukið fjölbreytileika atvinnulífsins og því væri það mikill ávinningur fyrir iðnaðarráðuneytið 

að hafa gott stjórnborð sem aðstoðar við ákvarðanatöku. Að mati höfundar hefur skapandi 

iðnaður á borð við tískuiðnaðinn gríðarlega vaxtarmöguleika á Íslandi, sérstaklega vegna 

fjölbreytilegra möguleika á viðskiptaformum. 

 

Lykilorð: Tískuiðnaður, fatahönnun, sjálfbærni, sjálfbær þróun, sjálfbærnivísar. 
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Abstract 

The objective of this project was to demonstrate how the fashion industry would be viewed 

with "spectacles" of sustainable development by bringing out the key elements and submit 

proposal for sustainability indicators. The author wanted to raise consideration for the 

Ministry of Industry regarding whether sustainability indicators for the fashion industry could 

be used as a dashboard that could contribute to economic growth, social efficiency and 

balanced environment within the fashion industry and its surroundings. Just like human health 

is assessed by physical and mental health is the nation's health assessed on the basis of three 

sustainability pillars, which are; economy, society and environment. If one pillar is in 

disorder, the viability of the system that is monitored thereby declines. With the 

implementation of sustainable development and the use of sustainability indicators for the 

fashion industry the Ministry of Industry obtains a dashboard, which can be used in important 

decision making concerning the viability of the fashion industry. Since no specific 

sustainability indicators have been formed for industry in Iceland in general the author used 

this research to form sustainability indicators that cover all key aspects of the local fashion 

industry. Key factors were identified from the view and expectations of fashion industry 

stakeholders. This information was obtained with qualitative research, conducted during the 

fashion industry strategy meeting, hosted by The Federation of Icelandic Industries and The 

Fashion Association of Iceland. The author proposes 29 sustainability indicators for the 

fashion industry, which are considered to be the indicators that are vital to the viability of the 

fashion industry and sustainable development, according to study results. Using the 

sustainability indicators the factors that matter the most can be better managed and it will be 

easier to take appropriate action in each case scenario. By taking the right actions at the right 

time the decisions will be more likely to contribute to development and growth which can 

result in empowering the fashion industry and strengthen its position locally. Furthermore, the 

strengthening of the fashion industry can have a positive impact on economic growth in the 

country and result in increased diversity of industry. Therefore it would be a great asset to the 

Ministry of Industry to be able to have a valid dashboard which can be helpful within the 

decision making process. In the author’s opinion, the fashion industry has tremendous 

potential to grow in Iceland, especially due to its diverse business models. 

Keywords: Fashion industry, fashion design, sustainability, sustainable development, 

sustainable development indicators.  
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Þakkir 

Allir þeir sem tóku þátt í stefnumótunarfundi Samtaka iðnaðarins og Fatahönnunarfélags 

Íslands fá kærar þakkir fyrir áhugaverðar hugmyndir sem gaf höfundi gæða efni til að vinna 

úr og veitti gagnlega innsýn í mörg ólík sjónarmið. Höfundur þakkar Ingibjörgu Grétu 

Gísladóttur fyrir að stuðla að þátttöku höfundar á stefnumótunarfundinum og faglega ráðgjöf 

varðandi tískuiðnaðinn. Kristín Vala Ragnarsdóttir, forseti Náttúru- og verkfræðideildar 

Háskóla Íslands fær þakkir fyrir að veita höfundi innihaldsríkan fund og styrkja sannfæringu 

hans á nálgun viðfangsefnis. Höfundur þakkar Eydísi Mary Jónsdóttur, sem vann 

meistaraverkefni um sjálfbærnivísa fyrir jarðveg á umhverfis- og auðlindasviði Háskóla 

Íslands, fyrir gagnlegar ábendingar um aðferðafræði við mótun sjálfbærnivísa. Hulda 

Steingrímsdóttir hjá Alta ehf fær þakkir fyrir faglega ráðgjöf varðandi sjálfbærnifræðin á 

lokastigum verkefnisins. Leiðbeinandi höfundar, Sigrún Lilja Einarsdóttir stundakennari í 

Háskólanum á Bifröst, fær ómældar þakkir fyrir mjög góða og faglega leiðsögn sem kom 

verkefninu í rannsóknarbúning. Samstarfsfólk höfundar hjá Orkuveitu Reykjavíkur fær 

innilegar þakkir fyrir frábæran stuðning og hvatningu. Síðast en ekki síst vill höfundur þakka 

dætrum sínum, Elmu Rebekku og Ísabellu Lív, fyrir þolinmæði og umburðalyndi og 

eiginmanni sínum, Arnari Unnarssyni, fyrir að hafa óbilandi trú á eiginkonunni. 
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1 Inngangur 

Í inngangi verður fjallað um aðdraganda verkefnisins og ástæður fyrir vali höfundar á 

viðfangsefni. Einnig verður greint frá tilgangi rannsóknar og markmiðum, aðferðafræðin er 

kynnt til sögunnar og fræðilegur bakgrunnur ásamt rökstuðningi fyrir vali á aðferðafræði. 

Þegar fjallað er um tískuiðnaðinn í þessari ritgerð er átt iðnaðinn í heild sinni, svo sem  

fatahönnuði, kjólameistara, klæðskera, textílhönnuði, framleiðendur og í rauninni allt sem við 

kemur tískuiðnaðinum á Íslandi. 

 

1.1 Bakgrunnur og aðdragandi rannsóknar 

Ástæða þess að höfundur skoðar tískuiðnaðinn á Íslandi út frá sjálfbærnifræðum er vegna þess 

að höfundur er menntaður fatahönnuður og hefur mikinn áhuga á því að efla tískuiðnaðinn og 

telur sjálfbærnina geta verið lyftistöng fyrir tískuiðnaðinn þar sem hann er skoðaður út frá 

mörgum sjónarhornum. Það sem sjálfbærnifræðin hafa umfram margt annað er að í þeim er 

leitast við að koma á og viðhalda jafnvægi milli allra mikilvægra stoða í hverju kerfi. 

Stoðirnar eru þrjár: umhverfi, efnahagur og samfélag. Höfundur starfaði við hönnun um 

skamma hríð að námi loknu en varð frá að hverfa sökum erfiðra aðstæðna á markaði, 

fjárskorts og úrræðaleysis. Þar sem forsendur voru brostnar lagði höfundur fatahönnunina á 

hilluna. Því sótti höfundur sér menntun í viðskiptafræðum til að öðlast þekkingu og færni í 

viðskiptum, markaðssetningu og vörustjórnun til að auka líkur á að betur færi í næstu tilraun, 

sem þó hefur enn ekki látið á sér kræla. Af þessu dæmi, og fleirum sem höfundur þekkir til, 

má velta fyrir sér hversu marga fatahönnuði tískuiðnaðurinn á Íslandi hefur misst úr greininni 

vegna svipaðra ástæðna. Höfundur vonast til þess að geta látið gott af sér leiða sem bæði 

tískuiðnaðurinn sem og stjórnvöld geta notið góðs af. 

Margt hefur þó breyst á undanförnum árum og íslensk fatahönnun hefur sótt í sig veðrið. 

Mörg vörumerki eru góðkunn stórum hluta landsmanna og sum þeirra jafnvel orðin mjög vel 

þekkt, eins og til dæmis Nikita, ELM, Steinunn, 66° Norður og mörg fleiri hönnunarmerki. 

Mikið hefur verið lagt í kynningarstarf bæði innanlands sem utan með þátttöku í tískuvikum, 
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sýningum, kynningum og sölustarfi. Mikil vinna hefur verið lögð í að styrkja tískuiðnaðinn 

með ýmsum leiðum þar sem fagfólk, fagfélög, fjárfestar og hið opinbera hefur stuðlað að 

eflingu atvinnugreinarinnar. Ljóst er að ekki hefði verið farið af stað í alla þessa vinnu ef ekki 

væri einhver ávinningur af því starfi. Drifkraftur þessa árangurs virðist koma úr ýmsum áttum 

og mismunandi markmið liggja þar að baki; fjárhagsleg, samfélagsleg eða menningarleg 

markmið, en við fyrstu sýn virðist drifkrafturinn einna helst vera að frumkvæði grasrótarinnar, 

það er fyrirtækjunum sjálfum. 

Nú þegar boltinn er farinn að rúlla og tískuiðnaðurinn virðist vera í vexti þarf að skapa góðar 

aðstæður til að viðhalda því sem hefur áunnist og stuðla að frekari þróun. Fatahönnun hefur 

mikla möguleika á því að verða ein af stærstu atvinnugreinum á Íslandi ef hún fær byr undir 

báða vængi. Ef staða greinarinnar á Íslandi er borin saman við stöðu hennar í nágrannalöndum 

er nokkuð ljóst að um er að ræða unga og efnilega grein á klakstigi. Þessi fyrirtæki þurfa 

yfirleitt á talsverðu fjármagni að halda vegna stofnkostnaðar en það getur reynst erfitt að fá 

fjárfesta á þessu stigi þar sem mikil áhætta er talin vera af fjárfestingunni. Einnig hefur verið 

erfiðara í kjölfar efnahagshrunsins að ná til fjárfesta þar sem minna hefur verið um 

„þolinmótt“ fjármagn. Skortur á fjármagni í tískuiðnaðinum hefur því veruleg áhrif á 

efnahagslegan vöxt en ekki síður á samfélagslegan vöxt með auknum starfstækifærum og 

menningarlegt gildi. Umhverfisleg áhrif af vexti tískuiðnaðarins á Íslandi ættu þó ekki að 

aukast þar sem ekki væri endilega um framleiðsluaukningu að ræða heldur stærri bita af 

sneiðinni í samræmi við núverandi eftirspurn. 

Fjárhagsmælikvarðar, viðskiptamódel og markaðsgreining eru tæki sem að öllu jöfnu eru 

notuð til að hafa yfirsýn yfir ákveðna starfsemi. Hagtölugreiningar eru einnig nýttar til að gefa 

vísbendingar um hagrænt umfang og vægi og eru oftast þær sem fjárfestar og aðrir 

hagsmunaaðila nota til að meta ávinning af starfsemi, í efnahagslegum skilningi. Margar 

viðurkenndar viðskiptagreiningar og alþjóðlegir hagrænir mælikvarðar sem sýna fram á 

hagræn áhrif atvinnugreina eru eingöngu að skoða efnahagsleg áhrif og ekki tekið mið af 

öðrum þáttum sem geta skipt sköpum fyrir samfélög, vistkerfi, menningu og fleira. Því gefa 

sjálfbærnifræðin og mælingar á sjálfbærri þróun möguleika á víðtækari upplýsingagjöf um þá 

þætti sem skipta mestu máli. Sjálfbærnimælingar taka tillit til margra lykilþátta í stað þess að 

horfa eingöngu á efnahagslega mælikvarða. Þó svo að hagvöxtur sé grundvallar forsenda í 

velmegunar samfélagi þá er hann einskins virði án auðlinda umhverfis og manna, svo ekki sé 

minnst á menninguna sem mótar samfélagið. 
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Til að meta það hvort sjálfbærnimælingar séu betri kostur í mati á hagrænum áhrifum 

tískuiðnaðarins en viðurkenndir efnahagsmælikvarðar, væri hægt að skoða hvaða 

sjálfbærnimælikvarðar myndu endurspegla tískuiðnaðinn og hvort þeir mælikvarðar gætu 

gefið betri upplýsingar um frammistöðu og þróun. 

 

1.2 Tilgangur og markmið 

Tilgangur rannsóknarinnar var að greina hvernig sjálfbærnivísar geta verið leið til að leggja 

tískuiðnaðinn á vogaskálar atvinnulífsins og einnig varpað ljósi á þá lykilþætti sem varða 

lífvænleika hans, þróun og framtíð. Höfundur vildi með þessu vekja iðnaðarráðuneytið til 

umhugsunar um það hvort sjálfbærnivísar fyrir tískuiðnaðinn gætu nýst sem tæki sem stuðlar 

að efnahagslegum vexti, samfélagslegri virkni og jafnvægi umhverfisins innan tískuiðnaðarins 

sem og umhverfi hans. 

Markmið verkefnisins var að sýna fram á hvernig tískuiðnaðurinn væri skoðaður með 

„gleraugum“ sjálfbærrar þróunar með því að draga fram lykilþætti og móta sjálfbærnivísa. 

Þannig vill höfundur vekja athygli stjórnvalda á því hvernig hægt er að nota sjálfbærnivísa til 

að stýra tískuiðnaðinum á markvissan hátt í átt að efnahagslegum vexti og um leið auka 

fjölbreytileika atvinnulífsins með jákvæðum áhrifum á umhverfið. 

Niðurstöðum rannsóknar og tillögur að sjálfbærnivísum hafa það hlutverk að kynna 

iðnaðarráðuneytinu fyrir því hvernig mælingar á vísum geti gefið skýrari mynd af 

heildarverðmæti tískuiðnaðarins; ekki eingöngu hvað efnahagslegt verðmæti varðar heldur 

einnig samfélagslegt og umhverfislegt verðmæti. Í niðurstöðum þessa verkefnis var ekki 

markmiðið að framkvæma mælingar á sjálfbærnivísum heldur eingöngu að velja þá 

sjálfbærnivísa sem mikilvægt er að mæla. 

Niðurstöðurnar gætu einnig nýst sem innlegg í umræður við mótun hönnunarstefnu fyrir 

Ísland og sem skapalón að frekari vinnu við mótun sjálfbærnivísa fyrir tískuiðnaðinn á 

Íslandi. Sjálfbærnivísana má einnig nýta til uppbyggingar á hagtölugrunni sem nota þarf við 

mælingar á þeim. 
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1.3 Kynning á aðferðafræði rannsóknar 

Höfundur hóf rannsóknarvinnu þessa verkefnis á því að leita uppi þá sjálfbærnisáttmála sem 

íslensk stjórnvöld hafa skuldbundið sig til að vera þáttakandi í með undirritun sinni og skoða 

hvernig þeir sáttmálar eru fléttaðir inn í stefnumótun þvert á stjórnsýsluna. Það var gert í þeim 

tilgangi að skoða hvernig stjórnsýslan gerir ráð fyrir sjálfbærni í stefnumótun og hvernig það 

tengist tískuiðnaðinum. 

Sjálfbær þróun byggir á þremur stoðum: efnahag, samfélagi og umhverfi. Þegar sjálfbær 

þróun er mæld þarf að afmarka þróunina við ákveðið kerfi þar sem ómögulegt er að mæla 

sjálfbæra þróun allra kerfa í heiminum. Sjálfbærnifræðin byggjast því á afmörkun kerfa ásamt  

samvistum þeirra við önnur kerfi. Greina þarf lykilþætti sem varða lífvænleika þess kerfis sem 

er rýnt til þess að sjálfbær þróun geti verið mæld með markvissum hætti. Engin ein ákveðin 

skilgreining er til um það hvað tilheyrir hvaða kerfi þar sem kerfin eru svo mörg og 

fjölbreytileg (Bossel, 1999). Það kerfi sem er til rýnis í þessu verkefni er íslensk fatahönnun 

eða tískuiðnaðurinn (e. fashion industry) á Íslandi eins og rætt verður um hann í þessu 

verkefni. Höfundur greinir því grunnkerfið (e. system) „tískuiðnaðinn“ ásamt stoðkerfum (e. 

sub-system), yfirkerfum (e. supra-system) og heildarkerfi (e. whole system) (Bossel, 1999). 

Til að meta sjálfbæra þróun kerfis þarf að móta sjálfbærnivísa með tilliti til lykilþátta þess 

kerfis sem er rýnt. Höfundur framkvæmdi því litla tilviksrannsókn (e. case study) sem er 

eigindleg rannsókn. Í því fólst þátttaka höfundar í stefnumótun tískuiðnaðarins þar sem 

hagsmunaaðilar greindu frá hugmyndum sínum um þá þætti sem þeim þótti þurfa að vera til 

staðar svo að tískuiðnaðurinn hefði aukna vaxtarmöguleika. Stefnumótunin fór fram á tveggja 

daga fundi sem haldinn var á vegum Samtaka atvinnulífsins og Fatahönnunarfélags Íslands 

23. – 24. maí 2011. Þetta var því fyrst og fremst stefnumótunarfundur fyrir hagsmunaaðila til 

að koma sínum óskum og væntingum á framfæri og móta sameiginlega stefnu greinarinnar.  

Fundurinn var ekki undir yfirskrift sjálfbærrar þróunar og þar af leiðandi sneri efni fundarins 

ekki beint að sjálfbærri þróun tískuiðnaðarins. Þrátt fyrir það gat höfundur nýtt sér allar þær 

upplýsingar sem fram komu á fundinum til að greina áherslur hagsmunaaðila og lykilþætti 

tískuiðnaðarins. 

Niðurstöður tilviksrannsóknar sköpuðu vísindalegan grunn sem nýttist til að móta 

sjálfbærnivísa (e. sustainable indicator framework) samkvæmt BellagioSTAMP 
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aðferðafræðinni. BellagioSTAMP eru nokkurskonar lögmál sem notuð eru til leiðbeiningar 

við mótun sjálfbærnivísa. Lögmálin voru sett fram af hópi sérfræðinga sem störfuðu saman á 

vegum alþjóðlegrar stofnunar fyrir sjálfbæra þróun, International Institute for Sustainable 

Development. Mótun sjálfbærnivísa var því margþætt en réðst í grófum dráttum af rýni 

sjálfbærnisáttmála og stefna, greiningu kerfa og skilgreiningu lykilþátta sem varða lífvænleika 

kerfisins. ásamt því að þemu fyrir sjálfbærnivísana voru valin samkvæmt niðurstöðum 

tilviksrannsóknar. Sjá samantekt á aðferðafræði við mótun sjálfbærnivísa á mynd 1. 

 

 

Mynd 1 – Samantekt aðferðafræða sem höfundur beitti við mótun sjálfbærnivísa samkvæmt BellagioSTAMP (Mynd 

höfundar) 

 

1.4 Kynning á fræðilegum bakgrunni 

Gerð verður stuttlega grein fyrir hugtakinu sjálfbærni og fjallað verður um nokkra 

viðurkennda alþjóðlega mælikvarða og þeir skoðaðir í samhengi við mælingar á sjálfbærri 

þróun. Hugtakið sjálfbær þróun komst til almennrar vitundar í kjölfar útgáfu „Sameiginleg 

framtíð okkar“ eða Brundtland-skýrslunnar svokölluðu sem kom út árið 1987 en nafn hennar 

er kennd við þáverandi forsætisráðherra Noregs og formann nefndarinnar, Gro Harlem 

Brundtland. Skýrslan var unnin af nefnd Sameinuðu þjóðanna (SÞ) á samráðsfundum um 
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umhverfi og þróun en tildrög nefndarinnar urðu á allsherjarþingi haustið 1983 (Sameinuðu 

þjóðirnar, 1987). 

Þær kenningar og fræði sem gengið er út frá í þessari ritgerð voru að miklu leyti byggðar á 

sjálfbærnikenningum í útgefnum skýrslum frá Balaton Group, International Institute for 

Sustainable Development (IISD) og öðrum kenningum og greinum ýmissa sjálfbærni 

sérfræðinga. Einnig voru fjárhagsmælikvarðar skoðaðir í samhengi við sjálfbæra þróun og 

skoðað hvernig þeir geta haft bæði jákvæð og neikvæð áhrif. Við greiningu lykilþátta og 

mótun sjálfbærnivísa var að miklu leyti stuðst við aðferðafræði frá Hartmut Bossel sem er 

doktor í heimspeki og Donella Meadows doktor í lífeðlisfræði. Bæði hafa þau unnið 

rannsóknir og mótað aðferðafræði í þróun í átt að sjálfbærni fyrir Balaton Group. Bossel er 

höfundur skýrslunnar Indicators for Sustainable Development: Theory, Method, Applications 

(1999). Margir meðlimir Balaton hópsins áttu stóran þátt í mótun hennar og þar á meðal 

Donella Meadows. Meadows er höfundur skýrslunnar Indicators and Information Systems for 

Sustainable Development, (1998). Skýrslan varð til í kjölfar námskeiðs sem fjallaði um vísa 

sjálfbærrar þróunar þar sem 200 meðlimir Balaton Group voru saman komnir. Þessar 

kenningar voru því unnar útfrá samstarfi fjölda sjálfbærnisérfræðinga sem starfað hafa innan 

fræðigreinarinnar. 

Greint verður frá aðferðafræðinni BellagioSTAMP sem er til þess gerð að aðstoða og leiða 

mótun sjálfbærnivísa svo að þeir nái til allra lykilþátta sem súa að sjálfbærri þróun. Fjallað 

verður um þemamiðaða sjálfbærnivísa sem þróaðir voru af nefnd Sameinuðu þjóðanna fyrir 

sjálfbæra þróun (e. Commission on Sustainable Development, CSD) en þau þemu verða notuð 

sem fyrirmynd við mótun sjálfbærnivísa tískuiðnaðarins. 

Fjallað verður um greiningu kerfa og hvernig höfundur greinir kerfið „tískuiðnaðurinn“ og 

þau kerfi sem hann tengist. Einnig verður greint frá samskiptum kerfanna og stefnum. Engin 

ein skilgreining er til varðandi greiningu kerfa eða hvað tilheyrir þeim. Skilgreining kerfa fer 

því eftir þekkingu og skynjun höfundar á því hvað tilheyrir hverju kerfi. Greining höfundar er 

því ekki tæmandi eða útilokandi fyrir aðra þætti sem hugsanlega hafa orðið útundan, eða það 

sem öðrum þykir eiga eða ekki eiga að tilheyra þessu eða hinu kerfinu. 

Stiklað verður á stóru í sögu fatagerðar á Íslandi, einkennum fatahönnunar, menntunar, 

markaðsaðstæðum og fjármögnun. Einnig verður fjallað um íslenskt framleiðslu umhverfi og í 

hverju vistvæn tíska felst. 
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1.5 Rökstuðningur fyrir vali á nálgun viðfangsefnis 

Að mati höfundar hefur skapast nokkuð ójafnvægi í uppbyggingu atvinnuvega á Íslandi þar 

sem treyst er á fáa en stóra atvinnuvegi. Nokkrir valdir atvinnuvegir hafa haft mikið svigrúm 

til vaxtar á skömmum tíma með of mikla áherslu á efnahagslegan ávinning og efnahagur 

þjóðarinnar stendur og fellur með þessum fáu atvinnuvegum. Mögulegt er að umræddir 

atvinnuvegir hafi hugsanlega haft einhver ruðningsáhrif þar sem stór hluti fólks leitar eflaust í 

þá atvinnuvegi sem hafa mesta hagvöxtinn. Smáar og ungar atvinnugreinar geta oft átt erfitt 

uppdráttar í þessháttar umhverfi og atvinnusköpun verður oft einhæf. Aukin þörf er á 

„þolinmóðu“ fjármagni til að skapa fleiri atvinnuvegum góða fótfestu og um leið styrkja 

stoðir í íslensku atvinnulífi, auka arðsemismöguleika og um leið stuðla að umhverfisvernd. 

Efnahagsmælikvarðar og viðskiptagreiningar beina sjónum einna helst að efnahagslegum 

þáttum og því leitaði höfundur að víðtækari greiningaraðferðum sem taka einnig mið af 

öðrum þáttum. Höfundur skoðaði ýmsa viðurkennda alþjóðlega mælikvarða sem leiddi til 

þess að sjálfbær þróun og sjálfbærnivísar varð sú nálgun sem höfundur taldi að gæti gefið 

skýrustu myndina af stöðu og þróun tískuiðnaðarins. Sjálfbærnivísar útvíkka 

sjóndeildarhringinn og horfa ekki eingöngu til efnahagslegra þátta heldur einnig til 

samfélagslegra og umhverfislegra þátta. Þróun í átt að sjálfbærni hefur jákvæð áhrif á 

umhverfið, atvinnulífið, samfélagið, menninguna, efnahaginn og margt fleira og skapar 

jafnvægi á milli efnahags, samfélags og umhverfis, eins og áður segir. 

Íslensk stjórnvöld hafa undirritað alþjóðlegar stefnuyfirlýsingar um þróun í átt að sjálfbærni 

og þar með skuldbundið sig til að stuðla að sjálfbærri þróun í landinu (Norden, 2009; 

Umhverfisráðuneytið, 1992). Því taldi höfundur tilvalið að móta sjálfbærnivísa sem gætu 

aðstoðað iðnaðarráðuneytið í ákvörðunartöku sinni um framtíð tískuiðnaðarins og um leið 

stuðlað að sjálfbærri þróun. 

 

1.6 Uppbygging ritgerðar 

Í 2. kafla er fjallað um fræðilegan bakgrunn hugtaksins „sjálfbærni“, árangursmælingar eru 

bornar saman og greint frá þeim aðferðum sem beitt hefur verið við mótun sjálfbærnivísa. Því 

næst er bakgrunnur tískuiðnaðarins skoðaður; einkenni, saga, menntun, aðstæður og umhverfi. 
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Í 3. kafla er greint frá þeim aðferðum sem beitt var við rannsókn og mótun sjálfbærnivísa. Í 4. 

kafla er greint frá niðurstöðum rannsóknar og tillögur að sjálfbærnivísum birtar. Að lokum eru 

niðurstöður ræddar í 5. kafla, bent á hagnýtt gildi og takmarkanir nefndar ásamt því að 

höfundur bendir á hugmyndir að frekari verkefnum. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla um fræðilegan bakgrunn verkefnisins verður hugtakið „sjálfbærni“ skilgreint 

og nokkrar algengar árangursmæliaðferðir bornar saman við mælingar á sjálfbærni. Þar á eftir 

verður greint frá aðferðafræði við mótun sjálfbærnivísara sem notast var við í þessu verkefni. 

Um er að ræða BellagioSTAMP lögmálin, þemamiðaða sjálfbærnivísa Sameinuðu þjóðanna 

og greiningu kerfa, sem er tískuiðnaðurinn og önnur tengd kerfi. Kerfin gegna mikilvægu 

hlutverki í mótun sjálfbærnivísa og nauðsynlegt er að þekkja þær stefnur sem þeim tengjast. 

Því verður einnig greint frá stefnum kerfa sem hafa á einhvern hátt áhrif á þróun 

tískuiðnaðarins í átt að sjálfbærni. Að lokum verður fjallað um tískuiðnaðinn, einkenni, sögu, 

menntun og fagfélög, markaðinn, framleiðslu og fjármögnun. 

 

2.1 Hugtakið sjálfbærni 

Hugtakið sjálfbærni varð fyrst áberandi í alþjóðlegri umræðu á níunda áratug síðustu aldar en 

barst ekki til almennrar umræðu fyrr en á tíunda áratugnum eftir heimsráðstefnu sem haldin 

var í Ríó um umhverfi og þróun (Umhverfisráðuneytið, 2002; Alþingi, 2011). Mismikil 

þekking virðist þó vera á hugtakinu í dag þar sem það er oft á tíðum notað í röngu samhengi 

og stundum ruglað saman við sjálfsþurftarbúskap eða endurnýjanleika. Hugtakið sjálfbærni 

vísar í raun meira til sjálfbærrar þróunar því til þess að samfélag sé sjálfbært verður að taka 

tillit til sífelldra breytinga. Samfélag er í eðli sínu hvorki fyrirsjáanlegt né skipulagt (Bossel, 

1999, bls. 4). Í Brundtland-skýrslunni er sjálfbær þróun skilgreind sem „þróun sem mætir 

þörfum samtímans án þess að draga úr möguleikum komandi kynslóða til þess að mæta 

þörfum sínum“ (Sameinuðu þjóðirnar, 1987; Orðabanki íslenskrar málstöðvar, e.d.). Hvernig 

sem hugtakið er skilgreint er sjálfbær þróun í grundvallar atriðum félagsleg uppbygging með 

vísun í langtímaþróun flókinna kerfa þar sem fólk og hagkerfi fléttast við vistkerfi jarðarinnar 

(Meadows, 1998).  

Sjálfbær þróun byggir á þremur meginstoðum; vistfræðilegri, félagslegri og efnahagslegri 

(Sameinuðu þjóðirnar, 1987). „Sjálfbær þróun snýst um að auka efnahagsleg verðmæti um 

leið og gæðum náttúrunnar er viðhaldið og mannréttindi efld fyrir alla jarðarbúa til langs 

tíma“ (Sameinuðu þjóðirnar, 1987; Orðabanki íslenskrar málstöðvar, e.d.). Helsta áskorun 
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sjálfbærrar þróunar er að sannfæra þjóðir um þörf fyrir uppbyggingu samfélaga með 

margþættri stefnu (e. multilateralism) sem snýr að efnahagi, samfélagi og umhverfi. Finna 

þarf farveg fyrir enduruppbyggingu alþjóðlegs efnahagskerfis samkvæmt margþættri stefnu 

(Sameinuðu þjóðirnar, 1987). Viðfangsefnið er flókið og erfitt í framkvæmd þar sem gjarnan 

er litið á umhverfisvernd annars vegar og atvinnu- og efnahagsþróun hins vegar sem 

andstæður, en sjálfbær þróun er kerfi sem tekur tillit til og samræmir væntingar allra þessara 

þátta. Víðtæk þátttaka almennings í ákvarðanatöku er ein af undirstöðuforsendum þess að ná 

árangri í sjálfbærri þróun samkvæmt Staðardagskrá 21 (e. Agenda 21), en það er 

aðgerðaráætlun sem lögð var fram eftir heimsráðstefnuna í Ríó sem greint var frá hér á undan 

(UNDSD, 2005; UNDSD, 2009). 

Sjálfbær þróun er því alþjóðlegt þróunarmarkmið hjá þeim þjóðum sem hafa skrifað undir 

þróunarsáttmálann og því þarf að stilla upp mælanlegum markmiðum til þess að hægt sé að 

meta þróunina. Það þarf að vera hægt að fylgjast með því hvort sjálfbær þróun eigi sér stað 

eða ekki og greina þá þætti sem ógna sjálfbærri þróun. Skilgreina þarf viðeigandi 

sjálfbærnivísa sem gefa upplýsingar um hvort þróunin stefni í átt að markmiðum. 

 

2.2 Árangursmælingar og sjálfbærnimælingar 

Árangursmælingar hafa verið gerðar frá örófi alda og efnahagsmælikvarðar eru vinsælir til að 

meta velferð þjóða (Bossel, 1999; Alþingi, 2011). Árangursmælingar snúast að öllu jöfnu um 

það að vera með „puttann á púlsinum“, vita hvað er að gerast og hvenær. Við mælum ekki 

aðeins það sem er verðmætt, heldur verður það sem við mælum verðmætt. Niðurstöður 

mælinga gefa vísbendingu um ástand og eru því kallaðir vísar (e. indicators). Í raun nota allir 

einhverja vísa til að hafa stjórn á því sem gerist og bregðast við, hvort sem verið er að mæla 

líkamshita eða að stjórna raforkuveri. Vísa má nota sem tæki til breytinga, lærdóms, áróðurs 

og margt fleira (Meadows, 1998). Við sumar kringumstæður getur mæling á efnahag verið 

heildarmælikvarði fyrir marga sameiginlega þætti sem stuðla að velferð og vellíðan en oftast 

þarf að mæla fleiri þætti til að meta það sem skiptir mestu máli á hverjum stað fyrir sig 

(Bossel, 1999). Efnahagsmælikvarðar eru notaðir í nánast öllum rekstri og stjórnun en með 

aukinni vitund um sjálfbærni hafa fyrirtæki þróað með sér frammistöðuvísa til að fá 

yfirgripsmeiri sýn á heildarframmistöðu í efnahags-, umhverfis- og samfélagsmálum 
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(Casavant & LeBreton, 2005). Mæla þarf það sem skiptir máli í stað þessa að mæla aðeins 

það sem hægt er að mæla. Vísar geta einnig verið notaðir til að blekkja, draga athygli frá 

staðreyndum eða of mikið traust er lagt á þá (Meadows, 1998). 

Verg landsframleiðsla (e. Gross Domestic Product (GDP)) er einn útbreiddasti mælikvarði 

þjóða en hann mælir heildar efnahagslega afkomu vegna ársframleiðslu á vörum og þjónustu. 

Í gegnum árin hefur hann þróast út í það að vera notaður til að meta velferð þjóða sem er langt 

frá upprunalegu hlutverki hans (Alþingi, 2011; Bossel, 1999). Sumir sjálfbærnifræðimenn 

telja GDP aftur á móti mæla það hversu hratt náttúruauðlindum er eytt, því meiri 

framleiðsla/eyðsla þeim mun betra (Cobb, Halstead & Rowe, 1995). Fræðimaðurinn Bossel er 

mjög gagnrýninn á GDP sem mælikvarða fyrir velferð þjóða og segir hann tæplega vísir um 

velmegun og velferð þjóða (Bossel, 1999). Með gagnrýninni er Bossel markvisst að reyna að 

vekja fólk til umhugsunar um gagnsemi mælikvarðans og bendir á að taka þarf fleiri þætti til 

greina en eingöngu efnahagslega í þessu samhengi. Í mörgum heildrænum 

frammistöðumælingum er safnað gögnum úr ýmsum áttum sem síðan eru soðin saman í eina 

niðurstöðu og því getur niðurstaða samsuðunnar orðið óáreiðanleg. Þetta á einnig við um 

GDP mælikvarðann þar sem „jákvætt“ fjárstreymi (t.d. aukin menntun, gæði matvæla) er lagt 

saman við „neikvætt“ fjárstreymi (t.d. aukin sjúkrahúsvistun vegna bílslysa) (Alþingi, 2011; 

Meadows, 1998). Mætti því jafnvel segja að háleitum markmiðum GDP fylgi ekki endilega 

réttlæti, frelsi eða jafnvel raunveruleg velmegun (Meadows, 1998). 

Til þess að bregðast við annmörkum GDP mælikvarðans, hafa margir hópar leitað leiða til að 

skilgreina einn samtöluvísi (e. aggregate indicators) sem gefur nákvæmari mynd af efnislegri 

velferð. Til að mynda er ISEW (e. Index of Sustainable Econimic Welfare), sem seinna 

þróaðist í GPI (e. Genuine Progress Indicator), ætlaður til þess að betrumbæta GDP en í 

rauninni varð hann frekar til þess að skekkja myndina enn meira að mati Bossel (Bossel, 

1999; Alþingi, 2011). Aðrir samtöluvísar taka mið af öðru en fjárstreymi eins og í UNDP´s 

HDI (e. Human Development Indicator) en þar er til dæmis einnig tekið mið af læsi og 

lífslíkum þjóða (UNDP, 1990). HDI gefur að sjálfsögðu góða mynd af þróun og velmegun 

þjóða og býður upp á samanburð þeirra á milli en til að fá marktækan samanburð er einnig 

mikilvægt að skoða einstaka þætti í inntaki samtölunnar til að vita hvað er gott og hvað er 

slæmt. Almenn vitund ríkir innan rannsóknasamfélagsins um annmarka allra þessa 

samtöluvísa. Það hefur meðal annars leitt til framsetningar á viðmiðum sem notuð eru til 

afmörkunar og greiningar í mótun sjálfbærnivísa (Bossel, 1999). Enginn einn vísir getur gefið 
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skýra mynd af stóru og flóknu kerfi. Þess vegna er notast við breiða fylkingu vísa í mælingum 

á sjálfbærri þróun til að bera kennsl á ólíka áhrifavalda kerfis (Nourry, 2008). 

Sjálfbærnivísum er ætlað að stuðla að heilnæmari ákvarðanatöku og aukinni færni í að meta 

frammistöðu kerfis. Með því að læra af því sem vel er gert og því sem betur má fara er hægt 

að þróa starfsemi í samræmi við niðurstöður (Casavant & LeBreton, 2005). Vísar eru til þess 

að meta frammistöðu ákveðins viðfangsefnis og veita upplýsingar um núverandi stöðu ásamt 

hugsanlegri framtíðarþróun (Bossel, 1999). Sjálfbærnivísar eru tengingin við umheiminn. Þeir 

birta tölulegar niðurstöður sem lesa má úr þýðingamiklar upplýsingar um kerfi sem nýtt eru til 

ákvörðunartöku og stefnumótunar. Sjálfbærnivísar aðstoða því við að beina þróun kerfa í átt 

að aukinni sjálfbærni (Devuyst, Hens & Lannoy, 2001). 

Sjálfbærnivísar hafa tvennskonar tilgang. Annars vegar veita þeir gagnlegar upplýsingar um 

stöðu og lífvænleika kerfis og hins vegar veita þeir upplýsingar um framlag kerfis til annarra 

kerfa sem reiða sig á það. Tilgangur þeirra er að gefa lykilupplýsingar um þau kerfi sem 

stuðla að sjálfbærri þróun. Vísarnir eiga að endurspegla það sem talið er mikilvægast og 

ákjósanlegast er að þeir séu eins fáir og kostur er en þó ekki færri en nauðsyn krefur til að 

birta lykilþætti sem varða lífvænleika kerfisins (Bossel, 1999). Vísar eru ekki kerfið sjálft 

heldur er þeim ætlað að varpa ljósi á eiginleika kerfis (Meadows, 1998).  

 

2.3 Mótun sjálfbærnivísa 

Engin formúla er til um mótun sjálfbærnivísa eða leiðbeiningar um hversu margir vísar skuli 

tilheyra hverri stoð. Því er það undir þeim komið sem mótar vísasafnið, það er greinir kerfið, 

skilgreinir lykilþætti og velur vísa að ákveða þetta. Val vísa verðu þar af leiðandi ávallt undir 

áhrifum þess sem stýrir mótuninni og ekki tryggt að endanlegur vísarammi þjóni í raun 

sjálfbærri þróun (Meadows, 1998). Annað sem getur gerst er að vísarammar verða mjög ólíkir 

og samanburður kerfa því nánast ómögulegur, ólíkt því sem á við um heildræna vísa á borð 

við ISEW, GPI, HDI og verga landsframleiðslu. Þó er mótun vísa ekki ætlað að vera frjálst 

sköpunarverk hvers stjórnanda heldur þarf mótunin að fylgja ákveðnum lögmálum til að 

stuðla að hámörkun á sjálfbærni kerfisins, sem og yfirkerfa og undirkerfa svo að það er að 
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mörgu að huga. Nota má margvíslegar nálganir við mótun vísaramma en þar sem 

sjálfbærnimælingar eru að ryðja sér til rúms eru aðferðir í sífelldri þróun (IISD, 2009). 

