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Inngangur 
 

Undanfarin ár (áratugi jafnvel) hefur mikið borið á umræðu um umhverfisvernd og 

sjálfbæra framleiðslu með tilliti til náttúrunnar. Mikið hefur verið skrafað og skrifað 

og það af ærinni ástæðu. En viðskipta- og framleiðsluhættir alþjóðasamfélagsins hafa 

ekki einungis misnotað umhverfi okkar heldur einnig fólkið sem kemur að 

grunnþáttum framleiðslunnar. Neytendur á Vesturlöndunum hafa margir hverjir lokað 

augunum fyrir aðstæðum nafnlausra verkamanna gegn því að fá vörur á lágu verði. 

Máltækið ,,það sem þú veist ekki skaðar þig ekki” lýsir vel viðhorfi framleiðanda. 

Síðustu áratugi hefur upplýsingaflæðið sem betur fer aukist með tilkomu samtaka sem 

starfa að því að upplýsa neytendur og gera þeim auðveldara að kaupa vörur 

framleiddar á siðrænan hátt. Til að byrja með voru það einungis hópar sérvitringa, ef 

svo má segja, en undanfarin ár hefur verið unnið að því að gera vörur framleiddar á 

siðrænan hátt aðgengilegri fyrir hinn almenna neytanda. Einnig eru neytendur sjálfir 

farnir að gera kröfur um bætta viðskiptahætti, bætt aðgengi að siðrænum vörum og 

aukið flæði upplýsinga um uppruna vöru. 

Síðastliðið vor hlustaði ég á fyrirlestur um matarhönnun þar sem fyrirlesarar minntust 

á áhugaverð verkefni sem tengdu saman hönnun, mat og siðræna neyslu. Eitt þessara 

verkefna var súkkulaðistykki sem sýndi á myndrænan hátt hvernig tekjurnar af einu 

súkkulaðistykki skiptast á milli bóndans sem ræktar kakóbaunirnar, söluaðila, 

flutninga og skatta. Ef súkkulaðistykkið var úr Fair Trade súkkulaði fékk bóndinn sem 

ræktar kakóbaunirnar 92% meira í sinn hlut.  

Síðan í vor hefur þetta verkefni verið að veltast um í kollinum á mér og vakið með 

mér sífellt meiri áhuga á því hvaða áhrif hönnuður getur haft. Sem hönnuður þarf ég 

að hugsa um fegurð, notagildi, efnisval og framleiðslu þess sem ég hanna. Einnig þarf 

ég að hafa í huga áhrif þess sem ég hanna á hegðun og neyslu fólks. Hönnuðir hafa 

val og hönnuðir geta einnig haft áhrif á val annarra.  

Í þessari ritgerð mun ég skoða sögu siðrænna viðskipta, helstu hreyfingar og samtök. 

Ég spyr mig hvað hönnuðir eru að gera – og hvað gætu þeir gert – til þess að stuðla að 

bættum viðskipta- og neysluvenjum? Hver er staðan hér á landi og hverjir eru 

möguleikar íslensks hönnuðar á að vinna á samfélagslega ábyrgan hátt hér á landi?  
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Siðræn neysla 
 

Mannréttindi 

Mikilvægt er fyrir samfélagið að einstaklingarnir sem það byggja beri virðingu hver 

fyrir öðrum. Nútímasamfélagið saman stendur hinsvegar ekki einungis af borg eða bæ 

eða þjóð eða einu ríki heldur er það alþjóðlegt. Á alþjóðavettvangi hafa ríki gert með 

sér sáttmála og yfirlýsingar um grundvallar mannréttindi, sem dæmi má nefna 

Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu Þjóðanna og Mannréttindasáttmála Evrópu.1 

Í 23. grein Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu Þjóðanna segir: 

 

1.Hver maður á rétt á atvinnu að frjálsu vali, á réttlátum og 

hagkvæmum vinnuskilyrðum og á vernd gegn atvinnuleysi. 

2.Hverjum manni ber sama greiðsla fyrir sama verk, án 

manngreinarálits. 

3.Allir menn, sem vinnu stunda, skulu bera úr býtum réttlátt og 

hagstætt endurgjald, er tryggi þeim og fjölskyldum þeirra 

mannsæmandi lífskjör. Þeim ber og önnur félagsleg vernd, ef þörf 

krefur. 

4.Hver maður má stofna til stéttarsamtaka og ganga í þau til verndar 

hagsmunum sínum.2 

 

Ekki eru þó öll ríki aðilar að þessum samningum og þau sem eru aðilar að þeim eru 

mishæf til að fylgja eftir skuldbindingum sínum. Sameinuðu Þjóðirnar samanstanda af 

192 ríkjum og öll eru þau hvött til að fylgja eftir þessum samningum.3 Þess ber þó að 

geta að Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu Þjóðanna er viljayfirlýsing en ekki lög, þó 

margir fræðimenn telji að vegna þess hve títt hefur verið til hennar vísað af 

þjóðarleiðtogum þá hafi hún hlotið aukið vægi.4 Ástæður fyrir því að ekki öll 

aðildarríki Sameinuðu Þjóðanna fylgja eftir þessum samþykktum er mismunandi. Sum 

njóta undanþága þar sem að náttúruauðlindir (s.s. vatn) eru ekki til staðar eða  

                                                 
1 Vefsíða Mannréttindaskrifstofu Íslands, http://www.humanrights.is/  1. janúar 2009. 
2 Vefsíða Mannréttindaskrifstofu Íslands, http://www.humanrights.is/log-og-
samningar/mannrettindasamningar/sameinudu-tjodirnar/Undirflokkur/ 1. janúar 2009. 
3 Vefsíða Sameinuðu Þjóðanna, http://www.un.org/members/list.shtml#text 1. janúar 2009. 
4 Vefsíða Mannréttindaskrifstofu Íslands, http://www.humanrights.is/log-og-
samningar/mannrettindasamningar/sameinudu-tjodirnar/Undirflokkur/ 1. janúar 2009. 
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aðgengilegar með þeim hætti að hægt sé að tryggja mannréttindi.5 Einnig koma til 

stríðsátök og spilling svo dæmi séu tekin.  

Kröfu vestrænna neyslusamfélaga um ódýrar vörur í miklu magni er oftar en ekki 

svarað af misjafnlega samfélagslega ábyrgum fyrirtækjum sem framleiða vörur sínar í 

þriðja heims ríkjum þar sem eftirlit með umhverfisáhrifum og kjörum starfsfólks er 

oftar en ekki með slökum hætti. 

 

Hvað er siðræn neysla? 

Hugtakið siðræn neysla er eitthvað alveg nýtt fyrir mér, reyndar heyrði ég það fyrst 

nefnt (eða las það réttara sagt) í tengslum við heimildaöflun fyrir þessa ritgerð. Þar 

sem ég skannaði yfir hina ýmsu texta stoppaði ég þegar í stað við þetta hugtak. 

Hugsaði að þetta væri eitthvað sem ég þyrfti að kynna mér betur. Tvær greinar í 

Neytendablaðinu gáfu mér góða skilgreiningu á því hvað þetta þýðir og vel ég að 

vitna hér í aðra þeirra sem mér finnst skýra hugtakið til fullnustu: ,,Siðræn neysla felst 

í að kaupa aðeins vöru að framleiðendur hennar og seljendur starfi í samræmi við 

siðferðileg grundvallaratriði í félagi manna og í umgengni við náttúruna og lífverur 

hennar.” Siðræn neysla getur því átt við ýmislegt, að kaupa umfram annað 

umhverfisvænar vörur framleiddar á umhverfisvænan hátt, versla við fyrirtæki þar 

sem verkafólk vinnur við góðar aðstæður á réttlátum kjörum og versla við fyrirtæki 

sem skila einhverju til baka til þeirra samfélaga sem þau eiga viðskipti við. Í siðrænni 

neyslu felst einnig að gera kröfu til verslana og fyrirtækja um að þau axli 

samfélagslega ábyrgð. Kröfur neytenda geta skilað sér í bættum viðskipta- og 

framleiðsluvenjum. 6 

 

Upplýsing og fræðsla. 

Það er eitt að vilja breyta rétt en allt annar handleggur að koma því í verk. 

Upplýsingarnar um hvernig vara er framleidd, við hvaða aðstæður og af hverjum (og 

þá á ég við af hvaða manneskju en ekki fyrirtæki) eru ekki beint staðsettar á ljósaskilti 

yfir hillunum í versluninni þar sem varan er til sölu.  

                                                 
5 Vefsíða Mannréttindaskrifstofu Íslands, http://www.humanrights.is/spurt-og-svarad/ 1. janúar 2009. 
6 ,,Siðræn neysla – hvað er nú það?” Neytendablaðið. 1.tbl. 2004, bls. 22. 
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Að vera siðrænn neytandi krefst lágmarks þekkingar og áhuga á að verða sér út um 

meiri þekkingu því eins og er ekki hægt að segja að upplýsingunum um siðrænan 

bakgrunn vara sé þrýst að neytandanum. Til eru sérverslanir sem einbeita sér að 

ákveðnum málefnum, svo sem lífrænni ræktun eða Fair Trade. En einnig er vörur 

framleiddar á siðrænan hátt að finna í stórmörkuðum og öðrum ,,venjulegum” 

verslunum. Það sem helst aðgreinir þær vörur frá öðrum vörum eru litlar merkingar 

sem gefa einhverjar lágmarksupplýsingar um framleiðsluhætti vörunnar. Það getur 

verið umhverfisvottun, lífræn vottun og Fair Trade vottun svo dæmi séu tekin. En 

undir þessa flokka falla mörg mismunandi merki sem öll hafa sitt að segja. Þess vegna 

hvílir sú ábyrgð á hinum siðræna neytanda, og þeim sem vilja stuðla að siðrænni 

neyslu, að leita sér upplýsinga og veita öðrum upplýsingar og fræðslu. Í viðtali við 

Neytendablaðið segir Þórunn Edwald, sem skrifaði meistararitgerð sína um gildi 

siðrænnar neyslu fyrir íslenska neytendur: ,,Því fróðari sem neytandi er um tiltekið 

málefni þeim líklegra er að hann átti sig á þeim áhrifum sem hann getur haft í gegnum 

neyslu sína.”7 Áhugavert er að sjá að á Norðurlöndunum teljast hlutfallslega fleiri 

konur en karlar til siðrænna neytenda, og siðrænir neytendur eru yfirleitt með langa 

skólagöngu að baki, með háar tekjur og vinstrisinnaðir í stjórnmálum.8 

En betur má ef duga skal vilja sumir halda fram. Ekki eru miklar líkur á því að 

neytendur taki upp á því upp úr þurru að leita sér upplýsinga um hin ýmsu siðrænu 

málefni. Umræða og fræðsla skiptir því miklu máli. En búast má við því að um leið og 

boltinn fer að rúlla þá fari hann hægt og bítandi stækkandi. Það sést t.d. ef við berum 

saman íslenska neytendur við neytendur í nágranna ríkjum. Á Íslandi er minni 

umræða um siðræna neyslu en á hjá nágrannaþjóðum okkar. Á Íslandi starfa engin 

samtök sem vinna sérstaklega að því að fræða neytendur um siðræna neyslu. Slík 

samtök eru hins vegar starfrækt á öllum hinum Norðurlöndunum.9 Fyrir u.þ.b. 5 árum 

síðan kom það fram í norrænni könnun að Íslendingar einir þekktu ekkert Fair Trade 

merki.10 

                                                 
7 ,,Vita lítið en vilja vita meira.” Neytendablaðið. 1.tbl. 2008, bls. 22. 
8 Dr. Ragna Benedikta Garðarsdóttir, Ásdís A. Arnalds, Dr. Friðrik H. Jónsson. Ný sókn í 
neytendamálum: Staða neytendamála á Íslandi. Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 2008, bls. 31. 
9 ,,Vita lítið en vilja vita meira.” Neytendablaðið. 1.tbl. 2008, bls. 22. 
10 ,,Siðræn neysla – hvað er nú það?” Neytendablaðið. 1.tbl. 2004, bls. 22. 
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Siðræn viðskipti 
 

Upphafið 

Siðræn viðskipti og siðræn neysla eiga upphaf sitt sem svar við neikvæðum áhrifum 

nútíma hnattvæðingar og óréttlátra alþjóðaviðskipta. Í kjölfar hnattvæðingar á 

framleiðslu og neyslu urðu íbúar á norðurhluta jarðar vanir því að hafa aðgang að 

sífellt ódýrari og sífellt aðgengilegri mat, fatnaði, tækjum og öðrum vörum. Ójöfnuður 

og misskipting fjármagns jókst bæði milli landa og innanlands. Þetta hefur leitt til 

þess að fyrirtæki keppast um það á alþjóðavettvangi að komast upp með að eyða sem 

minnstu fé í starfsfólk og umhverfismál. Heilum samfélögum hefur verið ýtt til hliðar 

af félagslegum, efnahagslegum og pólitískum öflum hnattvæðingar eftirstríðsáranna.  

Siðræn viðskipti eru þó ekki á móti hnattvæðingu heldur leitast þau eftir því að breyta 

þeirri stefnu sem hnattvæðingin hefur tekið, innan frá.11  

Undanfarna áratugi hefur orðið breyting á því hvernig almenningur beitir þrýstingi 

fyrir félagslegum breytingum. Mannréttindahreyfingin í Bandaríkjunum, 

verkalýðshreyfingin og hreyfingar gegn stríði í Evrópu og Bandaríkjunum lögðust í 

dvala á 8. og 9. áratugunum. Í kjölfar hruns Sovétríkjanna og misheppnaðra uppreisna 

í þriðja heiminum varð nýfrjálshyggju kapítalsimi ráðandi afl í heiminum. Á sama 

tíma mátti sjá að fátækt og kúgun, sem áður hafi helst verið tengd einræðis- og 

ógnarstjórn, jókst fyrir tilstuðlan alþjóðamarkaðarins. Því breyttu félagslegar 

hreyfingar um stefnu og í stað þess að einbeita sér að vandamálum einstakra ríkja, 

snéru þær sér að heiminum í heild og nýjum markmiðum. Nýjar aðferðir þessara 

hreyfinga eru m.a. að nýta sér viðskipti og neyslu til þess að stuðla að breytingum. 

Það sem er sérstakt við þessar nýju aðferðir er að þær beinast fyrst og fremst að 

fyrirtækjum en ekki að ríkisstjórnum.12 

 

                                                 
11 Douglas L. Murray, Laura T. Reynolds: “Globalization and its antinomies. Negotiating a Fair Trade 
movement.” Fair Trade. The challanges of tranforming globalization. Edited by Douglas L. Murray, 
John Wilkinson, Laura T. Reynolds. Routledge, 2007, bls 6. 
12 Douglas L. Murray, Laura T. Reynolds: “Globalization and its antinomies. Negotiating a Fair Trade 
movement.” Fair Trade. The challanges of tranforming globalization. Edited by Douglas L. Murray, 
John Wilkinson, Laura T. Reynolds. Routledge, 2007,  bls 7. 
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Fair Trade 

Fair Trade hreyfingin er upprunin í áðurnefndu umhverfi hnattvæðingarinnar. Eftir 

seinni heimsstyrjöldina hófu kirkjusamtök að markaðssetja handverksvörur frá 

stríðshrjáðum samfélögum Evrópu. Á næstu árum mótaðist stefnan frekar til þess að 

varpa ljósi á óréttlæti og ójafnvægi í viðskiptasamböndum sem viðhélt fátækt 

víðsvegar um heiminn.13 Upp úr því fóru hópar í Evrópu og Bandaríkjunum að kaupa 

handverk af fátækum framleiðendum í suðri á hærra verði en hin frjálsi markaður 

bauð upp á. Þessar vörur voru síðan seldar beint til meðvitaðra kaupenda. Meðal hópa 

eða samtaka sem tóku þátt í þessum viðskiptum í upphafi voru Sales Exchange for 

Refugee Rehabilitation and Vocation (SERRV), Oxfam (Oxford Committee for 

Famine Relief)14 og Ten Thousand  

Villages. Árið 1958 var fyrsta ,,Fair Trade verslunin” opnuð í Bandaríkjunum15 og á 

7. og 8. áratugunum fjölgaði þessum handverksverslunum gríðarlega í Evrópu og voru 

kallaðar ,,heimsverslanir” (e. World Shops).16 Á sama tíma og Fair Trade hreyfingin 

stækkaði voru ríkisstjórnir þróunarlandanna að beina þeim skilaboðum til 

alþjóðasamfélagsins að  

þau vildu stunda sanngjörn viðskipti en ekki eingöngu þiggja þróunaraðstoð: Trade 

not Aid.17 Í upphafi versluðu Fair Trade samtök fyrst og fremst við framleiðendur 

handverksvarnings. Oftar en ekki færði framleiðsla á handverki aukatekjur til 

fjölskyldna og voru þær tekjur sérstaklega mikilvægar heimilum reknum af konum, 

sem hafa takmarkaðri atvinnutækifæri en karlar. Markaðurinn fyrir 

handverksvarninginn var galopinn og salan jókst og jókst. 

 

                                                 
13 Douglas L. Murray, Laura T. Reynolds: “Globalization and its antinomies. Negotiating a Fair Trade 
movement.” Fair Trade. The challanges of tranforming globalization. Edited by Douglas L. Murray, 
John Wilkinson, Laura T. Reynolds. Routledge, 2007,  bls 7. 
14 Laura T. Reynolds, Michael A. Long: “Fair/Alternative Trade. Historical and empirical dimesions.” Fair 
Trade. The challanges of tranforming globalization. Edited by Douglas L. Murray, John Wilkinson, Laura 
T. Reynolds. Routledge, 2007,  bls 15-16 
15 Vefsíða World Fair Trade Organization, 
http://www.ifat.org/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=11&limit=1&limitstart=1   
22. nóvember 2008. 
16 Laura T. Reynolds, Michael A. Long: “Fair/Alternative Trade. Historical and empirical dimesions.” Fair 
Trade. The challanges of tranforming globalization. Edited by Douglas L. Murray, John Wilkinson, Laura 
T. Reynolds. Routledge, 2007, bls 16. 
17 Vefsíða World Fair Trade Organization, 
http://www.ifat.org/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=11&limit=1&limitstart=1   
22. nóvember 2008. 
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Árið 1973 fluttu hollensk Fair Trade samtök inn fyrsta Fair Trade kaffið frá 

samvinnufélagi bænda í Guatemala. Í dag er kaffi mest selda Fair Trade varan í 

heiminum og kaffi hefur orðið hundruð þúsunda kaffibænda til hagsbóta. Í dag 

inniheldur Fair Trade vöruúrvalið einnig te, kakó, sykur, vín, ávexti, safa, hnetur, 

krydd, hrísgrjón, og margt fleira og hafa matvörur gert Fair Trade kleift að komast inn 

á nýja og stærri markaði. Til viðbótar við matvöru er nú einnig boðið upp á Fair Trade 

blóm og bómull.18 

Á 9. áratugnum urðu breytingar á hreyfingunni þar sem vottaðar og merktar vörur 

urðu ríkjandi á Fair Trade markaðnum í stað óformlegra samtaka um óhefðbundin 

viðskipti (e. alternative trading organization), sem selja fyrst og fremst í gegnum áður 

nefndar heimsverslanir, sem áður voru ríkjandi. Vottaðar og merktar Fair Trade vörur 

hafa greiðari aðgang að hinum almenna neytanda þar sem þær eru seldar á almennum 

markaði í stórverslunum en hins vegar eru ekki jafn persónuleg tengsl á milli 

framleiðanda og neytanda eins og verður í sérstökum Fair Trade verslunum þar sem 

milliliðirnir eru færri.19 

 

Á þessum tíma, frá því um miðjan 9. áratuginn, hófu Fair Trade samtök um víða 

veröld að hittast reglulega á óformlegum fundum. Þessir fundir leiddu svo til þess að 

árið 1987 var Europan Fair Trade Association (EFTA) stofnað, en að því komu 11 

stærstu innflutningssamtökin í Evrópu. Tveimur árum seinna var svo stofnað The 

International Fair Trade Association (IFAT – núna kallað World Fair Trade 

Organization),  

regnhlífarsamtök Fair Trade samtaka í 70 löndum.20 Samtök heimsverslana í Evrópu 

(Network of European World Shops – NEWS!) voru svo stofnuð árið 1994 og sama ár 

var Fair Trade Federation stofnað í Bandaríkjunum og Kanada. Árið 1997 var að 

lokum stofnað Fairtrade Labeling Organizations International (FLO) sem hefur 

yfirumsjón með vottun og merkingu Fairtrade hráefnis, aðallega matvöru. Síðan 1998 

hafa þessi samtök unnið saman að sameiginlegum markmiðum í gegnum óformlegt  

                                                 
18 Vefsíða World Fair Trade Organization, 
http://www.ifat.org/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=11&limit=1&limitstart=2  
22. nóvember 2008. 
19 Laura T. Reynolds, Michael A. Long: “Fair/Alternative Trade. Historical and empirical dimesions.” 
Fair Trade. The challanges of tranforming globalization. Edited by Douglas L. Murray, John 
Wilkinson, Laura T. Reynolds. Routledge, 2007, bls 17. 
20 Vefsíða World Fair Trade Organization, 
http://www.ifat.org/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=11&limit=1&limitstart=
3  22. nóvember 2008. 
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bandalag sem kallað er FINE en það eru fyrstu stafirnir úr nöfnum samtakanna raðað 

saman í eitt orð. FINE vinnur að því markmiði að vera upplýsingaveita á milli 

samtakanna og að samþætta viðmið og reglur.21 

Fair Trade samtökin, í gegnum FINE hafa unnið að sameiginlegri skilgreiningu á því 

hvað Fair Trade er: 

 

Fair Trade er viðskiptafélag, byggt á samræðum, gagnsæi og virðingu, sem 

vinnur að því að marki að meira jafnræði ríki í alþjóðlegum viðskiptum. Það 

leggur sitt af mörkumi til að stuðla að sjálfbærri þróun með því að bjóða upp á 

betra viðskiptaumhverfi og tryggja réttindi, fyrir jaðar-framleiðendur [e. 

marginalized producers] og starfsfólk – sérstaklega í suðri. Fair Trade samtök 

(studd af neytendum) taka virkan þátt í að styðja við framleiðendur, vekja upp 

meðvitund og berjast fyrir breytingum á reglum og því hvernig alþjóðleg 

viðskipti eru stunduð.22 

 

Eins og áður hefur verið nefnt byggist Fair Trade hreyfingin á fjórum aðalsamtökum, 

svokölluðum regnhlífarsamtökum. Þar af eru tvö sem eru hvað mest áberandi 

gagnvart hinum almenna neytanda, IFAT og FLO, en þau sjá um vottun samtaka og 

vara.  