Þegar sjálfbærnivísar eru fundnir verður að tryggja þátttöku úr breiðum hópi til að 

endurspegla framtíðarsýn og gildi samfélagsins eða þeirra sem vísunum er ætlað að vera til 

gagns (IISD, 2009). Vísarnir þurfa að vera lýsandi, endurvinnanlegir, ótvíræðir, skiljanlegir 

og gagnlegir. Þeir þurfa að endurspegla áhuga og skoðanir ólíkra hagsmunaaðila. Þeir þurfa 

einnig að geta varpað ljósi á lífvænleika og sjálfbæra þróun til samanburðar við mögulegar 

þróunarleiðir. Nauðsynlegt er að skilgreina ferli og skorður til að finna góða vísa og vera í 

sífelldri endurskoðun (Bossel, 1999). 

Vísar geta verið bæði hlutlægir (e. objective) og huglægir (e. subjective). Í grunninn mæla 

hlutlægir vísar magn en huglægir gæði. Oftast þykja hlutlægir vísar áreiðanlegri og 

verðmætari, þar sem auðveldara er að miðla þeim og túlka. Hins vegar geta ómissandi 

upplýsingar varðandi gæði falist í huglægum vísum. Flestir eru sammála því að það 

mikilvægasta í lífinu eru gæði á borð við frelsi, ást, von og frið, en ekki efnislegt magn eins 

og vill oft verða ofaná í vísindarannsóknum. Gæðavísa ber að virða, sama hversu erfitt það 

getur reynst að skilgreina þá. Það að sumir telji eitthvað vera ljótt eða fallegt, göfugt eða 

fyrirlitlegt, einróma eða hjáróma ætti ekki að skilgreina sem „almennt álit“. Ef ákvarðanir 

stjórnast eingöngu af magnvísum og ekki gæðavísum fáum við einungis magn en engin gæði 

(Meadows, 1998). 

Heimurinn er of margbreytilegur til að hægt sé að nota allar mögulegar upplýsingar til 

úrvinnslu og greiningar. Í stað þess að vera hikandi í mótun vísa er árangursríkara að nýta 

mótstöðu og mistök sem hvatningu til að endurhanna og þróa betri vísa. Í lærdómsferlinu þarf 

að skoða vísa með mikilli auðmýkt og opnum huga varðandi afsönnun, sem getur verið 

fljótari leið til að læra heldur en ef einungis er leitað sannana. Það er því oft betra horfast í 

augu við það að vera með rangan vísi, en að halda fast í hann og viðhalda þar með röngum 

upplýsingum. Með öðrum orðum má segja, að því sveigjanlegri sem við erum, þeim mun fyrr 

finnum við góða vísa sem stuðla að sjálfbærri þróun (Meadows, 1998). 
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2.3.1 BellagioSTAMP 

Viðurkennd aðferðafræði við mótun sjálfbærnivísa var sett fram að frumkvæði 

Alþjóðastofnunar sjálfbærrar þróunar (e. International Institute for Sustainable Development, 

IISD). Aðferðafræðin var þróuð af alþjóðlegum hópi leiðandi sérfræðinga sem hittust í 

Bellagio á Ítalíu árið 1996 og því nefnast þau Bellagio-lögmálin (e. Bellagio Principles). 

Bellagio-lögmálin voru endurbætt árið 2009 á öðrum fundi í Bellagio og hlutu nýtt heiti í 

kjölfarið, BellagioSTAMP sem stendur fyrir „sjálfbærnimat og lögmál mælinga“ (e. 

SusTainability Assessment and Mesurement Principles) (IISD, 2009). 

BellagioSTAMP byggir á afmörkunum eða lögmálum sem leiða matsferlið í átt að 

sjálfbærniviðmiðum hvað varðar val og hönnun vísa, túlkun þeirra og miðlun á niðurstöðum. 

Mögulegt er að beita BellagioSTAMP lögmálunum á alla hópa samfélagsins. Með þeim er 

verið að samræma aðferðafræði við mælingar á sjálfbærri þróun sem gerir niðurstöður 

mælingar samanburðarhæfar á öllum samfélagsstigum hvort sem um er að ræða opinbera 

aðila, félagasamtök, fyrirtæki eða á alþjóðavísu (IISD, e.d.). (Sjá hér á eftir í ramma 1). 
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1. Guiding Vision  
Assessing progress towards sustainable development is guided by the goal to deliver 
wellbeing within the capacity of the biosphere to sustain it for future generations. 
 
2. Essential Considerations  
Sustainability Assessments consider:  

 The underlying social, economic and environmental system as a whole and the 
interactions among its components.  

 The adequacy of governance mechanisms.  

 Dynamics of current trends and drivers of change and their interactions.  

 Risks, uncertainties, and activities that can have an impact across boundaries.  

 Implications for decision making, including trade–offs and synergies. 
 
3. Adequate Scope  
Sustainability Assessments adopt:  

 Appropriate time horizon to capture both short and long–term effects of current policy 
decisions and human activities. 

 Appropriate geographical scope ranging from local to global. 
 
4. Framework and Indicators  
Sustainability Assessments are based on:  

 A conceptual framework that identifies the domains that core indicators have to cover.  

 The most recent and reliable data, projections and models to infer trends and build 
scenarios.  

 Standardized measurement methods, wherever possible, in the interest of 
comparability. 

 Comparison of indicator values with targets and benchmarks, where possible. 
 
5. Transparency  
The assessment of progress towards sustainable development:  

 Ensures the data, indicators and results of the assessment are accessible to the 
public.  

 Explains the choices, assumptions and uncertainties determining the results of the 
assessment. 

 Discloses data sources and methods. 

 Discloses all sources of funding and potential conflicts of interest. 
 

6. Effective Communication  
In the interest of effective communication, to attract the broadest possible audience and to 
minimize the risk of misuse, Sustainability Assessments:  

 Use clear and plain language.  

 Present information in a fair and objective way, that helps to build trust.  

 Use innovative visual tools and graphics to aid interpretation and tell a story.  

 Make data available in as much detail as reliable and practical. 
 
7. Broad Participation  
To strengthen their legitimacy and relevance, sustainability assessments should:  

 Find appropriate ways to reflect the views of the public, while providing active 
leadership.  

 Engage early on with users of the assessment so that it best fits their needs. 
 
8. Continuity and Capacity  
Assessments of progress towards sustainable development require:  

 Repeated measurement.  

 Responsiveness to change.  

 Investment to develop and maintain adequate capacity.  

 Continuous learning and improvement.  
 Rammi 1 - BellagioSTAMP lögmálin (IISD, e.d.) 
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2.3.2 Þemamiðaðir sjálfbærnivísar Sameinuðu þjóðanna 

Við þróun og mótun sjálfbærnivísa er einna helst notast við tvær nálganir, annars vegar 

hefðbundna nálgun samkvæmt sjálfbærnistoðum og hins vegar þemanálgun (Eydís Mary 

Jónsdóttir, 2011). Þemanálgun gerir þróun og breytingar á sjálfbærnivísum auðveldari og 

mögulegt er að bæta við þemu tímabundið ef taka þarf tillit til innleiðingar á nýrri stefnu. 

Stoðir skiptast niður á hvert þema og sum þemu geta haft fleiri en eina stoð. 

Þemamiðaðir sjálfbærnivísar voru þróaðir af nefnd Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun 

(e. UN Commission on Sustainable Development) og þeim er ætlað að vera til viðmiðunar 

fyrir þjóðir í mótun og þróun sjálfbærnivísa. Vísarnir hafa hefðbundnar sjálfbærni stoðir, þ.e. 

efnahag, samfélag og umhverfi, en til viðbótar er fjórða stoðin sem er stofnanastoð (e. 

institutional). Sjálfbærnivísarnir voru fyrst gefnir út árið 1996 og síðan endurskoðaðir árið 

2001 og 2007. Eftir að upp komu ýmsar áskoranir innan stofnana, sérstaklega varðandi 

mannauð og samþættingu í opinberum stefnum var stofnanastoðinni bætt við í seinni útgáfu 

(UNDESA, 2007). Sjá þemu sjálfbærnivísa Sameinuðu þjóðanna í ramma 2. 
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Rammi 2 - Þemamiðaðir sjálfbærnivísar Sameinuðu þjóðanna (UNDESA, 2007) 

Theme Sub–theme

Poverty Income poverty

Income inequality

Sanitation

Drinking water

Access to energy

Living conditions

Governance Corruption

Crime

Health Mortality

Health care delivery

Nutritional status

Health status and risks

Education Education level

Literacy

Demographics Population

Tourism

Natural Hazards Vulnerability to natural hazards

Disaster preparedness and response

Atmosphere Climate change

Ozone layer depletion

Air quality

Land Land use and status

Desertification

Agriculture

Forests

Oceans, seas and coasts Coastal zone

Fisheries

Marine environment

Freshwater Water quantity

Water quality

Biodiversity Ecosystems

Species

Economic development Macroeconomic development

Sustainable public finance

Employment

Information and communication technologies

Research and development

Tourism

Global economic partnership Trade

External financing

Consumption and production patterns Material consumption

Energy use

Waste generation and management

Transportation
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2.3.3 Kerfi og stefnur 

Heimurinn umhverfis okkur er flókið en aðlögunarhæft kerfi sem samanstendur af mörgum 

kerfum sem eiga samskipti sín á milli á marga vegu og reiða sig hvort á annað. Fólk myndar 

til dæmis kerfi á borð við fjölskyldu, samfélag, samtök, fyrirtæki, fylki og menningu. 

Mannlegt samfélag er einnig flókið og breytilegt kerfi sem er samofið öðrum breytilegum 

kerfum, eins og náttúran sem það reiðir sig á. Þessi kerfi þróast samhliða og hafa áhrif hvort á 

annað í sífelldum breytingum, því er einstaklega mikilvægt að viðhalda aðlögunarfærni 

kerfanna svo að þau haldist lífvænleg og sjálfbær (Bossel, 1999). 

Val sjálfbærnivísa grundvallast af því að bera kennsl á tengsl kerfa. Þetta krefst þess að safna 

saman öllum tiltækum upplýsingum um viðkomandi kerfi sem greiningaraðilar hafa fundið af 

nákvæmni og valið á gagnrýninn hátt. Bera þarf svo greiningar þeirra saman við sjálfstæða 

greiningu frá óháðum aðilum sem hafa aðra sýn á kerfið og úr verður einskonar líkan sem 

notað er til að gefa gagnlegar upplýsingar um kerfið (IISD, 2009). Nauðsynlegt er að einfalda 

myndina með því að draga fram lykilþætti hvers kerfis. Sum atriði eru huglæg og önnur 

hlutlæg. Hvort sem er, þá eru þetta aðeins niðurstöður mælinga og engin þeirra gefur 

fullkomnar upplýsingar til að byggja á. Þrátt fyrir gnótt upplýsinga er oft takmarkaður 

skilningur á öllum þáttum og heildarmyndin verður því óskýr. Sökum þessa verða niðurstöður 

vísa iðulega ófullkomnar og fela í sér ákvarðanir sem teknar eru í óvissu en markmiðið er að 

draga úr óvissunni (Meadows, 1998). 

Lífvænleiki kerfa sem eru háð undirkerfum lúta að tveimur óháðum sjónarmiðum, annars 

vegar lífvænleika undirkerfis og hins vegar framlags undirkerfisins til yfirkerfis. Undirkerfi 

getur einnig haft sín undirkerfi og koll af kolli (Bossel, 1999). Góð yfirsýn yfir kerfi næst með 

því að útbúa til líkan sem gefur greinargóða mynd af kerfinu. Mynd 2 sýnir hvernig vísar gefa 

upplýsingar um kerfi og hvernig þeir geta þjónað yfirkerfum og heildarkerfi. Vísar yfirkerfa 

og heildarkerfis geta einnig þjónað undirkerfum með upplýsingagjöf. 

Ómögulegt er að hafa fullan skilning á heildarkerfinu (e. the whole system) en þrátt fyrir það 

verður að reyna að safna saman öllum bestu mögulegum upplýsingum um það. Til að byrja 

með er oftast nóg að teikna grófa mynd af kerfum og þróa það svo betur eftir því sem 

vitneskjan verður meiri. Þetta er sérstaklega mikilvægt þegar leitað er eftir mögulegum vísum 

vegna þess að heildaryfirsýn yfir kerfin verður að vera eins víðtæk og kostur er. Skilningur á 

mikilvægum tengslum milli kerfa er undirstaða þess að skilgreina vísa (Bossel, 1999). 



19 

 

Samfélagið reiðir sig á fjölda stoðkerfa (e. sub-system) sem styður við það og gerir það að 

heild. Ef þessi stoðkerfi eru ekki lífvænleg og sjálfbær nær heildarkerfið ekki heldur að vera 

það. Þrátt fyrir óvissu um stefnu sjálfbærrar þróunar er nauðsynlegt að bera kennsl á lykil 

stoðkerfi og skilgreina vísa sem gefa okkur traustar upplýsingar um lífvænleika hvers kerfis 

sem og heildarkerfis (Bossel, 1999). 

Kerfin verða skoðuð út frá eftirfarandi skorðum sem höfundur skilgreindi sem útgangspunkt 

verkefnisins: 

- Yfirkerfi: Hnattrænar sjálfbærnistefnur og sáttmálar sem íslensk stjórnvöld hafa 

undirritað. 

- Stoðkerfi: Íslenskar stjórnsýslustefnur sem varða tískuiðnaðinn á Íslandi og 

sjálfbærnistefnur. 

- Tískuiðnaðurinn: Allt það sem snýr að fatahönnun og tískuiðnaðinum á Íslandi ásamt 

stefnum þeirra. 

- Undirkerfi: Fyrirtæki og markaðir sem tískuiðnaðurinn reiðir sig á. 

Myndræn framsetning höfundar á skilgreiningum kerfa og þeim stefnum sem tekið er mið af í 

þessu verkefni er sýnd á mynd 2, bls. 20. Öll kerfin, stefnur og vísar þjóna hvort öðru á beinan 

eða óbeinan hátt, ýmist lóðrétt eða lárétt. Líkur eru á því að einhver kerfi eða stefnur hafi ekki 

náð athygli höfundar, því voru þau yfirfarin í lok rannsóknar og endurskoðuð með hliðsjón af 

niðurstöðum verkefnisins til að fá sem bestu yfirsýnina yfir kerfin. Skilgreining á kerfum og 

valdar stefnur eru á engan hátt tæmandi listi heldur einungis það sem höfundur gengur út frá. 
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Mynd 2 - Myndræn framsetning höfundar á kerfum og stefnum sem tískuiðnaðurinn á Íslandi tengist (Mynd 

höfundar) 

  

Höfundur leitaði uppi stefnur sem tengjast sjálfbærri þróun og tískuiðnaðinum á Íslandi til að 

tryggja það að sjálfbærnivísar tískuiðnaðarins þjóni þeim stefnum sem honum tilheyrir. Um er 

að ræða hnattrænar stefnur, norrænar stefnur, íslenskar stjórnsýslustefnur og tísku- eða 

hönnunarstefnur. Einnig eru til evrópskar sjálfbærni-, iðnaðar- og atvinnustefnur, ásamt 

stefnum fyrir samkeppnishæfni og skapandi greinar, en aðild íslenskra stjórnvalda að þessum 

stefnum er óljós og því voru þær látnar liggja á milli hluta í þessu verkefni. Allar þær stefnur 

sem sjá má á mynd 2 skipta verulegu máli varðandi mótun sjálfbærnivísa þar sem þær eru 

stefnur yfirkerfa og stoðkerfa tískuiðnaðarins á Íslandi og tískuiðnaðarins sjálfs. Kerfi þessara 

stefna hafa öll áhrif á þróun tískuiðnaðarins í átt að sjálfbærni og öfugt. Þau hafa sterk tengsl 

sín á milli og styrkja hvort annað eða veikja. 

 

2.3.3.1 Stefna sjálfbærrar þróunar á Íslandi 

Sjálfbær þróun er eitt af meginverkefnum umhverfisráðuneytisins og hlutverk þess er 

skilgreint á eftirfarandi máta á vefsíðu ráðuneytisins: 

Heildarkerfi

Yfirkerfi - Hnattrænar stefnur

Okkar 
sameiginleg

a framtíð

Vísar

Norden -
Sjálfbær 

þróun

Vísar

KreaNord

Vísar

Nordic 
Fashion 

Association

Vísar

Stoðkerfi - Stefnur íslenskra stjórnvalda

Velferð til 
framtíðar 

Vísar

2020 
Sóknar-
áætlun 

(Atvinnu-
stefna)

Vísar

Stefna 
Vísinda- og 
tækniráðs 
(Iðnaðar-

stefna)

Vísar

Grænt 
hagerfi

Vísar

Tísku-
iðnaður

Hönnunar-
stefna

Vísar

Undirkerfi

Stefnur 
undirkerfa

Vísar
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Umhverfisráðuneytið samræmir stefnu íslenskra stjórnvalda á sviði sjálfbærrar 

þróunar. Sérstök samráðsnefnd ráðuneyta hefur umsjón með framkvæmd stefnunnar 

og endurskoðar hana á fjögurra ára fresti. Umhverfisþing fjallar um stefnu 

stjórnvalda um sjálfbæra þróun (Umhverfisráðuneytið, e.d.). 

Fyrsta stefnumörkun stjórnvalda um sjálfbæra þróun var gefin út árið 2002 og ber heitið 

„Velferð til framtíðar“. Áður hafði verið gefin út stefnumörkun fyrir umhverfismál árið 1993 

sem bar heitið „Á leið til sjálfbærrar þróunar“ og síðar framkvæmdaáætlun sem lögð var fyrir 

umhverfisþing árið 1996 (Umhverfisráðuneytið, 2002; Umhverfisráðuneytið, 2010). Upphaf 

stefnumörkunarinnar má rekja til Ríó ráðstefnunnar árið 1992 (Umhverfisráðuneytið, e.d.). 

Stefnumörkuninni „Velferð til framtíðar“ er fyrst og fremst ætlað að skilgreina helstu 

markmið stjórnvalda sjálfbærrar þróunar og gefa tölulegar vísbendingar sem eiga að vera 

vísbendingar um það hvort þróun stefni í rétta átt (Umhverfisráðuneytið, 2002). 

Í „Velferð til framtíðar“ er settur fram rammi fyrir stefnumörkun um sjálfbæra þróun í 

íslensku samfélagi fram til ársins 2020 með reglulegri endurskoðun á áherslum eftir því sem 

stjórnvöld telja ástæðu til. Tölulegar vísbendingar voru fyrst gefnar út árið 2005 en þar eru 

birtar tölulegar niðurstöður í þeim mælikvörðum sem settir voru í stefnumörkuninni 2002. 

Um er að ræða fjóra meginflokka sem snúa að umhverfi, náttúru, náttúruauðlindum og 

hlutverki þeirra í hnattrænu samhengi (Umhverfisráðuneytið, 2005). Í útgáfu 

stefnumörkunarinnar frá árinu 2006 eru gerðar breytingar á áherslum sem gilda til ársins 2009 

og byggir á fyrri útgáfu ásamt tillögum frá þingfulltrúum og umræðum á IV. Umhverfisþings 

sem haldið var haustið 2005 (Umhverfisráðuneytið, 2007). Nýjasta endurskoðun á „Velferð til 

framtíðar“ var gefin út árið 2010 og gildir til ársins 2013 en í henni er lögð aukin áhersla á 

sjálfbæra framleiðslu og neyslu og menntun til sjálfbærni (Umhverfisráðuneytið, 2010). 

Í stefnumörkun sjálfbærrar þróunar er einna helst lögð aðaláhersla á umhverfismál, 

mengunarmál, ábyrga umgengni og sjálfbæra nýtingu auðlinda en ekkert sem vísar beint til 

hinna tveggja stoðanna, samfélags og efnahags. Með þróun til framtíðar í huga var gerð 

áherslubreyting á menntastefnu árið 2009 en þar er einnig horft til jafnréttis, mannréttinda, 

lýðræðislegrar þátttöku, alþjóðavitundar og efnahagsmála (Katrín Jakobsdóttir, 2009).  

Ekki er vísað í sjálfbærnistefnur annarra ráðuneyta á vef umhverfisráðuneytisins og höfundur 

gat ekki fundið neitt um það á vefsíðum stjórnsýslunnar. Aftur á móti var gefin út skýrsla í 

september 2011 sem unnin var af nefnd á vegum Alþingis sem fjallaði um eflingu græna 
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hagkerfisins og bar undirtitilinn „Sjálfbær hagsæld“, sem væri á vissan hátt hægt að segja að 

væri stefna um þróun í átt að sjálfbærni. Þingsályktunartillaga um eflingu á grænu hagkerfi 

Íslands var samþykkt á Alþingi þann 10. júní 2010 og í framhaldi af því var kosin níu manna 

nefnd til að móta tillögur að eflingu græns hagkerfis. Í skýrslunni er meðal annars bent á að 

hið opinbera gegni lykilhlutverki í því að koma á grænu hagkerfi og vera þannig fyrirmynd í 

þjóðfélaginu um vistvæna starfshætti. Framtíðarsýn græns hagerfis kveður á um að „Ísland 

skipi sér í fremstu röð á alþjóðavettvangi sem grænt hagkerfi, með áherslu á hreina náttúru, 

sjálfbæran orkubúskap, nýsköpun og menntun til sjálfbærni“ (Alþingi, 2011). Til að ná 

þessari framtíðarsýn leggur nefndin til 48 aðgerðir sem skapa grundvöll fyrir eflingu á grænu 

hagkerfi á Íslandi (Alþingi, 2011).  

 

2.3.3.2 Norrænar sjálfbærni- og hönnunarstefnur 

Norræna ráðherranefndin hefur starfað samkvæmt norrænni stefnu um sjálfbæra þróun frá 

árinu 2000 sem hefur síðan verið endurskoðuð og er núverandi stefna í gildi til 2012. Stefnan 

er þverfaglegur rammi fyrir það starf sem unnið er af ráðherranefndinni og kemur til viðbótar 

stefnu Norðurlandanna. Jafnframt er hún grundvöllur alþjóðlegra samningaviðræðna (Norden, 

Um samstarfið, um sjálfbæra þróun, e.d.). Norðurlöndin gæta sameiginlegra hagsmuna í 

viðfangsefnum sem stuðla að sjálfbærri þróun og skapa með því virðisauka sem stuðlar að 

aukinni hæfni til að nýta mannafla og fjármuni á skilvirkari hátt. Leiðarljós stefnunnar er fyrst 

og fremst að styrkja stoðir sjálfbærrar þróunar með því að stuðla að „lýðræði, réttarríki og 

virðingu fyrir grundvallarréttindum eins og frelsi, jafnrétti og jöfnum tækifærum fyrir alla. Til 

þess þarf sjálfbæran hagvöxt, samstöðu, góða lýðheilsu og öruggt og þróttmikið umhverfi“ 

(Norden, 2009). Almennt er litið á Norðurlöndin sem velferðarríki en það þýðir samt ekki að 

engin tækifæri séu til að gera betur (Norden, Nordic Sustainable Development: Indicators 

2009). Velferð er tæki til sjálfbærrar þróunar þar sem öflugt atvinnulíf skapar hagvöxt og 

framleiðni hefur áhrif á samkeppnishæfni (Norden, 2009). 

KreaNord er yfirgripsmikið norrænt frumkvöðlasetur með það markmið að bæta skilyrði 

svæðisins fyrir menningu og skapandi iðnað. KreaNord er þverfaglegur stýrihópur sem var 

stofnaður árið 2008 en markmið hans er að þróa og kynna Norðurlöndin sem miðstöð 

skapandi greina. Unnið er að því að efla Norðurlöndin á þessu sviði með því að leggja áherslu 

á að skapa tengslanet, stuðla að þróun og kynningu og leggja fram tillögur til 
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stjórnmálamanna á grundvelli verkefna í samstarfslöndunum. Helstu ástæður þess að 

KreaNord var sett á laggirnar var til að bregðast við áskorunum alþjóðavæðingar og var 

verkefnið kallað „Tækifæri á Norðurlöndunum“ (Johansen, 2008). KreaNord lagði fram 

stefnumótunartillögur til norrænu iðnaðarráðherranna og menningarmálaráðherranna um 

hvernig efla megi norrænt samstarf á sviði skapandi greina. Eitt af markmiðum 

stefnumótunartillögunnar var að stofnanir og opinberir aðilar eigi „frumkvæði að samstarfi 

um greiningar, aðferðafræði og mælikvarða til að greina stefnur og strauma hjá norrænum 

fyrirtækjum á sviði skapandi greina, þar á meðal greiningu á framlagi þeirra til 

atvinnusköpunar og vaxtar í öðrum atvinnugreinum á Norðurlöndum.“ Vegna þess hve 

óhefðbundin viðskiptaform skapandi greina geta verið, er oft ekki nægur skilningur fjárfesta 

og fjármögnunaraðila á þróunar og vaxtarmöguleikum og arðsemi fjárfestingarinnar. Þetta 

veldur erfiðleikum við stofnun og stækkun fyrirtækja þessara greina (KreaNord, e.d.). 

 

2.3.3.3 Iðnaðar- og atvinnustefna Íslands 

Enga sérstaka iðnaðarstefnu er að finna á vefum hins opinbera en í lögum um opinberan 

stuðning við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun  má finna vísi að iðnaðarstefnu. Þar 

segir að hlutverk Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands sé að „styrkja samkeppnisstöðu íslensks 

atvinnulífs og auka lífsgæði í landinu“ (Alþingi, 2007). Lögin ná yfir Nýsköpunarmiðstöð 

Íslands og Tækniþróunarsjóð en þar er meðal annars kveðið á um hvernig úthlutun úr sjóðum 

skuli fara fram (Alþingi, 2007). Stefna Vísinda- og tækniráðs 2010-12 var gefin út af 

forsætisráðuneytinu árið 2009 og liggur hún til grundvallar lögum um opinber fjárframlög. Í 

inngangi stefnunnar segir forsætisráðherra meðal annars að stefnan sjálf sé mikilvægt 

leiðarljós við gerð samþættrar sóknaráætlunar til eflingar atvinnulífs og samfélags. Verkefnið 

heitir „20/20 Sóknaráætlun fyrir Ísland“ og felur í sér stefnumörkun og áform um fjárfestingu 

sem tekur til atvinnustefnu og nauðsynlegra innviða efnahagslífsins, menntunar og mannauðs, 

nýsköpunar og þróunar og samfélagslegra innviða“ (Vísinda- og tækniráð, 2009). 

Skipaður var stýrihópur til mótunar á 20/20 Sóknaráætlun fyrir Ísland og atvinnustefnu, 

samkvæmt stefnu Vísinda- og tækniráðs, en hópurinn birti niðurstöður verkefnisins í 

nóvember 2010. Alls komu á annað þúsund manns að verkefninu, íbúar af öllu landinu, 

fulltrúar frjálsra félagasamtaka, atvinnulífs og vinnumarkaðar, starfsmenn ráðuneyta og 
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stofnana, sveitarstjórnarfólk, landshlutasamtök, þingmenn og ráðherrar (Forsætisráðuneytið, 

2010). 

Meginmarkmið atvinnustefnu fyrir Ísland til ársins 2020 er að skapa ný og fjölbreytt 

störf ... Grundvöllur atvinnustefnunnar skal vera fjölbreytni, jafnræði, heilbrigðir 

viðskiptahættir, jafnrétti og græn atvinnuuppbygging í samræmi við hugmyndafræði 

sjálfbærrar þróunar (Forsætisráðuneytið, 2010).  

Stefnan tekur einnig á samkeppnishæfni rekstrarumhverfis sem felst meðal annars í því að 

tryggja aðgengi að innlendu og erlendu lánsfjármagni þar sem markaðslögmál ráða ríkjum. 

Þar segir einnig að til að geta hafið markvissa uppbyggingu þarf að greina styrkleika og 

vaxtagreinar til að vita hvar verðmætasköpunin liggur. Sú greining þarf að vera samræmd í 

gegnum alla stjórnsýsluna og hafa skal í huga að oft er meiri þörf á hugviti en fjármagni 

(Forsætisráðuneytið, 2010). 

 

2.3.3.4 Hönnunarstefna Íslands og norrænt samstarf 

Hugmyndin um mótun Hönnunarstefnu Íslands var efst á blaði nokkurra lykilverkefna sem 

fram komu í stefnumótun Hönnunarmiðstöðvar Íslands árið 2009. Í kjölfar þessarar 

niðurstöðu hófust viðræður á milli Hönnunarmiðstöðvar og iðnaðarráðuneytisins um mótun 

og framkvæmd hönnunarstefnunnar. Tillögur að framkvæmd á mótun hönnunarstefnu fyrir 

Ísland var gefin út af mennta- og menningamálaráðuneyti, iðnaðarráðuneyti og 

Hönnunarmiðstöð Íslands í febrúar 2011. Í framhaldi af því var haldin ráðstefna um mótun 

Hönnunarstefnu þann 26. ágúst sama ár og áætlað var að hún yrði birt í framhaldi af því á 

haustmánuðum en það virðist ekki hafa náðst (Iðnaðarráðuneytið, 2011; Iðnaðarráðuneytið, 

e.d.; Hönnunarmiðstöð Íslands, 2011). Hlutverk stjórnvalda í mótun og framfylgni á góðri 

hönnunarstefnu er gríðarlega mikilvægt fyrir jákvæða þróun í hönnun og hagvexti lítilla og 

meðalstórra fyrirtækja. Á eftir greinagóðri og skýrri hönnunarstefnu er þörf fyrir auknar 

fjárveitingar til opinberra stofnana sem tengjast hönnun og nýsköpun. Um er að ræða 

menntastofnanir, þjónustustofnanir, klasa og styrktarsjóði (Garðar Eyjólfsson, 2010). Í þeim 

löndum þar sem ýtt er undir hönnun hefur skilningur á hugtakinu „hönnun“ aukist mjög og 

notagildi hennar. Sýnt hefur verið fram á fylgni á milli stöðu hönnunar og samkeppnishæfni 

landa og því má álykta að hönnun hafi efnahagslegan ávinning (Iðnaðarráðuneytið, e.d.). 
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Nordic Fashion Association var stofnað árið 2008 af fimm norrænum félagasamtökum 

fatahönnunar frá Danmörku, Finnlandi, Íslandi, Noregi og Svíþjóð. Megintilgangur 

samtakanna er að miðla upplýsingum og sameina krafta sína í því að vinna með og innleiða 

félagslega ábyrgð og sjálfbær gildi (Nordic Fashion Association, e.d.). Eitt af verkefnum 

sambandsins er NICE Fashion sem stendur fyrir Norrænu framtaki fyrir hreinni og siðlegri 

tísku (e. Nordic Initiative Clean and Ethical). Markmið verkefnisins er að stuðla að 

sjálfbærum heimi sem einnig er lykillinn að velgegni í tískuiðnaðinum í dag og til framtíðar. 

NICE gaf út 10 ára stefnu um þróun tískuiðnaðarins í átt að sjálfbærni ásamt handbók fyrir 

fyrirtæki sem vilja ná árangri í sjálfbærni. Í stefnunni segir meðal annars að tískuiðnaðurinn 

verði að vera í forystuhlutverki hvað varðar að mæta þörfum framtíðar viðskiptavina. Í nútíma 

efnahagsumhverfi er auðveldara og hagkvæmara fyrir fyrirtæki að kaupa inn ódýrt efni hinum 

megin af hnettinum. En vegna aukinnar vitundar almennings á kjörum vinnuafls og 

mannréttindum framleiðslulanda verður tískuiðnaður að bregðast við í samræmi við þessa 

vitneskju (This is NICE, 2009). 

 

2.4 Tískuiðnaðurinn 

Skilgreining á hugtakinu „fatahönnun“ getur reynst snúin vegna þess hversu mörg og 

fjölbreytt viðskiptamódel hægt er nota fyrir framleiðsluna. Á enskri tungu er yfirleitt talað um 

„fashion designer“ sem þýðir á íslensku tískuhönnuður. Tískuhönnun verður síðan að 

tískufatnaði að framleiðslu lokinni. Framleiðslan tilheyrir svo iðnaði og er því kallaður 

tískuiðnaður í stærra samhengi. Í tískuiðnaði er viðskiptamódelum skipt í þrjú grunnform: 

hátísku (e. high fashion, fr. haute couture), staðlaða framleiðslu (e. ready to wear, fr. pret a 

porter) og fjöldaframleiðslu (e. mass production) sem oftar en ekki hefur aðrar tískulínur sér 

til fyrirmyndar. 

 

2.4.1 Einkenni 

Orðræða fagaðila um það hvað starfsheitið „fathönnuður“ felur í sér var mjög áberandi í 

fjölmiðlum í kjölfar þess að veitt voru listamannaverðlaun til fatahönnuðar árið 2009 og 
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spurningin „Er fatahönnuður listamaður?“ varð mönnum hugleikin. Klárlega má segja að 

fatahönnuður býr til fatnað með sköpun sinni en hvort hægt sé að líta á þá sköpun sem list fer 

oftast eftir frumleika, íburði og upplagi framleiðslunnar. 

Föt eru óumdeilanlega hluti af lífi hverrar manneskju, í það minnsta í nútímasamfélögum. Frá 

örófi alda hefur fólk ekki eingöngu notað klæðnað til að halda á sér hita eða hylja líkamann 

heldur er hann er einnig stór þáttur í ímyndarsköpun fólksins. Margir klæða sig þó af 

einskærri nauðsyn en fyrir aðra er þetta ákveðin sköpun og oft ætluð til að vekja eftirtekt eða 

til að skapa ímynd. Tíska er í raun allt það sem þykir flott hverju sinni eða það sem er nýjast 

og heitast. Hún er einnig mjög fjölbreytt og ólík eftir heimshlutum svo að í rauninni væri hægt 

að segja að nánast allt sé í tísku, það ræðst af mörgum þáttum eins og búsetu, starfi, 

félagsstöðu, aldri og ríkidæmi svo eitthvað sé nefnt. 

Hátískufatalínur hafa margar hverjar einnig súrrealískt yfirbragð. Það er oft gert með því 

markmiði að vera leiðbeinandi fyrir almenna fatalínu vörumerkisins sem er framleidd í stærra 

upplagi og seld í verslunum. Súrrealisti skapar eftir hugsun sem er án allrar stjórnunar af 

rökfærslu og utanaðkomandi fagurfræði eða siðferðislegra athafna (Waldberg, 1997). Að 

hugsa út fyrir kassann og skapa eitthvað nýtt og ferskt þjónar lykil hlutverki í leiðandi 

fatahönnun til að koma fram með ný og óhefðbundin form í tískuna eins og Baudelaire 

skrifaði: „Fegurðin er það sem er undarlegt“ (Waldberg, 1997). 

Hvernig sem hver og einn upplifir menningarlegt gildi fatahönnunar er hún skilgreind sem 

hluti af skapandi iðnaði samkvæmt skýrslu Sameinuðu þjóðanna um skapandi iðnað og er 

áhrifavaldur í menningu þjóða. Skilgreining skýrslunnar á menningariðnaði á við þann iðnað 

sem sameinar sköpun, framleiðslu og verslun (UNCTAD, 2008). Marka má af viðhorfi 

margra hefur fatahönnun óneitanlega verin talin til menningarauðs. Sérstaklega ef um er að 

ræða vandaða gæða hönnun sem byggð er á hugsjón og framtíðarsýn. 

Sýningarstjórinn Matthias Vagner K sem setti upp sýninguna „Íslensk tískuhönnun“ í 

Þjóðmenningarhúsinu árið 2006, segir einkenni íslenskrar hönnunar virðast hafa sloppið við 

yfirvaldið í sköpun sinni og beri með sér nýtt viðhorf til greinarinnar. Hann segir meðal 

annars að litið sé á hönnunina sem listgrein og tjáningu á lífsstíl og að verkin séu laus við 

undirgefni gagnvart síbreytileika innan tískuheimsins. Helstu einkenni íslenskrar 

fatahönnunar sé tímalaus og frumleg hágæðahönnun með skírskotun í þjóðlegt handverk sem 

unnið er úr umhverfisvænum, náttúrulegum hráefnum. Í hönnuninni má greina áhrif frá 
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Evrópu og Ameríku en landfræðileg staðsetning Íslands veldur einangrun sem gefur svigrúm 

til þróunar á eigin hugmyndum og ástríðu sem skapar eina frumlegustu tísku veraldar (Ásdís 

Jóelsdóttir, 2009). Með fyrrgreinda þætti í huga er margt sem bendir til þess að íslensk 

hönnun skeri sig úr almennum hugmyndum um tísku með frumleika og listrænu yfirbragði en 

hins vegar er erfitt að fullyrða slíkt þar sem um er að ræða huglægt. 