 

Sjá má merki FLO (Fairtrade Labeling Organizations International) á ýmsum vörum, 

þó aðallega landbúnaðarvörum eins og t.d. banönum, kaffi, sykri, kakó og te. Fyrir 

nokkrum árum bættust þó íþróttaboltar við í hópinn, fyrsta Fair Trade merkta varan 

sem ekki er matur, til þess að vinna gegn barnaþrælkun í fótboltaiðnaðinum í 

Pakistan.23 Til þess að vara geti borið merkið þarf hún að uppfylla alþjóðlegar kröfur  

                                                 
21 Laura T. Reynolds, Michael A. Long: “Fair/Alternative Trade. Historical and empirical dimesions.” 
Fair Trade. The challanges of tranforming globalization. Edited by Douglas L. Murray, John 
Wilkinson, Laura T. Reynolds. Routledge, 2007, bls 16-17. 
22 Laura T. Reynolds, Michael A. Long: “Fair/Alternative Trade. Historical and empirical dimesions.” 
Fair Trade. The challanges of tranforming globalization. Edited by Douglas L. Murray, John 
Wilkinson, Laura T. Reynolds. Routledge, 2007, bls 17-18. 
23 Vefsíða Fairtrade Labeling Organizations International, http://www.fairtrade.net/sports_balls.html  
22. nóvember 2008. 
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Mynd 1: Merki Fairtrade Labelling Organizations International (FLO). 
Vottun fyrir hráefni og vörur, aðallega matvöru, en einnig bómul og 

íþróttabolta.24 
 

 

 

 

 
 

Mynd 2: Merki World Fair Trade Organization (IFAT). Vottun fyrir samtök, 
framleiðendur, innflytjendur, smásala, o.s.frv.25 

                                                 
24 Vefsíða Fairtrade Labeling Organizations International, http://www.fairtrade.net 22. nóvember 2008. 
25 Vefsíða World Fair Trade Organization, http://www.ifat.org 22. nóvember 2008. 
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Fair Trade hreyfingarinnar. Merki FLO segir neytandanum það að framleiðandi 

vörunnar fái greitt lágmarksverð Fairtrade (e. Fairtrade Minimum Price) sem nær að 

greiða niður kostnað sjálfbærrar framleiðslu auk Fairtrade Premium (einskonar bónus) 

sem er nýtt í það að fjárfesta í félags- og efnahagslegum þróunarverkefnum. Auk þess 

eru gerðar kröfur um umhverfisvernd og aðstæður verkafólks. Ferlið, áður en að vara 

er endanlega merkt með merki FLO, byrjar í þeim löndum þaðan sem hráefnið kemur. 

Tryggt er að landbúnaðarvara sé ræktuð og uppskorin í samræmi við alþjóðlega staðla 

Fair Trade. Auk þess er fylgst með öllu framleiðsluferlinu til þess að tryggja heilindi 

Fair Trade merktra vara.26 

 

Merki IFAT (World Fair Trade Organization), svokallaða FTO merki, er frekar 

nýtilkomið, það var fyrst kynnt árið 2004 og auðkennir viðurkennd Fair Trade samtök 

um allan heim. Merkið gefur til kynna að stöðlum, er varða vinnuaðstæður, laun, 

barnaþrælkun og umhverfismál, sé fylgt eftir. Sannreynt er að þessum stöðlum sé 

fylgt eftir í gegnum sjálfsmat, sameiginlega endurskoðun og staðfestingu 

utanaðkomandi aðila. Aðeins þeir meðlimir IFAT sem farið hafa í gegnum þetta 

eftirlit hafa heimild til þess að nota merkið. FTO merkið auðkennir, eins og áður er 

nefnt, fair trade samtök og getur þess vegna ekki verið notað á vörur.27 

 

Á heimasíðu IFAT má sjá 10 viðmið sem þau hafa sett til handa Fair Trade 

samtökum: 

 

1) Að skapa tækifæri fyrir framleiðendur sem vegna efnahags standa illa að vígi. 

Samtökin styðja við litla jaðar-framleiðendur, bæði fjölskyldufyrirtæki og 

samvinnufélög, og leitast við að hjálpa þeim frá því að búa við fátækt og 

fjárhagslegt óöryggi til fjárhagslegs sjálfstæðis.  

2) Gagnsæi og ábyrgð 

Stjórn samtakanna og viðskiptasambönd þeirra byggja á gagnsæi á öllum 

stigum. Þau bera ábyrgð gagnvart öllum þeim hlut eiga að samtökunum og 

tryggja það að allar viðeigandi upplýsingar séu aðgengilegar öllum 

viðskiptaaðilum.  
                                                 
26 Vefsíða Fairtrade Labeling Organizations International, 
http://www.fairtrade.net/faq_links.html?&no_cache=1 22. nóvember 2008. 
27 Vefsíða World Fair Trade Organization, 
http://www.ifat.org/index.php?option=com_content&task=view&id=3&Itemid=11 22. nóvember 2008. 
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3) Viðskiptavenjur 

Samtökin stunda viðskipti með umhyggju fyrir félagslegri, fjárhagslegri og 

umhverfisvelferð lítilla jaðar-framleiðanda og hámarka ekki gróða á þeirra 

kostnað. Greiðsla fyrir Fair Trade vörur fylgir settum reglum og er tryggð alla 

leið frá kaupanda til framleiðanda eða bónda. Samtökin byggja á langtíma 

viðskiptasamböndum. 

4) Borgun sanngjarns verðs 

Sanngjarnt verð er ákveðið með samþykki allra sem hlut eiga í viðskiptunum.  

5) Vinna barna og þvinguð vinna (barnaþrælkun og þrælkun) 

Samtökin fylgja eftir Barnasáttmála Sameinuðu Þjóðanna og staðbundnum 

lögum um vinnu barna. Samtökin tryggja það að þvinguð vinna á sér hvergi 

stað í framleiðsluferlinu. 

6) Jöfnuður, jafnrétti kynja og félagafrelsi 

Samtökin mismuna ekki í ráðningum, launum, verkþjálfun, stöðuhækkunum 

eða uppsögnum vegna kynþáttar, stéttar, þjóðernis, trúar, fötlunar, kyns, 

kynhneigðar, aðild að stéttarfélagi, pólitískra skoðanna, HIV/eyðnismits eða 

aldurs. Samtökin virða rétt allra til að mynda og ganga í stéttarfélag að eigin 

vali. 

7) Vinnuaðstæður 

Samtökin tryggja öruggar og heilbrigðar vinnuaðstæður og vinnutíma skv. 

viðeigandi lögum. 

8) Uppbygging hæfileika 

Samtökin þjálfa hæfileika og getu starfsmanna og meðlima. Litlir 

framleiðendur fá aðstoð við að bæta stjórnunarhæfni sína, framleiðslugetu og 

aðgang að mörkuðum, hvort sem er staðbundnum, svæðisbundnum eða 

alþjóðlegum. 

9) Efling Fair Trade 

Samtökin vinna að því að auka skilning á markmiðum Fair Trade og þörfinni á 

meira réttlæti í alþjóðaviðskiptum í gegnum Fair Trade.  

10) Umhverfi 

Samtök sem framleiða Fair Trade vörur vinna öll á sem vistvænastan hátt með 

nýtingu staðbundinna hráefna, tækni sem miðar að orkusparnaði og sem 

minnstum útblæstri gróðurhúsalofttegunda. Þau leitast eftir að lágmarka  
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úrgang, nota endurunnin og endurvinnanleg hráefni, og nota lífrænar 

framleiðsluaðferðir hvenær sem mögulegt er.28 

 

Ethical Trade  

Ethical Trade, sem eiginlega er ekki hægt að þýða öðruvísi en siðræn viðskipti, hefur 

svipuð markmið (réttlæti) og aðferðafræði (viðskipti og neysla) og Fair Trade en þó er 

einn grundvallarmunur þar á. Fair Trade hreyfingin vinnur með litlum framleiðendum, 

bændum og samvinnufélögum, að því að tryggja þeim réttlátar greiðslur fyrir vinnu 

sína og gefa þeim meiri stjórn á eigin lífi frekar en að stjórnast af sveiflum 

markaðarins. Ethical Trade á við fyrirtæki, stór og smá, sem eru þátttakendur í ferli 

sem miðar að því að grundvallar réttindi verkafólks, birgðasala þeirra í þriðja 

heiminum, sem og verkafólks í öllu framleiðsluferlinu, séu virt.29 30 Ethical Trade er 

einnig mun víðara hugtak og getur átt við bæði félagslega ábyrgð og umhverfisvæn 

viðskipti. En oftar en ekki er það þó notað í þrengra samhengi og vísar þá eingöngu í 

félagslega ábyrgð fyrirtækja gagnvart starfsfólkinu sem vinnur hjá þeim og 

samfélögunum sem þau starfa í. 

Á 10. áratugnum hlutu siðræn viðskipti vaxandi áhuga þar sem alþjóðleg fyrirtæki, 

sérstaklega í fata- og matvælaiðnaði, lágu undir ámæli vegna fregna af slæmri aðstöðu 

verkafólks í verksmiðjum og býlum sem framleiddu fyrir þau í þróunarlöndunum. 

Vegna þessara fregna jókst þrýstingur á fyrirtækin að tryggja sómasamlegar 

vinnuaðstæður og kjör verkafólks. Í kjölfar þessa fóru sífellt fleiri fyrirtæki að huga að 

siðferðismálum og mörg hafa tekið upp stefnu í siðferðismálum og verklagsreglur sem 

yfirleitt innifelur lágmarks kröfur er varðar stöðu verkafólks hjá þeim fyrirtækjum 

sem þau eiga viðskipti við.31 Þau fyrirtæki sem stunda siðræn viðskipti viðurkenna 

þær kröfur sem settar eru af Alþjóðavinnumálastofnuninni (ILO) sem alþjóðleg 

viðmið er viðkemur stöðu verkafólks.32 

                                                 
28 Vefsíða World Fair Trade Organization, 
http://www.ifat.org/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=125 22. nóvember 
2008.   
29 Vefsíða Fairtrade Labeling Organizations International,  
http://www.fairtrade.net/faq_links.html?&no_cache=1 5. janúar 2009. 
30 Vefsíða Ethical Trading Initiative, http://www.ethicaltrade.org/Z/ethtrd/aboutet/faq.shtml 5. janúar 
2009.  
31 Vefsíða Ethical Trading Initiative, http://www.ethicaltrade.org/Z/ethtrd/aboutet/index.shtml  
5. janúar 2009. 
32 Vefsíða Ethical Trading Initiative, http://www.ethicaltrade.org/Z/ethtrd/aboutet/standards.shtml  
5. janúar 2009.  
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En fljótt kom í ljós að fyrirtækin höfðu hvorki þann trúverðugleiki sem til þurfti, né þá 

reynslu eða þekkingu sem til þarf til þess að aðgerðir þeirra skiluðu raunverulegum 

árangri. Þörf var á viðeigandi samtökum verkalýðsfélaga og óháðra samtaka (non 

governmental organization - NGO) með reynslu af málefnum verkalýðsins og 

þróunarmálum. Með þessa þörf í huga var Ethical Trading Initiative komið á fót árið 

1998 til að sameina þekkingu og áhrif verkalýðsfélaga og viðeigandi óháðra samtaka 

til þess að vinna samhliða fyrirtækjum að því að kanna og kynna góða starfshætti í 

innleiðingu og framkvæmd verklagsreglna. 

Til grundvallar öllu starfi ETI eru grunnreglur ETI (ETI Base Code). Reglurnar eru í 

níu liðum og snerta á öllum helstu alþjóðlegu verkalýðsviðmiðum. Þær veita almenna 

viðmiðun fyrir það sem ETI telur vera lágmarks kröfur til verklagsreglna hvers 

fyrirtækis. ETI hvetur öll fyrirtæki til þess að taka upp grunnreglur ETI (ETI Base 

Code) en til þess að vera aðili að samtökunum er það skylda. Einnig eru aðilar að 

samtökunum skyldaðir til þess að gefa árlega skýrslu um hvað þeir eru að gera til þess 

að fylgja eftir  

verklagsreglum sínum. Fulltrúar fyrirtækja sem ekki standa við skuldbindingar sínar 

eru kallaðir á fund ETI þar sem sett er fram áætlun með tímamörkum um það hvernig 

viðkomandi fyrirtæki getur bætt sig. Fyrirtæki sem ekki fylgir eftir þessari áætlun 

innan viðeigandi tímaramma getur verið vikið úr samtökunum. 33 Grunnreglur ETI 

sýna lágmarks kröfur en alls ekki hámarks. 

 

Grunnreglur ETI (ETI Base Code): 

 

1) Starfsráðning er gerð af fúsum og frjálsum vilja. Það er engin þvinguð, bundin 

eða ósamþykkt vinna. Þess er ekki krafist að starfsmenn borgi ,,tryggingu” eða 

leggi inn auðkenniskilríki og þeim er frjálst að yfirgefa vinnuveitanda sinn 

eftir sanngjarnan uppsagnarfrest. 

2) Frelsi er til félagamyndunar og réttur til sameiginlegrar kjarabaráttu er virtur. 

Starfsmenn hafa rétt til þess að ganga í og mynda verkalýðsfélög og 

vinnuveitandi skal vera opin fyrir athöfnum þeirra.  

                                                 
33 Vefsíða Ethical Trading Initiative, http://www.ethicaltrade.org/Z/abteti/index.shtml 5. janúar 2009. 
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3) Vinnuaðstæður eru öruggar og hreinlegar. Viðeigandi ráðstafanir skulu gerðar 

til þess að koma í veg fyrir slys og neikvæð áhrif á heilsu starfsfólks, þar á 

meðal þjálfun starfsfólks í heilbrigðis- og öryggismálum. Aðgangur að hreinni 

salernisaðstöðu og hreinu drykkjarvatni skal tryggður. 

4) Vinna barna skal ekki vera misnotuð. Börn og ungt fólk undir 18 ára aldri 

skulu ekki stunda vinnu að nóttu til eða við hættulegar aðstæður. Engar 

nýráðningar barna og börnum sem uppgötvast í barnaþrælkun skal gert kleift 

að stunda menntun þar til þau eru ekki lengur börn. 

5) Greidd eru laun sem duga til lágmarks framfærslu. Ekki er leyfilegt að draga 

frá launum í refsingarskyni.  

6) Vinnutími skal ekki vera óhóflegur. Vinnutími skal fylgja lögum viðkomandi 

ríkis eða viðmiðum viðkomandi iðnaðar, hvort þeirra sem veitir meiri vernd. 

Miða skal við að vinnuvikan sé ekki lengri en 48 klst og amk. einn frídagur 

skal vera meðal hverra sjö daga að meðaltali. Yfirvinna er valfrjáls og ætti 

ekki að vera meiri en 12 klst á viku. 

7) Engin mismunun skal viðgangast hvað viðkemur ráðningum, bótum, aðgang 

að þjálfun, stöðuhækkun, uppsögn eða starfslokum, vegna kynþáttar, stöðu, 

þjóðernis, trúar, aldurs, fötlunar, kyn, hjúskaparstöðu, kynhneigð, aðildar að 

verkalýðsfélagi eða pólitískra skoðanna. 

8) Regluleg vinna skal vera í boði samkvæmt ráðningasamningum. 

9) Engin harkaleg eða ómannúðleg meðferð er leyfð. Líkamlegt ofbeldi, hótanir 

um ofbeldi, kynferðisleg áreitni og önnur áreitni, andlegt ofbeldi og önnur 

form ógnana eru bönnuð.34 

 

Öfugt við Fair Trade hreyfingarnar þá býður ETI ekki upp á merkingar og stimpla á 

vörur til viðurkenningar á siðrænum viðskiptum. Það er vegna þess að sum þeirra 

grundvallaratriða sem siðræn viðskipti fela í sér eru háleit markmið, sérstaklega er 

varðar sum lönd, og hætta er á að fyrirtæki sem sækjast eftir því að fá ,,stimpil” fælist 

frá því að stunda viðskipti við ríki með margvísleg vandamál, eins og bann gegn 

verkalýðsfélögum eða lágt launastig, og þar með hætta á að birgðasalar verði 

gjaldþrota og starfsfólkið atvinnulaust. En það er einmitt í þessum ríkjum og þetta 

starfsfólk sem mest þarf á aðstoð að halda. Viðurkenning með merkingum og  
                                                 
34 Vefsíða Ethical Trading Initiative, http://www.ethicaltrade.org/Z/lib/base/code_en.shtml 5. janúar 
2009. 
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 stimplum myndi verðlauna fyrirtæki og birgðasala sem leita eftir skjótum lausnum og 

refsa þeim sem leita að seinvirkari, langtíma lausnum.35 

 

Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja (CSR – Corporate Social Responsibility) 

Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja er hugtak sem heyrst hefur í sívaxandi mæli 

undanfarna tvo til þrjá áratugi. Í upphafi kaflans hér á undan um ethical trading var 

talað um fyrirtæki sem tóku upp stefnur í siðferðismálum í kjölfar mikillar gangrýni 

almennings. Þesskonar stefnuyfirlýsing er oftar en ekki það sem í viðskiptum er kallað 

CSR eða samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja. Hugmyndafræðin að baki CSR er að 

fyrirtæki hafi í huga hagsmuni samfélagsins með því að taka ábyrgð á þeim áhrifum 

sem starfsemi þeirra hefur á viðskiptavini, starfsfólk, hluthafa, samfélög og 

umhverfið. Litið er þannig á að slík stefnuyfirlýsing eigi að sýna viðleitni til þess að 

ganga lengra en lög gera kröfur um í þeim tilgangi að bæta lífskjör starfsfólks og 

samfélagsins í heild.36 CSR snýst um sjálfbærni og virðingu fyrir starfsfólki, 

samfélaginu og umhverfinu. Þó má sjá að CSR er hugsað út frá hagsmunum fyrirtækja 

því oftar en ekki er sá fyrirvari gerður að allar breytingar þurfti að vera fjárhagslegar 

hagkvæmar. Sem betur fer virðast þó mörg fyrirtæki líta þannig á að svo sé.37  

 

Með og á móti 

Fair Trade, ethical trade og stefnuyfirlýsingar fyrirtækja um samfélagslega ábyrgð 

eiga hver fyrir sig sína gagnrýnendur. 

Helsta gagnrýni á Fair Trade er að það brengli verðmyndun og vinni gegn lögmálum 

hagfræðinnar um verðmyndun út frá framboði og eftirspurn. Með því að borga 

framleiðendum Fair Trade varnings hærra verð virki það á þá sem aukin eftirspurn og 

auka þeir framleiðslu sína í samræmi við það. En þar sem þetta er fölsk eftirspurn þá 

geti þetta ekki virkað til langs tíma. Einnig hefur verið bent á þann möguleika að þar 

sem að Fair Trade hvetji til aukinnar framleiðslu þá valdi það lægra markaðsvirði á 

sambærilegum vörum á almennum markaði þar sem lögmál um framboð og eftirspurn 

eru í fullu gildi, þ.e. aukið framboð = lægra verð. Þessari gagnrýni hefur verið svarað 

                                                 
35 Vefsíða Ethical Trading Initiative, http://www.ethicaltrade.org/Z/lib/annrep/2002/en/index04.shtml  
5. janúar 2009.  
36 Vefsíða Wikipedia, frjálsa alfræðiritið, http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_social_responsibility  
23. janúar 2009. 
37 Dr. Arinaitwe. K. Stephenson: “The Pursuit of CSR and Business Ethics Polocies.” The Journal of 
American Academy of Business, Cambridge. No. 2, vol. 14., 2009. 



 32



 33

 með rannsóknum sem þvert á móti sína fram á að Fair Trade getur haft öfug áhrif og 

hækkað verðgildi almennar framleiðslu á nálægum mörkuðum. Gæðaeftirlit og 

samfélagsumbætur Fair Trade getur verið til hagsbóta fyrir alla framleiðendur á 

viðkomandi svæði, hvort sem þeir eru innan fair trade kerfisins eða ekki. Að lokum 

hefur Fair Trade verið gagnrýnt fyrir þann möguleika að það sem neytandinn greiðir 

aukalega fyrir siðræna vöru skili sér ekki að fullu til framleiðandans heldur sé í 

gegnum alla sölulínuna (heildsali, smásali) lagt ofan á verðið og stungið í eigin vasa. 

Þó þetta sé möguleiki sem erfitt er að útiloka eru þó dæmi um smásala sem hafa 

lækkað álögur sínar á Fair Trade vörur til þess að þær séu sambærilegar öðrum vörum 

í verði.38 

Árið 2006, átta árum eftir að Ethical Trading Initiative var stofnað, var gerð könnun á 

þeim árangri sem samtökin, og samningur þeirra við fyrirtæki á tískumarkaði í 

Bretlandi, hafði skilað. Niðurstöðurnar stóðust því miður engan vegin væntingar. Sýnt 

þótti að lítill árangur hefði verið í því að stöðva misnotkun verkafólks. Aðeins um 

þriðjungur þeirra framleiðanda sem kannaðir voru höfðu hvatt til greiðslu 

lágmarkslauna og nokkur dæmi sýndu að stytting vinnutíma hefði leitt af sér enn lægri 

tekjur. Forsvarsmenn ETI nefndu þó að árangur hefði verið í því að bæta heilsu og 

öryggi og minnka barnaþrælkun. Einnig bentu þeir á það grundvallarvandamál að þó 

að kröfur um siðræn viðskipti séu háar meðal neytenda þá eru kröfur um ódýran 

varning á sem skemmstum tíma enn hærri.39  

Stefnuyfirlýsingar fyrirtækja um samfélagslega ábyrgð hafa sömuleiðis vakið deilur 

og gagnrýni. Fylgismenn segja að fyrirtæki geti grætt á margan hátt með slíkri stefnu-

yfirlýsingu ef að henni er fylgt eftir. Slíkur gróði sé frekar til langtíma. Gagnrýnendur 

segja hins vegar að þetta sé ekkert nema auglýsingabrella og aðrir segja að það eigi að 

vera hlutverk stjórnvalda að setja skýrari og strangari reglur og hafa betra eftirlit með 

fyrirtækjum.40 Einnig má benda á að slíkar stefnuyfirlýsingar eru ekki mjög 

aðgengilegar neytendum, þeir þurfa sérstaklega að leita eftir upplýsingunum á 

heimasíðum fyrirtækja og jafnvel lesa margra blaðsíðna skýrslur til þess að komast að 

ágæti fyrirtækisins. 