Einstakar þjóðir hafa náð að skapa sinn eigin þjóðarstíl sem einkennir meirihluta þess fatnaðar 

sem hannaður er eins og til dæmis á meðal Breta, Frakka, Hollendinga og Belga. Hjá þessum 

þjóðum hefur skapast hefð fyrir stílbrigðum, munstri og efnum og þó svo að hönnunin sé ólík 

á milli vörumerkja má greina heildaryfirbragð sem tengir sköpunina óáþreifanlega saman sem 

er mikill menningarauður fyrir þessar þjóðir (Linda Björg Árnadóttir, munnleg heimild, 17. 

maí 2011) 

 

2.4.2 Saga 

Súrrealískt yfirbragð á líklega ekki við um íslenskan fatnað frá því fyrr á öldum þar sem 

megintilgangur fatnaðarins var að hlífa fólki fyrir veðri og vindum. Ullin var notuð í flest 

allan fatnað og ullariðnaður tíðkaðist um aldaraðir á stórum sveitaheimilum á landinu. Undir 

lok 16. aldar var prjónið stærsta söluvaran og allir meðlimir heimilisins látnir prjóna og um 

miðja 18. öld er fyrst getið um útflutning á prjónuðum peysum. Íslenska lopapeysan varð 

mikilvæg útflutningsvara eftir seinni heimsstyrjöldina en þá komst handprjón í tísku á 

meginlandi Evrópu. Vegna landfræðilegrar staðsetningar voru Íslendingar heldur seinir til að 

tileinka sér nýjungar sem olli því að þegar komið var fram á 19. öldina voru ullarvörur ekki 

lengur samkeppnishæfar. Íslenskur klæðnaður kvenna vakti mikla athygli erlendra gesta og 

íslenski búningurinn þótti umdeildur. Tilveru og uppruna hans var síðan ógnað vegna áhrifa 

frá erlendri tísku á seinni hluta 19. aldar þegar klæðnaður efristéttar fólks varð nánast eingöngu 

eftir erlendri fyrirmynd (Ásdís Jóelsdóttir, 2009). 

Mikil breyting varð síðan á klæðaburði kvenna á stríðsárunum þar sem þær sinntu hefðbundnum 

karlastörfum og smám saman fór klæðnaður beggja kynja að líkjast hvor öðum. Fram kom 

tvíkynja útlit á fatnaðinum sem varð látlausari og minnti á herklæðnað en það var einna helst 

vegna nýtni á efnum. Í kjölfar iðnvæðingarinnar eftir seinni heimsstyrjöld fór textíliðnaður af 

stað og óx enn frekar við inngöngu Íslands í EFTA. Fjölbreytileiki fatagerðar og fatahönnunar 
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jókst til muna við innflutningshöft sem lögð voru á í heimskreppunni um 1930. Í framhaldi af 

þessu varð til margskonar framleiðsla á vefnaði, fatnaði og fylgihlutum og starfsemin það 

fjölbreytt að ekki þurfti að sækja það nauðsynlegasta út fyrir landsteinana (Ásdís Jóelsdóttir, 

2009).  

 

2.4.3 Menntun og fagfélög 

Listaháskóli Íslands var stofnaður í september árið 1998 og hefur uppbygging hans verið hröð 

síðan rekstur hans hófst með stofnun myndlistardeildar 1999. Skólinn hóf síðan rekstur 

sjálfstæðrar hönnunardeildar árið 2001 og kenndi þá í fyrsta skipti á Íslandi fatahönnun til BA 

prófs. Listaháskólinn er sjálfseignarstofnun með skipulagsskrá undirritaða frá 

menntamálaráðherra og fulltrúum Bandalags íslenskra listamanna (Listaháskóli Íslands, 

Söguágrip, e.d.). Fatahönnunarnámið er byggt upp og samansett í samræmi við alþjóðlegar 

kröfur í fatahönnunarnámi en sækir innblástur sköpunarinnar í menningu íslensku þjóðarinnar 

(Listaháskóli Íslands, Hönnunardeild, e.d.). Listaháskólinn er eini skólinn sem útskrifar 

fatahönnuði með BA gráðu en fjöldi framhaldsskóla kennir greinar sem tengjast hönnun og 

textíl. Þar má nefna Tækniskólann, Fjölbrautaskólann í Breiðholti, Iðnskólann í Hafnarfirði, 

Verkmenntaskólann á Akureyri, Menntaskólann á Egilsstöðum auk fleiri skóla um allt land. 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, e.d.) 

Nokkur hagsmunafélög hafa verið stofnuð eftir að fataiðn jókst á landinu. Árið 1974 var 

Félag textílhönnuða stofnað, sem í dag heitir Textílfélagið, en upphaf stofnunar þess má rekja 

til stofnunar textíldeildar í Myndlista- og handíðaskóla Íslands (Textílfélagið, e.d.; Ásdís 

Jóelsdóttir, 2009). Félag fata- og textílhönnuða var svo stofnað árið 1986 og síðar Klæðskera- 

og kjólameistarafélagið (Ásdís Jóelsdóttir, 2009). Fatahönnunarfélag Íslands var svo stofnað 

sama ár og Listaháskólinn hóf kennslu í fathönnun á háskólastigi árið 2001 (Fatahönnunarfélg 

Íslands, e.d.; Listaháskóli Íslands, e.d.). Hönnunarmiðstöð Íslands var stofnuð árið 2008 fyrir 

tilstuðlan níu hönnunarfagfélaga og er miðstöðin í þeirra eigu. Þar á meðal er 

Fatahönnunarfélag Íslands sem er rekið á framlögum iðnaðarráðuneytis og mennta- og 

menningarmálaráðuneytis (Hönnunarmiðstöð Íslands, 2009). Störf allra þessara félaga standa 

vörð um störf hönnuða og textílframleiðenda og stuðla að framförum tískuiðnaðarins. 
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2.4.4 Markaður 

Íslensk fatahönnun færist óðum í átt að erlendum samkeppnisaðilum með auknu framboði 

menntunar og hærra menntunarstigi. Fatahönnuðir þurfa þar af leiðandi að vera á tánum og 

fylgjast vel með nýjungum, lesa markaðinn og vera sveigjanlegir en þó ekki á kostnað 

sérkenna sinna. Að mati Lindu Bjargar Árnadóttur (2011), deildarstjóra hönnunardeildar 

Listaháskóla Íslands, er helsta vandamálið að meðal sumra íslenskra fataframleiðenda er ekki 

næg þekking á því í hverju gæði felast og henni finnst að svokölluð hönnunarvara ætti að búa 

yfir meiri gæðum en fjöldaframleiddur fatnaður. Ákveðin brotalöm hefur verið á þessu meðal 

íslenskrar hönnunar, en ástæður þess eru oft að gróðasjónarmið eru í fyrirrúmi eða að 

þekkingin er ekki til staðar sem bitnar síðan á gæðum vörunnar. Þetta getur haft áhrif á ímynd 

íslenskrar hönnunar og dregið úr verðmæti hennar. 

Eins og fram hefur komið er íslensk fatahönnun ung að uppruna og ekki ýkja mörg ár síðan 

farið var að kenna fagið í innlendum skólum. Innlendur markaður ber því einkenni af 

einkasölusamkeppni þar sem um er að ræða marga smáa seljendur með framboð ólíkra vara 

og marga mismunandi kaupendur (Þórey Vilhjálmsdóttir, 2002). 

Íslensk stjórnvöld eru að vakna til vitundar um þá möguleika sem þjóðin hefur til að auka 

tekjur sínar með útflutningi á afurðum tískuiðnaðarins. Það sést helst á því öfluga 

kynningarstarfi á íslenskri fatahönnun sem Íslandsstofa og Hönnunarmiðstöð Íslands hafa 

staðið fyrir (Hönnunarmiðstöð Íslands, 2011). Útflutningur á íslenskum fatnaði felur einna 

helst í sér útflutning á hugviti og sköpun þar sem efnin koma erlendis frá og vörurnar eru oft 

og tíðum einnig framleiddar erlendis. Útflutningur hefur færst í aukana undanfarin ár og það 

sama á við um inngöngu íslenskra fyrirtækja inn á erlenda markaði með alþjóðavæðingu í 

nálægð við það land sem framleitt er í (66° Norður, e.d.). Alþjóðavæðing er yfirleitt ekki 

fyrsta skref nýstofnaðra fyrirtækja í tískuiðnaði, væntanlega þarf fyrst ákveðinn tíma til 

þróunar og aðlögunar á vörulínunni. Til dæmis hóf 66°N ekki útrás fyrr en árið 2000 eftir 

áratuga vöruþróun og framleiðslu á Íslandi en fyrirtækið var stofnað árið 1926. Það gerðist í 

kjölfar þess að ákveðið var að leggja niður alla fataframleiðslu á Íslandi vegna óviðunandi 

samkeppnisstöðu á íslenskum markaði. Framleiðslan var flutt til Lettlands og opnuðust þar 

með gáttir fyrir fyrirtækið inn á skandínavíska markaðinn (66° Norður, e.d.). 
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2.4.5 Framleiðsla 

Erfitt getur reynst að láta framleiða fatnað á Íslandi þar sem framleiðendur búa ekki yfir þeim 

tækjabúnaði sem þörf er á til að ná fram þeim gæðum sem óskað er eftir. Margar saumastofur 

anna varla eftirspurn og ná því ekki að afhenda vörur innan hæfilegs tímaramma. Oft á tíðum 

er eini kosturinn í stöðunni því að senda framleiðsluna úr landi sem getur verið seinlegt og 

kostnaðarsamt fyrir lítið upplag (Hagsmunaaðilar, 2011). 

Mörg erlend tískufyrirtæki láta framleiða vörur sínar utan síns heimalands þar sem 

framleiðslukostnaðurinn er lægri. Ekkert er því til fyrirstöðu að íslenskir hönnuðir geri slíkt 

hið sama ef framleitt er í talsverðu upplagi. Einnig hefur það áhrif hvort selja eigi vöruna á 

íslenskum markaði eða erlendum og gera þarf ráð fyrir flutningskostnaði og 

innflutningsgjöldum. Ef gæði framleiðslunnar eru höfð að leiðarljósi eru framleiðendur í 

Evrópu líklega betur til þess fallnir en þeir sem eru í Kína eða á Indlandi (Linda Björg 

Árnadóttir, munnleg heimild, 17. maí 2011) 

Aukin krafa er frá neytendum að hafa kost á því að kaupa vörur sem framleiddar eru á 

umhverfisvænan og siðlegan máta. Sú krafa setur þrýsting á tískufyrirtæki að breyta 

starfsháttum sínum og þurfa að sýna fram á að þeir starfi með samfélagslega ábyrgð að 

leiðarljósi og sinni umhverfisstjórnun (e. corporate environmental and social responsibility) 

(Saad, 2007). Vistvæn tíska (e. eco-fashion) leitast við að stuðla að lífrænni efnaframleiðslu, 

endurnotkun og endurvinnslu efna, vistvænni litun og framleiðslu, gæði handverks og góðri 

meðferð vinnuafls og dýra til að mæta kröfum neytenda (Keane & Fein, 2010). Bretar hafa 

verið leiðandi í framleiðslu á vistvænni tísku. Til að mynda hefur vörumerkið Katharine 

Hamnett framleitt vörur sem eru úr lífrænni bómull og lífrænt lituðu efni með drengilegum 

viðskiptaháttum (e. fair trade) og notar eingöngu demanta sem aflað er á heiðarlegan hátt án 

kúgunar eða þrælkunar (e. conflict-free dimonds) (Saad, 2007). Fjöldi annarra tískufyrirtækja 

eru að gera sambærileg hluti og fer þeim ört fjölgandi. 

Slow fashion er viðskiptamódel sem hefur verið að ryðja sér til rúms í tískuheiminum og er 

samnefnari fyrir vistvæna og sjálfbæra tísku. Í grein eftir Kate Flecher (2007), brautryðjanda í 

vistvænni tísku, segir hún í The Ecologist að Slow fashion snúist um það að hanna, framleiða, 

neyta og lifa betur. Slow fashion er ekki tímamiðuð heldur gæðamiðuð, sem hefur þó 

einhverjar tímaviðmiðanir. Hröð framleiðsla, tímamiðuð hönnun og þar sem framleiðsla á 

tilbúnum fatnaði getur farið alveg niður í 12 daga, allt frá hönnun að fullbúinni flík. Að mati 
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Fletcher snýst hröð hönnun í rauninni ekki um hraða heldur græðgi, að selja meira og græða 

meira. Slow fashion er ekki andstæða hraðrar tísku heldur er það annarskonar nálgun þar sem 

allir í virðiskeðjunni eru meðvitaðir um áhrif framleiðslunnar á samfélagið og vistkerfið. Með 

hugmyndafræðinni um Slow fashion er reynt að byggja upp nýja sýn á tískuiðnaðinn og 

sjálfbærni, þar sem ánægja og tíska tengjast vitund og ábyrgð. Slow fashion snýst um val, 

upplýsingar, menningarlega fjölbreytni og yfirbragð en þó einna helst um jafnvægi. Með því 

að hægja á ferlinu og skipta út magni fyrir gæði minnkar það þrýstinginn vegna tímamarka. 

Þannig geta hönnuðir og framleiðendur skipulagt framleiðsluna og betur spáð fyrir um þörf á 

vinnuafli og geta þar af leiðandi stofnað til langtíma viðskiptasambanda. Þetta kemur í veg 

fyrir að samið sé við hina og þessa framleiðendur sem ráða til sín tímabundna starfsmenn sem 

þurfa að vinna óhóflega yfirvinnu til að mæta kröfum um tímasetningar. Meiri gæði kosta 

meira en það sem á móti kemur er að Slow fashion er meira virði einmitt vegna gæðanna, 

siðferðislegra viðskipta og vistvænnar framleiðslu og notkun (Fletcher, 2007). 

Slow fashion viðskiptamódelið gengur út á ákveðna aðferðafræði allt frá hönnun til fullunnar 

vöru en er samt ekki ætlað að vera mótandi í hönnuninni. Fatahönnuður sem hannar Slow 

fashion fatalínu getur að sjálfsögðu skapað fatnaðinn eins og honum lystir en 

viðskiptamódelið sem unnið er eftir hefur þó eflaust einhver áhrif á hönnunina og veitir henni 

ákveðið yfirbragð. Sem dæmi þá eru fjöldaframleiddar eftirlíkingar yfirleitt ekki með miklum 

smáatriðum sem geta tafið framleiðsluferlið. Fatahönnuðir verða yfirleitt að gera ráð fyrir því 

viðskiptamódeli sem á við hverju sinni. Með Slow fashion verður hönnuður að vanda efnisval, 

vera með „tímalausa“ hönnun og láta hana vera fylgna sjálfri sér. Í henni er einblínt á gæði 

frekar en magn, hugað að vistvænni framleiðslu og gert ráð fyrir lengri líftíma fatnaðarins 

með gæðaefnum. 

 

2.4.6 Fjármögnun 

Skortur á þolinmóðu fjármagni virðist vera ein stærsta hindrunin í þróun og vexti íslenskra 

fyrirtækja í tískuiðnaðinum. Fjárfestar virðast ragir við að setja fjármagn í ung og óreynd 

tískufyrirtæki þar sem þeim fylgir meiri áhætta. Staðreyndin er aftur  á móti sú að ef ungir og 

efnilegir fatahönnuðir hafa ekki nægilegt fjármagn til að hefja rekstur og bera þann 
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þróunarkostnað sem þarf til að fullmóta vörumerki eru litlir möguleikar á að skapa sér stöðu á 

markaði og því síður að hefja útflutning. 

Íslenskir bankar gera miklar kröfur um ársveltu fyrirtækja ásamt því að þau þurfa að hafa 

verið í viðskiptum við bankann um langt skeið. Aðgengi að lánsfé úr öðrum sjóðum er einnig 

takmarkað en nokkrir opinberir sjóðir hafa fjárfest í fyrirtækjum í tískuiðnaði og veitt 

svokölluð áhættulán. Einnig hafa verið úthlutaðir styrkir úr opinberum sjóðum en yfirleitt er 

um smáar upphæðir að ræða sem einna helst er ætlað til að útfæra hugmyndir og gerð 

viðskiptaáætlunar fyrir fjárfesta. Ekki er neinn sértækur styrktarsjóður sem ætlaður er fyrir 

íslenskan tískuiðnað og engin markviss stefna opinberra sjóða er til varðandi greinina sjálfa 

fyrir utan listamannalaun sem komu fyrst til greiðslu árið 2010 (Alþingi, 2009). 

Slæmt aðgengi að fjármagni á Íslandi hrekur fyrirtæki úr landi og þau hefja rekstur sinn fyrir 

utan landsteinana þar sem greiðari aðgangur er að fjármagni og stærri markaðir. Þetta veldur 

því að ríkissjóður verður af þeim gjaldeyristekjum sem hann annars hefði aflað ef fyrirtækin 

væru skráð á Íslandi, burtséð frá því hvar framleiðslan og salan færi fram. Því er mikilvægt að 

hlúa að tískuiðnaðinum sem hefur alla möguleika til vaxtar innanlands sem utan. Íslensk 

vörumerki sem hafa höfuðstöðvar sínar erlendis geta samt sem áður óbeint eflt tískuiðnaðinn 

á Íslandi, stuðlað að landkynningu og þannig aukið skatttekjur með aukningu í 

menningartengdri ferðaþjónustu, svo lengi sem vörumerkið er kynnt sem íslenskt (Ágúst 

Einarsson, 2004). 
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3 Aðferðafræði 

Engin alhliða aðferðafræði er til fyrir mótun sjálfbærnivísa. Þess vegna er mikilvægt að gera 

ítarlega grein fyrir þeim aðferðum sem beitt er við mótunina (Eydís Mary Jónsdóttir, 2011). 

Aðferðafræði rannsóknarinnar byggir á BellagioSTAMP lögmálunum sem notuð eru til að 

halda utan um greiningar, rannsóknir og mælingar sem þarf að framkvæma við mótun, 

birtingu og endurmat sjálfbærnivísa. BellagioSTAMP aðferðafræðin skilgreinir ekki hvernig á 

að framkvæma þessa þætti og því mögulegt að beita ýmsum rannsóknaraðferðum og 

greiningu til að svara lögmálunum. 

BellagioSTAMP lögmálin eru ekki einungis til þess að móta sjálfbærnivísa heldur einnig til 

aðstoðar við túlkun og miðlun á niðurstöðum (Hardi & Zdan, 1997). 

- Fyrsta lögmálið er upphafspunkturinn sem skilgreinir framtíðarsýn sjálfbærrar þróunar 

og mikilvæg markmið sem varða framtíðarsýnina og ákvörðunartöku innan þess kerfis 

sem er til skoðunar. 

- Lögmál tvö til fimm varða innihald þess sem kerfis sem skal metið með fókus á 

hagkvæmni og forgangsröðun. 

- Lögmál sex til átta taka á lykilþáttum við mat og greiningu á niðurstöðum og lögmál 

níu og tíu stuðla að endurmati og aðgerðum (Sjá BellagioSTAMP lögmálin á bls. 14) 

Í þessu verkefni er leitast við að svara lögmálum eitt til þrjú og hluta af lögmáli fjögur. Fjórða 

lögmálið felur í sér skilgreiningu á sjálfbærnivísum sem hafa verið samþykktir af 

hagsmunaaðilum samkvæmt áreiðanlegum gögnum en þetta verkefni gerir ekki ráð fyrir 

samþykki hagsmunaaðila heldur setur einungis fram tillögur um mótun sjálfbærnivísa  til 

samþykktar hagsmunaaðila. Þar sem lögmál 5-8 fela í sér gagnsæi, aðgengi og þátttöku 

almennings, birtingu á niðurstöðum vísa og endurskoðun verða þeim lögmálum ekki svarað í 

þessu verkefni. Sökum slæms aðgengis gagna og mikillar vinnu við gagnaöflun rúmast 

mælingar á sjálfbærnivísum ekki innan ramma þessa verkefnis.  

Með BellagoSTAMP lögmálin að leiðarljósi skoðaði höfundur kerfi tískuiðnaðarins og tengsl 

þess við önnur kerfi, stefnur tengdra kerfa, framkvæmdi tilviksrannsókn á hagsmunaaðilum, 

valdi þemu samkvæmt niðurstöðum stefnumótunarfundar tísku- og textíliðnaðarins og leitaði 

að fyrirmynd frá nokkrum sjálfbærnivísarömmum sem til eru fyrir sambærileg kerfi. Einnig 
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var tekið mið af eiginleikum, umhverfi og stefnum tengdra kerfa í niðurstöðum og ályktunum. 

Mynd 5 sýnir hvaða rannsóknaraðferðum var beitt til að svara lögmálum BellagioSTAMP. 

Í grófum dráttum verða niðurstöður rannsóknar byggðar á eftirfarandi hátt samkvæmt 

BellagioSTAMP lögmálum eitt til fjögur: 

1. Leiðarljós: Höfundur mótaði framtíðarsýn og stefnu fyrir tískuiðnaðinn til þróunar í átt 

að sjálfbærni sem svo var lögð til grundvallar við mótun sjálfbærnivísa.  

2. Lykilþættir: Helstu áhrifaþættir tískuiðnaðarins voru greindir svo mögulegt væri að 

taka mið af því sem mestu máli skiptir varðandi lífvænleika kerfisins í mótun 

sjálfbærnivísa.  

3. Afmörkun: Skilgreindur var tímarammi og umfang sjálfbærnivísa. 

4. Vísasafn: Höfundur valdi meginþemu sjálfbærnivísa ásamt lykilvísum út frá 

framtíðarsýn, stefnu og lykilþáttum. 

 

Greint verður nánar frá tilviksrannsókn og vali viðmiðunar vísa í köflunum hér á eftir. 

 

3.1  Tilviksrannsókn 

Þátttakendur tilviksrannsóknar verða skilgreindir í eftirfarandi kafla, greint frá hönnun og 

framkvæmd rannsóknar, rannsókninni lýst, greining gagna útskýrð og fjallað verður um 

réttmæti og áreiðanleika, ásamt stöðu rannasakanda innan rannsóknarinnar. 

 

3.1.1 Þátttakendur tilviksrannsóknar 

Höfundi bauðst þátttaka í fundi um stefnumótun tísku- og fataiðnaðarins sem haldinn var á 

vegum Samtaka iðnaðarins (SI) og Fatahönnunarfélags Íslands (FÍ) sem fór fram í Borgarnesi 

dagana 23. og 24. maí 2011. Boðaðir voru fulltrúar hagsmunaaðila úr öllum áttum 

tískuiðnaðarins og ákvað höfundur því að nýta þann vettvang til rannsóknar á viðhorfum og 

áherslum hópsins sem varða lykilþætti tískuiðnaðarins. Fjöldi gesta á stefnumótunarfundinum 

var 37 sem var samsettur af fólki með ólíkan bakgrunn sem sinntu ýmsum verkefnum innan 



35 

 

tískuiðnaðarins. Þar voru mættir: sjálfstætt starfandi fatahönnuðir, launþegar, nýútskrifaðir 

hönnuðir, eigendur rótgróinna fatamerkja, stjórnendur fyrirtækja í útflutningi, kennarar í 

hönnun og textíl, meistaranemar, textílframleiðendur, sauma- og handverksfólk, 

framleiðslustjórar fatamerkja, kynningarstjórar, fulltrúar fagfélaga og sérverkefna og fulltrúar 

úr stuðningsumhverfi, ásamt öðrum fagaðilum. Ekki er hægt að greina frá nöfnum þeirra eða 

fyrirtækjum sökum trúnaðar við hópinn. 

Við mótun á sjálfbærnivísa er sérstaklega kveðið á um að hagsmunaaðilar þurfi að koma sér 

saman um niðurstöður um það sem þeir telja mikilvægast fyrir lífvænleika kerfis. Því var 

tilviksrannsókn á stefnumótunarfundinum ákjósanlegasta leiðin sem höfundi bauðst til auka 

ytra réttmæti rannsóknarinnar þar sem markmið stefnumótunarfundarins var að samræma 

mörg ólík sjónarmið og skapa samstöðu í breiðum hópi. Þó svo að fundinum hafi verið stýrt 

af SI og ekki með það að markmiði að móta sjálfbærnivísa gat höfundur lesið hópinn út frá 

eigin upplifun og spurt einstaka aðila nánar út í ákveðin atriði ásamt því að taka 

vettvangsnótur (e. field notes) til að fanga megináherslur hópsins. 

Með tilviksrannsókn taldi höfundur meiri líkur á því að hann næði að fanga þá þætti sem 

skipta mestu máli fyrir tískuiðnaðinn í heild heldur en að spyrja einstaka aðila fyrirfram 

ákveðinna spurninga sem gætu hugsanlega beinst að þáttum sem væru síður mikilvægir. 

Þannig gat rannsakandi fylgst með hagsmunaaðilum, hlustað á umræður og spurt nánar út í 

umræður jafnóðum. Höfundur taldi því þessa rannsóknaraðferð árangursríkari en 

sérfræðingaviðtöl (e. expert interview) við fáa útvalda sérfræðinga innan tískuiðnaðarins sem 

gæfu líklega ekki jafn greinargóða innsýn í tískuiðnaðinn í heild. Auk þess taldi höfundur að 

þessi aðferð samræmist betur BellagioSTAMP lögmálunum. 

 

3.1.2 Hönnun og framkvæmd rannsóknar 

Þar sem stefnumótunarfundurinn var ekki sérstaklega skipulagður af höfundi sjálfum til að 

móta sjálfbærnivísa, var hönnun og framkvæmd rannsóknarinnar ekki undir hans stjórn heldur 

framkvæmdi höfundur einskonar þátttökuathugun á fundinum ásamt því að nýta fundargögn 

sér til stuðnings. Stefnumótunarfundinum var stýrt af Davíð Lúðvíkssyni frá SI og var 

útgangspunktur fundarins framtíðarsýn á stöðu greinarinnar eftir fimm til tíu ár. Tilgangurinn 
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með vinnuferli fundarins var að skapa sameiginlega framtíðarsýn, skilgreina hvaða forsendur 

eru afgerandi til þess að gera hana að veruleika og leita eftir samstöðu um aðgerðir og 

forgangsröðun þeirra (Davíð Lúðvíksson, 2011). Markmið fundarins var því í samræmi við 

rannsókn höfundar sem var að komast að niðurstöðu um sameiginlega framtíðarsýn 

tískuiðnaðarins þó svo að ekki væri sérstaklega einblínt á sjálfbæra þróun. Höfundi tókst þó 

að beina sjónum að sjálfbærri þróun í stefnumótunarvinnunni þar sem hann var þátttakandi á 

fundinum og gat með þeim hætti fengið hugmynd um viðhorf hópsins til málefnisins.  

Dagskrá stefnumótunarfundarins fólst í því að lögð voru tvö meginsjónarmið til grundvallar 

að hugmyndavinnu fundarins, annars vegar framtíðarsýn/meginmarkmið – árangur, og hins 

vegar afgerandi árangursþættir/forsendur – hvað þarf til? Hugmyndirnar voru síðan flokkað af 

stjórnendum í samræmi við eðli hugmynda með aðstoð fundargesta. Í framhaldi af því voru 

fundargestir skipaðir í hópa samkvæmt flokkum og þeim falið að yfirfara hugmyndir og setja í 

samfelldan texta, lýsa framtíðarsýn og afgerandi forsendum. Því næst hafði hver og einn 

tækifæri til að útfæra hugmyndir að verkefnum sem hugsanlega gætu gert framtíðarsýn og 

afgerandi árangursþætti að raunveruleika. Öll verkefni  stefnumótunarfundarins voru flokkuð 

í málaflokka og þeim gefið vægi í minni hópum með tilliti til áhrifa þeirra á framtíðarsýn og 

afgerandi forsendur. Að því loknu gafst hverjum og einum kostur á að forgangsraða hverju 

verkefni eftir eigin mati með einkunnagjöf. Þannig gátu allir haft áhrif á hvaða verkefni væri 

mikilvægast að framkvæma til að ná framtíðarsýn. Samkvæmt niðurstöðum á mikilvægi 

verkefna voru 15 verkefni valin til framkvæmdar og óskað eftir þátttöku hagsmunaaðila við 

nánari útfærslu og framkvæmd þeirra. 

Á meðan fundinum stóð skráði höfundur vettvangsnótur ásamt því að skrá allt það sem 

varðaði rannsóknina og gæti nýst í niðurstöðum. Einnig voru skráð nokkur viðtöl sem 

höfundur átti við aðra gesti varðandi hugmyndir þeirra og viðhorf en þar gat höfundur spurt 

nánar út í þá þætti er varða sjálfbæra þróun. Allar vettvangsnótur voru greindar eftir kóðum 

(e. coding analysis), þeim verða gerð nánari skil í kafla 3.1.5. 
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3.1.3 Lýsing á rannsóknaraðferð, kostir og gallar 

Tilviksrannsóknir (e. case study) snúast um það að taka fyrir valið tilvik sem er lýsandi fyrir 

ákveðið vandamál sem verið er að skoða eða þema. Tilviksrannsókn er form rannsóknar þar 

sem ýmsum aðferðum er beitt við gagnaöflun og reynt þannig að afla margvíslegra gagna t.d. 

í gegnum athuganir, viðtöl, myndefni, fyrirliggjandi skýrslur, ritaðar heimildir og önnur gögn 

sem eiga við. Markmiðið er að fara á dýptina og lýsa tilvikinu á eins ítarlegan hátt og 

mögulegt er í samræmi við þau markmið sem rannsókninni er ætlað að svara. Tilviksrannsókn 

er í eðli sínu eigindleg rannsókn en einnig hefur verið notast við megindlegar aðferðir í 

gagnaöflun. Það sem einna helst hallar á tilviksrannsóknir er að þær hafa oft takmarkað 

alhæfingagildi þar sem hvert tilvik er oft á tíðum einstakt og ekki alltaf hægt að yfirfæra 

rannsóknir á einu tilviki yfir á önnur skyld tilvik. Þessu vandamáli er hægt að mæta með því 

að velja það tilvik sem talið er vera sem mest lýsandi og dæmigert fyrir önnur tilvik innan 

sama þýðis og þá er reynt að hafa skorður til afmörkunar við val á tilviki (Creswell, 2007). 

Í þessu verkefni er eingöngu eitt tilvik rannsakað, það er stefnumótun hagsmunaaðila, og því 

myndi þessi tilviksrannsókn flokkast sem einstilviksrannsókn (e. single instrumental case 

study) (Creswell, 2007). Þar sem valið tilvik nær ekki til allra markmiða þessa verkefnis nýtir 

höfundur einnig fræðilegan bakgrunn sem snýr að sjálfbærni, gildandi stefnum, vistvænni 

tísku og svo greiningu á sambærilegum sjálfbærnivísum til viðmiðunar. 

Höfundur nálgaðist tilvikið til rannsóknar með þátttökuathugun en þar sameinast rannsakandi 

þeim hóp sem er til athugunar og verður þátttakandi innan hópsins. Þannig færist rannsakandi 

frá stýrðu rannsóknarumhverfi, eins og í hefðbundnum rannsóknum, og tekur viðtöl á 

vettvangi án stjórnunar og stundum algjörlega ófyrirséð. Ólíkt því sem gerist í könnunum og 

viðtölum geta spurningar og aðgerðir rannsakanda verið breytilegar á milli fólks og aðstæðna. 

Í stað þess að nálgast hvern og einn með sama spurningalistann tekur rannsakandinn þátt í 

samræðum og aðgerðum. Þetta getur skapað nýja innsýn í viðfangsefnið og gefið upplýsingar 

um atriði sem rannsakanda hefði ekki dottið í hug að spyrja um (Hoyle, Harris & Judd, 2002). 

Hugsanlega voru einhverjir í hópnum sem ekki náðu að koma sínum hugmyndum á framfæri 

eða að þær þurftu að víkja fyrir öðrum hugmyndum sem hópnum þótti hafa meira vægi. 

Einnig er mögulegt að hugmyndir sumra hafi ekki fengið hljómgrunn vegna þekkingarleysis 

stjórnenda fundarins og annarra fundargesta á mikilvægi þeirra hugmynda. Því er möguleiki á 
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því að grundvallaratriði tískuiðnaðarins hafi ekki skilað sér inn í stefnumótunina og valdið því 

að hugsanlega næst ekki væntur árangur í mótun sjálfbærnivísa. 

 

3.1.4  Aðgengi að gögnum 

Viðtöl og vettvangsnótur stefnumótunarfundar eru aðalgögn rannsóknarinnar og þeim til 

stuðnings eru niðurstöður og verkefni sjálfs stefnumótunarfundarins. Höfundur fékk, ásamt 

öðrum þátttakendum stefnumótunarfundarins, afhenda dagskrá fundarins, útskýringar á 

aðferðafræði stefnumótunarvinnunnar og vinnublöð á fundinum og í lokin voru birtar 

niðurstöður fundarins. Nokkur vinnublöð voru einnig send fyrir fundinn til undirbúnings og 

fólk beðið um að íhuga framtíð greinarinnar. Að fundi loknum voru niðurstöður verkefna 

afhentar hópnum en eftir var að taka saman helstu verkefni sem hópnum fannst mikilvægust 

við að ná þeim markmiðum sem sett voru. Lokaniðurstöður voru síðan sendar á hópinn 

nokkrum vikum síðar ásamt útlistun verkefna sem fengu hæstu samanlagða einkunn 

þátttakenda og óskað var eftir frekari þátttöku fundargesta við útfærslu og framkvæmd þeirra 

frá hópnum. 

 

3.1.5  Greining gagna 

Við greiningu gagna var stuðst við vettvangsnótur höfundar, fundargögn og verkefni frá 

stefnumótunarfundi. Vettvangsnótur voru kóðaðar eftir skilgreindum lykiláhrifaþáttum á 

niðurstöður rannsóknarinnar. 

A. Menntastefna 

B. Gæði (hönnun og framleiðsla) 

C. Samstarf (klasar o.þ.h.) 

D. Fjármögnun 

E. Kynning og markaðsstarf 

F. Fagfélög 

G. Stjórnvöld 
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Framtíðarverkefni/aðgerðir og framtíðarsýn stefnumótunarhópsins voru einnig greind til að 

varpa ljósi á þá lykilþætti sem hafa áhrif á lífvænleika kerfisins. 

 

3.1.6  Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknar 

Þrátt fyrir að stefnumótunarfundurinn hafi verið fjölmennur og margir hagsmunaðilar 

tískuiðnaðarins mættir til leiks er erfitt að segja til um raunverulegt réttmæti því nokkur óvissa 

ríkir um stærð þýðisins. Það gæti hugsanlega dregið úr ytra réttmæti rannsóknarinnar og ekki 

er hægt að fullyrða að niðurstöður séu lýsandi fyrir viðhorf og áherslur þýðisins. Aftur á móti 

eru niðurstöðurnar ákveðnar vísbendingar um lykilþætti tískuiðnaðarins sem nýtast vel 

samhliða greiningu kerfa til mótunar á vísaramma. 

SI eru virt samtök á Íslandi og því verðugt tækifæri fyrir hagsmunaaðila tískuiðnaðarins að 

mæta á stefnumótunarfundinn til að koma skoðunum sínum á framfæri. Allir gestir fundarins 

fengu tækifæri til að segja frá hugmyndum sínum og var mjög mikið í mun að koma öllum 

hugmyndum sínum á framfæri. Gagnrýni á hugmyndir voru algjörlega bannaðar sem var virt 

en þó voru nokkrir aðilar sem gagnrýndu hugmyndir ef þeir voru ósammála ræðumanni. 

Einnig gaf utandagskrárumræða og spjall höfundar við aðra gesti nánari vísbendingar um 

hvað lá að baki hugmynda. Því er innra réttmæti rannsóknarinnar nokkuð mikið, þó gera megi 

ráð fyrir að ekki hafi allar raddir heyrst. 

Miðað við niðurstöður stefnumótunarfundar SI sem haldinn var árið 2001 er áreiðanleiki 

rannsóknarinnar verulegur þar sem framtíðarsýn og afgerandi forsendur í grunninn þær sömu 

og í stefnumótuninni í maí 2011. 

 

3.1.7  Staða rannsakanda innan rannsóknar  

Höfundur er menntaður fatahönnuður sem reynt hefur að starfa á Íslandi við fagið og telur 

aðstæður ekki góðar í samanburði við Danmörku, sem er námsland höfundar. Íslensk 

fatahönnun hefur sótt í sig veðrið undanfarin ár eins og greina má á sögu fatagerðar á Íslandi 

(Ásdís Jóelsdóttir, 2009). Þó telur höfundur greinina í heild eiga erfitt uppdráttar og stjórnvöld 
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ekki styðja við hana sem skyldi á klakstigi. Skoðun höfundar gæti því haft áhrif á nálgun 

viðfangsefnis og mat gagna sem mögulega valda skekkju á niðurstöðum. En einmitt vegna 

þess að höfundur hefur innsýn inn í greinina gæti það styrkt rannsóknina og gert hana 

markvissari. Höfundur er einnig menntaður viðskiptafræðingur og með átta ára starfsreynslu á 

því sviði. Því getur hann horft með gagnrýnum hætti á væntingar tískuiðnaðarins og fjárfesta 

til hvors annars þar sem hann þekkir til aðstæðna beggja hópa. Þess ber að geta að reynt 

verður að gæta hlutleysis í ályktunum út frá niðurstöðum þó þær geti aldrei verið hlutlausar að 

fullu. 

 

3.1.8 Val á þemum 

Höfundur notaðist við þemanálgun við mótun sjálfbærnivísa fyrir tískuiðnaðinn ásamt því að 

hafa sjálfbærnivísa Sameinuðu þjóðanna sér til fyrirmyndar. Þemu sjálfbærnivísa voru mótuð 

af framtíðarsýn og stefnu tískuiðnaðarins. Þróuð hefur verið aðferðafræði sem aðstoðar við að 

velja þemu og vísa ásamt því að endurmeta hvort vísar þjóni tilskildum árangri. Brynhildur 

Davíðsdóttir aðlagaði þessa aðferðafræði til mælingar á þróun orku í átt að sjálfbærni út frá 

eldri aðferðafræði Jollands og Pattersson (2003) (Brynhildur Davíðsdóttir, 2006). Í framhaldi 

af því aðlagaði Eydís Mary Jónsdóttir þessa aðferðafræði fyrir mótun sjálfbærnivísa fyrir 

þróun jarðvegs í átt að sjálfbærni og það er sú útfærsla sem höfundur notar í þessu verkefni.  

Fyrsta skref þemanálgunarinnar samræmist fyrsta lögmáli BellagioSTAMP aðferðafræðinni, 

það er að framtíðarsýn og stefna skal höfð að leiðarljósi við val á hverju þema. Annað, þriðja 

og fjórða skrefið samræmast fjórða lögmáli BellagioSTAMP en það eru einmitt þau skref sem 

notuð eru til aðstoðar við val á þemum og vísum sem móta sjálfbærnivísa tískuiðnaðarins. 

Skref fimm er svo til skilgreiningar á hvaða gagnaöflun þarf að eiga sér stað til mælingar á 

vísum en skref sex til tíu verða ekki notuð í þessu verkefni þar sem markmið verkefnisins er 

að móta sjálfbærnivísa en ekki að reikna og birta niðurstöður vísa. Sjá mynd 3. 
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Mynd 3 – Aðferðafræði við val á þemum og vísum (Brynhildur Davíðsdóttir, 2006) 

 

3.2 Sjálfbærnivísar til viðmiðunar 

Höfundur gerði ítarlega leit að sjálfbærnivísum fyrir tískuiðnað á vefnum, í ritrýndum 

fræðigreinum og bókum sem mögulegt væri að yfirfæra að hluta eða öllu leyti yfir á íslenska 

tískuiðnaðinn, en leitin skilaði ekki tilskildum árangri. Að því loknu voru leitarskilyrðin 
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útvíkkuð og leitaði höfundur því að sjálfbærnivísum og annars konar vísasöfnum fyrir 

almennan iðnað, skapandi greinar, nýsköpun og þróun, menningu, stjórnsýslu og sjálfbærni. 

Nokkur vísasöfn urðu fyrir valinu sem höfundur notaði til viðmiðunar í mótun sjálfbærnivísa 

fyrir tískuiðnaðinn á Íslandi en þeir voru valdir í samræmi við eiginleika tískuiðnaðarins. Flest 

þau vísasöfn sem höfundur fann og taldi að gætu nýst við mótun sjálfbærnivísa fyrir 

tískuiðnaðinn voru sérstaklega sniðin fyrir annars konar kerfi og því ekki mögulegt að 

yfirfæra þá í óbreyttri mynd yfir á tískuiðnaðinn. Einnig var tekið mið af íslenskum 

sjálfbærnivísum umhverfisráðuneytisins en ekki var tekið mið af sjálfbærnivísum Alcoa og 

Landsvirkjunar þar sem margir vísar þess ramma eiga ekki við um tískuiðnaðinn miðað við 

núverandi stöðu. Höfundur hafði hinsvegar samband við Guðlaugu Gísladóttur verkefnisstjóra 

sjálfbærniverkefnis Alcoa og Landsvirkjunar á Austurlandi með þeim tilgangi að kanna 

ávinning sem hlotist hefur af því að móta sjálfbærnivísa fyrir Alcoa og Landsvirkjun. Sökum 

tímaskorts tókst höfundi ekki að taka opið viðtal við Guðlaugu en fékk að senda á hana 

nokkrar spurningar sem höfundur taldi að gæti svarað spurningum varðandi tilgang og 

árangur verkefnisins. 
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4 Niðurstöður 

Í niðurstöðum verður fyrstu fjórum lögmálum BellagioSTAMP svarað og tillögur að 

sjálfbærnivísum birtar. BellagioSTAMP lögmálunum er svarað samkvæmt niðurstöðum 

tilviksrannsóknar, völdum sjálfbærnivísum og fræðilegum bakgrunni. 

 

4.1 Framtíðarsýn og stefna - 1. lögmál BellagioSTAMP 

Til þess að mögulegt sé að móta sjálfbærnivísa verður framtíðarsýn og stefna að vera skýr. 

Framtíðarsýn er „óskastaða“ og stefnan er „það sem þarf að gerast“ til að framtíðarsýn verði 

að veruleika. Höfundur mótaði tillögur að framtíðarsýn og stefnu út frá niðurstöðum 

tilviksrannsóknar samkvæmt hugmyndum hagsmunaaðila um framtíðarsýn og 

vettvangsnótum til að ná utan um alla lykilþætti. Hugmyndir hagsmunaaðila taka ekki á 

þáttum sem varða sjálfbæra þróun þar sem stefnumótunarfundurinn var ekki boðaður undir 

þeim formerkjum. Höfundur bætir því umhverfisþáttum við samkvæmt fræðilegum 

bakgrunni, stefnum og völdum sjálfbærnivísum annarra sambærilegra kerfa. 

 

4.1.1 Hugmyndir hagsmunaaðila 

Hugmyndir um framtíðarsýn voru settar fram í nútíð, eins og markmiðum hafi verið náð til að 

gera þær áhrifaríkari. Hugmyndirnar greina frá þeim þáttum sem hagsmunaaðilar töldu 

mikilvægastar til að ná betri árangri. 

 

4.1.1.1 Skýr og markviss menntastefna 

Hlutverk menntastofnana eru skýr og heiti menntunar eða námsbrauta er lýsandi fyrir það 

starfsheiti sem nemendur hljóta að menntun lokinni. Menntastofnanir fylgjast vel með 

tækninýjungum og þær innleiddar í kennslu um leið og tækifæri gefst . 
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Í boði eru grunnnámskeið í fyrirtækjarekstri og markaðssetningu fyrir fatahönnuði sem tekur á 

öllu því ferli sem á sér stað við stofnun, rekstur og kynningu fyrirtækja. Þekking fatahönnuða 

á viðskiptaháttum gerir framsetningu viðskiptahugmynda skýrari gagnvart fjárfestum sem 

eykur líkur á fjármögnun. 

Nemendum á félagsvísindasviði, t.d. viðskipta- og markaðsfræðinemum, er boðið að vinna 

lokaverkefni í samvinnu við fatahönnuði á háskólastigi til að efla samstarf við stoðgreinar 

fataiðnaðarins. Einnig eru góð tengsl á milli nemenda í tæknigreinum fataiðnaðar, textíl- og 

fatahönnuða í gegnum menntasetur nýsköpunar og þróunar. 

 

4.1.1.2 Gæðahönnun og framleiðsla = Gæðavörur 

Íslensk fatahönnun og framleiðsla er virt um allan heim fyrir gæði og sérstöðu. Fjárfestingar 

innlendra framleiðslufyrirtækja á tækjabúnaði hefur stóraukið gæði og umfang framleiðslu. 

Menntun og reynsla hafa einnig skapað aukin gæði sem nemendur hafa sótt frá öðrum þjóðum 

í starfsnámi ásamt því að erlendir kennarar með mikla reynslu úr faginu hafa komið til 

landsins og kennt í íslenskum skólum. 

Öflug vöruþróun og samstarf fyrirtækja er ein af forsendum góðs gengis í tískuiðnaðinum. 

Framleiðsla á samkeppnishæfu íslensku hráefni sem framleitt er á vistvænan hátt með 

alþjóðlegri umhverfisvænni vottun skapar sérstöðu og veitir samkeppnisforskot í íslenskri 

hönnun og framleiðslu. 

Árlega eru veitt verðlaun til fatahönnuða en það eru fyrst og fremst hvatningarverðlaun til 

fatahönnuða á öllum stigum vöruþróunar og til eflingar á faginu. 

 

4.1.1.3 Stærðarhagkvæmni - klasar og tengslanet 

Myndun klasa hefur aukið fjárhagslegan styrk fyrirtækja vegna samlegðaráhrifa sem hefur 

valdið stækkun fyrirtækja með fleiri stöðugildum fatahönnuða, hönnunarnema og annarra 

sérfræðinga innan sömu skipulagsheildar eða klasa. Stærðarhagkvæmni vegna klasamyndunar 

hefur sparað stjórnunarkostnað með samnýtingu framleiðenda, dreifingaraðila, efnisbirgja, 

markaðssetningar og sameiginlegra kynningaraðila, ásamt öðrum stoðgreinum. 
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Dreifingarmiðstöð, vöruhús og umboðsaðili klasa á erlendum mörkuðum greiðir verulega 

fyrir inngöngu á nýja markaði sem leiðir til stækkunar markaðssvæðis og margfaldar 

vaxtamöguleika. 

Hönnunarmiðstöð Íslands starfrækir öflugt fataiðnaðarsvið sem sinnir upplýsingamiðlun og 

tengir saman hönnuði og stoðgreinar til klasamyndunar, ásamt því að standa fyrir 

námskeiðum og fræðslufyrirlestrum fyrir hagsmunaaðila. 

Sérstök vefsíða í umsjón Fatahönnunarfélags Íslands er starfrækt fyrir félagsmenn, með 

upplýsingar um framleiðslufyrirtæki, efnisbirgja og framleiðendur, fylgihluti, umboðsmenn 

og aðrar stoðgreinar um allan heim. Félagið býr einnig að safni efnissýnishorna með 

efnisprufum sem félagsmenn hafa valið og hafa aðgang að.  

Öflugt samstarf Norðurlandanna skilar sér í sterku stuðningsneti og auknu samkeppnisforskoti 

á norrænni hönnun. 

 

4.1.1.4 Þolinmótt fjármagn og efnahagslegur stöðugleiki 

Gott aðgengi að hagtölugrunni auðveldar eftirfylgni með stöðu og þróun greinarinnar. 

Stjórnvöld og fjárfestar eiga auðvelt með að fylgjast með hagrænum áhrifum og greina 

fjárfestingartækifæri. Í kjölfar öflugs kynningarstarfs og bættrar yfirsýnar yfir hagtölur hefur 

þekking fjárfesta á greininni aukist sem skilar sér í þolinmóðu fjármagni til 

uppbyggingarstarfs. 

Einfalt stuðningsumhverfi skilar sér í betri nýtingu fjármuna sem hefur eflt tískuiðnaðinn til 

muna. Stjórnendur stuðningsumhverfis hafa með einföldun skipulags náð betri yfirsýn yfir 

starfsemi greinarinnar sem skapar markvissan stuðning hvort sem um ræðir fjárhagslegan eða 

faglegan. Fathönnuðir og tískufyrirtæki sem óska eftir stuðningi, sækja hann í einn 

verkefnasjóð þar sem verkefnin eru skoðuð í heild fyrir mismunandi þróunarstig. Verkefni eru 

metin af skipuðu fagráði sem samanstendur af hönnuðum og sérfræðingum stoðgreina þar 

sem hönnunin sjálf er metin sem virðisaukandi þáttur. 
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Stöðugleiki efnahagslífsins, aukinn áhugi og fjármagn fjárfesta, sem og bætt skattaumhverfi í 

útflutningi og alþjóðasamningar hafa aukið atvinnutækifæri tískuiðnaðarins og byggt upp 

stöndug fyrirtæki. 

 

4.1.1.5 Kynningar- og markaðsstarf 

Starfrækt er almannatengslaskrifstofa sem vinnur sérstaklega að markaðs- og kynningarstarfi 

tískuiðnaðarins gegn vægu gjaldi en hún er fjármögnuð að mestu leyti af opinberum 

framlögum. Skrifstofan stuðlar meðal annars að því að miðla og fræða fjölmiðla um starfsemi 

greinarinnar sem skilar sér í sanngjarnri umfjöllun sem byggir á faglegri þekkingu. Þegar um 

viðburði sem haldnir eru á Íslandi er að ræða er áhrifamiklum erlendum aðilum boðið að 

sækja viðburðina með tilheyrandi styrkjum. 

Ferðir á erlendar sölusýningar eru einnig styrktar af sömu skrifstofu og hún aðstoðar 

viðkomandi við að finna vettvang sem samræmist vörunni. Árlega er úthlutað fjármagni sem 

sérstaklega er ætlað til markaðssetningar og kynningarstarfs erlendis en skrifstofan mun 

einnig standa fyrir viðburðum í helstu tískuborgum heims. 

Í kjölfar öflugs kynningarstarfs og faglegrar umfjöllunar í fjölmiðlum hefur neytendavitund á 

gæðahönnun og gæðaframleiðslu aukist sem veldur því að keyptar eru færri vörur en af betri 

gæðum. 

 

4.1.2 Tillögur að framtíðarsýn og stefnu tískuiðnaðarins 

Höfundur tók saman megin áherslur úr hugmyndavinnu og mótaði úr þeim hnitmiðaða og 

skýra framtíðarsýn og stefnu sem endurspeglar áherslur hagsmunaaðila í niðurstöðum 

tilviksrannsóknar. Eftirfarandi framtíðarsýn var mótuð samkvæmt skilningi höfundar á 

áherslum hagsmunaaðila í hugmyndavinnu og fræðilegum bakgrunni. 
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Framtíðarsýn 

Tískuiðnaðurinn á Íslandi er efnahagslega stöðugur skapandi iðnaður sem státar af 

frumlegum gæðavörum á heimsmælikvarða sem framleiddar eru á vistvænan og 

samfélagslega ábyrgan máta. 

 

Höfundur dró saman helstu áherslur hagsmunaaðila og mótaði skýr og markviss stefnumið út 

frá hugmyndum hagsmunaaðila. Meðal hagsmunaaðila er ríkur vilji til samstarfs 

menntastofnana með skýrum áherslum innan menntabrauta. Hagsmunaaðilar vilja virkja aukið 

samstarf sín á milli með því markmiði að auka skilvirkni, þróun og gæði. Þeim 

samstarfsvettvangi þarf að vera miðlað í gegnum sameiginlega ráðgjöf fagaðila og taldi því 

höfundur að heppilegt væri að Hönnunarmiðstöð Íslands sæi um tengslin. Hagtölugrunnur er 

eitt af grundvallaratriðum sem þarf að vera til staðar í viðræðum við fjárfesta og opinbera 

aðila að mati hagsmunaaðila. Hagtölugrunnur gefur möguleika á að birta stöðu og grípa til 

aðgerða í samræmi við niðurstöður. Mikill áhugi var meðal hagsmunaaðila að koma 

kynningarmálum tískuiðnaðarins í góðan farveg og auka vitund almennings á íslenskri 

gæðahönnun. Lögð var áhersla á það að kynningarmálin væru á ábyrgð opinberra aðila eða í 

það minnsta fjármagnað af þeim. Vilji til að stunda vistvæna framleiðslu kom fram hjá 

nokkrum hagsmunaaðilum þar sem umhverfi og gæði eru höfð að leiðarljósi. Af þeirri ástæðu 

og vegna þess að stefna þessi er undirstaða í mótun sjálfbærnivísa fyrir tískuiðnaðinn mótaði 

höfundur stefnumið í samræmi við alla þessa þætti. Í hugmyndum hagsmunaaðila koma 

margsinnis fram væntingar þeirra til stjórnsýslunnar um aukinn faglegan og fjárhagslegan 

stuðning. Útfrá þessum áherslum mótaði höfundur eftirfarandi stefnu. 

 

Stefna 

1. Samvinna menntastofnanna í þverfaglegu hönnunar-, tækni- og rekstaranámi með gæði 

og þróun í fararbroddi. Löggilding starfsheita í fatagerð skerpir menntun námsbrauta. 

2. Fagfólk, fyrirtæki, framleiðendur og umboðsaðilar tengjast í gegnum Hönnunarmiðstöð 

Íslands sem eru regnhlífasamtök félagasamtaka greinarinnar. Með samvinnu og samstöðu 

styrkist greinin og eflist. 
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3. Skilvirk gagnaöflun og góður hagtölugrunnur er nauðsynlegur fyrir niðurstöður 

sjálfbærnivísa og birtir mynd af lífvænleika og hagrænum áhrifum tískuiðnaðarins. 

4. Almannatengslaskrifstofa íslenska tískuiðnaðarins í heild starfar undir stjórn 

Hönnunarmiðstöðvar Íslands og er í samstarfi við Inspired by Iceland verkefnið og 

Nordic Fashion Association. 

5. Vistvæn hönnun og framleiðsla er höfð að leiðarljósi hvort sem framleitt er innan eða 

utan landsteinanna. 

6. Aðstæður og efnahagslegt umhverfi stuðlar að þróun og vexti tískuiðnaðarins þar sem 

lög, reglugerðir, stefnur og áherslur stjórnvalda styðja við greinina. 

 

4.2 Lykiláhrifavaldar lífvænleika – 2. lögmál BellagioSTAMP 

Varpað verður ljósi á lykiláhrifavalda tískuiðnaðarins á Íslandi út frá niðurstöðum þessarar 

tilviksrannsóknar. Ályktanir voru dregnar út frá vettvangsnótum höfundar frá 

stefnumótunarfundi en einnig út frá niðurstöðum hópavinnu sem unnin vara á fundinum. 

Lykiláhrifavaldar voru flokkaðir eftir viðfangsefni og þeir dregnir saman samkvæmt flokkun í 

eftirfarandi undirköflum. Einnig verður greint frá stjórnsýslu- og sjálfbærnistefnum og öðrum 

áhrifavöldum sem varða tískuiðnaðinn í greiningu lykilþátta. 

 

4.2.1  Menntun 

Skipulag fatahönnunarnáms skiptir verulegu máli hvað varðar færni í sköpun, hönnun og 

tæknilegri útfærslu á fatnaði en ekki síður hvað  viðskipti varðar miðað við núverandi 

aðstæður á íslenskum markaði. Á stefnumótunarfundinum kom fram að ákveðin brotalöm er í 

menntun fatahönnuða og fjárfesta að mati sérfræðinga tískuiðnaðarins. Margir fatahönnuðir 

vilja fá aukna kennslu í viðskiptafræðum og að viðskiptafræðingar fái kennslu í 

viðskiptaumhverfi tískuiðnaðarins. Á móti kemur að sumir fatahönnuðir vilja fá að einbeita 

sér að því að hanna og fá aðra til að sjá um reksturinn. Flestir töldu að nýútskrifaðir 

fatahönnuðir hafi yfirleitt ekki efni á því að ráða til sín viðskiptafræðing til að koma fatalínu í 

sölu og þurfa því að reiða sig á eigin þekkingu í þeim efnum. Í íslensku viðskiptaumhverfi 
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þyrftu því fatahönnuðir að hafa grunnþekkingu á rekstri og fjármögnun til að miðla fyrirtæki 

sínu til fjárfesta og koma því á framfæri að mati hagsmunaaðila. Í því felst meðal annars 

þekking til að taka saman lykiltölur, skilgreina hvert stefnir og hvaða ávinnings er vænst í 

framtíðinni miðað við gefnar forsendur. Fjárfestar þyrftu einnig að hafa þekkingu á 

tískuiðnaðinum og viðskiptamódelum sem þar eru ríkjandi. 

Eitt af verkefnum sem valið var sem mikilvægt áhersluatriði í stefnu stefnumótunarfundi 

tískuiðnaðarins var að „efla þekkingu fatahönnuða á rekstri, markaðssetningu og framleiðslu“ 

en það verkefni lenti mjög ofarlega í forgangsröðun hagsmunaaðila. Því mætti telja að fleiri 

en færri hafi áhuga á því að efla færni í viðskiptum og kalli þar með eftir áherslubreytingum í 

fatahönnunarnámi. Verkefnið „uppbygging og endurskoðun á menntamálum“ var einnig 

ofarlega á lista í forgangsröðuninni og „þekking fjárfesta á greininni og greinarinnar á 

fjárfestum“ var talið mikilvægasta verkefnið. Öll þessi verkefni styðja við þá niðurstöðu að 

tengja þurfi þessa tvo ólíku hópa í gegnum menntunina. 

Fatahönnuðum á stefnumótunarfundinum fannst ekki nógu skýrt hvaða skólar kenna hvað í 

faginu og þótti skortur á kennslu innan ákveðinna sviða. Fram kom að þeir sem ekki hafa sótt 

nám í klæðskera eða kjólameistara búa oft ekki yfir þeirri tækniþekkingu sem þarf til að 

framleiða fatnaðinn og þurfa því að leita til tæknimenntaðs fagfólks og framleiðenda. Þetta 

hefur stundum reynst vandasamt þar sem sumt tæknimenntað fólk í faginu lítur einnig á sig 

sem fatahönnuði og er ekki tilbúið að starfa við saum, sníðagerð eða framleiðslu fyrir 

fatahönnuði og fyrirtæki í tískuiðnaði. Ákveðinn grundvallarmunur er á menntun í fatahönnun 

hjá Listaháskóla Íslands og í þeim framhaldsskólum sem bjóða upp á nám klæðskera eða 

kjólameistara en þó virðist sem báðir hópar noti starfsheitið „fatahönnuður“ að námi loknu. 

Samkvæmt niðurstöðum stefnumótunarfundarins telja margir fatahönnuðir mikilvægt að hafa 

greiðan aðgang að framleiðendum með tæknimenntað fólk á sínum snærum sem útfærir og 

framleiðir fatalínur þeirra. Þeir töldu sig engu að síður þurfa að búa yfir grunnþekkingu í 

útfærslu á fatnaði til að geta undirbúið hann fyrir framleiðslu en finnst þeir ekki endilega 

bestir í því að framleiða sjálfir í þeim gæðum sem til þarf. Eitt af verkefnum 

stefnumótunarfundarins var „Endurskoðun náms í Tækniskólanum og Listaháskólanum“, en 

var þó ekki ofarlega í forgangsröðun. Í því verkefni var áhersla lögð á að skoða þessa þætti 

með það að leiðarljósi að skýra línur námsins með möguleikum á samstarfsverkefnum til að 

koma á tengslum milli hönnuða og tæknimenntaðra.  
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Einnig kom fram að fatahönnuðirnir vilja halda sínum sérkennum í hönnuninni og skapa sína 

eigin ímynd, en að vissu leyti er hægt að greina ákveðið yfirbragð yfir íslenskri hönnun ef vel 

er að gáð. Þá voru sumir á því máli að ímyndasköpun fatahönnunarinnar eigi eftir að þróast 

frekar í framtíðinni sem gæti gefið henni aukið vægi. 

 

4.2.2 Framleiðsla 

Fram kom á stefnumótunarfundinum að möguleikar í innlendri framleiðslu virðast af skornum 

skammti og að oft sé ekki hægt að fullvinna fatnað með þeim tækjum sem til eru um þessar 

mundir. Þetta er talið hafa veruleg áhrif á gæði fatnaðarins sem dragi úr samkeppnishæfni 

hans. Að öðrum kosti þarf að leita út fyrir landsteinana sem hefur í för með sér ýmsan auka 

kostnað sem hugsanlega minnkar framlegð vörunnar ef framleiðslukostnaðurinn er ekki þeim 

mun lægri en innanlands. Hvort sem framleiðsla fer fram innan eða utan landsteinanna verða 

flestir vefnaðarframleiðendur áfram erlendis. Á fundinum komu upp mjög áhugaverðar 

hugmyndir fatahönnuða um sameiginlegt „efnabókasafn“ og miðlægan gagnagrunn með 

upplýsingum um birgja sem gætu komið að miklu gagni. Það sem hagsmunaaðilar töldu vera 

eina af stærstu hindrunum í innlendri framleiðslu var takmarkaður tækjakostur framleiðenda. 

Eitt verkefni fundarins sneri að því að framkvæma vélakaup í samstarfi við tækjasjóð 

Rannsóknamiðstöðvar Íslands (Rannís). Ein af ástæðum þess að tækjasjóður Rannís var 

tilgreindur í tengslum við þetta verkefni var vegna þess að hagsmunaaðilar töldu ekki líkur á 

því að sjálfstæður innlendur framleiðandi hefði burði til að fjárfesta í þessum tækjum miðað 

við það framleiðslumagn sem nú er framleitt á landinu. Magnið þyrfti að margfaldast svo að 

sú fjárfesting myndi borga sig. 

Íslensk ullarframleiðsla á sér djúpar rætur í íslenskum iðnaði og er mikið notuð í innlendan 

fatnað. Sumir fatahönnuðir á stefnumótunarfundinum töldu ullina of harðgerða til að vinna 

almennan fatnað úr henni og að þörf sé á því að þróa hana. Aðrir fatahönnuðir sögðu það vera 

mál hönnuða að finna leiðir til að nýta hana eins og hún er þar sem það hefur verið margsinnis 

reynt að gera hana mýkri. Ullarframleiðendur á stefnumótunarfundinum voru þeirrar skoðunar 

að gæði íslensku ullarinnar séu ekki síðri en margar aðrar tegundir af ull, en bentu á að það 

sem einna helst vanti upp á sé að fá gæðavottun á framleiðsluna. Ekki var þó hægt að sjá 

mikinn áhuga hópsins í heild á því að hvetja til endurvakningu gæðamerkis fyrir íslenska ull 
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þar sem það verkefni var í síðasta sæti í forgangsröðun valinna verkefna á 

stefnumótunarfundinum. „Vistvæn vottun á ull“ var einnig mjög aftarlega. Af þessu er hægt 

að draga þá ályktun að áherslur fatahönnuða séu ekki á ullarframleiðslu og óvíst að þetta 

viðfangsefni hefði borðið á góma ef ekki hefði verið fyrir þá ullarframleiðendur sem mættu á 

stefnumótunarfundinn. 

 

4.2.3 Efnahagsumhverfi og stjórnun 

Af þeim 49 verkefnum sem valin voru á stefnumótunarfundinum sneri tæplega helmingur 

þeirra að fjárhagslegri- og faglegri aðstoð frá hinu opinbera. Af þessu má draga þá ályktun að 

talsverður fjárhagsvandi er meðal fyrirtækja í greininni og þau hafi ekki burði til að fjármagna 

upp á eigin spýtur áframhaldandi þróun. Fagleg aðstoð er eitthvað sem þarf ekki að kosta 

mikið ef fatahönnuðir geta samnýtt þá aðstoð. Það væri mun kostnaðarsamara ef hver og einn 

þyrfti að ráða til sín viðskiptafræðing, markaðsfræðing og framleiðslustjóra. Hagsmunaaðilar 

töldu að fagleg aðstoð innan Hönnunarmiðstöðvar gæti verið mikill kostur þar sem samnýting 

ráðgjafarinnar gæti nýst öllum hönnuðum en ekki eingöngu fatahönnuðum. Það verkefni töldu 

þeir að æskilegt væri að fjármagna að hluta til með framlagi frá ríkinu og hluta til frá 

hönnuðunum sjálfum gegn vægu gjaldi fyrir hverja þjónustu. 

Höfundur skynjaði ákveðið vonleysi sumra hagsmunaaðila gagnvart fjármögnun nýrra 

vörulína og áhyggjur varðandi framtíð greinarinnar. Væntingar um stuðning hins opinbera 

voru þó hógværar og snerust einna helst um mótframlag á móti eigin framlagi til dæmis í 

formi skattaafsláttar, lækkunar virðisaukaskatts á hönnunarvörum, endurgreiðslu á hluta af 

þróunarkostnaði, kynningarstarfs og faglegs stuðnings. Flestir voru á því máli að nú væri tími 

til að koma skriði á tískuiðnaðinn með tímabundinni fjárveitingu í skipulögð 

samstarfsverkefni hönnuða og stoðgreina. 

Í niðurstöðum stefnumótunarfundarins var verkefnið „bætt skattaumhverfi“ það sem flestum 

hagsmunaaðilum fannst mikilvægast varðandi efnahagsumhverfið, eða fjórða mikilvægasta 

verkefnið. Þar næst kom „verkefnasjóður hönnuða“ og aðeins aftar í röðinni, í 15. sæti, var 

lagður til annar verkefnasjóður með styrkjum „til að auka samstarf fatahönnuða og 
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fyrirtækja.“ Af þessu mætti draga þá ályktun að fatahönnuðir telji það árangurslítið að leita til 

fjárfesta og vilja að ríkið komi meira að því að byggja upp atvinnugreinina. 

Fram kom á stefnumótunarfundinum að miðað við núverandi stöðu er illmögulegt er að mæla 

hagrænan ávinning tískuiðnaðarins þar sem lítið er um markvissa gagnaöflun eða skráningu. 

Þetta getur haft þau áhrif að fjárfestar eru ragir við að fjárfesta í tískuiðnaðinum þar sem það 

eina sem hægt er að skoða er viðskiptasaga og viðskiptaáætlun frá hverju fyrirtæki fyrir sig. 

Þar sem um er að ræða tiltölulega unga atvinnugrein er viðskiptasagan oft stutt og lítil reynsla 

komin á reksturinn, því er meiri þörf fyrir þolinmótt fjármagn í þessari atvinnugrein meira en í 

mörgum öðrum. 

 

4.2.4 Samstarfsvettvangur - Klasar 

Mikill áhugi var meðal hagsmunaaðila stefnumótunarfundarins á samstarfi við Norðurlöndin. 

Skandínavísk hönnun er eftirsótt í Evrópu, og víðar, og er einna helst þekkt fyrir frumleika og 

gæði en einnig upp á síðkastið fyrir sjálfbæra hönnun og framleiðslu og siðræna 

viðskiptahætti (e. Corporate Social Responsibility). Því mætti draga þá ályktun að íslenskir 

fatahönnuðir líti upp til margra norræna hönnuða og hafi áhuga á að læra af þeim og feta í 

fótspor þeirra. Í þessu samhengi er ekki verið að tala um að þeir vilji að hönnunin sjálf verði 

endilega eins heldur er verið að tala um viðskipta- og framleiðsluhætti og gæði vörumerkja. 

„Þátttaka í Norðurlandasamstarfi fata- og textíliðnaðarins“ settu hagsmunaaðilar 

stefnumótunarfundarins í þriðja sæti forgangsverkefna stefnunnar. Samstarf milli 

Norðurlandanna getur aukið samkeppnisforskot gagnvart vörumerkjum annarra þjóða í 

alþjóðavæðingu. Norðurlöndin hafa að vissu leyti sameiginlegan uppruna og menningin er lík, 

sem getur auðveldað inngöngu íslenskrar hönnunar inn á skandinavíska markaði og þannig 

stækkað markaðssvæðið. 

Mörg samstarfsverkefni rötuðu inn í verkefni/stefnu stefnumótunarfundarins sem spönnuðu 

yfir heildarlíftíma fatalínu, sem er hönnun, framleiðsla, markaðssetning og sala. Mikil áhersla 

var lögð á að stækka markaðssvæðið með útflutningi eða á alþjóðavæðingu. Því var verkefnið 

„hönnunarbrú – sýningar erlendis“ eitt af lykilverkefnum hópsins ásamt innlendum 

kynningarviðburðum þar sem erlendu fagfólki væri boðið heim. Einnig var 
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samstarfsvettvangur á vegum fagfélaga áberandi sérstaklega varðandi miðlæga gagnagrunna 

og kynningu á greininni. 

 

4.2.5 Vistvæn hönnun – sjálfbær þróun 

Þar sem stefnumótunarfundur hagsmunaaðila tískuiðnaðarins var ekki boðaður undir 

formerkjum höfundar, þróun í átt að sjálfbærni, voru ekki mörg verkefni sem sneru að 

sjálfbærni eða vistvænni hönnun og framleiðslu. Höfundur náði þó að koma af stað umræðum 

um sjálfbæra þróun tískuiðnaðarins og kynnti örstutt hugmyndir sínar um verkefnið. Verkefni 

höfundar í niðurstöðum fundarins fékk þó ekki mjög háa forgangsröðun meðal hagsmunaðila 

og ekki talið vera mikilvægt, eða í 27. sæti. Þó voru önnur verkefni sem sneru beint að 

vistvænni hönnun og framleiðslu talin síður mikilvæg af hagsmunaaðilum. Þau verkefni 

fjölluðu um vistvænt hráefni og framleiðslu, svo sem hör, fífu, þel og ull. Tillaga um 

„Umhverfishönnunardeild LHÍ“ þótti ekki heldur mikilvægt verkefni, þriðja síðasta verkefnið 

í forgangsröð hagsmunaaðila. 

Eins og fram hefur komið var stefnumótunarfundurinn ekki sérstaklega sniðinn að því að 

finna sjálfbærnivísa. Þar af leiðandi komu ekki fram mörg verkefni sem snúa að umhverfinu.  

Samfélagslegir og efnahagslegir þættir fengu meginþunga þeirra verkefna sem 

hagsmunaaðilar töldu brýnt að framkvæma. Áhersla á umhverfisþætti á það til að verða 

útundan þar sem framleiðsla efna og fatnaðar er í auknum mæli framleiddur í fjarlægum 

löndum og ekki undir eftirliti þess sem hannar eða selur fatnaðinn. Hönnuðir og 

fatahönnunarfyrirtæki hafa í þeim tilfellum oft ekki næga yfirsýn yfir framleiðsluhætti og 

þurfa að hafa meira fyrir því að fá upplýsingar um framleiðslu og aðrar breytur til að geta 

stundað siðræn viðskipti (e. fairtrade). Höfundur leitaði því að lykilþáttum sjálfbærrar þróunar 

í vísasöfnum sambærilegra kerfa, sjálfbærnistefnum og heimildum um vistvæna hönnun. 

 

4.2.6 Stjórnsýsla, sjálfbærnistefnur og aðrir áhrifavaldar 

Eins og fram hefur komið þá voru sjálfbærnistefnur stjórnvalda og önnur sambærileg verkefni 

ekki áhersla stefnumótunarfundarins. Því nýtir höfundur heimildir varðandi þá þætti en ekki 
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tilviksrannsókn. Þar sem Ísland hefur mótað stefnu í sjálfbærri þróun og hefur verið virkur 

þáttakandi í innleiðingu og mótun sjálfbærrar þróunar verður að taka mið af þeim 

þróunarmarkmiðum sem tekin eru fram í þeirri stefnu (Umhverfisráðuneytið, e.d.). 

Í endurskoðaðri sjálfbærnistefnu „Velferð til framtíðar“ frá árinu 2006-2009 segir 

umhverfisráðherra í formála  að „í ríkum löndum á borð við Ísland er ekki lengur horft 

eingöngu til hagvaxtar, heldur einnig til félagslegra gæða á borð við jafnrétti og 

menningarlega grósku og umhverfisgæða“ (Umhverfisráðuneytið, 2007). Með þessum orðum 

er verið að benda á að það má alltaf gera betur. Nýjasta endurskoðun á „Velferð til framtíðar“ 

var gefin út árið 2010 og gildir til ársins 2013. Þar er lögð aukin áhersla á sjálfbæra 

framleiðslu og neyslu ásamt menntun í sjálfbærni. Aukin áhersla er á þessa þætti í starfi 

Sameinuðu þjóðanna þar sem meðal annars  menntun í sjálfbærni er tileinkaður heill áratugur 

til að festa hugtakið í sessi meðal almennings (Umhverfisráðuneytið, 2010).  

Ekki er vísað í sjálfbærnistefnur annarra ráðuneyta á vef umhverfisráðuneytisins en eina 

sjálfbærnistefna sem höfundur gat fundið hjá öðrum ráðuneytum var ný menntastefna sem 

gefin var út af mennta- og menningarmálaráðuneytinu. Í nýrri menntastefnu er að finna sex 

grunnþætti sem snúa að læsi, sjálfbærni, lýðræði, jafnrétti, heilbrigði og velferð og sköpun 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Í ávarpi menntamálaráðherra, Katrínar 

Jakobsdóttur, á málþingi árið 2009 og bar heitið „Menntun til sjálfbærni“ , segir ráðherra að 

„menntun til sjálfbærrar þróunar hafi það að markmiði að auka þekkingu og meðvitund á 

félagslegum, hagrænum, pólitískum og umhverfislegum hliðum sjálfbærrar þróunar.“ Í 

stefnumörkun sjálfbærrar þróunar hefur fram að þessu verið lögð aðaláhersla á umhverfis- og 

mengunarmál, ábyrga umgengni og sjálfbæra nýtingu auðlinda, en í nýrri menntastefnu er 

einnig horft til jafnréttis, mannréttinda, lýðræðislegrar þátttöku, alþjóðavitundar og 

efnahagsmála (Katrín Jakobsdóttir, 2009). 

Á almennum fyrirtækjamarkaði hefur eitt sjálfbærniverkefni náð fótfestu, sem er að mati 

höfundar til fyrirmyndar á Íslandi. Verkefnið var unnið af Alcoa og Landsvirkjun í tengslum 

við virkjun og álver á Austurlandi og Norðurlandi. Þar má finna 55 sjálfbærnivísa sem gefa 

skýra mynd af áhrifum álvers og virkjunar. Ramminn sýnir 20 samfélagsvísa, 30 

umhverfisvísa og 5 efnahagsvísa (Sjá í viðauka 5). Fjölda þessara vísa væri til dæmis hægt að 

yfirfæra yfir á annan íslenskan iðnað til samanburðar á atvinnuvegum og greina heildar ábata 

ólíkra kerfa (Þekkingarsetur Þingeyinga, e.d.). 
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4.2.7 Hvati, ávinningur og framkvæmd 

Hvati að sjálfbærniverkefnum er oftast tilkominn vegna þess að það hallar mikið á eina eða 

tvær stoðir, efnahag, samfélag eða umhverfi, og við það verður til eitthvert ójafnvægi. Flest 

sjálfbærniverkefni felast í því að innleiða aðgerðir sem koma í veg fyrir neikvæð áhrif eða að 

lágmarka neikvæð áhrif á umhverfi, efnahag og samfélag. Til að mynda eru framkvæmdir við 

virkjun, álver og flutningslínur umfangsmiklar framkvæmdir sem hljóta mikla athygli, bæði 

frá opinberum aðilum og innlendum sem erlendum hagsmunaaðilum. Framkvæmdir Alcoa og 

Landsvirkjunar á Austurlandi hafa talsverð áhrif efnahag, félagslega þætti og umhverfið og 

fela bæði í sér tækifæri og ýmis álitamál (Guðlaug Gísladóttir, munnleg heimild, 13. júlí 

2011). 