                                                 
38 Vefsíða Wikipedia, frjálsa alfræðiritið, http://en.wikipedia.org/wiki/Fair_trade_debate 23. janúar 
2009. 
39 Vefsíða The Independent, http://www.independent.co.uk/news/uk/this-britain/ethical-trading-
agreement-has-had-little-impact-420677.html 23. janúar 2009. 
40 Vefsíða Wikipedia, frjálsa alfræðiritið, http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_social_responsibility   
23. janúar 2009. 
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Siðræn hönnun 

 

Áhrif hönnuða á framleiðendur og  neytendur 

Hönnun innifelur að mínu mati allt mögulegt. Mikil ábyrgð felst í því að vinna við 

eitthvað sem innifelur allt og snertir alla. Daglega taka hönnuðir ákvarðanir er varða 

þær vörur sem þeir hanna, um efnisval, notkun hráefna, líftíma og lífsferil vara og 

mögulegar framleiðsluaðferðir.41 Í því búa miklir möguleikar sem nýta má enn betur 

en gert hefur verið, þó ýmislegt gott hafi verið gert. Nauðsynlegt er að hönnuður sé 

meðvitaður um þessa ábyrgð sína og hvorki misnoti hana né vannýti. Eins og 

heimurinn er að þróast í dag dugar ekki lengur að gera bara fallega, nytsamlega hluti. 

Þeir þurfa að hafa sannan tilgang og framleiðslan úthugsuð skref fyrir skref út frá 

hinum ýmsu sjónarmiðum, s.s. vistvænum og sjálfbærum. Einnig má nota hönnun ,,til 

að vekja fólk til umhugsunar um málefni sem skipta máli. Stuðla að 

hugarfarsbreytingu þar sem þess gerist þörf og fegra mannlífið.”42 

Auðvelt er að freistast til þess að taka að sér verkefni sem borgar vel (enda gefa 

hönnun og hugsjónir sjaldnast vel í aðra hönd) þar sem verkkaupandi þrýstir á um að 

hönnuður láti eitthvað af gildum sínum liggja til hliðar í því skyni að varan henti hans 

framleiðsluaðferðum, hugmyndum um kostnað og hráefni sem í boði er. Hönnuður 

þarf að spyrja sig þeirrar siðferðilegu spurningar hvort verkefnið sé þess virði.43 Þess 

vegna er mikilvægt að hönnuðir og fyrirtæki hafi sameiginleg markmið að vinna að. 

Ég trúi því að hönnuðir geta haft áhrif á stefnu og markmið fyrirtækja og þá helst í 

gegnum neytendur, því þegar hönnuður hefur áhrif á neytandann mun neytandinn 

skila þeim áhrifum áfram til fyrirtækisins. Það sem hönnuðir hanna, hvort sem það er 

framleitt af þeim sjálfum eða fyrir fyrirtæki, er það sem neytendur sjá. Neytendur sjá 

ekki þann sem býr til  vöruna og setur hana saman, neytendur sjá ekki hvert 

peningarnir sem þeir borga fyrir vöruna fara, neytendur vita raunverulega ekki neitt 

nema það sem hreinlega stendur á vörunni, þ.e. framleiðsluland og kannski efni eða 

innihald. Hönnuðir hafa því tækifæri til að miðla frekari upplýsingum til neytandans, 

hafa áhrif á hugsanir og skoðanir neytandans, vinna með fyrirtæki að bættri ímynd og 

trausti í gegnum útlit vöru, efnisval, framleiðsluferli, pakkningar, o.s.frv ásamt því að  

                                                 
41 Rachel Cooper: “Ethics and altruism: What constitutes Socially Responsible Design?” Design 
Management Review. No. 3, vol. 16., 2005, bls. 11-12. 
42 Svavar Einarsson, útskriftarræða við útskrift nemenda úr Listaháskóla Íslands vorið 2008. 
43 Peter Madsen: “Responsible Design and the Management of Ethics.” Design Management Review. 
No. 3, vol. 16, 2005, bls 38. 
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vinna bak við tjöldin að því að réttar ákvarðanir séu teknar á öllum stigum 

framleiðslunnar.  

 

Dæmi um hönnun og hönnuði 

Í þessum kafla langar mig að segja frá hönnuðum og einstaka verkefnum þeirra, sem 

unnin eru út frá hugsun um siðræn viðskipti. Ég kýs að skipta þeim niður í þrjá flokka:  

 

 Vitundarvekjandi hönnun – hönnun  sem er ætlað að vekja fólk til umhugsunar 

og meðvitundar um siðræn viðskipti. 

 Siðræn hönnun – hönnun út frá sjónarmiðum Fair Trade og Ethical Trade 

hreyfinganna þar sem unnið er að hönnun og framleiðslu hennar í samstarfi við 

aðila í þróunarlöndunum. 

 Hönnun til lausnar (siðrænum)vandamálum – hönnun sem leysir samfélagsleg 

vandamál og stuðlar þar með að bættum lífskjörum.  

 

Vitundarvekjandi hönnun 

 

Katharine Hamnett er frumkvöðull í að vekja athygli á siðrænum málefnum í 

gegnum hönnun. Hún hefur unnið við hönnun frá því að hún útskrifaðist úr Central 

Saint Martins College í London árið 1969. Árið 1979 stofnaði hún sitt eigið merki 

undir eigin nafni og áfram hélt frægðarsólina að rísa þar til 1983 að hún hlaut verlaun 

sem besti bómullarhönnuður ársins. Það var þá sem hún byrjar að hanna boli, sem 

flestir þekkja í dag þó fæstir viti hver byrjaði, með pólitískum slagorðum. Hún nýtti 

sér frægðina og athyglina sem hún hafði hingað til fengið fyrir hönnun sína til að 

koma á framfæri siðrænum málefnum. Helstu slagorðin frá þessum tíma eru: 

CHOOSE LIFE, WORLDWIDE NUCLEAR BAN NOW, PRESERVE THE 

RAINFORESTS, SAVE THE WORLD, SAVE THE WHALES, EDUCATION NOT 

MISSILES, THINK GLOBAL.  

Bolirnir voru hannaðir til þess að gerðar yrðu eftirlíkingar og til þess að stuðla að 

breytingum. Einnig fer hluti af sölu bolanna til góðgerðamála.44 Eins og sést á 

slagorðunum þá hefur hún ekki áhuga á einu einstöku málefni heldur kemur henni allt 

við og að hennar mati er þetta allt, hvort sem er umhverfisvernd, menntun, stríð, 

                                                 
44 Vefsíða Katharine Hamnett, http://www.katharinehamnett.com/Biography 20. janúar 2009. 



 38

 
 

Mynd 3-6: Slagorðabolir Katharine Hamnett.  
,,Fólk kaupir ekki hluti af vorkunnsemi. Fólk kaupir hluti sem fær hjartað til að slá hraðar, hluti sem 

það elskar. Siðræn föt verða að vera falleg og þau verða að falla að meginstraumum tískunnar.”45  

                                                 
45 Vefsíða The Indenpendent, http://www.independent.co.uk/life-style/fashion/features/katharine-
hamnett-katharine-the-great-958235.html 20. janúar 2009. 
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lífskjör verkafólks, o.s.frv. allt hluti af sama pakkanum.46 Árið 1989 stendur hún fyrir 

rannsókn á áhrifum tísku- og fataiðnaðarins á umhverfið. Hún uppgötvar það að 

hefðbundin bómullarræktun ber ábyrgð á dauða 10.000 manns á ári vegna eitrunar af 

völdum skordýraeiturs og dauða 1.000.000 manns m.a. vegna langvarandi áhrifa 

skordýraeiturs á umhverfið sem veldur gróðureyðingu og mengun vatnsbóla. Einnig 

uppgötvar hún að milljónir manna vinna við hryllilegar aðstæður. Þessar uppgötvanir 

verða til þess að hún ákveður að reyna að breyta tískuiðnaðinum og byrjar með 

CLEAN UP OR DIE herferðinni sinni.47 Til að byrja með hugsaði hún ,,Ég segi bara 

öllum í iðnaðinum frá þessu og þetta mun verða stoppað.”48 Hún mætti þó litlum 

skilningi en hélt þó áfram að reyna að breyta tískuiðnaðinum innan frá þar til árið 

2003 að hún uppgötvaði að leiðin til breytinga væri í gegnum neytendur. Því þó að 

fataiðnaðurinn verði að selja þá þarf neytandinn ekkert endilega að kaupa. Að hennar 

mati lá lausnin að vandamálum fataiðnaðarins í lífrænni bómull. Hún ákvað því að 

vinna að því að auka eftirspurnina eftir lífrænni bómull og hjálpa bómullarbændum að 

vinna sig upp úr fátækt.49  

Í nýlegu viðtali við breska blaðið The Independent sagði Katharine: ,,Fair Trade? Það 

er ekki nóg. Það þarf að vera lífrænt Fair Trade. 20.000 manns deyja vegna eitrunar af 

völdum skordýraeiturs og þú segir mér að það sé ekki félagslegt vandamál?”50 

 

Arlene Birt útskrifaðist frá Design Academy Eindhoven í Hollandi árið 2006 með 

mastersgráðu í hönnun. Sem lokaverkefni rannsakaði hún hvernig hægt væri að gera 

bakgrunn og sögu vöru sem best sýnilega. Verkefnið kallar hún Background Stories. Í 

inngangi þessarar ritgerðar minntist ég á verkefni sem hafði vakið mig til umhugsunar 

um það hvað ég get gert sem hönnuður til að hafa áhrif. Hönnuður þessa verkefnis var 

Arlene Birt og verkefnið Background Stories. 

Það fyrsta sem vakti athygli mína var áður nefnt súkkulaðistykki sem sýndi hvernig 

tekjurnar af einu súkkulaðistykki skiptast á milli bóndans sem ræktar kakóbaunirnar, 

                                                 
46 Vefsíða The Independent, http://www.independent.co.uk/life-style/fashion/features/katharine-
hamnett-katharine-the-great-958235.html 20. janúar 2009. 
47 Vefsíða Katharine Hamnett, http://www.katharinehamnett.com/Biography  20. janúar 2009. 
48 http://www.independent.co.uk/life-style/fashion/features/katharine-hamnett-katharine-the-great-
958235.html  20. janúar 2009. 
49 Vefsíða Katharine Hamnett, http://www.katharinehamnett.com/Biography/EIGHTIES-FASHION//  
20. janúar 2009. 
50 Vefsíða The Independent, http://www.independent.co.uk/life-style/fashion/features/katharine-
hamnett-katharine-the-great-958235.html 20. janúar 2009. 
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Mynd 7: Background stories – Saga súkkulaðistykkisins í myndum og texta aftan á umbúðunum.  
 