Alcoa gaf út opinbera yfirlýsingu þess efnis að Fjarðaál yrði hannað þannig að mengun frá 

álverinu yrði með því minnsta sem þekkist í heiminum og Landsvirkjun hafði þá stefnu að 

hanna virkjun sem stæðist allan alþjóðlegan samanburð og hefði einnig sem minnst áhrif á 

umhverfið. Fyrirtækin tóku því höndum saman og stofnuðu til sjálfbærniverkefnis til að 

auðvelda sér að standa við þessar skuldbindingar. Áhrif framkvæmdanna á umhverfið voru 

dregin fram og bent á hvernig hægt væri að draga úr neikvæðum áhrifum með sérstökum 

mótvægisaðgerðum. Auk skuldbindingar fyrirtækjanna um að lágmarka áhrif 

framkvæmdanna á umhverfið, vildu þau einnig stuðla að því að efnahagslegur og félagslegur 

ávinningur Austurland yrði sem mestur (Guðlaug Gísladóttir, munnleg heimild, 13. júlí 2011). 

Guðlaug Gísladóttir, verkefnisstjóri sjálfbærniverkefnis hjá Alcoa og Landsvirkjun, bendir á 

að ávinningur sjálfbærnimælinga sé sá að „allir“ eru að tala sama tungumál þegar áhrifin eru 

metin og upplýsingar liggja fyrir um raunverulega þróun og þau áhrif sem starfsemin hefur á 

umhverfi, efnahag og samfélag. Hún segir að gífurleg vinna liggi á bak við niðurstöður 

mælinga og ef að þetta verkefni væri ekki í gangi þá hefðu þau enga vitneskju um þróunina og 

gætu einungis verið með ágiskanir (Guðlaug Gísladóttir, munnleg heimild, 13. júlí 2011). 

Sjálfbærniverkefnið á Austurlandi hefur verið starfrækt frá árinu 2004 og margar hindranir 

hafa verið á leiðinni og munu halda áfram að koma upp í framtíðinni. Eftir að sjálfbærnivísar, 

mælikvarðar og vöktunaráætlun var skilgreind, fólst gríðarleg vinna í því að koma vöktun og 

mælingum í framkvæmd. Auk þess þurfti að setja fram niðurstöður á skiljanlegan hátt. Enn er 

langt í land, en þó má segja að í ár sé í fyrsta sinn hægt að skoða niðurstöður í flestum 

sjálfbærnivísum. Ekki er hægt að meta sjálfbæra þróun á nokkrum árum og fyrst verður hægt 
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að sjá raunverulega þróun eftir 10-20 ár. Þess vegna er gífurlega dýrmætt að 

grunnupplýsingum hafi verið safnað og þróun skoðuð út frá þeim (Guðlaug Gísladóttir, 

munnleg heimild, 13. júlí 2011). 

 

4.3 Afmörkun – 3. lögmál BellagioSTAMP  

Sjálfbærnivísum var ætlað að ná til þeirra lykilþátta tískuiðnaðarins á Íslandi sem falla undir 

kerfið „tískuiðnaður“, stoðkerfa þess, yfirkerfa og undirkerfa samkvæmt skilgreiningum 

höfundar. Ábyrgð á þróun, endurskoðun og mælingum sjálfbærnivísa ætti að mati höfundar að 

vera hjá iðnaðarráðuneytinu eða því ráðuneyti sem hefur yfirumsjón með tískuiðnaðinum 

hverju sinni. Þegar talað er um tískuiðnaðinn á Íslandi er átt við alla þá hönnun og framleiðslu 

sem skráð er á íslenskt fyrirtæki. Ef hluti af framleiðsluferlinu fer fram annars staðar en á 

Íslandi þarf íslenska fyrirtækið að óska eftir upplýsingum frá fyrirtækjum í stoðkerfum og 

miðla þeim til ábyrgðaaðila sjálfbærnivísa. 

Gildistími sjálfbærnivísa er til ársins 2022 vegna þess að um er að ræða langtíma sjónarmið 

um þróun og telur höfundur ekki hægt að mæla þróunina að verulegu leiti á skemmri tíma. 

Sjálfbærnivísa skal þó endurskoða á tveggja ára fresti á meðan frekari mótun og aðlögun vísa 

á sér stað en því ætti að vera að mestu leiti lokið innan fjögurra ára frá útgáfu. Talsverður tími 

getur farið í að skilgreina endanlega vísa sem eiga að gefa sem skýrasta mynd af kerfinu en 

jafnframt er ekki æskilegt að gera of miklar breytingar svo hægt sé að mæla þróun. Vísa skal 

reikna á í lok hvers árs og niðurstöður kynntar fyrir hagsmunaaðilum og almenningi. 

Niðurstöður vísa skal birta á vef iðnaðarráðuneytisins eftir að opinberri kynningu hefur verið 

lokið. 

Flestir vísanna eru valdir með langtímasjónarmið að leiðarljósi en þó eru nokkrir með 

skammtímasjónarmið. Þeir vísar sem hugsaðir eru til skemmri tíma eru til þess gerðir að 

koma á ákveðnum breytingum og þegar þeim hefur verið lokið eru þeir lagðir niður eða skipt 

út fyrir ný markmið. Hvernig sem vísum er breytt skal endurskoðun þeirra ávallt vera í 

samvinnu við hagsmunaaðila og aðra háða aðila til að ná fram mestri mögulegri skilvirkni án 

þess að það halli á önnur samhliða kerfi. 
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4.4 Sjálfbærnivísar – 4. lögmál BellagioSTAMP 

Við mótun sjálfbærnivísa leitaði höfundur að vísasöfnum sem hugsanlega væri hægt að 

yfirfæra að öllu eða einhverju leyti á tískuiðnaðinn á Íslandi. Gerð verður grein fyrir 

vísasöfnum sem höfundur valdi til viðmiðunar og fjallað um þá stuttlega í eftirfarandi kafla. 

Því næst fer fram val á þemum fyrir sjálfbærnivísa og svo tillaga að sjálfbærnivísum birt. 

Hver og einn vísir er svo nánar útskýrður og val þeirra rökstutt eftir birtingu sjálfbærnivísa. 

  

4.4.1 Valin vísasöfn 

Höfundur valdi til viðmiðunar sex vísasöfn með samtals 296 vísum ásamt því að leggja fram 

eigin tillögur að 30 vísum út frá framtíðarsýn tískuiðnaðarins. Þannig var um að ræða 326 

sjálfbærnivísa í heildina sem lagðir voru til viðmiðunar við mótun sjálfbærnivísa. Vísasöfnin 

eru ýmist sjálfbærnivísar eða annars konar vísar sem fela í sér mælingar á stoðunum þremur, 

efnahag, samfélag og umhverfi. Höfundur greinir stuttlega í eftirfarandi köflum frá tilgangi og 

uppruna þeirra vísasafna sem valdir voru til viðmiðunar en samantekt allra vísa er að finna í 

Viðauka 1. 

 

4.4.1.1 Íslenskir sjálfbærnivísar 

Sjálfbærnivísar umhverfisráðuneytisins eru settir fram í stefnumörkuninni um sjálfbæra þróun 

„Velferð til framtíðar“ og er þeim ætlað að mæta sjálfbærni markmiðum í samræmi við 

alþjóðleg samninga um sjálfbærni sem hafa verið undirritaðir af stjórnvöldum fyrir hönd 

þjóðarinnar (Umhverfisráðuneytið, 2010). Markmið og leiðir umhverfisráðuneytisins snúa 

eingöngu að umhverfisþáttum, þó einhverjir þeirra gætu haft óbein áhrif á aðrar stoðir á borð 

við efnahag, samfélag eða menningu. Tekið var mið af þeim markmiðum/þemum sem 

skilgreind eru í stefnu ráðuneytisins en ekki skilgreinda vísa þar sem þeir eru settir fram í 

heildrænum texta til útskýringar á markmiðum en ekki sem eiginlegir vísar. 
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4.4.1.2 Vísarammi Staðardagskrár 21 fyrir menningu 

Mikil vinna hefur farið fram við mótun ýmissa menningarvísa en sú vinna hefur verið slitrótt 

og skort samhljóm. Þrátt fyrir það er þróun þeirra lykilþáttur í því að tryggja það að menning 

verði ein af meginstoðum sjálfbærninnar og gerð að fjórðu stoðinni (Cultural indicators and 

Agenda 21 for culture, e.d.). Með tilliti til þessara vandamála hefur Staðardagskrá 21 fyrir 

menningu (e. Agenda 21 for culture) mótað vísaramma fyrir sjálfbærnivísa sem ætlað er að 

vera leiðbeinandi fyrir ríkisstjórnir og sveitarfélög. Vísaramminn er einnig gerður til að 

samræma skilgreiningu á menningu og til að gera val vísa skilvirkari svo hægt sé að hefja 

mælingar eins fljótt og kostur er og fylgjast með þróun mála (Cultural indicators and Agenda 

21 for culture, e.d.). 

 

4.4.1.3 Vísar fyrir samkeppnishæfni ESB þjóða í iðnaði  

Á tímum alþjóðavæðingar hefur Evrópusambandið lagt fram samþætta iðnaðarstefnu til að 

bregðast við samkeppni með sjálfbærni að leiðarljósi. Stefnan er til eflingar á skilvirkni 

auðlinda, grænna og samkeppnishæfara hagkerfis, ásamt sjö öðrum leiðbeinandi skýrslum (e. 

flagship) sem fjalla um samkeppnishæfni í iðnaði. Markmiðið er að greina samkeppnishæfni 

sambandslandanna í iðnaði og kynna þær mælingar sem þjóðirnar nota til að bæta 

samkeppnisstöðu og samkeppnishæfni Evrópu sem heild. Úttekt Evrópusambandsins á 

niðurstöðum tölulegra vísa varpa ljósi á samkeppnishæfni Evrópu í heild gagnvart öðrum 

heimsálfum og sýnir einnig styrkleika hverrar þjóðar sem tóku þátt í mælingunni (European 

Commission, 2010). 

 

4.4.1.4 Kanadískir sjálfbærnivísar fyrir iðnað 

Kanadískt ráðgjafafyrirtæki hefur unnið að þróun sjálfbærnivísa fyrir sjálfbæran iðnað í 

samvinnu við tvö önnur samtök sem vinna að sjálfbærni þar í landi. Vísarnir draga saman og 

aðlaga viðskipta- og samfélagslega sjálfbærnivísa (e. eco-efficiency; SmartGrowth; corporate 

sustainability indicators) svo hægt sé að nota þá á landfræðilega tengd svæði hvort sem um 

ræðir léttvægan, meðal og/eða stóriðnað á iðnaðarsvæði. Vísarnir eru þróaðir með það í huga 

að hægt sé að gera samanburð milli iðnaðarsvæða á hvaða landssvæði sem er eða heimshluta. 
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Vísarnir eru 72 talsins í átta flokkum og hefur að geyma lista yfir þau gögn sem þarf til við 

útreikninga á vísum ásamt skilgreindri upplýsingaþörf gagna (Casavant & LeBreton, 2005). 

 

4.4.1.5 Ástralskir vísar skapandi greina 

Í Queensland University í Ástralíu er starfrækt miðstöð til nýsköpunar og eflingar á skapandi 

greinum sem einbeitir sér að rannsóknum og þróun í þeim efnum. Miðstöðin heitir The ARC 

Centre of Excellence for Creative Industries and Innovation (CCI) og var stofnuð árið 2005. 

Meginhlutverk hennar er að auka skilvirkni og hæfni skapandi greina. Fyrst um sinn var þó 

áhersla lögð á að auka skilning almennings á vægi skapandi greina og framlagi þeirra til 

samfélagsins. Á seinni stigum var stefnt að því að styrkja fræðilegar stoðir greinanna og 

tryggja félagslegan, efnahagslegan og menningarlegan ávinning af hagnýtum rannsóknum 

miðstöðvarinnar með því að greina frá þeim virðisauka sem fæst með öguðum og 

stofnanalegum strúktúr (CCI, e.d.). Miðstöðin hefur skilgreint vísa til mælinga á frammistöðu 

og þróun skapandi greina í Ástralíu máli sínu til stuðnings. Vísum er ætlað að mæla 

ýmiskonar efnahags- og samfélagsleg áhrif skapandi greina og greina þróun milli ára (Jaaniste 

& Cunningham, 2011). 

 

4.4.1.6 Skapandi vísar Hong Kong (HKCI) 

Skapandi vísar Hong Kong (e. Hong Kong Creativity Index, HKCI) er tölfræðilegur 

vísarammi sem hannaður var til að mæla sköpunargáfu sem áhrifavald fyrir vöxt. Til að 

greina styrkleika sem stuðla að skapandi vexti er ekki eingöngu mælt hversu mikill 

efnahagslegur ávinningur fæst vegna sköpunar heldur einnig flæði skapandi athafna. HKCI 

byggir á mörgum kenningargrunnum ásamt kenningunni um hagræn áhrif skapandi greina (e. 

Creative Capital Theory) sem þróuð var af Richard Florida, ásamt hugmyndafræðilegum 

ramma mannauðs, félagsauðs og menningarauðs og ber nafnið 5Cs, en sú skammstöfun 

stendur fyrir: Creativity outputs + 4 Capitals ( Social-, Cultural-, Human-, 

Strucural/Institutional Capital) (Hui, 2004). 

5Cs kenningin tekur mið af því að tækifærin felist í innra ferli félagslegra athafna til að skapa 

eitthvað nýtt og verðmætt. Sköpunargáfa er margbreytilegt félagslegt ferli sem mótast af 
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hefðum, iðkun og uppbyggingu á félagsauði (e. Social Capital), menningarauði (e. Cultural 

Capital) og þróun mannauðs (e. Human Capital). Því er undirstaða sköpunar skorðuð innan 

þessara þriggja forma og kraftur hennar bundin við þann stuðning eða hömlur sem felst í  

möguleikum á aðgengi að aðstöðu, stofnunum, markaði og samfélagi, sem skilgreint er sem 

skipulags- og stofnanaauður (e. Structural/Institutional Capital). Sameiginleg áhrif og samspil 

þessara ólíku forma myndar framleiðni sköpunar (e. Creativity Outputs) sem er mælanleg í 

efnahagslegum skilningi (Hui, 2004). Vísarammi HKCI byggir á þessum fimm auðum og 

undir þeim eru 22 flokkar með samanlagt 121 vísi. Vísaramminn er fyrst og fremst til 

mælingar á sköpunargáfu skilgreindra svæða, ásamt styrkleikum, veikleikum og þróun 

skapandi greina. 

 

4.4.2 Þemu sjálfbærnivísa 

Höfundur greindi meginþemu sjálfbærnivísa út frá niðurstöðum tilviksrannsóknar sem fram 

komu í BellagioSTAMP lögmálum eitt og tvö í samræmi við 

CSD sjálfbærnivísa Sameinuðu þjóðanna. Þemu eiga að 

endurspegla megin áherslur framtíðarsýnar, stefnu og lykilþátta 

sem varða lífvænleika tískuiðnaðarins. Höfundur fór því 

markvisst í gegnum allar niðurstöður með hliðsjón af 

framtíðarsýn og stefnu og bjó til flokk fyrir hvert viðfangsefni. 

Einnig tók höfundur mið af völdum vísarömmum sem greint var 

frá í kaflanum á undan hvað varðar framsetningu og 

uppbyggingu. Höfundur valdi þemu í nokkrum þrepum og 

afmarkaði valið samkvæmt þróaðri aðferðafræði sem Brynhildur 

Davíðsdóttir aðlagaði út frá eldri aðferðafræði Jollands og 

Pattersson. Sjá skref greiningar á mynd 4 og einnig á mynd 3 með 

öllum skrefum. 

 

 

Mynd 4 - Fyrstu þrjú skrefin í 

aðlagaðri aðferðafræði 

(Brynhildur Davíðsdóttir, 2006) 
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Fyrsta greining höfundar á þemum samkvæmt niðurstöðum var nokkuð ítarleg flokkun á 

viðfangsefnum. 

 

- Vistvæn hönnun – sjálfbær þróun 

- Starfsumhverfi 

- Stjórnsýsla - Lög og reglur 

- Fjármögnun - Þolinmótt fjármagn og efnahagslegur stöðugleiki 

- Menntun - Menntastefna 

- Mannauður 

- Þróun 

- Stærðarhagkvæmni - Samstarf, klasar og tengslanet 

- Gæða framleiðsla 

- Gæðavottun 

- Markaðs- og kynningarmál 

 

Að lokinni fyrstu flokkun höfundar var um að ræða heldur mörg þemu sem höfðu samskonar 

hlutverk. Því ákvað höfundur að draga viðfangsefni saman í afmarkaðri flokka og skilgreina 

eiginleika eða yfirflokk á hverju viðfangsefni. 

 

- Vistvæn hönnun – sjálfbær þróun (Vistkerfið) 

- Starfsumhverfi - Mannauður (Hagræn áhrif) 

- Þróun - Stærðarhagkvæmni - Samstarf, klasar og tengslanet - Markaðs- og 

kynningarmál (Skilvirkni/Þróun) 

- Stjórnsýsla - Lög og reglur (Stjórnsýsla) 

- Fjármögnun - Þolinmótt fjármagn og efnahagslegur stöðugleiki 

(Fjármögnun/Stjórnsýsla) 

- Menntun – Menntastefna - (Menntun/Stjórnsýsla) 

- Gæða framleiðsla og vottun (Menntun/Stjórnsýsla/Fjármögnun) 
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Skilgreiningar á eiginleikum fyrir hvert viðfangsefni réð svo vali á þemu fyrir sjálfbærnivísa. 

Lokaniðurstaða höfundar á þemu fyrir sjálfbærnivísa tískuiðnaðarins varð því eftirfarandi: 

1. Vistkerfið 

2. Skilvirkni/Þróun 

3. Menntun 

4. Hagræn áhrif 

5. Fjármögnun 

6. Stjórnsýsla 

 

4.4.3 Tillaga að sjálfbærnivísum tískuiðnaðarins 

Þemu sjálfbærnivísa móta og ramma inn vísana. Við mótun sjálfbærnivísa fór höfundur 

markvisst yfir alla vísa valinna vísasafna sem notaðir voru til viðmiðunar, ásamt niðurstöðum 

tilviksrannsóknar, framtíðarsýn, stefnu og lykilþáttum tískuiðnaðarins í hverju þema fyrir sig. 

Vísar sem höfundur valdi voru yfirfarnir nokkru sinnum með hliðsjón af öllum fyrrgreindum 

þáttum og aðferðafræði við val á þemamiðuðum vísum þar til höfundur taldi vísa nægilega 

marga til að endurspegla stefnu tískuiðnaðarins. 

Endanlegur fjöldi vísa varð 29 og höfundur gætti þess að jafnvægi ríkti á milli stoða efnahags, 

samfélags, umhverfis og menningar, þó illmögulegt sé að ná fullkomnu jafnvægi. Hver vísir 

hefur mismunandi mikið vægi varðandi lífvænleika og erfitt getur reynst að skilgreina það 

hverju sinni. Mikilvægt er að hagsmunaaðilar sammælist um vægi vísa og hefði því þurft að 

kalla þá aftur saman til að meta vægið en sá hluti rúmast ekki innan þessa verkefnis. 

Nokkrir vísar voru valdir með eingöngu það að markmiði að koma af stað breytingum og 

virkar þannig að þegar tilskildum árangri er náð verða þeir endurskoðaðir en það á sérstaklega 

við um vísa sem hafa það markmið að koma á stefnum eða uppbyggingu gagna til úrvinnslu á 

niðurstöðum vísa. Endurskoðunarákvæði eiga við um alla vísana þar sem heimurinn er lifandi 

og síbreytilegt kerfi. 

Allir vísarnir eiga við um tískuiðnaðinn í heild, það er samanlagðar upplýsingar frá öllum 

fyrirtækjum með lögheimili á Íslandi eða kynna vörumerki undir formerkjum íslenskrar 
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hönnunar. Hvað varðar vísa sem snúa að framleiðslu, eiga þeir eingöngu við um þá 

framleiðslu og rekstur sem fer fram á Íslandi. Þessa vísa er æskilegt að útvíkka síðar til að ná 

til framleiðslu sem fram fer erlendis því sá sem stuðlar að framleiðslunni er ávallt ábyrgur 

fyrir áhrifum framleiðslunnar á vistkerfið. Gert er ráð fyrir árlegum útreikningum vísanna en 

vissulega er mögulegt að birta niðurstöður oftar á ári ef gagnagrunur er vel uppbyggður. 

Sjálfbærnivísar verða birtir hér á eftir í heild með öllum þemum, útreikningum og stoðum, sjá 

mynd 5 á næstu síðu. Hver vísir er svo rökstuddur á síðunum þar á eftir. 
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Tillaga höfundar að sjálfbærnivísum fyrir tískuiðnaðinn á Íslandi. 

 

 

Sjálfbærnivísar tískuiðnaðarins
Þemu Vísar Útreikningar / Gagnaöflun Stoðir Ríkjandi stoð

Vistkerfið Orkunotkun við framleiðslu á hverja framleidda einingu Samtals orkunotkun / Samtals framleiddar einingar Efnahagur / Umhverfi Umhverfi

Vistkerfið Vatnsnotkun við framleiðslu á hverja framleidda einingu Samtals vatnsnotkun / Samtals framleiddar einingar Samfélag / Umhverfi Umhverfi

Vistkerfið Hlutfall vistvænna efna af heildar efnisnotkun Vistvænefni / Samtals efnisnotkun Samfélag / Umhverfi Umhverfi

Vistkerfið Hlutfall endurnýttra og endurunna efna af heildar efnisnotkun Endurnýtt og endurunnin efni / Samtals efnisnotkun Umhverfi Umhverfi

Vistkerfið Nýting efna við framleiðslu Samtals framleiddar vörur / Samtals efnisnotkun Efnahagur / Umhverfi Umhverfi

Vistkerfið Losun úrgangs á hverja framleidda vöru Samtals úrgangur / Samtals vörur í vinnslu Umhverfi Umhverfi

Vistkerfið Hlutfall fyrirtækja með stefnu um samfélags- og umhverfisábyrgð Fjöldi fyrirtækja með stefnu / Heildarföldi fyrirtækja Samfélag / Umhverfi Umhverfi

Vistkerfið Hlutfall framleiðenda/birgja sem fyrirtæki eru í viðskiptum við með stefnu um samfélags- og umhverfisábyrgð Fjöldi framleiðenda/birgja með stefnu / Heildarföldi fyrirtækja Samfélag / Umhverfi Umhverfi

Skilvirkni - Þróun Samnýting þjónustu og birgja - Klasar Fjöldi fyrirtækja sem samnýta þjónustu+ birgja / Heildarfjöldi fyrirtækja Efnahagur / Samfélag / Umhverfi Umhverfi

Skilvirkni - Þróun Lífslíkur fyrirtækja tveimur árum frá stofnun þeirra Meðalævilengd fyrirtækja tveimur árum frá stofnun þeirra Efnahagur / Samfélag Samfélag

Skilvirkni - Þróun Rannsóknar- og þróunarkostnaður sem hlutfall af veltu Rannsóknar- og þróunarkostnaður / Heildarvelta Efnahagur / Samfélag Samfélag

Skilvirkni - Þróun Framlag ríkisins til rannsóknar- og þróunar sem hlutfall af heildar þróunarkostnaði Rannsóknar- og þróunarframlag / Heildarvelta Efnahagur / Samfélag Efnahagur

Menntun Fjöldi námsbrauta fyrir störf greinarinnar sem hlutfall af öllum starfsheitum Námsframboð vegna starfa / Fjöldi starfsheita Samfélag Samfélag

Menntun Menntunarstig - Sérfræðimenntaðir sem hlutfall af vinnuafli Sérfræðimenntaðir / Heildar vinnuafl Samfélag Samfélag

Menntun Fjöldi þverfaglega hönnunar-, tækni-, sjálfbærni- og viðskipta námsbrauta Fjölda námsbrauta með þverfaglegt námsframboð Samfélag Samfélag

Hagræn áhrif Ársverk vinnuafls Unnir tímar á ári / Fjöldi vinnudaga á ári Efnahagur / Samfélag Samfélag

Hagræn áhrif Ársverk vinnuafls sem hlutfall af heildarvinnuafli Ársverk / Heildarársverkum Efnahagur / Samfélag Samfélag

Hagræn áhrif Heildarvelta Uppýsingar úr hagtölugrunni ríkisins Efnahagur Efnahagur

Hagræn áhrif Hlutfallslegur virðisauki af heildarveltu Virðisauki / Heildarvelta Efnahagur Efnahagur

Hagræn áhrif Framleiðni vinnuafls Vörusala / Vinnuafl Efnahagur Efnahagur

Hagræn áhrif Hlutfallslegt framlag til vergrar landsframleiðslu (GDP) Verg framleiðsla / Verg landsframleiðsla Efnahagur Efnahagur

Hagræn áhrif Hlutfall útflutnings af heildarútflutningi Uppýsingar úr hagtölugrunni ríkisins Efnahagur Efnahagur

Hagræn áhrif Huglægt mat á virði tískuiðnaðarins - Hversu verðmætur er tískuiðnaðurinn hjá almenningi? Skoðanakönnun Efnahagur / Samfélag Samfélag

Fjármögnun Fjárfestingar í sprotafyrirtækjum sem hlutfall af vergri landsframleiðslu Fjárfestingar / Verg landsframleiðslu Efnahagur / Samfélag Efnahagur

Fjármögnun Hafnaðar lánabeiðnir vegna ófullnægjandi vaxtaskilyrða sem hlutfall af heildar lánveitingum Hafnaðar lánabeiðnir / Heildar lánveitingar Efnahagur / Samfélag Samfélag

Fjármögnun ROE - Arðsemi eigin fjár (með og án styrkja) Hagnaður eftir skatta / Eiginfjárstaða Efnahagur Efnahagur

Stjórnsýsla Fjárframlag ríkisins sem hlutfall af heildar fjárframlagi til skapandi greina Fjárframlag / Heildarfjárframlagi til skapandi greina Efnahagur / Samfélag Samfélag

Stjórnsýsla Fjárframlag ríkisins sem hlutfall af heildar fjárframlagi til iðnaðar Fjárframlag / Heildarfjárframlagi til iðnaðar Efnahagur / Samfélag Efnahagur

Stjórnsýsla Fjöldi opinberra stefna, dagskrár og verkefni sem stuðla að þróun og vexti Fjöldi Samfélag Samfélag

Mynd 5 - Tillaga höfundar að sjálfbærnivísum fyrir tískuiðnaðinn á Íslandi 
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Þar sem höfundur mótaði tillögur að þemamiðuðum sjálfbærnivísum sem eru ekki allir 

flokkaðir samkvæmt einni ákveðinni sjálfbærnistoð var einnig skilgreind ein ríkjandi stoð. 

Samkvæmt ríkjandi stoðum er nokkuð jöfn skipting á milli stoða sjálfbærnivísanna en það 

segir þó ekki alla söguna þar sem sumir vísar geta haft meira vægi en aðrir. Vísum er ekki 

gefið vægi í þessu verkefni en það væri æskilegt að gera það áður en mælingar væru 

framkvæmdar og niðurstöður birtar. Sjá hlutfallslega skiptingu ríkjandi stoða á mynd 6. 

 

 

Mynd 6 - Hlutfallsleg skipting ríkjandi stoða í tillögum höfundar um sjálfbærnivísa tískuiðnaðarins 

 

4.4.3.1 Vistkerfið 

Orkunotkun við framleiðslu á hverja framleidda einingu 

- Mæling: Samanlögð orkunotkun allra fyrirtækja í tískuiðnaðinum deilt með 

heildarfjölda framleiddra eininga. 

- Gagnaöflun: Mögulegt væri að safna gögnum frá orkufyrirtækjum útfrá 

fyrirtækjaskrá. Fyrirtæki eru hvött til að safna gögnum og skila til stjórnsýslu í byrjun 

árs fyrir árið á undan. Til að byrja með verður þessi mælikvarði líklega að vera 

valkvæður fyrir fyrirtæki eða eingöngu birtar tölur frá þeim sem hafa skilað inn 

Umhverfi
31%

Efnahagur
31%

Samfélag
38%

Hlutfallsleg skipting sjálfbærnistoða
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gögnum. Hægt er að fræða fyrirtæki og beita ýmsum hvötum til þátttöku og aðstoða 

þannig fyrirtæki við að tileinka sér mælingar á orkunotkun. 

- Rökstuðningur: Vísir er samkvæmt 5. stefnumiði og var valinn úr kanadíska 

sjálfbærnivísasafni fyrir iðnað. Þessi vísir er algengur sjálfbærnivísir í iðnaði þar sem 

orkugjafar á mörgum stöðum í heiminum eru af skornum skammti. Aukin orkunotkun 

stuðlar að aukningu í virkjanaframkvæmdum og virkjanir hafa iðulega talsverð áhrif á 

umhverfið. Niðurstöður vísis gefa einnig möguleika á samanburði milli ólíkra iðanaða 

sem getur aðstoðað við stefnumótandi ákvörðunartöku. Minnkun orkunotkunar á 

hverja einingu getur einnig skapað hagræðingu í fyrirtækjarekstri. 

- Ábyrgð: Iðnaðarráðuneytið er ábyrgt fyrir gagnaöflun, umhverfisráðuneytið fyrir 

fræðslu til fyrirtækja og fyrirtæki eru ábyrg fyrir hagræðingu í orkunotkun. 

 

Vatnsnotkun við framleiðslu á hverja framleidda einingu 

- Mæling: Samanlögð vatnsnotkun allra fyrirtækja í tískuiðnaðinum. 

- Gagnaöflun: Mögulegt væri að safna gögnum frá orkufyrirtækjum samkvæmt 

fyrirtækjaskrá. Fyrirtæki eru hvött til að safna gögnum og skila til stjórnsýslu í byrjun 

árs fyrir árið á undan. Til að byrja með verður þessi mælikvarði líklega að vera 

valkvæður fyrir fyrirtæki eða eingöngu birtar tölur frá þeim sem hafa skilað inn 

gögnum. Hægt er fræða fyrirtæki og beita ýmsum hvötum til þátttöku og aðstoða 

þannig fyrirtæki við að tileinka sér mælingar á vatnsnotkun. 

- Rökstuðningur: Vísir er samkvæmt 5. stefnumiði og var valinn úr kanadíska 

sjálfbærnivísasafni fyrir iðnað. Þessi vísir er algengur sjálfbærnimælikvarði í iðnaði 

þar sem vatn er á mörgum stöðum í heiminum af skornum skammti. Mikil 

vatnsnotkun getur haft áhrif á aðgengi að neysluvatni og getur haft áhrif á samfélagið. 

Niðurstöður gefa einnig möguleika á samanburði milli ólíkra iðanaða sem getur 

aðstoðað við stefnumótandi ákvörðunartöku. 

- Ábyrgð: Iðnaðarráðuneytið er ábyrgt fyrir gagnaöflun, umhverfisráðuneytið fyrir 

fræðslu til fyrirtækja og fyrirtæki eru ábyrg fyrir hagræðingu í vatnsnotkun. 
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Hlutfall vistvænna efna af heildar efnisnotkun 

- Mæling: Samtals vistvæn efni í framleiddum vörum allra íslenskra hönnunar 

fyrirtækja sem hlutfall af heildarefnisnotkun. 

- Gagnaöflun: Fyrirtæki eru hvött til að safna gögnum og skila til stjórnsýslu í byrjun 

árs fyrir árið á undan. Til að byrja með verður þessi mælikvarði líklega að vera 

valkvæður fyrir fyrirtæki eða eingöngu birtar tölur frá þeim sem hafa skilað inn 

gögnum. Hægt er fræða fyrirtæki og beita ýmsum hvötum til þátttöku og aðstoða 

þannig fyrirtæki við að tileinka sér mælingar og hvetja til notkunar á vistvænum 

efnum í framleiðslu. 

- Rökstuðningur: Vísir er samkvæmt 5. stefnumiði og var valinn útfrá sjónarmiðum 

vistvænnar hönnunar og framleiðslu á tískuvörum (e. eco-fashion). Mikil aukning 

hefur verið á notkun eiturefna í framleiðslu á bómull og reynt er að sporna við þeirri 

þróun með vistvænni framleiðslu án eiturefna. Eiturefnin geta haft slæm áhrif á 

andrúmsloft, jarðveg og fólk sem kemst í beina snertingu við eitraða bómull. 

- Ábyrgð: Iðnaðarráðuneytið er ábyrgt fyrir gagnaöflun, umhverfisráðuneytið fyrir 

fræðslu til fyrirtækja og fyrirtæki eru ábyrg fyrir vali á vistvænum efnum. 

 

Hlutfall endurnýttra og endurunna efna af heildar efnisnotkun 

- Mæling: Samtals endurnýtt og endurunnin efni í framleiddum vörum allra íslenskra 

hönnunar fyrirtækja sem hlutfall af heildar efnisnotkun. 

- Gagnaöflun: Fyrirtæki eru hvött til að safna gögnum og skila til stjórnsýslu í byrjun 

árs fyrir árið á undan. Til að byrja með verður þessi mælikvarði líklega að vera 

valkvæður fyrir fyrirtæki eða eingöngu birtar tölur frá þeim sem hafa skilað inn 

gögnum. Hægt er fræða fyrirtæki og beita ýmsum hvötum til þátttöku og aðstoða 

þannig fyrirtæki við að tileinka sér mælingar og hvetja þau til að endurnýta og 

endurvinna efni. 

- Rökstuðningur: Vísir er samkvæmt 5. stefnumiði og var valinn útfrá sjónarmiðum 

vistvænnar hönnunar og framleiðslu á tískuvörum (e. eco-fashion). Endurvinnsla og 

endurnýting á efnum dregur úr úrgangi, lengir líftíma efnisins og minnkar eftirspurn 

eftir framleiðslu á nýju efni. Allt þetta hefur bein og óbein áhrif á vistkerfið, leiðir til 

minni orkunotkunar, minni vatnsnotkunar og minni loftmengunar. 
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- Ábyrgð: Iðnaðarráðuneytið er ábyrgt fyrir gagnaöflun, umhverfisráðuneytið fyrir 

fræðslu til fyrirtækja og fyrirtæki eru ábyrg fyrir endurnýtingu og endurvinnslu efna. 

 

Nýting efna við framleiðslu 

- Mæling: Samtals framleiddar vörur allra íslenskra hönnunar fyrirtækja sem hlutfall af 

heildar efnisnotkun. Mælt í kg. eða tonnum, eftir því sem við á. 

- Gagnaöflun: Fyrirtæki eru hvött til að safna gögnum og skila til stjórnsýslu í byrjun 

árs fyrir árið á undan. Til að byrja með verður þessi mælikvarði líklega að vera 

valkvæður fyrir fyrirtæki eða eingöngu birtar tölur frá þeim sem hafa skilað inn 

gögnum. Hægt er fræða fyrirtæki og beita ýmsum hvötum til þátttöku og aðstoða 

þannig fyrirtæki við að tileinka sér mælingar og hvetja þau til að hagræða og lágmarka 

efnisnotkun. 

- Rökstuðningur: Vísir er samkvæmt 5. stefnumiði og var valinn úr kanadíska 

sjálfbærnivísasafni fyrir iðað. Honum er ætlað að hvetja fyrirtæki til að nýta efni vel til 

að draga úr úrgangi og minnka eftirspurn eftir framleiðslu á meira efni. Allt þetta 

hefur bein og óbein áhrif á vistkerfið, minni orkunotkun, minni vatnsnotkun og minni 

loft mengun. Vísir getur einnig haft hagræn áhrif á rekstur. 

- Ábyrgð: Iðnaðarráðuneytið er ábyrgt fyrir gagnaöflun, umhverfisráðuneytið fyrir 

fræðslu til fyrirtækja og fyrirtæki eru ábyrg fyrir hagræðingu og lágmörkun á 

efnisnotkun. 

 

Losun úrgangs á hverja framleidda vöru 

- Mæling: Samtals úrgangur allra íslenskra hönnunar fyrirtækja sem hlutfall af 

heildarfjölda vara í vinnslu. Mælt í kg eða tonnum, eftir því sem við á. 

- Gagnaöflun: Fyrirtæki eru hvött til að safna gögnum og skila til stjórnsýslu í byrjun 

árs fyrir árið á undan. Til að byrja með verður þessi mælikvarði líklega að vera 

valkvæður fyrir fyrirtæki eða eingöngu birtar tölur frá þeim sem hafa skilað inn 

gögnum. Hægt er fræða fyrirtæki og beita ýmsum hvötum til þátttöku og aðstoða 

þannig fyrirtæki við að tileinka sér mælingar og hvetja þau til að lágmarka losun 

úrgangs vegna framleiðslu. 
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- Rökstuðningur: Vísir er samkvæmt 5. stefnumiði og var valinn úr kanadíska 

sjálfbærnivísasafni fyrir iðað. Honum er ætlað að hvetja fyrirtæki til takmarkandi 

losun úrgangs og að vinna að úrbótum í þeim efnum. Losun úrgangs hefur margskonar 

bein og óbein áhrif á vistkerfið. 

- Ábyrgð: Iðnaðarráðuneytið er ábyrgt fyrir gagnaöflun, umhverfisráðuneytið fyrir 

fræðslu til fyrirtækja og fyrirtæki eru ábyrg fyrir losun úrgangs. 

 

Hlutfall fyrirtækja með stefnu um samfélags- og umhverfisábyrgð 

- Mæling: Fjöldi fyrirtækja með stefnu um samfélags- og umhverfisábyrgð í 

viðskiptum sem hlutfall af heildarfjölda fyrirtækja. 

- Gagnaöflun: Skráning í fyrirtækjaskrá hjá Hagstofu. 

- Rökstuðningur: Vísir er samkvæmt 5. stefnumiði og var fenginn úr kanadíska 

sjálfbærnivísasafninu fyrir iðnað en er einnig lykilatriði í skilgreiningum á vistvænni 

hönnun og framleiðslu. Hann til þess gerður að kortleggja fyrirtæki sem hafa stefnu 

um samfélags- og umhverfisábyrgð. Þetta eru  fyrirtæki sem lýsa því yfir með stefnu 

sinni um mikilvægi þess að stuðla að frekari þróun í átt að sjálfbærni og eru 

samfélagslega og umhverfislega ábyrg. 

- Ábyrgð: Iðnaðarráðuneytið er ábyrgt fyrir gagnaöflun, umhverfisráðuneytið fyrir 

fræðslu til fyrirtækja og fyrirtæki eru ábyrg fyrir innleiðingu á stefnu. 

 

Hlutfall framleiðenda/birgja með stefnu um samfélags- og umhverfisábyrgð 

- Mæling: Fjöldi framleiðenda/birgja með stefnu um samfélags- og umhverfisábyrgð í 

viðskiptum sem hlutfall af heildarfjölda fyrirtækja. 

- Gagnaöflun: Skráning í fyrirtækjaskrá hjá Hagstofu. 

- Rökstuðningur: Vísir er samkvæmt 5. stefnumiði og var fenginn úr kanadíska 

sjálfbærnivísasafninu fyrir iðnað en er einnig lykilatriði í skilgreiningum á vistvænni 

hönnun og framleiðslu. Hann til þess gerður að kortleggja fyrirtæki sem eru í 

viðskiptum við framleiðendur/birgja sem hafa stefnu um samfélags- og 

umhverfisábyrgð. Þetta eru fyrirtæki sem lýsa því yfir með stefnu sinni um mikilvægi 



70 

 

þess að stuðla að frekari þróun í átt að sjálfbærni og eru samfélagslega og 

umhverfislega ábyrg. 

- Ábyrgð: Iðnaðarráðuneytið er ábyrgt fyrir gagnaöflun, umhverfisráðuneytið fyrir 

fræðslu til fyrirtækja og fyrirtæki eru ábyrg fyrir vali á viðskiptaaðila. 

 

4.4.3.2 Skilvirkni – Þróun 

Samnýting þjónustu og birgja - Klasar 

- Mæling: Fjöldi fyrirtækja sem samnýta þjónustu og birgja sem hlutfall af 

heildarfjölda fyrirtækja. 

- Gagnaöflun: Spurningakönnun á fyrirtæki og/eða upplýsingar frá þjónustuaðilum sem 

aðstoða við að koma á samstarfi. Nær til fyrirtækja með lögheimili á Íslandi sem 

samnýta til dæmis framleiðslu, flutning, dreifingu, markaðssetningu, kynningarmál, 

húsnæði, starfsfólk og fleira. 

- Rökstuðningur: Vísir er samkvæmt 2. stefnumiði og var fenginn úr kanadíska 

sjálfbærnivísasafni fyrir iðnað, HKCI - 5Cs vísarammanum undir félagsauð og 

væntingum hagsmunaaðila tískuiðnaðarins til hagræðingar í krafti stærðar. Vegna 

smæðar fyrirtækja á íslenskum markaði og slæmu aðgengi að ákveðinni þjónustu og 

birgjum er hægt að ná fram hagræðingu í krafti stærðar með því að gera sameiginlega 

samninga. Þetta getur einnig haft jákvæð áhrif á vöxt og þróun ásamt dregið úr 

áhrifum á umhverfi, til dæmis með fækkun ferða í flutningi og nýtingu á efni. 

- Ábyrgð: Iðnaðarráðuneytið er ábyrgt fyrir gagnaöflun í samvinnu við Hagstofu 

Íslands. 

 

Lífslíkur fyrirtækja tveimur árum frá stofnun þeirra 

- Mæling: Meðalævilengd fyrirtækja tveimur árum frá stofnun þeirra. 

- Gagnaöflun: Fyrirtækjaskrá Hagstofunnar. 

- Rökstuðningur: Vísir er samkvæmt 6. stefnumiði og var fenginn úr vísaramma 

Sameinuðu þjóðanna sem mælir samkeppnishæfni iðnaðar hvað varðar nýsköpun og 

þróun. Niðurstöðum vísis er ætlað að varpa ljósi á aðstæður og umhverfi þjóðar hvað 
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varðar nýsköpun lítilla og meðalstórra fyrirtækja. Því lengri sem líftíminn er þeim 

mun betri aðstæður eru fyrir stofnun og vöxt fyrirtækja. 

- Ábyrgð: Iðnaðarráðuneytið er ábyrgt fyrir gagnaöflun í samvinnu við Hagstofuna. 

Fjármálastofnanir og stoðkerfi stjórnsýslunnar geta haft mikil áhrif á afkomu 

fyrirtækja en þau bera sjálf ábyrgð á öllum rekstri. 

 

Rannsóknar- og þróunarkostnaður sem hlutfall af veltu 

- Mæling: Samtals rannsóknar- og þróunarkostnaður fyrirtækja sem hlutfall af 

samanlagðri heildarveltu þeirra. 

- Gagnaöflun: Spurningakönnun á fyrirtæki. 

- Rökstuðningur: Vísir er samkvæmt 6. stefnumiði og var valinn úr HKCI – 5Cs 

vísarammanum undir félagsauð og vísaramma Sameinuðu þjóðanna undir 

nútímalegum og samkeppnishæfum iðnaði. Sprota- og nýsköpunarfyrirtæki hafa oft 

háan þróunarkostnað en það sama á einnig við um ungan iðnað á borð við 

tískuiðnaðinn á Íslandi. Ung fyrirtæki í tískuiðnaði glíma einnig oft við háan þróunar 

kostnað fyrstu árin til að ná stöðu á markaði eða til þess að finna nýjar leiðir fyrir 

vistvæna hönnun og framleiðslu. Hár rannsóknar- og þróunarkostnaður getur haft 

hamlandi áhrif á vöxt og kallað á þolinmóðara fjármagn. 

- Ábyrgð: Iðnaðarráðuneytið er ábyrgt fyrir gagnaöflun. 

 

Framlag ríkisins til rannsóknar- og þróunar sem hlutfall af heildar þróunarkostnaði 

- Mæling: Samtals rannsóknar- og þróunarframlag ríkis til fyrirtækja sem hlutfall af 

samanlagðri heildarveltu fyrirtækja. 

- Gagnaöflun: Spurningakönnun á fyrirtæki og/eða upplýsingar frá stofnunum. 

- Rökstuðningur: Vísir er samkvæmt 6. stefnumiði og var valinn úr HKCI – 5Cs 

vísarammanum undir félagsauð og vísaramma Sameinuðu þjóðanna undir 

nútímalegum og samkeppnishæfum iðnaði. Sprota- og nýsköpunarfyrirtæki hafa oft 

háan þróunarkostnað en það sama á einnig við um ungan iðnað á borð við 

tískuiðnaðinn á Íslandi. Ung fyrirtæki í tískuiðnaði glíma einnig oft við háan þróunar 

kostnað fyrstuárin til að ná stöðu á markaði eða til þess að finna nýjar leiðir fyrir 
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vistvæna hönnun og framleiðslu. Hár rannsóknar- og þróunarkostnaður getur haft 

hamlandi áhrif á vöxt og kallað á þolinmóðara fjármagn. Stuðningur ríkisins við 

rannsóknir og þróun fyrirtækja í tískuiðnaðinum getur aðstoðað greinina við að vaxa 

og lengt líftíma þeirra. 

- Ábyrgð: Iðnaðarráðuneytið er ábyrgt fyrir gagnaöflun og þeim fjárhæðum eða 

skattaívilnunum sem fyrirtækjum með háan þróunarkostnað er boðið upp á. 

 

4.4.3.3 Menntun 

Fjöldi námsbrauta fyrir störf greinarinnar sem hlutfall af öllum starfsheitum 

- Mæling: Samantekt á framboði menntastofnana sem bjóða upp á námsbrautir sem 

skapa störf fyrir tískuiðnaðinn og útkoman borin saman við þörf greinarinnar. 

- Gagnaöflun: Upplýsingar frá menntastofnunum á Íslandi og/eða mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu. 

- Rökstuðningur: Vísir er valinn samkvæmt 1. stefnumiði og var stuðst við vísir úr 

vísaramma Staðardagskrár 21 fyrir menningu sem hefur með menningu og félagslega 

þátttöku að gera, stefnur, verkefni og dagskrár sem stuðla að menningarlegri menntun. 

Vísir var einnig valinn með hliðsjón af áhyggjum hagsmunaaðila til gæða framleiddra 

vara en til að framleiða gæðavöru þarf ákveðin þekking að vera til staðar. Fjölbreytt 

úrval námsbrauta sem styðja við tískuiðnaðinn gefur vísbendingu um vænta hæfni 

innan greinarinnar sem nær utan um heildarþörf greinarinnar. Hæfni fólks á öllum 

sviðum tískuiðnaðarins getur sagt til um möguleika til þróunar og vaxtar. Ef fáir hljóta 

sérfræðiþekkingu innan greinarinnar getur það haft neikvæð áhrif á 

framtíðarmöguleika.  

- Ábyrgð: Iðnaðarráðuneytið er ábyrgt fyrir gagnaöflun í samvinnu við mennta- og 

menningarmálaráðuneytið. 

 

Menntunarstig - Sérfræðimenntaðir sem hlutfall af vinnuafli 

- Mæling: Sérfræðimenntaðir sem hlutfall af heildarvinnuafli tískuiðnaðarins. 

- Gagnaöflun: Spurningarkönnun send til fyrirtækja og gögn frá Hagstofu. 
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- Rökstuðningur: Vísir er samkvæmt 1. og 6. stefnumiði en mælingar á menntunarstigi 

gefa vísbendingar um það hvort menntun geti haft einhver áhrif á þróun og vöxt 

greinarinnar, það er hvort um einhver tengsl þarna á milli eru að ræða. 

- Ábyrgð: Iðnaðarráðuneytið er ábyrgt fyrir gagnaöflun í samvinnu við mennta- og 

menningarmálaráðuneytið. 

 

Fjöldi þverfaglega hönnunar-, tækni-, sjálfbærni- og viðskipta námsbrauta 

- Mæling: Fjöldi námsbrauta með þverfaglegar námsbrautir. 

- Gagnaöflun: Upplýsingar frá menntastofnunum á Íslandi eða mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu. 

- Rökstuðningur: Vísir er samkvæmt 1. stefnumiði. Hagsmunaaðilar tískuiðnaðarins 

telja mikla þörf á því að tengja saman tækni og viðskipti við hönnunarnám til eflingar 

á greininni. Til viðbótar kemur ný menntastefna sem kveður á um menntun í 

sjálfbærni á öllum skólastigum. Helsti styrkur í hönnunarmenntun felst í því að hafa í 

boði þverfaglegt háskólanám þar sem einstaklingar geta tengt saman hönnun og 

viðskipti, verkfræði, tölvutækni, sjálfbærni eða annað hagnýtt nám sem nýtist vel í 

nýsköpun og þróun (Commission Staff Working Document, 2009). 

- Ábyrgð: Iðnaðarráðuneytið er ábyrgt fyrir gagnaöflun í samvinnu við mennta- og 

menningarmálaráðuneytið. 

 

4.4.3.4 Hagræn áhrif 

Ársverk vinnuafls 

- Mæling: Samtals unnir tímar á ári sem hlutfall af heildarfjölda vinnudaga á ári. 

- Gagnaöflun: Hagstofa Íslands, vinnumarkaðskönnun. 

- Rökstuðningur: Vísir er samkvæmt 6. stefnumiði og var valinn út frá sambærilegum 

vísi sem er að finna í vísaramma CCI – Skapandi vísar Ástralíu til að greina umfang 

skapandi starfa, fjölda starfa sem skapast innan greinarinnar. 

- Ábyrgð: Iðnaðarráðuneytið er ábyrgt fyrir gagnaöflun í samvinnu við Hagstofuna. 
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Ársverk vinnuafls sem hlutfall af heildarvinnuafli 

- Mæling: Samtals unnir tímar á ári sem hlutfall af heildarfjölda vinnudaga á ári. 

- Gagnaöflun: Hagstofa Íslands, vinnumarkaðskönnun. 

- Rökstuðningur: Vísir er samkvæmt 6. stefnumiði og var valinn út frá sambærilegum 

vísi sem er að finna í vísaramma CCI – Skapandi vísar. Vísir er til þess gerður að 

mæla þróun greinarinnar með möguleikum á samanburði við aðrar greinar eða þjóðir. 

- Ábyrgð: Iðnaðarráðuneytið er ábyrgt fyrir gagnaöflun í samvinnu við Hagstofuna. 

 

Heildarvelta 

- Mæling: Samanlagður virðisauki (hagnaður). 

- Gagnaöflun: Hagstofa Íslands, heildarvelta fengin úr virðisaukaskattsskrá og 

staðgreiðsluskrá. Þörf er á uppbyggingu hagtölugrunns til að auðvelda úrvinnslu 

gagna. 

- Rökstuðningur: Vísir er samkvæmt 2. og 6. stefnumiði og var valinn út frá nokkrum 

sambærilegum vísum sem er að finna í viðmiðunar vísarömmum. Vísir gefur til kynna 

hagræn áhrif þar sem veltutölur gefa góða innsýn í umfang greinarinnar og gefur 

möguleika á samanburði við aðrar atvinnugreinar. Með því að sýna fram á 

fjárhagslegan ávinning skapast auknir möguleikar á því að fjárfestar vilji fjárfesta í 

fyrirtækjum tískuiðnaðarins. 

- Ábyrgð: Iðnaðarráðuneytið er ábyrgt fyrir gagnaöflun í samvinnu við Hagstofuna. 

 

Hlutfallslegur virðisauki af heildarveltu 

- Mæling: Samanlagður virðisauki (hagnaður) sem hlutfall af heildarveltu. 

- Gagnaöflun: Hagstofa Íslands, heildarvelta fengin úr virðisaukaskattsskrá og 

staðgreiðsluskrá. Þörf er á uppbyggingu hagtölugrunns til að auðvelda úrvinnslu 

gagna. 

- Rökstuðningur: Vísir er samkvæmt 2. og 6. stefnumiði og var valinn út frá nokkrum 

sambærilegum vísum sem er að finna í viðmiðunar vísarömmum. Vísir gefur til kynna 

hagræn áhrif þar sem veltutölur gefa góða innsýn í umfang greinarinnar og gefur 

möguleika á samanburði við aðrar atvinnugreinar. Með því að sýna fram á 
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fjárhagslegan ávinning skapast auknir möguleikar á því að fjárfestar vilji fjárfesta í 

fyrirtækjum tískuiðnaðarins. 

- Ábyrgð: Iðnaðarráðuneytið er ábyrgt fyrir gagnaöflun í samvinnu við Hagstofuna. 

 

Framleiðni vinnuafls 

- Mæling: Heildarvörusala deild á fjölda ársverka.  

- Gagnaöflun: Hagstofa Íslands, vinnumarkaðskönnun, virðisaukaskattsskrá og 

staðgreiðsluskrá. Þörf er á uppbyggingu hagtölugrunns til að auðvelda úrvinnslu 

gagna. 

- Rökstuðningur: Vísir er samkvæmt 2. og 6. stefnumiði og var fenginn úr kanadíska 

sjálfbærnivísasafninu fyrir iðnað og vísaramma Sameinuðu þjóðanna undir 

nútímalegum og samkeppnishæfum iðnaði. Hann gefur góða innsýn inn í umfang og 

verðmætasköpun á hvern starfsmann og býður upp á möguleika á samanburði milli 

atvinnugreina. 

- Ábyrgð: Iðnaðarráðuneytið er ábyrgt fyrir gagnaöflun í samvinnu við Hagstofuna. 

 

Hlutfallslegt framlag til vergrar landsframleiðslu (GDP) 

- Mæling: Verg framleiðsla tískuiðnaðarins sem hlutfall af vergri landsframleiðslu. 

- Gagnaöflun: Hagstofa Íslands, vinnumarkaðskönnun, virðisaukaskattsskrá og 

staðgreiðsluskrá. Þörf er á uppbyggingu hagtölugrunns til að auðvelda úrvinnslu 

gagna. 

- Rökstuðningur: Vísir er samkvæmt 2. og 6. stefnumiði og var valinn út frá nokkrum 

vísum úr vísrömmum sem valdir voru til viðmiðunar. Margir vísar í viðmiðunar 

vísarömmum voru tengdir við verga landsframleiðslu. Verg landsframleiðsla er 

algengur mælikvarði meðal hagfræðinga og fjármálasérfræðinga. Mikilvægt er að birta 

niðurstöður vísa sem eru gjaldgengir og skiljanlegir á fjármálamarkaði og sýna fram á 

hagrænt gildi og umfang og er góður til samanburðar við aðrar atvinnugreinar. 

- Ábyrgð: Iðnaðarráðuneytið er ábyrgt fyrir gagnaöflun í samvinnu við Hagstofuna. 

 



76 

 

Hlutfall útflutnings af heildarútflutningi 

- Mæling: Samanlagt söluverðmæti útflutnings af heildarútflutningi 

- Gagnaöflun: Hagstofa Íslands. Þörf er á uppbyggingu hagtölugrunns til að auðvelda 

úrvinnslu gagna. 

- Rökstuðningur: Vísir er samkvæmt 2. og 6. stefnumiði og var valinn úr vísaramma 

Sameinuðu þjóðanna undir nútímalegum og samkeppnishæfum iðnaði og CCI - 

Skapandi vísum Ástralíu. Aðra vísa mátti finna sem mæla vöruskiptajöfnuði en ekki 

þykir ástæða til þess í sjálfbærnivísum tískuiðnaðarins þar sem innflutningur er enn 

sem komið er í svo miklum meirihluta. Mögulegt er að bæta þeim vísi við síðar eða 

þegar ástæða þykir til. Vísir sýnir fram á hagrænt gildi og umfang og er góður til 

samanburðar við aðrar atvinnugreinar. 

- Ábyrgð: Iðnaðarráðuneytið er ábyrgt fyrir gagnaöflun í samvinnu við Hagstofuna. 

 

Huglægt mat á virði tískuiðnaðarins - Hversu verðmætur er tískuiðnaðurinn hjá 

almenningi? 

- Mæling: Skoðanakönnun framkvæmd einu sinni á ári. 

- Gagnaöflun: Könnun framkvæmd af Hagstofu Íslands eða eftir þörfum. 

- Rökstuðningur: Vísir er samkvæmt öllum stefnumiðum og var valinn úr HKCI – 5Cs 

undir félagsauði þar sem gæði stoðkerfa, venjur og gildi eru rannsökuð. Niðurstöður 

vísis gefur hugmynd um viðhorf almennings til tískuiðnaðarins og þróun eða 

breytingar á viðhorfi. Mikilvægt er að kanna viðhorf almennings og fylgjast með því 

hvernig þróun tískuiðnaðarins hefur áhrif á venjur og gildi. 

- Ábyrgð: Iðnaðarráðuneytið er ábyrgt fyrir gagnaöflun í samvinnu við Hagstofuna. 

 

4.4.3.5 Fjármögnun 

Fjárfestingar í sprotafyrirtækjum sem hlutfall af vergri landsframleiðslu 

- Mæling: Opinberar fjárfestingar í sprotafyrirtækjum tískuiðnaðarins sem hlutfall af 

vergri landsframleiðslu. 

- Gagnaöflun: Hagstofa Íslands og iðnaðarráðuneytið. 
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- Rökstuðningur: Vísir er samkvæmt 4. og 6. stefnumiði og var valinn úr vísaramma 

Sameinuðu þjóðanna og flokkaðist þar undir áherslur stjórnvalda á nýsköpun sem og 

lítil og meðalstór fyrirtæki. Vísir gefur skýra mynd af áherslum stjórnvalda í eflingu 

atvinnugreinarinnar á fyrsta þróunarstigi ungrar atvinnugreinar. Einnig gefur 

niðurstaða vísis kost á samanburði milli atvinnugreina til að greina áherslur 

stjórnvalda hverju sinni og auðveldar stefnumótandi ákvörðunartöku til framtíðar. 

- Ábyrgð: Iðnaðarráðuneytið er ábyrgt fyrir gagnaöflun í samvinnu við Hagstofuna. 

 

Hafnaðar lánabeiðnir vegna ófullnægjandi vaxtaskilyrða sem hlutfall af heildar 

lánveitingum 

- Mæling: Fjöldi hafnaðra lánabeiðna fyrirtækja sem hlutfall af heildar lánveitingum til 

þeirra. 

- Gagnaöflun: Spurningakönnun á fyrirtæki og/eða upplýsingar frá lánastofnunum. 

- Rökstuðningur: Vísir er samkvæmt 6. stefnumiði og var valinn úr vísaramma 

Sameinuðu þjóðanna sem mælir samkeppnishæfni iðnaðar hvað varðar nýsköpun og 

þróun. Niðurstöðum vísis er ætlað að varpa ljósi aðstæður og umhverfi þjóðar hvað 

varðar fjármögnunarkosti. Val þessa vísis kemur einnig til vegna ábendinga 

hagsmunaaðila um skort á fjármagni, þá sérstaklega á þolinmóðu fjármagni og 

áhættufjármagni. 

- Ábyrgð: Iðnaðarráðuneytið er ábyrgt fyrir gagnaöflun í samvinnu við Hagstofuna. 

 

ROE - Arðsemi eiginfjár (með og án styrkja) 

- Mæling: Samanlagður hagnaður tískuiðnaðarins eftir skatta sem hlutfall af 

eiginfjárstöðu. 

- Gagnaöflun: Spurningakönnun á fyrirtæki. 

- Rökstuðningur: Vísir er samkvæmt 3. og 6. stefnumiði og var valinn samkvæmt 

ábendingum frá Eydísi Mary Jónsdóttur sem vann meistaraverkefni um mat á 

jarðvegseyðingu og mótaði sjálfbærnivísa til að meta sjálfbæra þróun jarðvegs. Vísir 

er fenginn úr kennitölum ársreikninga og gefur til kynna hvað eigendur hagnast mikið 

á rekstri fyrirtækisins miðað við það eigið fé sem er bundið í því. Með arðsemi 
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eiginfjár er því verið á einfaldan hátt að gera afkomu félaga sambærilegri við aðra 

fjárfestingakosti sem gætu verið til staðar. 

- Ábyrgð: Iðnaðarráðuneytið er ábyrgt fyrir gagnaöflun í samvinnu við Hagstofuna. 

 

4.4.3.6 Stjórnsýsla 

Fjárframlag ríkisins sem hlutfall af heildar fjárframlagi til skapandi greina 

- Mæling: Fjárframlag ríkisins til tískuiðnaðarins sem hlutfall af heildar framlagi til 

skapandi greina. 

- Gagnaöflun: Gögn úr fjárlögum og rekstrarreikningi mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu og iðnaðarráðuneytinu. 

- Rökstuðningur: Vísir er samkvæmt 6. stefnumiði og var valinn úr nokkrum 

vísarömmum sem valdir voru til viðmiðunar. Vísir gefur skýra mynd af áherslum 

stjórnvalda í eflingu atvinnugreinarinnar meðal skapandi greina. 

- Ábyrgð: Iðnaðarráðuneytið er ábyrgt fyrir gagnaöflun í samvinnu við mennta- og 

menningarmálaráðuneytið. 

 

Fjárframlag ríkisins sem hlutfall af heildar fjárframlagi til iðnaðar 

- Mæling: Fjárframlag ríkisins til tískuiðnaðarins sem hlutfall af heildarframlagi til alls 

iðnaðar. 

- Gagnaöflun: Gögn úr fjárlögum og rekstrarreikningi iðnaðarráðuneytisins. 

- Rökstuðningur: Vísir er samkvæmt 6. stefnumiði og var valinn úr nokkrum 

vísarömmum sem valdir voru til viðmiðunar. Vísirinn gefur skýra mynd af áherslum 

stjórnvalda í eflingu atvinnugreinarinnar meðal iðngreina. 

- Ábyrgð: Iðnaðarráðuneytið er ábyrgt fyrir gagnaöflun. 

 

Fjöldi opinberra stefna, dagskrár og verkefni sem stuðla að þróun og vexti 

- Mæling: Samanlagður fjöldi opinberra stefna, dagskráa og verkefna. 

- Gagnaöflun: Upplýsingar frá stjórnsýslunni. 
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- Rökstuðningur: Vísir er samkvæmt 4. og 6. stefnumiði og var valinn úr nokkrum 

vísarömmum til viðmiðunar. Valdir vísar höfðu með stefnur og verkefni af hálfu 

stjórnsýslunnar að gera en vísarammi Staðardagskrár 21 fyrir menningu tók 

sérstaklega á þessu þar sem menning er talin vera ein af undirstöðum sjálfbærrar 

þróunar. 

- Ábyrgð: Iðnaðarráðuneytið er ábyrgt fyrir gagnaöflun í samvinnu við viðeigandi 

ráðuneyti og stofnanir sem sjá um stefnur, dagskrár og verkefni í tengslum við 

tískuiðnaðinn. 
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5 Umræður 

Ef skoðaðir eru þeir hvatar sem liggja að baki tillögum höfundar að sjálfbærnivísum skýrist  

tilgangur þeirra betur og greina má að oftar en ekki eru það veikleikar sem fá mesta athygli, 

ekki ósvipað því sem gerist við heilsubrest. 

Eins og fram hefur komið er aukin krafa frá neytendum að hafa kost á því að kaupa vörur sem 

framleiddar eru á umhverfisvænan og siðlegan máta. Sú krafa setur þrýsting á tískufyrirtæki 

að breyta starfsháttum sínum og að sýna fram á að þeir stundi siðræna viðskiptahætti og 

verndi umhverfið (e. corporate environmental and social responsibility) (Saad, 2007). Þess 

vegna er mikilvægt að stuðla að vistvænni tísku og framleiðslu lífrænna efna, endurnotkun og 

endurvinnslu, vistvænni litun og framleiðslu, gæði handverks, sem og góðri meðferð 

vinnuafls og dýra til að mæta kröfum neytenda (Keane & Fein, 2010). Þó svo að ekki sé 

mikið um eiginlega framleiðslu á tískuvörum hér á landi um þessar mundir er sá sem lætur 

framleiða fyrir sig vörur  ábyrgur fyrir framleiðslunni, hvort sem hún er innan eða utan 

landsteinanna. Eigandi vörumerkis verður því að ganga úr skugga um að framleiðandi starfi 

samkvæmt viðhlítandi gildum og lögum þess umhverfis sem varningurinn er seldur í. 

Sjálfbærnistefnur eru settar til að koma á sjálfbærri þróun og skerpa á skuldbindingum 

hlutaðeigandi um þróun í átt að sjálfbærni. Mótun sjálfbærnivísa fyrir tískuiðnaðinn er því 

ákveðið stjórntæki til að hvetja fyrirtæki til að móta eigin stefnu um þróun í átt að sjálfbærni í 

takt við stjórnsýsluna. Með því að taka tillit til umhverfisins með þessum hætti nær 

tískuiðnaðurinn að þjóna sínum yfirkerfum og heildarkerfinu, það er vistkerfinu. 

Vegna takmarkandi aðstæðna innanlands og fólksfæðar á Íslandi er sá möguleiki fyrir hendi 

að hefja markvisst samstarf og/eða klasamyndun þar sem nýtt eru samlegðaráhrif í krafti 

stærðar. Þannig væri mögulegt að ná fram lækkun kostnaðarverðs, til dæmis með því að 

sameinast um framleiðslu og dreifingu erlendis eða að fjárfesta sameiginlega í kaupum á 

tækjabúnaði sem eykur framleiðslugetu innanlands. Hugsanlega væri hægt að fjárfesta í 

tækjabúnaði í smáum skrefum en til þess að þetta geti orðið að veruleika þarf að spá fyrir um 

vöxt greinarinnar og arðsemismeta fjárfestingarnar. Höfundi þykir ólíklegt að einhver einn 

sjálfstæður aðili sé tilbúinn í slíkar fjárfestingar án einhverskonar stuðnings stjórnsýslunnar, 

með langtíma lánveitingum eða annarskonar fjárfestingu. Ef íslensk tískufyrirtæki herja á 

innlendan markað hefur þetta veruleg áhrif en skiptir minna máli ef um sölu á erlenda 

markaði er að ræða. Oftar en ekki fer vöruþróun fram á heimamarkaði og ekki er farið af stað 
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með útflutning eða alþjóðavæðingu fyrr en þróunarstigi er lokið. Skortur á framleiðslukostum 

á heimamarkaði getur því verið mjög hamlandi í þróun og fyrirtæki ná ekki að festa rætur. 

Ekki má samt gleyma því að mörg fyrirtæki hafa lokið þessu vöruþróunarstigi við núverandi 

aðstæður og eru tilbúin að hefja útflutning eða alþjóðavæðingu. Við inngöngu á stærri 

markaði eykst yfirleitt eftirspurnin og þar af leiðandi þarf að auka framleiðslumagn. Miðað 

við núverandi stöðu framleiðslukosta á landinu er hæpið að innlend framleiðsla geti annað 

eftirspurn sem teygir sig út fyrir landsteinana. Því væri að öllum líkindum eini möguleikinn 

að láta framleiða fatnaðinn erlendis og best væri ef það væri í nálægð við þá markaði sem 

herjað er á. Það væri þar af leiðandi áhættuminna ef nokkur fyrirtæki tækju upp samstarf/klasa 

og samnýttu þjónustuaðila eins og framleiðendur, umboðsaðila og kynningarstjóra. 

Framleiðsluþættir eru því stór hindrun í þróun og vexti tískuiðnaðarins og þarna eru það 

undirkerfin sem hafa veruleg áhrif á lífvænleika tískuiðnaðarins. 

Samstarf og samnýting í rekstri getur aukið lífslíkur fyrirtækja þar sem stofnkostnaður verður 

lægri og hjápar fyrirtækjum að festa rætur á markaði. Því er mikilvægt að mæla lífslíkur 

fyrirtækja í greininni og skoða í samhengi við samstarf fyrirtækja eða klasa. Fjármagn er ein 

af lykilbreytum í þessu samhengi og því getur samvinna aukið vaxtamöguleika fyrirtækja  

sem leiðir síðan af sér aukinn áhuga fjárfesta og traust innan fjármálastofnana. Miðað við það 

hversu tískuiðnaðurinn á Íslandi er ungur og mörg fyrirtæki eru á klakstigi er rannsóknar- og 

þróunarkostnaður að öllum líkindum hár. Því er mikilvægt að skoða þennan kostnað til að 

meta hvort þær breytur séu að hafa áhrif á afkomu fyrirtækja eða hvort að það sé því 

óviðkomandi. Einnig er mikilvægt að greina áherslur stjórnvalda á eflingu tískuiðnaðarins 

með því að skoða framlög þeirra til atvinnugreinar á klakstigi. Þegar tískuiðnaðurinn kemst 

svo síðar meira á gott skrið og verður á heildina litið fjárhaglsega stöðugur verður framlag 

ríkisins til rannsóknar og þróunar ekki jafn mikilvægur þáttur. Stjórnsýslan er fjársterkari 

aðilinn í þessu sambandi miðað við núverandi stöðu og tískuiðnaðurinn reiðir sig 

stjórnsýsluna en þegar tískuiðnaðurinn kemst á gott skrið gæti aðstæðurnar snúist við. Þá væri 

það stjórnsýslan sem myndi reiða sig á tískuiðnaðinn.   

Menntun er það stoðkerfi sem hefur mikil áhrif á undirstöður tískuiðnaðarins en einnig skiptir 

máli að menntunin nái til allra greina/starfa sem tilheyra tískuiðnaðinum. Lítið gagn er í því 

að mennta fleiri fatahönnuði en tæknimenntaða einstaklinga því þá verður ekki mikið úr 

framleiðslu innan landsteinanna, að minnsta kosti myndi það halla á gæði framleiðslunnar. Í 

niðurstöðum kemur fram að ákveðinn skortur er á rekstrarþekkingu meðal fatahönnuða og 

fjárfestar taldir hafa takmarkaðan skilning á viðskiptamódelum tískuiðnaðarins. Þetta dregur 
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úr möguleikum á vexti í greininni og myndar gap á milli fyrirtækja og fjárfesta. Þverfaglegt 

nám í viðskiptum og fatahönnun með samvinnu menntastofnana væri ein leið til að loka þessu 

gapi. Einnig gæti þverfaglegt nám í fatahönnun, tæknigreinum og sjálfbærni aukið skilvirkni 

og framþróun tískuiðnaðarins í heild. Margir sérfræðingar hafa bent á að þverfaglegt 

hönnunarnám hafi jákvæð áhrif á nýsköpun hjá þjóðum sem bjóða uppá slíkt nám (Garðar 

Eyjólfsson, 2010). Einhverjum hagsmunaðilum þótti mörkin á milli tæknimenntaðra og 

hönnunarmenntaðra óljós og því gæti löggilding starfsheita mögulega komið í veg fyrir 

misskilning á milli starfsstétta en það gæti einnig verið ákveðin viðurkenning fyrir hverja 

námsbraut og starfsstéttir. 

Hagræn áhrif, hagtölur og aðrar lykil fjárhagstölur, er eitt af því sem skiptir verulegu máli í 

samskiptum við fjárfesta og aðra hagsmunaaðila. Ef ekki er hægt að sýna fram á hagrænan 

ávinning með góðu móti stendur og fellur atvinnugreinin með ákvörðunum þeirra sem stýra 

fjárstreymi fjárfesta. Þetta snýst fyrst og fremst um að allir séu að tala sama tungumálið í mati 

á þróun og ávinningi. Hagtölur bjóða einnig upp á samanburð milli framlags atvinnugreina til 

útflutnings og vergrar landsframleiðslu og til viðbótar væri einnig hægt að bera saman 

fjárframlag ríkisins til sömu atvinnugreina og skoða hvernig kerfin hafa áhrif hvort á annað. 

Spurningin er hvort gætt sé jafnræðis í fjárframlögum ríkisins miðað við framlag 

atvinnugreina til þjóðarbúsins. Einnig skiptir huglægt mat almennings á virði tískuiðnaðarins 

miklu máli í ákvörðunartöku stjórnsýslunnar um stefnu og þróun. 

Niðurstöður benda til þess að mörg fyrirtæki í tískuiðnaðinum eigi í erfiðleikum með að þróa 

vörulínur og festa rætur á markaði sökum fjárskorts en það á eflaust við um fleiri greinar. 

Fjármögnun er undirstaða þess að stofna fyrirtæki og koma því á laggirnar áður en reksturinn 

getur staðið undir sér. Hagsmunaaðilar töldu aðgengi að fjármagni verulega slæmt og að 

nauðsynlegt væri fyrir tískuiðnaðinn að fá einhverja aðstoð frá hinu opinbera til að koma 

greininni yfir á næsta þróunarstig. Hugmyndir hagsmunaaðila um framlög stjórnsýslunnar 

voru margar hverjar mjög góðar að mati höfundar og hægt að útfæra á ýmsa vegu. Faglegur 

stuðningur er þó eitthvað sem þarf ekki að útheimta gríðarlegan kostnað af hendi ríkisins en 

gæti skipt sköpum fyrir áframhaldandi vöxt. Sá stuðningur myndi einna helst felast í 

skipulagsbreytingum og hagræðingu innan stoðkerfisins. Fjárfestingar í sprotafyrirtækjum er 

því mikilvæg þar sem þróun vara tekur oft langan tíma og mikilvægt að fullþróa vörur á 

heimamarkaði áður en farið er á alþjóðamarkað. Þar spilar opinbert framlag til 

sprotafyrirtækja mikilvægt hlutverk og á móti kemur að fjárfestar vilja vita um væntanlega 

arðsemi fjárfestinga sinna, því er mat á arðsemi eiginfjár tekið inn í myndina. Fjárframlag 
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ríkisins sem hlutfall af fjárframlögum segir til um áherslur stjórnvalda sem er mikilvægt í 

fjárlagagerð en ekki síður fyrir aðra hagsmunaaðila til að greina vægi greinarinnar innan 

stjórnsýslunnar. 

Ein leið til að meta áherslur stjórnvalda á tískuiðnaðinn er að mæla fjölda stefna, viðburða og 

verkefni sem stjórnsýslan stendur fyrir eða styrkir. Samkvæmt niðurstöðum er hægt að greina 

ákveðin vonbrigði gagnvart áherslum stjórnsýslunnar á tískuiðnaðinn og þótti mörgum 

hagsmunaaðilum að greinin hefði að vissu leyti setið eftir í samanburði við annan iðnað og 

skapandi greinar. Það mætti einnig greina hvort að einhver tengsl séu á milli áherslu 

stjórnvalda á verkefni tískuiðnaðarins annars vegar og árangurs hans hins vegar með 

samanburði við mælingar á hagrænum áhrifum, það er hefur aukinn fjöldi verkefna áhrif á 

hagtölur. Þannig væri hægt að skoða hvernig og hvort kerfin hafa áhrif á hvort annað. 

Höfundur áttaði sig fljótlega á því að í rauninni er lítil tenging á milli stjórnsýslustefna um 

sjálfbæra þróun og tískuiðnaðarins. Sjálfbærnistefna stjórnsýslunnar tekur ekki sérstaklega á 

þáttum sem tengjast tískuiðnaðinum og umfjöllun í tengslum við hönnunarstefnu eða 

stefnumótun tískuiðnaðarins tekur að litlu leyti mið af sjálfbærri þróun. Það sama á við um 

önnur kerfi sem tengjast tískuiðnaðinum en að öllum líkindum á þetta eftir að þróast í rétta átt 

með innleiðingu á grænu hagkerfi og auknum áherslum á menntun í sjálfbærni. Til þess að 

mögulegt sé að stuðla að hámörkun í sjálfbærni verða stefnur og kerfi að stefna í sömu átt og 

þjóna hvort öðru. 

 

5.1 Hagnýtt gildi og takmarkanir 

Tilgangur þessa verkefnis var að greina hvernig þróun í átt að sjálfbærni gæti verið leið til að 

leggja tískuiðnaðinn á vogaskálar atvinnulífsins, varpa ljósi á lykilþætti sem varða lífvænleika 

hans, þróun og framtíð. Með notkun sjálfbærnivísa er hægt að meta kerfi út frá þeim þáttum 

sem skipta mestu máli og frá mörgum sjónarhornum, það er að segja umhverfi, samfélagi og 

efnahagi. Að mati höfundar eru þeir 29 sjálfbærnivísar, sem höfundur mótaði samkvæmt 

niðurstöðum tilviksrannsóknar, lykilþættir tískuiðnaðarins sem varða lífvænleika miðað við 

núverandi stöðu og framtíðar sjónarmið um sjálfbæra þróun og væntingar hagsmunaaðila. 