   
 

Mynd 8: Fair Trade súkkulaðistykki sem sýnir hvernig verðið sem neytandinn greiðir skiptist á milli 
bónda, söluaðila, flutninga og skatta. 
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söluaðila, flutninga og skatta. Þegar ég fór að kanna málið betur kom í ljós að þetta 

súkkulaðistykki var hluti af stærra verkefni. Í gegnum ýmsar tilraunir, sem allar 

miðuðu að því að kynna bakgrunn og sögu viðkomandi vöru, komst Arlene að þeirri 

niðurstöðu að kynna þetta með einfaldri myndasögu á umbúðum súkkulaðisins. 

Myndasagan sýnir frá hvaða landi súkkulaðibaunin kemur, nafn þess sem uppsker 

hana, hvernig baunin er unnin áður en hún er flutt til súkkulaðiframleiðanda, hvernig 

hún er flutt, af hverjum og hversu langa vegalengd, hvar súkkulaðið er framleitt, 

hvernig og hversu langt súkkulaðið er flutt frá framleiðanda til verslunar og að lokum 

í hvaða verslun, í hvaða borg og landi, súkkulaðið er að lokum selt. Auk þess koma 

fram áhugaverðar upplýsingar um kakótré, kakóbelgi og –baunir, og hvort kakóið sé 

ræktað á lífrænan hátt og eftir viðmiðum fair trade. Að sjálfsögðu eru svo til viðbótar 

þessar hefðbundnu upplýsingar um innihald og næringargildi.  

Að áliti Arlene eru merkingar eins og Fair Trade stimplar ekki nægilega áhrifamiklar 

því þær krefjast þess að neytandinn þekki stimpilinn og leiti sérstaklega eftir honum, 

þar sem slíkar merkingar eru oftast litlar og óáberandi. Einnig gefa slíkar merkingar 

lítið til kynna um bakgrunn vörunnar, þær segja aðeins lítinn hluta sögunnar. 

Sömuleiðis hafa brot fyrirtækja gegn samfélagslegri ábyrgð sinni rýrt traust neytenda 

sem veldur því að neytendur krefjast æ meiri upplýsinga sem vonandi leiðir til aukins 

gagnsæis í viðskiptum. Núverandi kerfi upplýsingamiðlunar til neytenda eru hins 

vegar ófullnægjandi, að mati Arlene. Áður nefndar merkingar segja ekki nógu mikið 

og skýrslur sem fyrirtæki gefa út um samfélagslega ábyrgð sína eru ekki aðgengilegar 

hinum almenna neytenda þó svo að þær séu opinber gögn. Það eru bara fáir (ef 

nokkrir) sem nenna að leggja það á sig að lesa margra blaðsíðna skýrslur áður en þeir 

halda út í búð. Þess vegna býður hún neytendum upp á það að fá lágmarksupplýsingar 

um ferðalag vörunnar með þeim möguleika að þeir sem hafi áhuga á að leita sér 

nánari upplýsinga geti gert það.51 

                                                 
51 Vefsíða Background Stories, http://www.backgroundstories.com/backgroundstories.swf  20. janúar 
2009. 
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Mynd 9-10: People Tree  
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Siðræn hönnun  

 

People Tree er tískuframleiðandi,  stofnað af Sofia Minney – fyrst í Japan undir lok 

10. áratugarins en árið 2001 í Englandi. People Tree er meðal frumkvöðla í 

framleiðslu fair trade tísku og notkunar á lífrænni bómull í tískufatnaði. People Tree 

vinnur náið með 50 framleiðendum í 15 löndum og nýtir sér eftir fremsta megni þá 

sérkunnáttu sem íbúar hvers svæðis hafa upp á að bjóða, hvort sem það er vefnaður, 

útsaumur eða silkiprentun, til þess að skapa sem mesta atvinnu á svæðum sem 

virkilega þurfa á því að halda.52 People Tree uppfyllir kröfur IFAT um Fair Trade 

samtök sem fá heimild til þess að nota FTO merkið og sömuleiðis notar People Tree 

að mestu leiti bómull viðurkennda sem Fair Trade með merki FLO. Þær 

bómullarvörur sem ekki hafa merki FLO eru þó einnig framleiddar eftir viðmiðum 

Fair Trade en framleiðslan hefur bara ekki ennþá fullklárað vottunarferlið. Fyrir utan 

það að vinna eftir stöðlum og viðmiðum Fair Trade hreyfingarinnar þá notar People 

Tree eingöngu viðurkennda lífræna bómul, vottaða af hollensku vottunarsamtökunum 

Control Union. People Tree hefur einnig unnið að því að fá alla bómullarframleiðslu 

sína vottaða af Soil Association sem þýðir að staðfest sé að allt framleiðsluferlið, 

hvort sem er ræktun bómullarinnar, litun eða áprentun, standist alþjóðlegar kröfur um 

lífræna framleiðslu.53  

People Tree leitast einnig eftir því að hafa handavinnu sem umfangsmesta í 

framleiðslu sinni, bæði til þess að skapa atvinnu og til þess að vernda umhverfið. 

Hönnuðir sem vinna hjá People Tree eru meðvitaðir um þetta og vinna markvisst að 

því í gegnum hönnun sína að skapa vinnu, t.d. með því að hanna útsaums munstur á 

annars einfalda flík. Þar sem að handavinna er tímafrek þurfa hönnuðirnir einnig að 

vera framsýnir á strauma og stefnur í tísku því að ferlið frá skissuvinnu þar til varan er 

komin í verslun tekur heilt ár.54  

                                                 
52 Vefsíða People Tree, http://www.peopletree.co.uk/about.php 20. janúar 2009. 
53 Vefsíða People Tree, http://www.peopletree.co.uk/credentials.php 20. janúar 2009. 
54 Vefsíða People Tree, http://www.peopletree.co.uk/handcrafted.php 20. janúar 2009. 
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Mynd 11-12: Taller Flora 
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Taller Flora er tískuvörumerki og hreyfanlegt verkstæði stofnað af Carla Fernandéz í 

Mexikó. Hún ferðast um Mexikó með þetta verkstæði og heimsækir samfélög indjána, 

og þá sérstaklega þau samfélög sem hafa mikla sérþekkingu á vefnaði og textílvinnu. Í 

gegnum árin hefur Carla safnað víðtækum upplýsingum um hönnun indjána allstaðar 

að í Mexíkó, upplýsingum um munstur, fatnað, áhöld og aðferðir. Þessum 

upplýsingum miðlar hún svo áfram til handverksfólksins og kynnir þeim þannig eigin 

menningu sem kannski hefur gleymst og hvetur nýrrar hönnunar út frá þessum 

menningararfi.55 Taller Flora verkstæðin skiptast í raun í þrjú þrep: Rannsóknarvinnu, 

þar sem eitt samfélag er heimsótt og sú tækni og aðferðir sem handverksfólk 

samfélagsins hafa yfir að ráða eru skoðuð; verkstæði, þar sem handverksfólkinu er 

hjálpað að auka sköpun sína og búa til nýja hönnun út frá þeim aðferðum sem þau 

þegar þekkja til þess að þau geti frekar unnið sjálfstætt og þurfi ekki að framleiða verk 

annarra; og hönnun, bæði Haute Couture (hátíska, handunnar, einstakar flíkur) og 

Prêt-à-Porter (fjöldaframleiddar flíkur í stöðluðum stærðum) sem tryggir 

samfélögunum sem Taller Flora vinnur með stöðuga og fjölbreytta vinnu.56  

Í febrúar 2008 var Carla valin International Young Fashion Entrepreneur af British 

Council (bresk samtök sem hafa það að markmiði að miðla þekkingu og menningu 

milli þjóða).57 

 

Artecnica er eitt fárra fyrirtækja á sviði vöruhönnunar sem hefur lagt sérstaka áherslu 

á að vinna með handverksfólki í þróunarlöndunum í framleiðslu sinni, vinna með 

sérþekkingu þeirra, miðla til þeirra nýrri þekkingu og stuðla að uppgangi í þeirra 

nánasta samfélagi. Hjá Artecnica er að finna vörulínu er nefnist Design with 

Conscience®, eða  hönnun með samvisku, og í þessari vörulínu er þekktum 

alþjóðlegum hönnuðum stefnt saman með samfélögum handverksfólks víðsvegar um 

heiminn. Meðal hönnuða sem hafa unnið í þessu verkefni eru Tord Boontje, Hella 

Jongerius, Emma Woffenden og Campana-bræður. Með þessu verkefni vilja  

                                                 
55 Vefsíða I.D. Magazine, http://digital.id-mag.com/idmagazine/id20090102/?pg=48 20. janúar 2009. 
56 Vefsíða Taller Flora, http://www.flora2.com/taller_flora.pdf Bls. 14. 20. janúar 2009.  
57 Vefsíða British Council, http://www.britishcouncil.org/arts-design-fashion-iyfey-mexico.htm 20. 
janúar 2009. 
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Mynd 13-14: Artecnica ‘Come Rain Come Shine’ og ‘tranSglass’ 
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stjórnendur Artecnica auka veg handverksins, veita því þá virðingu sem það á skilið 

og sína gildi þess.58 Verkefnið á upphaf sitt að rekja til ársins 2002 og þróaðist 

upphaflega þannig að hugmyndin var að annaðhvort veita handverksfólki tækifæri til 

þess að nýta þekkingu sína og hæfileika til þess að þróa söluvænlega vöru eða 

umbreyta endurunnum efnum í fallegar vörur sem hægt væri að nota áfram. Fyrsta 

varan sem til varð út frá þessari hugmynd var Come Rain Come Shine ljósakrónan þar 

sem Tord Boontje vann með konum í fátækrahverfum Rio de Janeiro. Konur þessar 

eru sérstaklega hæfileikaríkar í að hekla og er sú kunnátta þeirra sérstaklega vel nýtt í 

ljósakrónuna. Næsta verkefni sem kom til út frá þessari hugmynd var tranSglass eftir 

Tord Boontje og Emma Woffenden. Reyndar höfðu þau þegar unnið að hönnun og 

framleiðslu tranSglass í eigin stúdíói en ákveðið var með litrænum stjórnendum 

Artecnica að reyna að koma á framleiðslu í Guatemala. Það fólst í sér að setja upp allt 

framleiðsluferlið þar, koma með vélarnar og kenna handverksfólkinu réttu handtökin. 

Þetta ferli tók eitt ár og núna sér handverksfólk í Guatemala um framleiðsluna. 