Sjálfbærnivísar tískuiðnaðarins gætu þar af leiðandi þjónað hlutverki „stjórnborðs“ 

stjórnsýslunnar, nánar tiltekið iðnaðarráðuneytisins, þar sem það er með puttann á púlsinum 
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og mælir „heilsu“ tískuiðnaðarins í öllum stoðum sjálfbærninnar. Sjálfbærnivísarnir eru því 

tæki til að greina styrkleika og veikleika svo að hægt sé að bregðast við í tæka tíð með réttum 

aðgerðum. Með notkun sjálfbærnivísanna er hægt að stýra betur þeim þáttum sem skipta 

mestu máli og stuðla að efnahagslegum vexti, samfélagslegri virkni og jafnvægi í umhverfinu 

með viðeigandi aðgerðum hverju sinni. Um leið og gripið er til réttra aðgerða á réttum tíma 

verða meiri líkur á því að stuðlað sé að þróun og vexti sem leiðir af sér aukið vægi 

tískuiðnaðarins meðal þjóðarinnar og staða hans styrkist. Styrking tískuiðnaðarins getur haft 

jákvæð áhrif á hagvöxt í landinu og aukið fjölbreytileika atvinnulífsins og því væri það mikill 

ávinningur fyrir iðnaðarráðuneytið að hafa gott stjórnborð sem aðstoðar við ákvörðunartöku. 

Að mati höfundar hefur skapandi iðnaður á borð við tískuiðnaðinn gríðarlega 

vaxtarmöguleika með öllum sínum fjölbreytileika. Með sjálfbærnimælingum eru „allir“ að 

tala sama tungumálið þegar áhrifin eru metin og upplýsingar liggja fyrir um raunverulega 

þróun. Eins og Guðlaug Gísladóttir benti á; ef sjálfbærniverkefnið á Austurlandi hefði ekki 

farið af stað þá væru ekki til neinar upplýsingar um þróun mála heldur væri einungis um 

ágiskanir að ræða (Guðlaug Gísladóttir, munnleg heimild, 13. júlí 2011). 

Við mótun sjálfbærnivísa er hægt að beita ýmsum vísindalegum aðferðum en sá sem stýrir  

verkefninu þarf ávallt að taka endanlega ákvörðun um val vísa eftir huglægu mati. Af þeim 

ástæðum varð val sjálfbærnivísanna undir vissum áhrifum af bakgrunni, þekkingu og reynslu 

höfundar. Vegna þessa er ljóst að sjálfbærnivísarnir verða eingöngu tillögur eða þeir nýttir 

sem undirbúningur að frekari vinnu. Að þessu tilgreindu verður samt að líta til þess að 

niðurstöður tilviksrannsóknar gáfu höfundi mikið efni til að vinna úr og náðist að taka tillit til 

margra ólíkra sjónarmiða hagsmunaaðila og tekið var mið af um 300 sjálfbærnivísum 

sambærilegra kerfa. Til viðbótar hefur höfundur bæði menntun og starfsreynslu sem 

fatahönnuður og viðskiptafræðingur sem eru einna helst þeir pólar sem togast á í 

tískuiðnaðinum á Íslandi. Höfundur hefur því bæði innsýn í starf fatahönnuðarins sem vill fá 

að starfa við hönnun án þess að gróðasjónarmið séu höfð að leiðarljósi og 

viðskiptafræðingsins sem áttar sig á því að enginn vill fjárfesta í fyrirtæki án gróða. Að mati 

höfundar ætti því að nægja að setja tillögu um sjálfbærnivísa í rýni hjá lykilhagsmunaaðilum 

til að koma honum í umferð og hefja mælingar. 
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5.2 Hugmyndir að frekari verkefnum 

Áður en mælingar sjálfbærnivísa hefjast þarf að kanna hvernig gögnum skuli aflað og hvernig 

töluleg gögn eru flokkuð og greind hjá ábyrgðaaðilum en góð gagnaöflun er undirstaða þess 

að hægt sé að mæla vísana. Að því loknu eru það BellagioSTAMP lögmálin, 5. – 8., sem þarf 

að svara svo að verkefnið geti talist lokið. Í þeim felst meðal annars mat á þróun og gagnsæi 

sjálfbærnivísa, aðgengi almennings að niðurstöðum, að miðla niðurstöðum á skilvirkan og 

hlutlausan hátt, tryggja þátttöku allra hagsmunaaðila, endurtaka mælingar eins oft og kveðið 

er á um og síðast en ekki síst þarf að bregðast við niðurstöðum með viðeigandi aðgerðum.    

Stefnu umhverfisráðuneytisins um þróun í átt að sjálfbærni mætti endurskoða og bæta við 

efnahagslegum og samfélagslegum stoðum í vísasafnið, til dæmis útbúa vísa fyrir áherslur á 

menntun til sjálfbærni og fyrir vistvæna framleiðslu. Svo væri alveg upplagt að mæla 

frammistöðuna. Framkvæmd verkefna sem nefnd Alþingis lagði fram til eflingar á grænu 

hagkerfi stjórnsýslunnar kallar á heilmikla gagnaöflun til að meta frammistöðu og þróun í átt 

að sjálfbærni. Margar leiðir eru mögulegar í þessum málum og óþarfi að allar þjóðir ‚finni 

upp hjólið. Þess vegna er tillaga nefndar Alþingis um innleiðingu á Global Reporting 

Initiative (GRI) gott tæki til að meta frammistöðu þjóðarinnar og bera saman við aðrar þjóðir 

(Alþingi, 2011). GRI gæti einnig gefið góðar upplýsingar til annarskonar greininga og 

mælingar á sjálfbærri þróun. Umhverfisráðuneytið mætti óska eftir nánara samstarfi við önnur 

ráðuneyti og kalla eftir sjálfbærnistefnum og sjálfbærnivísum frá þeim. Ef iðnaðarráðuneytið 

myndi til dæmis hafa sjálfbærnivísa sem ná yfir iðnað í heild, svipað og í Kanadíska 

vísasafninu, væri mögulegt að bera saman tískuiðnaðinn við til dæmis álframleiðslu eða 

hvaða iðnað sem er. 

Tískuiðnaðurinn og hagsmunaaðilar hans ættu einnig að geta nýtt sér tillögu um 

sjálfbærnivísa tískuiðnaðarins sem ábendingu um það hvaða þætti er mikilvægt að rýna og 

mæla til að vita hvert stefnir og hvað það er sem hefur mestu áhrifin á þróun greinarinnar. 

Ljóst er að ef þetta sjálfbærniverkefni á að verða að veruleika þá þarf tískuiðnaðurinn að vera 

virkur þátttakandi í innleiðingu þess. 
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Heiti sjálfbærni ramma/vísasafns Heiti flokka Vísar Stoðir 

Sust. Industries Perf. Indicators Heildar framleiðsla / Fjárhagur Framleiðni á starfsmann Efnahagur 

Sust. Industries Perf. Indicators Heildar framleiðsla / Fjárhagur Framleiðni (Brúttó tekjur/Vöruframleiðsla) Efnahagur 

Sust. Industries Perf. Indicators Heildar framleiðsla / Fjárhagur Framleiðni á svæði Efnahagur 

Sust. Industries Perf. Indicators Heildar framleiðsla / Fjárhagur Fjöldi starfsmanna á svæði Efnahagur/Samfélag 

Sust. Industries Perf. Indicators Orka Heildar orkunotkun á iðnaðarsvæði (Orkunotkun/Stærð svæðis) Efnahagur/Umhverfi 

Sust. Industries Perf. Indicators Orka Orkunotkun á hverja framleidda vöru (Orkunotkun/Framleiddar vörur) Efnahagur/Umhverfi 

Sust. Industries Perf. Indicators Orka Losun gróðurhúsalofttegunda (Losun gróðurhúsalofttegunda/Framleiddar vörur) Efnahagur/Umhverfi 

Sust. Industries Perf. Indicators Orka Orkunýtni (Orkunotkun/Orkutap) Efnahagur/Umhverfi 

Sust. Industries Perf. Indicators Orka Minnkun orkunotkunar Efnahagur/Samfélag 

Sust. Industries Perf. Indicators Orka Græn orkunotkun á framleiðslu (Græn orka/Vöruframleiðsla) Efnahagur/Umhverfi 

Sust. Industries Perf. Indicators Orka Orkuframleiðsla iðnaðarsvæðis - sjálfsframleiðsla Efnahagur/Umhverfi 

Sust. Industries Perf. Indicators Orka Græn orkunotkun af heildar orkunotkun Efnahagur/Umhverfi 

Sust. Industries Perf. Indicators Orka Orkunýtni bygginga Efnahagur/Umhverfi 

Sust. Industries Perf. Indicators Orka Orkunýtni flutninga (bensín-olía-annað) Efnahagur/Umhverfi 

Sust. Industries Perf. Indicators Orka Græn orkunotkun flutninga af heildarorkunotkun (annað/heild) Efnahagur/Umhverfi 

Sust. Industries Perf. Indicators Orka Annars konar orkunýting í flutningum af heild Umhverfi 

Sust. Industries Perf. Indicators Hráefni/Birgðir Hlutfall fullunnar vöru af vörum í vinnslu (Fullunnar vörur/Hráefni-vörur í vinnslu) Efnahagur/Umhverfi 

Sust. Industries Perf. Indicators Hráefni/Birgðir Heildarnýting efna við framleiðslu Efnahagur/Umhverfi 

Sust. Industries Perf. Indicators Hráefni/Birgðir Heildarnýting hráefna við framleiðslu Efnahagur/Umhverfi 

Sust. Industries Perf. Indicators Hráefni/Birgðir Losun úrgangs (Heildar úrgangur/Hráefni-vörur í vinnslu) Efnahagur/Samfélag/Umhverfi 

Sust. Industries Perf. Indicators Hráefni/Birgðir Nýtni hliðarvara Efnahagur/Umhverfi 

Sust. Industries Perf. Indicators Hráefni/Birgðir Lágmörkun hráefnis notkunar Efnahagur/Samfélag/Umhverfi 

Sust. Industries Perf. Indicators Hráefni/Birgðir Ósoneyðandi efnalosun (ODS) Efnahagur/Samfélag/Umhverfi 

Sust. Industries Perf. Indicators Hráefni/Birgðir Sýruefnalosun (eSO2) Umhverfi 

Sust. Industries Perf. Indicators Vatn (drykkjarh., ódrykkjarh., regnv., frár.v.) Skipulag vatns- og fráveitulagna Efnahagur/Samfélag/Umhverfi 

Sust. Industries Perf. Indicators Vatn (drykkjarh., ódrykkjarh., regnv., frár.v.) Vatnshelt yfirborð svæðis Efnahagur/Umhverfi 

Sust. Industries Perf. Indicators Vatn (drykkjarh., ódrykkjarh., regnv., frár.v.) Vatnsnotkun (Vatnsnotkun/Framleiddar vörur) Samfélag/Umhverfi 

Sust. Industries Perf. Indicators Vatn (drykkjarh., ódrykkjarh., regnv., frár.v.) Lágmörkun vatnsnotkunar Samfélag/Umhverfi 

Sust. Industries Perf. Indicators Vatn (drykkjarh., ódrykkjarh., regnv., frár.v.) Nýtni regnvatns Efnahagur/Umhverfi 

Sust. Industries Perf. Indicators Vatn (drykkjarh., ódrykkjarh., regnv., frár.v.) Nýtni drykkjarvatns Efnahagur/Samfélag/Umhverfi 

Sust. Industries Perf. Indicators Vatn (drykkjarh., ódrykkjarh., regnv., frár.v.) Nýtni á ódrykkjarhæfu vatni Efnahagur/Umhverfi 

Sust. Industries Perf. Indicators Vatn (drykkjarh., ódrykkjarh., regnv., frár.v.) Afgangsvatn - frárennsli (Fráveituvatn/Framleiddar vörur) Efnahagur/Samfélag/Umhverfi 

Sust. Industries Perf. Indicators Notkun lands og skipulag flutninga Græn svæði (Heildarsvæði/Mannvirki) Samfélag/Umhverfi 

Sust. Industries Perf. Indicators Notkun lands og skipulag flutninga Opin svæði (Græn svæði + gönguleiðir/Mannvirki)  Samfélag/Umhverfi 

Sust. Industries Perf. Indicators Notkun lands og skipulag flutninga Meðalvegalengd að nærliggjandi fyrirtækjum Efnahagur/Samfélag/Umhverfi 

Sust. Industries Perf. Indicators Notkun lands og skipulag flutninga Magn vega innan svæðis Umhverfi 

Sust. Industries Perf. Indicators Notkun lands og skipulag flutninga Aðgengilegir göngu- og hjólastígar Samfélag/Umhverfi 



 

94 

 

Heiti sjálfbærni ramma/vísasafns Heiti flokka Vísar Stoðir 

Sust. Industries Perf. Indicators Notkun lands og skipulag flutninga Reiðhjóla aðstaða Samfélag/Umhverfi 

Sust. Industries Perf. Indicators Notkun lands og skipulag flutninga Fjöldi bílastæða Samfélag/Umhverfi 

Sust. Industries Perf. Indicators Notkun lands og skipulag flutninga Vistvænn ferðamáti/ferðalangi Efnahagur/Samfélag/Umhverfi 

Sust. Industries Perf. Indicators Notkun lands og skipulag flutninga Vegalengd farin með vistvænum ferðamáta Efnahagur/Samfélag/Umhverfi 

Sust. Industries Perf. Indicators Notkun lands og skipulag flutninga Meðalvegalengd að nærliggjandi bensínstöð/orkustöð Umhverfi 

Sust. Industries Perf. Indicators Notkun lands og skipulag flutninga Aðgengi að almenningsvögnum Samfélag/Umhverfi 

Sust. Industries Perf. Indicators Notkun lands og skipulag flutninga Aðgengi að lykilþjónustu Efnahagur/Samfélag/Umhverfi 

Sust. Industries Perf. Indicators Notkun lands og skipulag flutninga Aðgengi að grænum svæðum og stígum Efnahagur/Samfélag/Umhverfi 

Sust. Industries Perf. Indicators Stefna fyrirtækis og hins oponbera Stefna/rammi sveitafélaga sem styður vistvæn fyrirtæki í átt að sjálfbærni Efnahagur/Samfélag/Umhverfi 

Sust. Industries Perf. Indicators Stefna fyrirtækis og hins oponbera Stuðningsmarkmið sveitarfélaga Efnahagur/Samfélag/Umhverfi 

Sust. Industries Perf. Indicators Stefna fyrirtækis og hins oponbera Fyrirtækjastefna sem styður við vistvænan iðnað í átt að sjálfbærni Efnahagur/Samfélag/Umhverfi 

Sust. Industries Perf. Indicators Stefna fyrirtækis og hins oponbera Stuðningsmarkmið fyrirtækja Efnahagur/Samfélag/Umhverfi 

Sust. Industries Perf. Indicators Stefna fyrirtækis og hins oponbera Heildarstuðningur vistvæns iðnaðar yfir allt svæðið Efnahagur/Samfélag/Umhverfi 

Sust. Industries Perf. Indicators Stefna fyrirtækis og hins oponbera Virk þátttaka sveitarfélaga Efnahagur/Samfélag/Umhverfi 

Sust. Industries Perf. Indicators Stefna fyrirtækis og hins oponbera Virk þátttaka fyrirtækja í sjálfbærni innan svæðis Efnahagur/Samfélag/Umhverfi 

Sust. Industries Perf. Indicators Stefna fyrirtækis og hins oponbera Umhverfis/sjálfbærni skýrslugerð Efnahagur/Samfélag/Umhverfi 

Sust. Industries Perf. Indicators Stefna fyrirtækis og hins oponbera Vottun fyrirtækja Efnahagur/Samfélag/Umhverfi 

Sust. Industries Perf. Indicators Stefna fyrirtækis og hins oponbera Nálægð við birgja/stoðkerfi Efnahagur/Samfélag/Umhverfi 

Sust. Industries Perf. Indicators Stefna fyrirtækis og hins oponbera Vistvæn innkaup Efnahagur/Samfélag/Umhverfi 

Sust. Industries Perf. Indicators Vistfræðil. Hlutv./Kerfisl. sérst. Vistvænar byggingar Efnahagur/Umhverfi 

Sust. Industries Perf. Indicators Vistfræðil. Hlutv./Kerfisl. sérst. Lágmörkun ljósmengunar Efnahagur/Samfélag/Umhverfi 

Sust. Industries Perf. Indicators Vistfræðil. Hlutv./Kerfisl. sérst. Fjöldi sviða innan svæðis Efnahagur/Samfélag/Umhverfi 

Sust. Industries Perf. Indicators Vistfræðil. Hlutv./Kerfisl. sérst. Samnýting þjónustu/stoðkerfa Efnahagur/Samfélag 

Sust. Industries Perf. Indicators Vistfræðil. Hlutv./Kerfisl. sérst. Samnýting aðstöðu Efnahagur/Samfélag 

Sust. Industries Perf. Indicators Vistfræðil. Hlutv./Kerfisl. sérst. Samnýting birgða/hráefnis Efnahagur/Umhverfi 

Sust. Industries Perf. Indicators Vistfræðil. Hlutv./Kerfisl. sérst. Samnýting stuðningsvara Efnahagur/Umhverfi 

Sust. Industries Perf. Indicators Vistfræðil. Hlutv./Kerfisl. sérst. Samnýting rafmagns Efnahagur/Umhverfi 

Sust. Industries Perf. Indicators Vistfræðil. Hlutv./Kerfisl. sérst. Endurvinnanlegur úrgangur/afgangur framleiðslu Efnahagur/Samfélag/Umhverfi 

Sust. Industries Perf. Indicators Vistfræðil. Hlutv./Kerfisl. sérst. Samvinna - Klasar Efnahagur/Samfélag 

Sust. Industries Perf. Indicators Sinnir samfélagsþjónustu af einhverju tagi Þátttaka í framlögum til samfélagsins innan svæðis Samfélag 

Sust. Industries Perf. Indicators Sinnir samfélagsþjónustu af einhverju tagi Fjárhagslegt framlag til samfélagsins Samfélag 

Sust. Industries Perf. Indicators Sinnir samfélagsþjónustu af einhverju tagi Annars konar framlag til samfélagsins - vinnuframlag, ráðgjöf o.fl. Samfélag 

Sust. Industries Perf. Indicators Sinnir samfélagsþjónustu af einhverju tagi Öryggi - innbrotatíðni Efnahagur/Samfélag 

Sust. Industries Perf. Indicators Sinnir samfélagsþjónustu af einhverju tagi Orðsporshnekkir Samfélag/Umhverfi 

EN samkeppnishæfni iðnaðar Nútímalegur og samkeppnish. Iðnaður Framleiðni á hvern unninn tíma Efnahagur 

EN samkeppnishæfni iðnaðar Nútímalegur og samkeppnish. Iðnaður Framleiðni á hvern starfsmann Efnahagur 

EN samkeppnishæfni iðnaðar Nútímalegur og samkeppnish. Iðnaður Framleiðni á hvern starfsmann í framleiðslustörfum Efnahagur 
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Heiti sjálfbærni ramma/vísasafns Heiti flokka Vísar Stoðir 

EN samkeppnishæfni iðnaðar Nútímalegur og samkeppnish. Iðnaður Kostnaður á hverja einingu í framleiðslu Efnahagur 

EN samkeppnishæfni iðnaðar Nútímalegur og samkeppnish. Iðnaður Fjöldaframleiðsla sem hlutfall af framleiddum birgðum Efnahagur 

EN samkeppnishæfni iðnaðar Nútímalegur og samkeppnish. Iðnaður Hlutfall vísinda- og tæknimenntaðs starfsfólks Efnahagur 

EN samkeppnishæfni iðnaðar Nútímalegur og samkeppnish. Iðnaður Rannsóknar- og þróunarvinna fyrirtækis sem hlutfall af veltu Efnahagur 

EN samkeppnishæfni iðnaðar Nútímalegur og samkeppnish. Iðnaður Hlutfall nýsköpunarfyrirtækja af heildarfjölda fyrirtækja Efnahagur 

EN samkeppnishæfni iðnaðar Nútímalegur og samkeppnish. Iðnaður Hlutfall útfluttra hátækni vara af heildarútflutningi Efnahagur 

EN samkeppnishæfni iðnaðar Nútímalegur og samkeppnish. Iðnaður Vöruskiptajöfnuður sem hlutfall af heildarútflutningi Efnahagur 

EN samkeppnishæfni iðnaðar Nútímalegur og samkeppnish. Iðnaður Vöruskiptajöfnuður af þjónustu sem hlutfall af heildarútflutningi Efnahagur 

EN samkeppnishæfni iðnaðar Áttin að sjálfbærum iðnaði Orkunotkun sem hlutfall af framleiðni Umhverfi 

EN samkeppnishæfni iðnaðar Áttin að sjálfbærum iðnaði Kolefnalosun Umhverfi 

EN samkeppnishæfni iðnaðar Áttin að sjálfbærum iðnaði Losun úrgangs Umhverfi 

EN samkeppnishæfni iðnaðar Áttin að sjálfbærum iðnaði Hlutfall umhverfisvænnar framleiðslu af heildarframleiðslu Umhverfi 

EN samkeppnishæfni iðnaðar Viðskiptaumhverfið Hlutfall ríkisframlags til iðnaðar og þjónustu af vergri landsframleiðslu Samfélag 

EN samkeppnishæfni iðnaðar Viðskiptaumhverfið Rafmagnsverð til meðalstórra fyrirtækja Samfélag 

EN samkeppnishæfni iðnaðar Viðskiptaumhverfið Skipulagskostnaður á íbúa Samfélag 

EN samkeppnishæfni iðnaðar Viðskiptaumhverfið Ánægja með gæði skipulags (vegir, almenningssamgöngur og flugvellir (1=ábótavant / 7=skilvirk)) Samfélag 

EN samkeppnishæfni iðnaðar Viðskiptaumhverfið Hlutfall internet sambands með hraða yfir 10 MBps Samfélag 

EN samkeppnishæfni iðnaðar Viðskiptaumhverfið Lög og reglugerðir (0=neikvætt / 10=jákvætt) Samfélag 

EN samkeppnishæfni iðnaðar Viðskiptaumhverfið Byrgði vegna opinberra reglugerða (1=byrgði / 7=ekki byrgði Samfélag 

EN samkeppnishæfni iðnaðar Viðskiptaumhverfið Notkun fyrirtækja á rafrænni stjórnsýslu Samfélag 

EN samkeppnishæfni iðnaðar Nýsköpun og lítil og meðalstór fyrirtæki Tíminn sem það tekur að stofna fyrirtæki (fj. daga) Samfélag 

EN samkeppnishæfni iðnaðar Nýsköpun og lítil og meðalstór fyrirtæki Lífslíkur fyrirtækja tveimur árum frá stofnun Samfélag 

EN samkeppnishæfni iðnaðar Nýsköpun og lítil og meðalstór fyrirtæki Fyrirtækjavelta (stofnuð og lokað sem hlutfall af hlutafbréfum) Samfélag 

EN samkeppnishæfni iðnaðar Nýsköpun og lítil og meðalstór fyrirtæki Hlutfall veltuhárra/hagnaðarmikilla fyrirtækja af heildar fyrirtækjum Samfélag 

EN samkeppnishæfni iðnaðar Nýsköpun og lítil og meðalstór fyrirtæki Fjárfestingar í sprotafyrirtækjum sem hlutfall af vergri landsframleiðslu Samfélag 

EN samkeppnishæfni iðnaðar Nýsköpun og lítil og meðalstór fyrirtæki Hlutfall hafnaðra lánabeiðna vegna ófullnægjandi vaxtaskilyrða af heildar lánveitingum Samfélag 

EN samkeppnishæfni iðnaðar Nýsköpun og lítil og meðalstór fyrirtæki Lánatími endurgreiðslna opinberra lána Samfélag 

CCI - Skapandi vísar Ástralíu Skapandi iðnaður Framlag í krónum talið af vergri landsframleiðslu Efnahagur 

CCI - Skapandi vísar Ástralíu Skapandi iðnaður Vöxtur síðastliðinna 3 ára af vergri landsframleiðslu Efnahagur 

CCI - Skapandi vísar Ástralíu Skapandi iðnaður Vöxtur síðastliðinna 10 ára (og lengur) af vergri landsframleiðslu Efnahagur 

CCI - Skapandi vísar Ástralíu Skapandi iðnaður Vöruskiptajöfnuður (e. Trade) – Hlutfall innflutnings af útflutningi Efnahagur 

CCI - Skapandi vísar Ástralíu Þáttaka í sköpun Fjöldi þátttakenda í launuðu og ólaunuðu starfi skapandi greina Samfélag 

CCI - Skapandi vísar Ástralíu Þáttaka í sköpun Aðsókn á sýningar og viðburði sviðslista á ári hverju Samfélag 

CCI - Skapandi vísar Ástralíu Þáttaka í sköpun Fjöldi nemenda í skapandi listum/skapandi greinum á efristigum fræðigreina Samfélag 

CCI - Skapandi vísar Ástralíu Þáttaka í sköpun Fjöldi klukkustunda í sjónvarpsáhorf á dag Samfélag 

CCI - Skapandi vísar Ástralíu Þáttaka í sköpun Hlutfall útvarpshlustenda á viku Samfélag 

CCI - Skapandi vísar Ástralíu Þáttaka í sköpun Fjöldi hlustenda sem hlustar á svæðisútvarp Samfélag 
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Heiti sjálfbærni ramma/vísasafns Heiti flokka Vísar Stoðir 

CCI - Skapandi vísar Ástralíu Þáttaka í sköpun Fjöldi klukkustunda sem eytt er á heimili á netinu á íbúa Samfélag 

CCI - Skapandi vísar Ástralíu Þáttaka í sköpun Árleg neysla menningar og afþreyingar í krónum talið í heild Efnahagur 

CCI - Skapandi vísar Ástralíu Þáttaka í sköpun Árleg neysla menningar og afþreyingar í krónum talið á íbúa Efnahagur 

CCI - Skapandi vísar Ástralíu Þáttaka í sköpun Í lifandi afþreyingu Efnahagur 

CCI - Skapandi vísar Ástralíu Þáttaka í sköpun Meðal neysla skapandi greina á hvert heimili Efnahagur 

CCI - Skapandi vísar Ástralíu Skapandi störf Fjöldi starfsmanna í skapandi greinum Samfélag 

CCI - Skapandi vísar Ástralíu Skapandi störf Hlutfall af heildar vinnuafli landsins Samfélag 

CCI - Skapandi vísar Ástralíu Skapandi störf Hlutfall starfsfólks skapandi greina á landsvæði Samfélag 

CCI - Skapandi vísar Ástralíu Skapandi störf Fjöldi sérfræðimenntaðra innan skapandi greina Samfélag 

CCI - Skapandi vísar Ástralíu Skapandi störf Fjöldi fastráðinna starfsmanna Samfélag 

CCI - Skapandi vísar Ástralíu Skapandi störf Fjöldi starfsmanna í stuðningsgreinum skapandi atvinnugreina Samfélag 

CCI - Skapandi vísar Ástralíu Skapandi störf Heildafjöldi starfsmanna í skapandi greina ásamt öðrum skapandi iðnaði Samfélag 

CCI - Skapandi vísar Ástralíu Skapandi störf Hlutfall af heildar vinnuafli landsins Samfélag 

CCI - Skapandi vísar Ástralíu Skapandi störf Fimm ára vöxtur vinnuafls Samfélag 

CCI - Skapandi vísar Ástralíu Skapandi störf Heildartekjur vinnuafls Samfélag 

CCI - Skapandi vísar Ástralíu Skapandi störf Hlutfall af heildartekjum landsins Samfélag 

CCI - Skapandi vísar Ástralíu Skapandi fyrirtæki Fjöldi fyrirtækja í skapandi greinum Samfélag 

CCI - Skapandi vísar Ástralíu Skapandi fyrirtæki Hlutfall af heildarfjölda fyrirtækja landsins í skapandi greinum Samfélag 

CCI - Skapandi vísar Ástralíu Skapandi fyrirtæki Hlutfall af heildarfjölda óskattskyldra fyrirtækja í skapandi greinum Samfélag 

HKCI -5Cs / Framleiðni sköpunar Hagræn áhrif skapandi iðnaðar Virði skapandi iðnaðar sem hlutfall af GDP Efnahagur 

HKCI -5Cs / Framleiðni sköpunar Hagræn áhrif skapandi iðnaðar Hlutfall þátttakenda í skapandi iðnaði af heildar vinnuafli Efnahagur 

HKCI -5Cs / Framleiðni sköpunar Hagræn áhrif skapandi iðnaðar Vöruskiptajöfnuður skapandi iðnaðar af heildar vöruskiptajöfnuði Efnahagur 

HKCI -5Cs / Framleiðni sköpunar Hagræn áhrif skapandi iðnaðar Samanlagt verðmæti lítilla og meðalstórra fyrirtækja Efnahagur 

HKCI -5Cs / Framleiðni sköpunar Hagræn áhrif skapandi iðnaðar Hlutfall viðskipta í gegnum netið af heildarviðskiptum Efnahagur 

HKCI -5Cs / Framleiðni sköpunar Skapandi störf í fjármálageiranum Fjöldi fyrirtækja sem selja vörumerki á innanlandsmarkaði Efnahagur 

HKCI -5Cs / Framleiðni sköpunar Skapandi störf í fjármálageiranum Fjöldi fyrirtækja á landsvísu sem afla nýrrar tækni Efnahagur 

HKCI -5Cs / Framleiðni sköpunar Skapandi störf í fjármálageiranum Framleiðni vöxtur fjármálageirans Efnahagur 

HKCI -5Cs / Framleiðni sköpunar Skapandi störf í fjármálageiranum Heildarfjöldi einkaleyfisumsókna á íbúa Efnahagur 

HKCI -5Cs / Framleiðni sköpunar Skapandi störf í fjármálageiranum Hlutfall einkaleyfisumsókna á nærliggjandi svæði (borg, bær) af heildarfjölda einkaleyfisumsókna Efnahagur 

HKCI -5Cs / Framleiðni sköpunar Skapandi störf í fjármálageiranum Meðalvöxtur einkaleyfisumsókna síðastliðin 10 ár Efnahagur 

HKCI -5Cs / Framleiðni sköpunar Niðurstöður annarra skapandi starfa Daglegur umgangur af dagblöðum á íbúa Efnahagur 

HKCI -5Cs / Framleiðni sköpunar Niðurstöður annarra skapandi starfa Nýir bókatitlar á íbúa Efnahagur 

HKCI -5Cs / Framleiðni sköpunar Niðurstöður annarra skapandi starfa Hlutfall útgefinnar innlendar tónlistar af heildar tónlistarsölu Efnahagur 

HKCI -5Cs / Framleiðni sköpunar Niðurstöður annarra skapandi starfa Heildarfjöldi frumsaminna tónlistartitla á íbúa Efnahagur 

HKCI -5Cs / Framleiðni sköpunar Niðurstöður annarra skapandi starfa Heildarfjöldi frumsaminna lagatexta á íbúa Efnahagur 

HKCI -5Cs / Framleiðni sköpunar Niðurstöður annarra skapandi starfa Heildarfjöldi framleiddra kvikmynda á íbúa Efnahagur 

HKCI -5Cs / Framleiðni sköpunar Niðurstöður annarra skapandi starfa Fjöldi innlendra leikverka á íbúa á ári Efnahagur 
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HKCI -5Cs / Framleiðni sköpunar Niðurstöður annarra skapandi starfa Fjöldi erlendra leikverka á íbúa á ári Efnahagur 

HKCI -5Cs / Framleiðni sköpunar Niðurstöður annarra skapandi starfa Fjöldi menningarlegra sjónlista á íbúa Efnahagur 

HKCI -5Cs / Framleiðni sköpunar Niðurstöður annarra skapandi starfa Fjöldi nýrra bygginga sem hannaðar eru Efnahagur 

HKCI -5Cs / Uppb./stofn. auður Mikilvægi og skilvirkni réttarkerfis Safn upplýsinga um sjálfstæði réttarkerfis Samfélag 

HKCI -5Cs / Uppb./stofn. auður Mikilvægi og skilvirkni réttarkerfis Safn upplýsinga um skilvirkni réttarkerfis Samfélag 

HKCI -5Cs / Uppb./stofn. auður Mikilvægi og skilvirkni réttarkerfis Safn upplýsinga um vörn einkaréttar Samfélag 

HKCI -5Cs / Uppb./stofn. auður Mikilvægi og skilvirkni réttarkerfis Safn upplýsinga um vörn hugverkaréttar Samfélag 

HKCI -5Cs / Uppb./stofn. auður Mikilvægi og skilvirkni réttarkerfis Safn upplýsinga um aðgengi að kaupum á stolnu eða fölsuðu efni til samanburðar við síðustu tólf mánuði Samfélag 

HKCI -5Cs / Uppb./stofn. auður Tjáningarfrelsi Safn upplýsinga um frelsi fjölmiðla Samfélag 

HKCI -5Cs / Uppb./stofn. auður Efnd alþjóðlegra sáttmála Staðfestir milliríkjasáttmálar mannréttinda, lista og menningar Samfélag 

HKCI -5Cs / Uppb./stofn. auður Stoðir/Innviðir tækni- og samskiptauppl. Hlutfall einkatölva Samfélag 

HKCI -5Cs / Uppb./stofn. auður Stoðir/Innviðir tækni- og samskiptauppl. Hlutfall internet tenginga Samfélag 

HKCI -5Cs / Uppb./stofn. auður Stoðir/Innviðir tækni- og samskiptauppl. Hlutfall vefsvæða/vefsíða Samfélag 

HKCI -5Cs / Uppb./stofn. auður Stoðir/Innviðir tækni- og samskiptauppl. Hlutfall heimila með einkatölvur Samfélag 

HKCI -5Cs / Uppb./stofn. auður Stoðir/Innviðir tækni- og samskiptauppl. Hlutfall heimila með internet tengingu Samfélag 

HKCI -5Cs / Uppb./stofn. auður Stoðir/Innviðir tækni- og samskiptauppl. Notkun farsíma á íbúa Samfélag 

HKCI -5Cs / Uppb./stofn. auður Samfélags- og menningarlegar stoðir Skráðir bókasafnsnotendur fyrir hverja 100 íbúa Samfélag 

HKCI -5Cs / Uppb./stofn. auður Samfélags- og menningarlegar stoðir Fjöldi bóka á bókasöfnum fyrir hverja 100 íbúa Samfélag 

HKCI -5Cs / Uppb./stofn. auður Samfélags- og menningarlegar stoðir Fjöldi sæta leik- og tónlistarhúsa á íbúa Samfélag 

HKCI -5Cs / Uppb./stofn. auður Samfélags- og menningarlegar stoðir Fjöldi samkomuhúsa á íbúa Samfélag 

HKCI -5Cs / Uppb./stofn. auður Samfélags- og menningarlegar stoðir Félagsheimili á hverja 100.000 íbúa Samfélag 

HKCI -5Cs / Uppb./stofn. auður Samfélags- og menningarlegar stoðir Fjöldi minnisvarða á íbúa Samfélag 

HKCI -5Cs / Uppb./stofn. auður Samfélags- og menningarlegar stoðir Fjöldi tómstundahúsa/svæða á íbúa Samfélag 

HKCI -5Cs / Uppb./stofn. auður Samfélags- og menningarlegar stoðir Fjöldi trúarsafnaða/kirkja á íbúa Samfélag 

HKCI -5Cs / Uppb./stofn. auður Samfélags- og menningarlegar stoðir Fjöldi sjálfstæðra félagasamtaka á íbúa Samfélag 

HKCI -5Cs / Uppb./stofn. auður Samfélags- og menningarlegar stoðir Fjöldi almenningssafna á hverja 100.000 íbúa Samfélag 

HKCI -5Cs / Uppb./stofn. auður Samfélags- og menningarlegar stoðir Fjöldi sæta kvikmyndahúsa á íbúa Samfélag 

HKCI -5Cs / Uppb./stofn. auður Samfélags- og menningarlegar stoðir Útvarpstæki á hverja 100 íbúa Samfélag 

HKCI -5Cs / Uppb./stofn. auður Samfélags- og menningarlegar stoðir Sjónvarpstæki á hverja 100 íbúa Samfélag 

HKCI -5Cs / Uppb./stofn. auður Nýsköpun og efnahagslegar stoðir Fjöldi smárra og meðalstórra fyrirtækja stofnuð Efnahagur 

HKCI -5Cs / Uppb./stofn. auður Nýsköpun og efnahagslegar stoðir Fjöldi skráðra fyrirtækja Efnahagur 

HKCI -5Cs / Uppb./stofn. auður Nýsköpun og efnahagslegar stoðir Árlegur vöxtur fjárfestinga á hlutabréfamarkaði Efnahagur 

HKCI -5Cs / Uppb./stofn. auður Nýsköpun og efnahagslegar stoðir Markaðsvirði beinna innri fjárfestinga Efnahagur 

HKCI -5Cs / Uppb./stofn. auður Nýsköpun og efnahagslegar stoðir Markaðsvirði beinna ytri fjárfestinga Efnahagur 

HKCI -5Cs / Uppb./stofn. auður Nýsköpun og efnahagslegar stoðir Vöxtur innlends áhættufjármagns Efnahagur 

HKCI -5Cs / Mannauður Útgj.rannsókn. og þróunar og menntam. Hlutfall rannsóknar og þróunar einkageirans af vergri landsframleiðslu Efnahagur 

HKCI -5Cs / Mannauður Útgj.rannsókn. og þróunar og menntam. Hlutfall rannsóknar og þróunar háskólastofnana af vergri landsframleiðslu Efnahagur 
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HKCI -5Cs / Mannauður Útgj.rannsókn. og þróunar og menntam. Hlutfall rannsóknar og þróunar ríkisins af vergri landsframleiðslu Efnahagur 

HKCI -5Cs / Mannauður Útgj.rannsókn. og þróunar og menntam. Útgjöld hins opinbera í menntun sem hlutfall af vergri landsframleiðslu Efnahagur 

HKCI -5Cs / Mannauður Fjöldi menntaðra á vinnumarkaði Hlutfall fólks á aldrinum 15 ára og eldri með menntun á háskólastigi, án gráðu Samfélag 

HKCI -5Cs / Mannauður Fjöldi menntaðra á vinnumarkaði Hlutfall fólks á aldrinum 15 ára og eldri með menntun á háskólastigi, með gráðu og meira Samfélag 

HKCI -5Cs / Mannauður Fjöldi menntaðra á vinnumarkaði Fjöldi starfandi fólks við rannsóknir og þróun sem hlutfall af vinnumarkaði Samfélag 

HKCI -5Cs / Mannauður Fjöldi menntaðra á vinnumarkaði Fjöldi einstaklinga sem sækja starfsþjálfun eða endurmenntun af vinnumarkaði Samfélag 

HKCI -5Cs / Mannauður Hreyfanleiki mannauðs Hlutfall tímabundinna dvalarleyfa af heildarfjölda íbúa Samfélag 

HKCI -5Cs / Mannauður Hreyfanleiki mannauðs Fjöldi námsmanna erlendis Samfélag 

HKCI -5Cs / Mannauður Hreyfanleiki mannauðs Fjöldi á vinnumarkaði með tímabundið dvalarleyfi af vinnumarkaði Samfélag 

HKCI -5Cs / Mannauður Hreyfanleiki mannauðs Heildarfjöldi ferðamann Samfélag 

HKCI -5Cs / Mannauður Hreyfanleiki mannauðs Árlegur vöxtur ferðamanna Samfélag 

HKCI -5Cs / Mannauður Hreyfanleiki mannauðs Heildarfjöldi brottfluttra á íbúa Samfélag 

HKCI -5Cs / Mannauður Hreyfanleiki mannauðs Árleg aukning brottfluttra Samfélag 

HKCI -5Cs / Mannauður Hreyfanleiki mannauðs Áætlaður fjöldi innflytjenda á íbúa Samfélag 

HKCI -5Cs / Félagsauður Þróun félagsauðs Heildarframlag fyrirtækja af hagnaði fyrir skatta Efnahagur/samfélag 

HKCI -5Cs / Félagsauður Þróun félagsauðs Vöxtur á framlagi fyrirtækja Efnahagur/samfélag 

HKCI -5Cs / Félagsauður Þróun félagsauðs Heildarframlag einstaklinga til góðgerðamála á íbúa Efnahagur/samfélag 

HKCI -5Cs / Félagsauður Þróun félagsauðs Vöxtur á framlagi einstaklinga til góðgerðamála á íbúa Efnahagur/samfélag 

HKCI -5Cs / Félagsauður Þróun félagsauðs Heildarframlag einstaklinga og fyrirtækja til góðgerðamála sem hlutfall af vergri landsframleiðslu Efnahagur/samfélag 

HKCI -5Cs / Félagsauður Þróun félagsauðs Útgjöld góðgerðamála sem hlutfall af heildarútgjöldum hins opinbera Efnahagur/samfélag 

HKCI -5Cs / Félagsauður Þróun félagsauðs Opinber útgjöld til velferðamála sem hlutfall af vergri landsframleiðslu Efnahagur/samfélag 

HKCI -5Cs / Félagsauður Þróun félagsauðs Heildarfjöldi frjálsra félagasamtaka á íbúa Efnahagur/samfélag 

HKCI -5Cs / Félagsauður Gæði stoðkerfa: Venjur og gildi Vísar úr World Value Survey um almennt traust Samfélag 

HKCI -5Cs / Félagsauður Gæði stoðkerfa: Venjur og gildi Vísar úr World Value Survey á trausti til stofnana Samfélag 

HKCI -5Cs / Félagsauður Gæði stoðkerfa: Venjur og gildi Vísar úr World Value Survey um gagnkvæmni (e. reciprocity) Samfélag 

HKCI -5Cs / Félagsauður Gæði stoðkerfa: Venjur og gildi Vísar úr World Value Survey um skilning á gagnvirkni (e. efficacy) Samfélag 

HKCI -5Cs / Félagsauður Gæði stoðkerfa: Venjur og gildi Vísar úr World Value Survey um samvinnu Samfélag 

HKCI -5Cs / Félagsauður Gæði stoðkerfa: Venjur og gildi Vísar úr World Value Survey um viðurkenningu á fjölbreytileika og viðtekningu (e. inclusiveness) Samfélag 

HKCI -5Cs / Félagsauður Gæði stoðkerfa: Venjur og gildi Vísar úr World Value Survey um viðhorf til minnihlutahópa Samfélag 

HKCI -5Cs / Félagsauður Gæði stoðkerfa: Venjur og gildi Vísar úr World Value Survey á hefðbundnum og nútíma gildum Samfélag 

HKCI -5Cs / Félagsauður Gæði stoðkerfa: Venjur og gildi Vísar úr World Value Survey um sjálfstjáningu/tjáningarfrelsi Samfélag 

HKCI -5Cs / Félagsauður Gæði stoðkerfa: Félagsleg þáttaka Vísar úr World Value Survey um þátttöku í félagsstarfi Samfélag 

HKCI -5Cs / Félagsauður Gæði stoðkerfa: Félagsleg þáttaka Vísar úr World Value Survey um hindranir í félagslegri þátttöku Samfélag 

HKCI -5Cs / Félagsauður Gæði stoðkerfa: Félagsleg þáttaka Aðild að félögum, stofnunum eða samtökum (tengsl við  stofnanir) Samfélag 

HKCI -5Cs / Félagsauður Gæði stoðkerfa: Félagsleg þáttaka Vísar um tíðni aukningu félagslegra samskipta Samfélag 

HKCI -5Cs / Félagsauður Gæði stoðkerfa: Félagsleg þáttaka Vísir um munstur tímanotkunar Samfélag 

HKCI -5Cs / Félagsauður Gæði stoðkerfa: Félagsleg þáttaka Vísir um þátttöku í sjálfboðavinnu Samfélag 



 

99 

 

Heiti sjálfbærni ramma/vísasafns Heiti flokka Vísar Stoðir 

HKCI -5Cs / Félagsauður Gæði stoðkerfa: Félagsleg þáttaka Heildarfjöldi sjálfboðaliða á íbúa Samfélag 

HKCI -5Cs / Menningarauður Útgjöld og fjárhagur menningar Útgjöld vegna lista og menningar sem hlutfall af heildarútgjöldum hins opinbera Efnahagur 

HKCI -5Cs / Menningarauður Útgjöld og fjárhagur menningar Opinber útgjöld vegna lista og menningar sem hlutfall af vergri landsframleiðslu Efnahagur 

HKCI -5Cs / Menningarauður Útgjöld og fjárhagur menningar Opinber rekstrargjöld menningarstofnana Efnahagur 

HKCI -5Cs / Menningarauður Útgjöld og fjárhagur menningar Opinber fjármagnsgjöld menningarstofnana Efnahagur 

HKCI -5Cs / Menningarauður Útgjöld og fjárhagur menningar Opinberar tekjur menningarstofnana Efnahagur 

HKCI -5Cs / Menningarauður Útgjöld og fjárhagur menningar Framlag fyrirtækja til lista og menningar sem hlutfall af heildarframlagi til góðgerðamála Efnahagur 

HKCI -5Cs / Menningarauður Útgjöld og fjárhagur menningar Framlag einstaklinga til lista og menningar sem hlutfall af heildarframlagi til góðgerðamála Efnahagur 

HKCI -5Cs / Menningarauður Útgjöld og fjárhagur menningar Útgjöld heimila vegna kaupa á menningarvöru og þjónustu sem hlutfall af heildarútgjöldum heimila Efnahagur 

HKCI -5Cs / Menningarauður Útgjöld og fjárhagur menningar Útgjöld vegna list menntunar sem hlutfall af heildarútgjöldum heimila Efnahagur 

HKCI -5Cs / Menningarauður Gæði stoðkerfa: Venjur og gildi Virði skapandi starfs Efnahagur 

HKCI -5Cs / Menningarauður Gæði stoðkerfa: Venjur og gildi Virði skapandi starfs í grunnskólum Efnahagur 

HKCI -5Cs / Menningarauður Gæði stoðkerfa: Venjur og gildi Áhrif lista og menningar á daglegt líf og persónulegan þroska Efnahagur 

HKCI -5Cs / Menningarauður Gæði stoðkerfa: Venjur og gildi Áhrif hvatningar til þátttöku í menningartengdum viðburðum Efnahagur 

HKCI -5Cs / Menningarauður Gæði stoðkerfa: Venjur og gildi Áhrif siðferðisvitundar við kaup á stolnum eða fölsuðum vörum Efnahagur 

HKCI -5Cs / Menningarauður Gæði stoðkerfa: Venjur og gildi Áhrif verndunar á hugverkarétti sem styður við þróun skapandi atvinnugreinar Efnahagur 

HKCI -5Cs / Menningarauður Gæði stoðkerfa: Menningarleg þátttaka Hlutf. þáttt. fólks á aldrinum 15 ára og eldri sem hafa sótt einn menningarviðb. síðustu 12 mánuði Efnahagur 

HKCI -5Cs / Menningarauður Gæði stoðkerfa: Menningarleg þátttaka Hlutfall íbúa 15 ára og eldri sem starfar eða tekur þátt í listrænni/skapandi starfsemi áhugamanna Efnahagur 

HKCI -5Cs / Menningarauður Gæði stoðkerfa: Menningarleg þátttaka Hlutfallsleg þátttaka grunnskólabarna sem hafa sótt einn menningarviðburð/stað síðustu 12 mánuði Efnahagur 

HKCI -5Cs / Menningarauður Gæði stoðkerfa: Menningarleg þátttaka Fjöldi klukkustunda sem fer í þátttöku menningarlífsins Efnahagur 

HKCI -5Cs / Menningarauður Gæði stoðkerfa: Menningarleg þátttaka Fjöldi útlánaðra bóka á hverja 100 skráða notendur Efnahagur 

HKCI -5Cs / Menningarauður Gæði stoðkerfa: Menningarleg þátttaka Hlutfall af sölu á hvern íbúa (að undanskildum erlendum tekjum) Efnahagur 

HKCI -5Cs / Menningarauður Gæði stoðkerfa: Menningarleg þátttaka Tíðni tómstundalestri bóka síðastliðna 12 mánuði Efnahagur 

HKCI -5Cs / Menningarauður Gæði stoðkerfa: Menningarleg þátttaka Meðaltíma varið í sjónvarpsáhorf á viku Efnahagur 

HKCI -5Cs / Menningarauður Gæði stoðkerfa: Menningarleg þátttaka Meðaltíma varið í útvarpshlustun á viku Efnahagur 

HKCI -5Cs / Menningarauður Gæði stoðkerfa: Menningarleg þátttaka Meðaltíma varið á netinu til einkanota á viku Efnahagur 

HKCI -5Cs / Menningarauður Gæði stoðkerfa: Menningarleg þátttaka Fjöldi heimsókna á söfn á íbúa Efnahagur 

HKCI -5Cs / Menningarauður Gæði stoðkerfa: Menningarleg þátttaka Aðsókn á sýningar á íbúa Efnahagur 

HKCI -5Cs / Menningarauður Gæði stoðkerfa: Menningarleg þátttaka Aðsókn á kvikmyndir og vídeó listir á íbúa Efnahagur 

Staðardagskrá 21 fyrir menningu Grunn upplýsingar um stjórnsýslu Lýsing á sveitarfélagi: Staðsetning, fjöldi og aðrar tengdar upplýsingar Samfélag 

Staðardagskrá 21 fyrir menningu Grunn upplýsingar um stjórnsýslu Lýsing á sveitarfélagi: Stjórnskipulag og fjárframlag (%) til menningar  Samfélag 

Staðardagskrá 21 fyrir menningu Menningarlegir innviðir og iðkun Skilgreining menningar og menningarleg fjölbreytni / sérkenni Menning 

Staðardagskrá 21 fyrir menningu Menningarlegir innviðir og iðkun Fjölbreytt framboð menningar. Menningarhús og viðburðir Samfélag/Menning 

Staðardagskrá 21 fyrir menningu Menningarlegir innviðir og iðkun Áhorf, áheyrn og iðkendur Samfélag/Menning 

Staðardagskrá 21 fyrir menningu Menningarlegir innviðir og iðkun Stefnur, dagskrár og verkefni sem styðja borgara til þátttöku í menningu Samfélag/Menning 

Staðardagskrá 21 fyrir menningu Menning og félagsleg þátttaka Stefnur, dagskrár og verkefni tengt menningarlegri menntun Samfélag/Menning 

Staðardagskrá 21 fyrir menningu Menning og félagsleg þátttaka Stefnur, dagskrár og verkefni sem skapa jöfn tækifæri innan menningar Samfélag/Menning 
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Heiti sjálfbærni ramma/vísasafns Heiti flokka Vísar Stoðir 

Staðardagskrá 21 fyrir menningu Menning og félagsleg þátttaka Stefnur, dagskrár og verkefni sem tengjast jafnrétti kynjanna Samfélag/Menning 

Staðardagskrá 21 fyrir menningu Menning og félagsleg þátttaka Stefnur, dagskrár og verkefni sem efla hlutverk borgara í menningarlegum lífsstíl Samfélag/Menning 

Staðardagskrá 21 fyrir menningu Menning, umráðasv. og almenningssv. Stefnur, dagskrár og verkefni fyrir skipul. á menningu í úthverfum/á landsbyggðinni - endurreisn svæða  Samfélag/Menning/Umhverfi 

Staðardagskrá 21 fyrir menningu Menning, umráðasv. og almenningssv. Nýting á opinberu rými fyrir menningarverkefni Samfélag/Menning/Umhverfi 

Staðardagskrá 21 fyrir menningu Menning, umráðasv. og almenningssv. Jafnvægi á menningarlegu framboði milli svæða innan borgarmarka Samfélag/Menning 

Staðardagskrá 21 fyrir menningu Menning og efnahagur Stefnur, dagskrár og verkefni sem felur í sér þróun menningar, skapandi iðnað og efnahag Efnahagur/Menning 

Staðardagskrá 21 fyrir menningu Menning og efnahagur Upplýsingar og greining á menningarstörfum Efnahagur/Samfélag/Menning 

Staðardagskrá 21 fyrir menningu Menning og efnahagur Fjölbreytilegt efnahagslíf og fjármálaverkfæri sem styðja við menningu Efnahagur/Samfélag/Menning 

Staðardagskrá 21 fyrir menningu Menning og efnahagur Stefnur, dagskrár og verkefni tengd menningu, fjölmiðlum og upplýsingastreymi og upplýsingatækni Efnahagur/Samfélag/Menning 

Staðardagskrá 21 fyrir menningu Stjórnun menningarstefnu Viðurkenning og útfærsla á menningarlegum rétti Samfélag/Menning 

Staðardagskrá 21 fyrir menningu Stjórnun menningarstefnu Gildistaka Staðardagskrár fyrir menningu Samfélag/Menning 

Staðardagskrá 21 fyrir menningu Stjórnun menningarstefnu Deild/ir borgar/sveitastjórna með ábyrgð á menningu Samfélag/Menning 

Staðardagskrá 21 fyrir menningu Stjórnun menningarstefnu Hæfni borgar/sveitastj. til að sinna menningarm. samkv. landsl., annað sinnt af menningarráðun. Samfélag/Menning 

Staðardagskrá 21 fyrir menningu Stjórnun menningarstefnu Tilvist formlegrar menningarstefnu. Verkefni og markmið Samfélag/Menning 

Staðardagskrá 21 fyrir menningu Stjórnun menningarstefnu Þátttaka í uppbyggingu, á borð við menningarráð Samfélag/Menning 

Staðardagskrá 21 fyrir menningu Stjórnun menningarstefnu Mat menningarstefnu. Tölulegar niðurstöður og menningarvísar  Samfélag/Menning 

Staðardagskrá 21 fyrir menningu Stjórnun menningarstefnu Núverandi málefni til umræðu varðandi menningarstefnu Samfélag/Menning 

Staðardagskrá 21 fyrir menningu Stjórnun menningarstefnu Gert er ráð fyrir menningu í áætlunum / þróunarstefnu Samfélag/Menning 

Staðardagskrá 21 fyrir menningu Stjórnun menningarstefnu Þátttaka borgar/sveitastjórna í skilgreiningu menningarstefnu fyrir landsbyggðina/fylki/þjóðina Samfélag/Menning 

Staðardagskrá 21 fyrir menningu Stjórnun menningarstefnu Þátttaka borgar/sveitastjórna í alþjóðlegum samtökum og alþjóðlegu samstarfi í menningarverkefnum Samfélag/Menning 

Íslenskir sjálfbærnivísar Heilbrigt og öruggt umhverfi Heilnæmt andrúmsloft Samfélag/Umhverfi 

Íslenskir sjálfbærnivísar Heilbrigt og öruggt umhverfi Hreint og heilnæmt ferskvatn Samfélag/Umhverfi 

Íslenskir sjálfbærnivísar Heilbrigt og öruggt umhverfi Örugg matvæli Samfélag/Umhverfi 

Íslenskir sjálfbærnivísar Heilbrigt og öruggt umhverfi Umhverfi án hættulegra efna Samfélag/Umhverfi 

Íslenskir sjálfbærnivísar Heilbrigt og öruggt umhverfi Útivist í sátt við náttúruna Samfélag/Umhverfi 

Íslenskir sjálfbærnivísar Heilbrigt og öruggt umhverfi Varnir gegn náttúruvá Samfélag/Umhverfi 

Íslenskir sjálfbærnivísar Vernd náttúru Íslands Vernd lífríkis Íslands Umhverfi 

Íslenskir sjálfbærnivísar Vernd náttúru Íslands Vernd sérstæðra jarðmyndana Umhverfi 

Íslenskir sjálfbærnivísar Vernd náttúru Íslands Vernd víðerna Samfélag/Umhverfi 

Íslenskir sjálfbærnivísar Sjálfbær nýting auðlinda Sjálfbær nýting auðlinda hafsins Umhverfi 

Íslenskir sjálfbærnivísar Sjálfbær nýting auðlinda Sjálfbær gróðurnýting og endurheimt landgæða Umhverfi 

Íslenskir sjálfbærnivísar Sjálfbær nýting auðlinda Aukin nýting endurnýjanlegra orkugjafa Umhverfi 

Íslenskir sjálfbærnivísar Sjálfbær nýting auðlinda Minnkun og bætt meðhöndlun úrgangs Umhverfi 

Íslenskir sjálfbærnivísar Hnattræn viðfangsefni Hreint haf Umhverfi 

Íslenskir sjálfbærnivísar Hnattræn viðfangsefni Takmörkun loftslagsbreytinga af mannavöldum Umhverfi 

Íslenskir sjálfbærnivísar Hnattræn viðfangsefni Vernd ósonlagsins Umhverfi 

Íslenskir sjálfbærnivísar Hnattræn viðfangsefni Vernd líffræðilegrar fjölbreytni Umhverfi 
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Heiti sjálfbærni ramma/vísasafns Heiti flokka Vísar Stoðir 

Hugmynd höfundar Atvinnulífið Fjöldi fagmenntaðra starfsmanna í greininni Samfélag 

Hugmynd höfundar Atvinnulífið Fagmenntaðir starfsmenn í greininni af heild (%) Samfélag 

Hugmynd höfundar Atvinnulífið Fagmenntaðir starfsmenn í greininni af störfum í landinu (%) Samfélag 

Hugmynd höfundar Atvinnulífið Fagmenntaðir greininni innan hvers fyrirtækis (%) Samfélag 

Hugmynd höfundar Atvinnulífið Meðal starfsmannafjöldi fyrirtækja í greininni Samfélag 

Hugmynd höfundar Atvinnulífið Meðalaldur fyrirtækja í greininni Samfélag 

Hugmynd höfundar Atvinnulífið Sjálfstætt starfandi (%)á móti launþegum í greininni Samfélag 

Hugmynd höfundar Atvinnulífið Fjöldi fagmenntaðra atvinnulausir í greininni Samfélag 

Hugmynd höfundar Atvinnulífið Aðgengi að kjarafélagi/bandalagi Samfélag 

Hugmynd höfundar Menntun Heildarfjöldi fagmenntaðra í greininni á ári Samfélag 

Hugmynd höfundar Menntun Fagmenntaðir í greininni af heildar fagmenntun á ári  (%)  Samfélag 

Hugmynd höfundar Menntun Menntaðir frá innlendum skólum á móti erlendum skólum (%) Samfélag 

Hugmynd höfundar Menntun Ríkjandi menntunarstig starfsmanna í greininni (iðn, BA, meistarapróf) Samfélag 

Hugmynd höfundar Fjármögnun ROE - Arðsemi eiginfjár (með og án styrkja) Efnahagur 

Hugmynd höfundar Fjármögnun Fjöldi fyrirtækja/einyrkja sem hlotið hafa styrk úr opinberum sjóðum Efnahagur/Samfélag 

Hugmynd höfundar Fjármögnun Styrkir á ári til fyrirtækja/einstaklinga greinarinnar af heildar styrkveitingum opinberra sjóða Efnahagur/Samfélag 

Hugmynd höfundar Fjármögnun Innlendir styrkir á ári til fyrirtækja/einstaklinga greinarinnar á móti erlendum Efnahagur/Samfélag 

Hugmynd höfundar Fjármögnun Meðal fjárhæð opinberra styrkja í hvert skipti Efnahagur/Samfélag 

Hugmynd höfundar Vörur og framleiðsla Framlag af vergri landsframleiðslu (%) Efnahagur/Samfélag 

Hugmynd höfundar Vörur og framleiðsla Íslenskir neytendur á móti erlendum neytendum af innlendri vöru/þjónustu (%) Efnahagur/Samfélag 

Hugmynd höfundar Vörur og framleiðsla Framleitt á Íslandi af heildar framleiðslu (%) Efnahagur/Samfélag 

Hugmynd höfundar Vörur og framleiðsla 100% íslensk vara seld innanlands (íslensk hönnun, efni og framleiðsla) á móti útfluttri vöru (%) Efnahagur/Samfélag 

Hugmynd höfundar Vörur og framleiðsla Að hluta íslensk vara, íslensk hönnun og efni, seld innanlands á móti útfluttri vöru (%) Efnahagur/Samfélag 

Hugmynd höfundar Vörur og framleiðsla Íslenskt hugvit/hönnun, íslensk hönnun en framl. og efni erlent, seld innanl. á móti útfluttri vöru (%) Efnahagur/Samfélag 

Hugmynd höfundar Vörur og framleiðsla Framleiðni vinnuafls í greininni Efnahagur/Samfélag 

Hugmynd höfundar Vörur og framleiðsla ABC greining fyrirtækja eftir veltu (fjöldi fyrirtækja með 80% af veltu) Efnahagur/Samfélag 

Hugmynd höfundar Stefna og framtíðarsýn Fyrirtæki í greininni með stefnu, framtíðarsýn og markmið sem stuðla að sjálfbærni Efnahagur/Samfélag/Umhverfi 

Hugmynd höfundar Stefna og framtíðarsýn Fyrirtæki í greininni með stefnu, framtíðarsýn og markmið Efnahagur/Samfélag 

Hugmynd höfundar Stefna og framtíðarsýn Opinberar stefnur sem styðja við greinina Samfélag/Menning 

Hugmynd höfundar Stefna og framtíðarsýn Opinbert framlag til kynningarstarfs á greininni Samfélag/Menning 
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Viðauki 2 

 

Niðurstöður úr hópavinnu sem unnin var á stefnumótunarfundi Samtaka atvinnulífsins og 

Fatahönnunarfélags Íslands sem haldinn var í Borgarnesi í maí 2011 

 

Framtíðarsýn tísku- og fataiðnaðar til ársins 2016 

Meginmarkmið – Árangur 
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Framtíðarsýn tísku- og fataiðnaðar til ársins 2016 

Meginmarkmið – Árangur 

 

F1 Íslensk fatahönnun og framleiðsla virt um allan heim fyrir gæði og sérstöðu  

Undanfarin ár hefur orðið mikil veltuaukning í fataiðnaðinum og íslenskum fyrirtækjum gengur vel á 

erlendum markaði.  

Aukin samvinna milli hönnuða og betri tækjabúnaður í verksmiðjum hefur leitt af sér meiri gæði bæði 

í framleiðslu og hönnun.  

Markvist hefur verið unnið að því að laða fram okkar íslensku sérstöðu með því að leita í ræturnar, 

endurvekja gamla þekkingu og leggja áherslu á sjálfbæra og siðræna hönnun og framleiðslu.  

Annað hvert ár veitir Fatahönnunarfélagið „Indriða verðlaunin“ hönnuðum og framleiðendum í 

nokkrum flokkum.  

Verðlaunin eru veitt fyrir framúrskarandi hönnun, framsetningu og árangri. Þá eru sérstök verðlaun 

veitt nýliða ársins, fyrir frumlegustu hönnunina, útflutningi ársins, vistvæn verðlaun, vinsælasta 

hönnuðinum, besta framleiðandanum.  

Verðlaunin hafa átt sinn þátt í að auka þekkingu og virðingu á íslenskri fatahönnun.  

 

F2 Stærðin,vöxturinn og afraksturinn skiptir máli!  

Veruleg veltuaukning hefur átt sér stað s.l. fimm ár í íslenskum fata- og textíliðnaði og er nú 

þjóðarbúinu mikilvæg útflutningsgrein. Störf í framleiðslugreinum iðnaðarins eru eftirsótt sem aldrei 

fyrr og hefur útflutningur á íslenskum fatamerkjum aukist um 12% á ári.  

Starfandi eru 15 stór fatafyrirtæki sem m.a. veita nýútskrifuðum hönnuðum tækifæri til að fá 

fjölbreytta og dýrmæta reynslu.  

Hagtölur sýna að eiginfjárstaða fyrirtækjanna er sterk og arðsemi í greininni stóraukist enda bætt 

aðgengi að þolinmóðu fjármagni, sérílagi í uppbyggingarferlinu.  

 

F3 Gæðaframleiðslufyrirtæki í fremstu röð  

Búið er að leggja fé í endurreisn framleiðslufyrirtækja, tækjakostur hefur verið endurnýjaður í 

samstarfi við hönnuði, t.d. tölvustýrðir vefstólar, prjónavélar og prentvélar auk tengivéla (linking 

machine). Vefnaður hefur verið endurvakinn með nýjum vélakosti.  

Nám í fataiðn hefur verið uppfært til samræmis við nýja tækni innan framleiðslufyrirtækjanna. 

Sérmenntað fagfólk fæst því til vinnu. Það hefur aukið gæði framleiðslunnar, minnkað kostnað, aukið 

framleiðslugetu og fjölbreytileika. Íslensk fataframleiðsla er þekkt á alþjóðavísu sem hágæðavara.  
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Samstarf fagfólks í fataiðnaði hefur leitt til þess að sprottið hafa upp fyrirtæki sem sinna 

prótótýpugerð. Það lækkar hönnunarkostnað og auðveldar vinnuferlin.  

Fagfólk í birgjamálum hefur stuðlað að auknu vöruúrvali á efnum og fylgihlutum.  

Stóraukið þróunar- og rannsóknarstarf á íslensku hráefni hefur skilað sér í framleiðslu á vistvænum 

efnum sem eru samkeppnishæf á alþjóðamarkaði og hluti af ímynd Íslands sem hreint land.  

 

Afgerandi árangursþættir - Forsendur 

 

A1 Skýrt hlutverk og samvinna menntastofnana – þverfagleg þekking  

Nemendur úr LHÍ útskrifast með mikla þekkingu á tækniteikningum og hvernig skila skal af sér 

tækniteikningapökkum til verksmiðja. Með góðum tækniteikningum er hægt að tryggja vandaðri 

framleiðslu erlendis, minnka afföll og búa til vandaðar sölubækur fyrir erlenda kaupendur. Boðið er 

upp á námsskeið í rekstri á fatahönnunarfyrirtæki þar sem útskrifaðir nemendur geta fengið þjálfun í 

rekstri fyrirtækja, markaðssetningu og fleira. Vakning hefur orðið varðandi „slow fashion“ og 

„sustainability“.  

Tækniskólinn hefur sérhæft sig meira í fataiðngreinum og þeirri þekkingu sem stendur að 

framleiðslunni sjálfri. Þar af leiðandi eru útskrifast klæðskerar og sniðagerðarmenn sem geta stutt 

hönnuði við vandaða framleiðslu.  

Nemendur hjá Myndlistaskólanum útskrifast með reynslu í textílgerð og „smart“ efnum. Mikil vakning 

hefur orðið fyrir íslenskum hráefnum og framfarir í íslenskum náttúruefnum.  

Samstarf er nú milli annars vegar LHÍ, Tækniskólans og Myndlistaskólans í Reykjavík og hins vegar 

LHÍ og hinna háskólanna.  

Samstarf milli LHÍ, Tækniskólans og Myndlistaskólans byggist á því að komið hefur verið upp 

menntasetri þar sem allir skólar sameinast og geta miðlað af þekkingu og nemendur geta hafið 

samstarf milli hönnunar og iðngreina.  

Á efnabókasafni er safn af sýnishornum af öllu sem er í boði hjá verksmiðjum erlendis. Hægt að 

sækja námsskeið í markaðsfræði og fleiru sem viðkemur því að reka fatamerki. Hægt að fá tíma hjá 

fagmanneskjum varðandi framleiðslu.  

Samstarf milli viðskiptafræðinga í HR og hönnuða í LHI. Samstarfið miðast af því að 

viðskiptafræðingar geta byggt lokaverkefnið sitt á línu hannaðri af hönnuðum í Listaháskólanum. 

Þetta myndi hvetja til samstarfs á milli skólanna og ómetanlega þekkingarfærsla á milli hönnuða og 

viðskiptafræðinga varðandi greinina.  

Í kjölfar ímyndarfræðslu greinarinnar hefur neytendavitund aukist og borin er meiri virðing fyrir 

gæðaframleiðslu á markaðnum.  
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A2 Virk þróun og samstarf  

Mikið þróunarstarf og samstarf fyrirtækja í greininni hefur verið forsenda árangurs.  

Öflug vöruþróun hefur átt sér stað og framleidd eru samkeppnishæf íslensk hráefni á vistvænan hátt 

með alþjóðlegri umhverfisvænni vottun. Framleiðslufyrirtæki ráða yfir öflugum og nýjum vélakosti, 

sem bíður upp á fjölbreyttar vinnsluaðferðir og tryggir gæðafrágang í framleiðslu.  

Innan Hönnunarmiðstöðvar er starfrækt öflugt fataiðnaðarsvið, sem sinnir upplýsingamiðlun m.a. um 

flutninga og dreifingu, leiðum til samnýtingar á hráefnainnkaupum , framleiðslu og samnýtingu birgja. 

Einnig sér þetta svið um námskeið og fyrirlestra fyrir fagið og kemur að sýningarhaldi erlendis. 

Kynningarfulltrúi er í fullu starfi á sviðinu.  

 

A3 Stöðugleiki og fjármögnun í fremstu röð.  

Starfsskilyrði greinarinnar hafa batnað verulega á undanförnum árum vegna aukins stöðugleika í 

íslensku efnahagslífi og auknu fjármagni inní fataiðnaðinn. Öflugt alþjóðasamstarf og 

alþjóðasamningar hafa tekist og stutt við uppbyggingu á sterkum fyrirtækjum í greininni.  

Nýsköpunarlögin hafa í kjölfar viðamikils kynningarátaks samtaka iðnaðarins skilað fyrirtækjum í 

greininni miklum ávinningi.  

Bætt skattaumhverfi hönnuða sem framleiða og/eða selja vörur erlendis hefur skilað miklum árangri.  

Einfaldara stuðningsumhverfi hefur skilað betri nýtingu á fjármunum sem varið er til eflingar 

greinarinnar þar sem fatahönnuðir og fyrirtæki sækja allar upplýsingar i sama hús.  

Byggður hefur verið öflugur hagtölugrunnur fyrir greinina þannig að auðvelt er að nálgast allar 

upplýsingar sem skiptir máli varðandi stöðu og þróun hennar. Þetta hefur varpað ljósi á stöðu 

iðnaðarins og þar hafa fjarfestar og stjórnvöld aðgang að réttum tölum.  

Endurskoðun á fyrirkomulagi námslána til nemenda í fatahönnunarnámi hefur skilað stóraukinni 

samkeppnishæfni íslenskra hönnunarnema til þess að stunda nám í stærstu hönnunarskólum 

erlendis og skilað þekkingu og færni aftur í fagið á Íslandi.  

Stóraukin þekking fjárfesta á greininni (hönnuðum og fyrirtækjum) og greinarinnar á fjárfestum hefur 

skilað miklu þolinmóðu fjármagni til uppbyggingarstarfs.  

Stofnun verkefnasjóðs hefur gerbreytt möguleikum hönnuða og fyrirtækja til að fjármagna eigin 

verkfni. Gamla kerfið var stokkað upp og liggur nú fókusinn á þörfum hvers og eins, þar sem hönnin 

sjálf er virðisaukandi þáttur.  
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A4 Öflugt kynningar- og markaðsstarf - ASKA DREIFIR ÍSLENSKRI TÍSKU  

PR skrifstofan ASKA var stofnuð árið 2013 með þeim tilgangi að styðja og styrkja markaðsetningu á 

íslenskri tísku hérlendis sem og erlendis. Bakhjarlar starfseminar eru Íslandstofa og 

Nýsköpunnarmiðstöð Íslands.  

Stofan sér um kynningarstarf á sínu viðskiptavinum og að koma vörum þeirra á alþjóðlegan markað.  

Hjá ASKA starfa 4 fagmanneskjur sem eru sérhæfðar í almannatengslum á sviði tísku og þjónusta 

um 30 fyrirtæki í fataiðnaði. Unnið er í samstarfi við PR fulltrúa í öllum heimsálfum.  

Fyrir stofnun ASKA var umfjöllun fjölmiðla mjög ómarkviss, ósérhæfð og sett fram af þekkingarleysi. 

Þetta hefur breyst töluvert á síðustu árum með tilkomu stofunnar og er umfjöllunin í dag faglegri og 

skilvirkari.  

ASKA er í nánu samstarfi við Hönnunarmars og Reykjavík Fashion Festival og sér um kynningarmál 

með gífurlega góðum árangri. Þessar uppákomur hafa vaxið til muna á síðustu árum og eru orðnar 

stór þáttur í menningarlífi Reykjavíkur.  

Stutt er við hönnuði og fyrirtæki til að fara á hentugar sýningar og "showrooms" erlendis sniðnar að 

þeirra þörfum.  

ASKA heldur utan um “Indriðaverðlaunin“ þar sem valdir eru "fatahönnuður ársins", "bjartasta vonin" 

og "heiðursverðlaun fyrir framlag til fataiðnaðar". Verðlaun þessi eru valin af fagráði sem 

Fatahönnunarfélag Íslands skipar í.  

Úthlutað er svokallaðri ,,loftbrú” til íslenskra hönnuða, þar sem stutt er við hönnuðinn til að 

markaðsetja vöru sína erlendis.  

"Hönnuðir bjóða heim" er haldið tvisvar á ári í samstarfi við Reykjavíkurborg og Klakið, samhliða því 

er öflug fjárfestakynning bæði fyrir innlenda og erlenda fjárfesta. Einnig stendur ASKA fyrir 

kynningarviðburðum í helstu tískuborgum heims. Þar er lögð áhersla á að kynna íslenska tísku.  

 

A5 Samstarf fyrirtækja - öflugt alþjóðlegt tengslanet í framleiðslu og dreifingu  

Framleiðsla í greininni byggir á góðum tengslum við framleiðslufyrirtæki, efnisbirgja, 

fylgihlutaframleiðendur og umboðsmenn víða um heim.  

Öflugt samstarf meðal annars á Norðurlöndum hefur skilað sterkara stuðningsneti.  

Fatahönnunarfélagið/Hönnunarmiðstöð miðlar upplýsingum og reynslu af framleiðendum á vefsíðu 

sinni.  

Dreifingarmiðstöðvum hefur verið komið á í samstarfi við sérhæfð vöruhótel, flutningsmiðlara og 

dreifingaraðila beggja vegna Atlantshafsins. 
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Viðauki 3 

 

Niðurstöður stefnumótunarfundar Samtaka atvinnulífsins og Fatahönnunarfélags Íslands sem 

haldinn var í Borgarnesi í maí 2011 

 

Stefna tísku- og fataiðnaðar 2011 
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Viðauki 4 

 

Sjálfbærnivísar Alcoa og Landsvirkjunar 
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Viðauki 5 

 

Spurningalisti sem sendur var á Guðlaugu Gísladóttur, verkefnastjóra sjálfbærniverkefnis á 

Austurlandi sem unnið var fyrir Alcoa og Landsvirkjun 
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Spurningar sem sendar voru á Guðlaugu Gísladóttur, verkefnisstjóra 

sjálfbærniverkefnis hjá Alcoa og Landsvirkjun. 

 

Hverjir voru helstu hvatar þess farið var af stað með sjálfbærniverkefnin? 

 

Hver var væntur ávinningur þegar farið var af stað með verkefnið og hver hefur raun 

ávinningur verið? 

 

Voru einhverjar niðurstöður verkefnisins sem komu sérstaklega á óvart? Neikvæðar og/eða 

jákvæðar. 

 

Hefur verkefnið haft áhrif á viðhorf almennings til starfseminnar, hvernig þá? 

 

 