Markmið þessa verkefnis er að koma á framfæri sjálfbærum samfélögum 

hæfileikaríks handverksfólks í þróunarlöndum. Handverksvörur hafa alltaf verið vel 

metnar en í kjölfar hnattvæðingar viðskiptanna hefur handverksfólk orðið viðskilja 

við þeirra hefðbundnu markaðssvæði. Markmið Artecnica er að kynna þessum 

samfélögum handverksfólks tvo mikilvæga þætti er viðkoma alþjóðaviðskiptum og 

samkeppnishæfni en það eru hönnun og markaðssetning.59  

 

 

Hönnun til lausnar (siðrænum) vandamálum 

 

PlayPump er vatnsdæla sem dælir vatni upp í tank til geymslu og auðveldar þannig 

aðgengi margra þorpsbúa í Afríku að vatni. Á sama tíma er PlayPump leiktæki. Það er 

hringekja sem að dælir upp vatninu á meðan börnin leika sér. Í staðin þá þarf ekki að 

ganga langar leiðir dag hvern til þess að sækja vatn. Það þýðir að mæður sem annars 

þyrftu að eyða mörgum klukkutímum dag hvern til þess að sækja vatn hafa aukinn  

                                                 
58 Vefsíða Artecnica,  
http://www.artecnicainc.com/index.php?page=shop.browse&category_id=1&option=com_virtuemart&
Itemid=12 23. janúar 2009. 
59 Vefsíða Designboom, http://www.designboom.com/contemporary/artecnica.html 23. janúar 2009. 
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Mynd 15-16: PlayPump 
 
 

 
 

Mynd 17: Oscar Pistorius hleypur á gervifótum frá Össur. 
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tíma til að hugsa um heimilið, börnin og jafnvel tíma til að vinna fyrir auka tekjum, og 

börn, sem annars væru send til þess að sækja vatn eða hugsa um yngri systkini á 

meðan móðir þeirra sækir vatn, hafa tíma til þess að fara í skóla og frítíma til þess að 

leika sér (og dæla upp vatni á meðan). Fyrir utan þessi atriði stuðlar PlayPump að enn 

fleiri jákvæðum breytingum í samfélaginu. PlayPump dælir upp hreinna vatni en oft er 

að finna í vatnsbólum sem eykur á heilbrigði allra sem drekka vatnið. Einnig er 

vatnstankurinn sem geymir vatnið notaður sem auglýsingaskilti, t.d. til að koma á 

framfæri áríðandi upplýsingum um HIV og eyðni. Tvær hliðar tanksins eru notaðar til 

þess að koma á framfæri upplýsingum er snerta heilbrigði en hina tvær eru seldar 

undir auglýsingar. Þannig borgar vatnsdælan og tankurinn sjálfur uppsetningu og 

viðhald. Mönnum á viðkomandi svæði er kennt að setja upp dæluna og tankinn og 

viðhalda honum og skapar PlayPump þannig um leið atvinnu á viðkomandi svæði.60 

 

Össur er íslenskt fyrirtæki sem hefur sérhæft sig í stoðtækjum og þróun gervilima. 

Össur er leiðandi í hönnun stoðtækja og annar stærsti framleiðandi stoðtækja í 

heiminum. Össur sameinar þekkingu á mannslíkamanum við nýjustu tækni, eins og 

t.d. gervigreind, í hönnun sinni. Samkvæmt heimasíðu Össurar er það hlutverk 

fyrirtækisins að ,,að hjálpa fólki að njóta sín til fulls”61 og markmið þess allt frá 

stofnun fyrirtækisins árið 1971 er ,,líf án takmarkanna”62 

Össur hefur verið sérstaklega framarlega í því að þróa gervilimi fyrir íþróttafólk og 

má kannski segja að þeirra stærsta viðurkenning á því sviði hafi verið þegar Oscar 

Pistorius, sem vantar báða fætur fyrir neðan hné, var bannað í janúar árið 2008 að 

keppa á móti heilbrigðum keppendum á þeim grundvelli að gervifætur hans veittur 

honum tæknilegt forskot. Þessum dómi var svo síðar breytt þar sem ekki var talið 

sannað að gervifætur hans veittu honum forskot á heilbrigða hlaupara.63 

                                                 
60 Vefsíða PlayPump,  
http://www.playpumps.org/site/c.hqLNIXOEKrF/b.2589395/k.77C7/The_PlayPump_System___Benefi
ts_of_the_PlayPump.htm 23. janúar 2009. 
61 Vefsíða Össurs, http://ossur.is/pages/389 23. janúar 2009. 
62 Vefsíðar Össurs, http://ossur.is/pages/397 23. janúar 2009. 
63 Vefsíða Össurs, http://www.ossur.com/?PageID=6738 23. janúar 2009. 
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Samfélagsleg ábyrgð hönnuða 

Þeir hönnuðir sem fjallað er um hér að ofan eru alls ekki þeir einu sem hafa verið 

áberandi á sviði samfélagslega ábyrgrar hönnunar. Önnur verkefni sem mér finnst 

þess virði að minnast á, án þess að fjalla ítarlega um þau, eru Flóttamannaútvarp sem 

þarf ekki tengingu við rafmagn þar sem það fær orku úr útvarpsbylgjunum, hannað af 

Mareike Gast64, og One Laptop Per Child (ein fartölva á barn) samtökin sem sjá 

börnum í þróunarlöndunum fyrir sérstakri fartölvu sem er einstaklega harðgerð, nett 

og létt, með innbyggðu þráðlausu neti og skjá sem hægt er að lesa á þrátt fyrir að sólin 

skíni beint á hann.65 Þau eru því fjölbreytt verkefnin sem hægt er að vinna að á sviði 

samfélagslega ábyrgrar hönnunar. 

,,Hönnun er umfram allt verkefni þar sem þarfir samfélagsins eru ofar eigin 

hagsmunum”66 Þessi setning finnst mér vel eiga við þá hönnuði og þau verkefni sem 

upp eru talin hér að ofan. Þeir hönnuðir, og aðrir, sem koma að þessum verkefnum 

hafa þarfir samfélagsins fyrst í huga við sköpun sína. En á sama tíma hefur þeim tekist 

að fullnægja eigin hagsmunum, því í raun er það þeirra vilji, og þar með hagsmunir, 

að láta gott af sér leiða, auk þess sem öllum hefur þeim tekist að hafa tekjur og sjá 

fyrir sér og sínum með starfi sínu. Er hægt að ætlast til meira? 

                                                 
64 Vefsíða Mareike Gast, http://www.mareikegast.de/refugee-radio/ 28. janúar 2009 
65 Vefsíða One Laptop Per Child, http://www.laptop.org/en/laptop/index.shtml 28. janúar 2009. 
66 Peter Madsen: “Responsible Design and the Management of Ethics.” Design Management Review. 
No. 3, vol. 16, 2005, bls. 39. 
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Siðrænt Ísland  
 

Ísland í dag 

Íslendingar hafa sterka tilhneigingu til þess að hugsa bara um verð hlutanna og velta 

lítið fyrir sér hvaðan hluturinn kemur og hvert hann fer þegar hann nýtist ekki lengur. 

Nýlega hefur þó farið að bera á því að íslenskir neytendur séu að vakna til 

meðvitundar.67 Umræða um náttúruvernd hefur verið hávær undnafarin ár, en þó fyrst 

og fremst í tengslum við byggingar álvera og virkjanna. Umræðan hefur verið há en 

hins vegar hefur lítið verið um aðgerðir og auðvelt að hafa það á tilfinningunni að 

Íslendingum finnst þeir vera máttlausir (eða latir) þegar kemur að því að gera eitthvað 

til að stuðla að breytingum. A.m.k. man ég ekki eftir fréttum um það að íslenskir 

neytendur hafi sniðgengið vörur úr áli í mótmælaskyni. Þó svara 28% Íslendinga (sem 

er álíka hátt hlutfall og á hinum Norðurlöndunum) því játandi að hafa sniðgengið vöru 

í mótmælaskyni síðustu 12 mánuði í viðamikill evrópskri könnun sem gerð var árið 

2005. Reyndar kemur ekki fram í könnuninni hverju neytendur voru að mótmæla og 

gæti það allt eins verið hátt verðlag eða innflutningur á landbúnaðarvörum. Í sömu 

könnun vor Íslendingar síður á þeirri skoðun en aðrir Norðurlandabúar að merkja bæri 

vörur með siðferðilegum upplýsingum. Í norrænni rýnihóparannsókn sem gerð var 

árið 2002 á virkni, þekkingu og viðhorfi neytenda til siðrænnar neyslu kom í ljós að 

siðræn neysla er ekki ofarlega í huga íslenskra neytenda og höfðu þeir meiri áhuga á 

lífrænni ræktun og hvað væri hollt fyrir neytandann. Sem sagt höfðu þeir meiri áhuga 

á því sem snerti þá sjálfa beint heldur en mannréttindahlið neyslunnar. Einnig 

staðfestir þessi könnun getgátu mína um að íslenskum neytendum finnst þeir lítið geta 

gert og pólitískur þrýstingur sé það eina sem geti stuðlað að breytingum á þessu 

sviði.68  

Þessar kannanir eru gerðar á síðustu 3-7 árum og tel ég að merkja megi hæga þróun í 

átt til meðvitaðri og siðrænni neyslu Íslendinga. Undanfarin ár hafa verið sett á 

laggirnar verkefni eins og vefsíðan nattura.is sem fyrst og fremst fjallar um  

                                                 
67 Dr. Ragna Benedikta Garðarsdóttir, Ásdís A. Arnalds, Dr. Friðrik H. Jónsson. Ný sókn í 
neytendamálum: Staða neytendamála á Íslandi. Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 2008, bls 3. 
(Formáli eftir Björgvin G. Sigurðsson, viðskiptaráðherra.) 
68 Dr. Ragna Benedikta Garðarsdóttir, Ásdís A. Arnalds, Dr. Friðrik H. Jónsson. Ný sókn í 
neytendamálum: Staða neytendamála á Íslandi. Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 2008, bls. 31-
32. 
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umhverfisvernd en undir hennar verndarvæng starfar einnig vefverslun sem m.a. selur 

Fair Trade vörur. Kaffitár og Te og kaffi eru bæði með úrval Fair Trade kaffis til sölu 

hjá sér auk þess sem Kaffitár leggur mikla áherslu á persónuleg, sjálfbær og siðræn 

viðskipti við þá kaffibændur sem sjá þeim fyrir kaffibaunum. Verkefnið Beint frá býli 

styður við íslenska bændur sem langar að skapa sér sérstöðu og koma vörum sínum 

milliliðalaust til neytandans. Hvað snertir hönnun þá hefur frá árinu 2007 verið kennt 

námskeið í Listaháskóla Íslands sem kallað hefur verið Stefnumót bænda og hönnuða. 

Þar er parað saman nemendum í vöruhönnun og íslenskum bændum og vinna 

nemendur að þróun vöru úr því hráefni sem bóndinn hefur upp á að bjóða í því 

markmiði að auka verðgildi hráefnisins og þeirrar framleiðslu sem fram fer á býlinu.   

Samfélagslega ábyrg hönnun á Íslandi hefur verið vaxandi í umræðu undanfarinna 

missera og snýst hún mest um það sem hönnun getur gefið íslensku samfélagi. Mikið 

hefur verið rætt um íslenska framleiðslu í því samhengi. Það sem best sýnir þessa 

hugsun í verki eru annað námskeið í Listaháskólanum þar sem vöruhönnunarnemar 

vinna með fyrirtækjum í  nágrenni skólans að nýrri vöru sem hentar þeirra 

framleiðslu, sýning sem haldin var í Hafnarfirði á haustmánuðum 2008 þar sem 8 

hönnuðir, íslenskir og erlendir, unnu með 8 hafnfirskum framleiðslufyrirtækjum, og 

samkeppni sem haldin var sama ár á vegum Hönnunarmiðstöðvar og Útflutningsráðs 

Íslands, sem hafði það markmið að leiða saman fyrirtæki og hönnuði til þess að 

framleiða nýjar vörur til útflutnings. Samkeppni þessi er nýlokin og hafa 

vinningshafarnir, fyrirtæki og hönnuðir, verið tilkynntir en enn á eftir að koma í ljós 

hvaða vörur verða til úr þessu samstarfi. Verður það gert á sýningu í maí 2009.69 

 

Ísland í framtíðinni 

Eins og sjá má á þessu yfirliti þá eru Íslendingar meira með hugann heima við heldur 

en í fjarlægum löndum. Ég er þó bjartsýn á að sú umræða sem hafin er hérlendis, með 

tilkomu fyrirtækja með siðræna stefnu líkt og Kaffitár, Te og kaffi og nattura.is, þá 

muni hún vinda upp á sig. Eins og nefnt var í kaflanum um siðræna neyslu þá eru á 

hinum Norðurlöndunum eru starfrækt sjálfstæð samtök sem sjá um að fræða 

neytendur um siðræna neyslu. Þau rannsaka starfsemi fyrirtækja og upplýsa  

                                                 
69 Vefsíða Hönnunarmiðstöðvar, http://www.icelanddesign.is/frettir-og-vidburdir/frettir/nr/526/ 23. 
janúar 2009. 
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almenning um það hversu siðræn þau eru í raun.70 Ég myndi halda að það væri orðið 

löngu tímabært að sambærilega samtök væru stofnuð hérlendis. Nýlegir atburðir eins 

og hrun bankanna og fjármálakerfisins og tímabundin einangrun í hinu alþjóðlega 

samfélagi finnst mér einnig líklegir til þess að opna augu íslenskra neytenda fyrir því 

að nauðsynlegt er að stunda viðskipti með virðingu fyrir öllum þeim sem að 

viðskiptunum koma. Íslendingar hafa nú fundið á eigin skinni hvaða áhrif siðlaus 

viðskipti hafa. Ef að núna er ekki kjörið tækifæri til að koma af stað alvöru umræðu 

um siðræn viðskipti og siðræna neyslu hérlendis þá veit ég ekki hvenær það á að 

gerast. 

                                                 
70 ,,Vita lítið en vilja vita meira.” Neytendablaðið. 1.tbl. 2008, bls 22. 
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Umræður 

 

Þegar litið er yfir það sem fjallað hefur verið um hér að framan þá eru það einstaka 

atriði sem standa upp úr í hverjum kafla. Bæði áhugaverðar niðurstöður og staðreyndir 

sem og spurningar sem vakna.  

Í köflunum um siðræna neyslu og siðrænt Ísland stendur upp úr mikilvægi fræðslu og 

góðs aðgengis að upplýsingum fyrir neytendur ef að siðræn neysla á að verða almenn. 

Sérstaklega er áhugavert að bera saman stöðu Íslendinga á þessu sviði við hinar 

Norðurlandaþjóðirnar. Það stendur upp úr hvað Íslendingar skera sig úr á meðal hinna 

Norðulandaþjóðanna er varðar þekkingu, umræðu og virkni í siðrænni neyslu. 

Augljóst þykir mér að þörf er á sambærilegum samtökum, er fræða neytendur, og til 

eru á hinum Norðurlöndunum. Neytendasamtökin gera vissulega góða hluti en þeirra 

starfssvið er vítt og þörf er á samtökum með afmarkaðra verksvið er taka sérstaklega 

fyrir uppruna vara og siðrænan bakgrunn þeirra, hvort sem er varðandi 

umhverfisvernd og mannréttindi. Eins og staðan er í dag er ekki hægt að ætlast til þess 

af hinum almenna neytanda að hann leiti sér sjálfur upplýsinga um hverja þá vöru sem 

hann kaupir. Vefsíða slíkra samtaka myndi þá virka sem gagnabanki yfir ,,góðar” og 

,,vondar” vörur.  

Sú þróun sem orðið hefur á síðustu áratugum með auknum þrýstingi neytenda á 

fyrirtæki í staðin fyrir stjórnvöld, eins og talað er um í kaflanum um siðræn viðskipti, 

þykir mér merkileg og vekur upp spurningar um máttleysi stjórnvalda gagnvart 

stórfyrirtækjum. Eitt er þó víst og það er að fyrirtæki hugsa flest í hagnaðartölum og 

ef að þær lækka þá þarf að breyta einhverju. Þar kemur máttur neytenda inn því það 

eru m.a. innkaup neytenda sem að halda hagnaðartölunum uppi. Ef að neytendum 

stendur ekki á sama þá stendur fyrirtækjunum ekki á sama. En þá komum við aftur að 

þekkingu neytenda. Þekking og fræðsla er grundvallaratriði til þess að vekja 

meðvitund neytandans. Ýmsar leiðir hafa verið reyndar til að miðla upplýsingum til 

neytenda. Fair Trade er ein leið en hún er ekki fullkomin. Vöruúrval er takmarkað við 

framleiðslu smáframleiðenda í þróunarlöndum. Neytendur þurfa að þekkja til Fair 

Trade merkinga til að stunda upplýst val og Fair Trade er ekki 100% gagnsætt 

fyrirkomulag og byggist fyrst og fremst á trausti neytandans til þess að það sé gert 

sem er sagt. Aftur á móti, að því gefnu að maður treysti því að Fair Trade virki eins og 

það á að virka, þá sést árangurinn tiltölulega fljótt meðal þeirra sem taka þátt. Það  
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sama verður því miður ekki sagt um Ethical Trade sem hins vegar nær til mun fleiri 

vöruflokka og takmarkast ekki við smáframleiðendur. Stefnuyfirlýsing fyrirtækja um 

samfélagslega ábyrgð er skref í rétta átt en ekki mjög aðgengileg fyrir hinn almenna 

neytanda og skortur er á trausti til fyrirtækja að þau fylgi fögrum orðum eftir í verki. 

Ég trúi því að hönnuðir geti verið mikilvægur hlekkur milli framleiðenda og neytenda. 

Hönnuðir geta hjálpað framleiðendum að svara kröfum neytenda. Dæmin sem ég 

nefndi um vitundarvekjandi hönnun eru í senn göfug og hafa alla möguleika á að 

virka en ekki er þó hægt að staðhæfa neitt um það þar sem áhrif slíkrar 

vitundarvekjandi hönnunar hafa ekki verið metin, svo best ég viti. List hefur oftar en 

ekki tekið að sér það hlutverk að vekja fólk til umhugsunar og hönnun er svo 

sannarlega eitt listform, nytjalist, og þar með er ekki óeðlilegt að ætla sem svo að 

hönnun geti einnig vakið fólk til umhugsunar um ýmislegt. Hönnuðir geta einnig 

sjálfir, og í samstarfi við framleiðendur, svarað kröfum neytenda í gegnum áðurnefnd 

kerfi siðrænna viðskipta, Fair Trade og Ethical Trade, eins  

og sýnt hefur verið hér með dæmum af tveimur hönnuðum og framleiðendum 

tískufatnaðar, People Tree og Taller Flora. 

Hlutverk hönnunar, er að mínu mati, að leysa vandamál, stór og smá. Hvort sem að 

vandamálið er skortur á fegurð, þægindum, upplýsingum, vatni, vinnu, nauðsynlegum 

hjálpartækjum, eða hvað sem hægt er að láta sér detta í hug. Eins og áður hefur komið 

fram innifelur hönnun allt mögulegt. Þessar vangaveltur og það sem ég hef lært á 

rannsóknarvinnu minni í tengslum við þessa ritgerð hefur að mestu leiti svalað 

forvitni minni um það hvað hönnuðir eru að gera og geta gert til að bæta viðskipta- og 

neysluvenjur.  

En eftir stendur spurningin um hverjir eru möguleikarnir hér á landi. Um leið er 

spurningin í raun hvað get ég gert sjálf gert sem íslenskur hönnuður sem starfar á 

Íslandi.  

Það helsta sem íslenskur hönnuður getur gert fyrir íslenskt samfélag er að vinna 

markvisst með þeim fyrirtækjum og framleiðendum sem starfa hérlendis, vinna út frá 

þeirra hráefni og framleiðsluaðferðum. Í þessu samhengi þarf hönnuður að hafa í huga 

mögulega atvinnusköpun, fjölbreyttni atvinnulífs og ný markaðstækifæri fyrir 

fyrirtæki og framleiðendur. Einnig getur hönnuður haft í huga önnur málefni sem eru 

íslensku samfélagi mikilvæg eins og t.d. verndun íslenskrar náttúru, menntun og fleira 

í þeim dúr.  
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Með opnum augum og góðri rannsóknarvinnu er örugglega hægt að koma auga á 

ýmislegt sem betur má hanna í samfélagi okkar. Að lokum getur hönnuður verið 

mikilvægur liður í miðlun upplýsinga og fræðslu um siðræna neyslu og það er svo 

sannarlega þörf á því eins og fram kom í kaflanum Siðrænt Ísland. Að sama skapi 

mundi slíkt vera til góða fyrir alþjóðasamfélagið.  

Ef ég ætti að koma sjálf með ákveðnar en einfaldar hugmyndir um hvernig hönnuður 

getur látið gott af sér leiða myndin ég stinga upp tvennu: Að fatahönnuður yrði 

fenginn til að starfa með fatasöfnun Rauða Kross Íslands að því að vinna tískufatnað 

úr þeim fötum sem safnast. Á grunnnámskeiði Rauða Krossins nýlega lærði ég það að 

RKÍ hefur miklar tekjur af sölu þess fatnaðar sem safnast og tel ég að hægt væri að 

auka við þær tekjur með því að búa til úr fötunum vandaðan tískufatnað sem selja má 

á hærra verði en annars. Sömuleiðis tel ég að þetta yrði skemmtilegt og krefjandi 

verkefni fyrir hönnuð. Annað sem mér dettur í hug er að hönnuður myndi starfa með 

góðgerðarsamtökum að hönnun ódýrs en fallegs og eigulegs smáhlutar sem hægt er að 

selja til styrktar samtökunum. Reyndar kannast ég við eitt dæmi þar sem þetta hefur 

þegar verið gert og það var á síðasta ári (2008) þegar Hendrikka Waage hannaði 

sérstaka útgáfu af bleiku slaufunni fyrir Krabbameinsfélag Íslands. 

Til að ljúka þessari umræðu vil ég endurtaka það sem ég skrifaði í kaflanum um 

siðræna hönnun: 

 

Hönnuður þarf að spyrja sig þeirrar siðferðilegu spurningar hvort verkefnið sé þess 
virði. Þess vegna er mikilvægt að hönnuðir og fyrirtæki hafi sameiginleg markmið að 
vinna að. Ég trúi því að hönnuðir geta haft áhrif á stefnu og markmið fyrirtækja og þá 
helst í gegnum neytendur, því þegar hönnuður hefur áhrif á neytandann mun 
neytandinn skila þeim áhrifum áfram til fyrirtækisins.
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