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Abstract 

Icelandic fashion design has been very prominent in recent years and the 

number of graduated fashion designers has increased due to the opening of the 

Fashion department in the Iceland Academy of the Arts in 2000. Corporate 

social responsibility has also been much debated, and the aim of this study is to 

analyse Icelandic fashion designers attitudes towards social responsibility.  

Both quantitative and qualitative research was used in the preparation of this 

study. A questionnaire was sent out to registered members of the Fashion 

Designers Association. An interview was also carried out with Linda Bjork 

Arnadottir - head of fashion design at the Iceland Academy of the Arts. 

The main findings showed that fashion designers often work alone or in very 

small companies. All the companies surveyed sent someone on their behalf to 

visit the factories that manufacture their products around the world. It came as 

a surprise when it was revealed that some designers felt their company did not 

respect human rights internationally.  

More than half of the fashion designers believe that a company carrying out 

social responsibility in some way will do better business than a company that 

does not comply with social responsibility. None of the companies have a 

written policy on social responsibility but more than half do have informal 

policies. 

 

Keywords: Social responsibility, social, environmental and economic impact, 

stakeholder theory, shareholder theory and ethics. 
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Útdráttur 

Íslensk fatahönnun hefur verið ansi áberandi síðustu árin, fatahönnuðum hefur 

fjölgað mikið hér á landi eftir að Listaháskóli Íslands opnaði fyrir námið árið 

2000. Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja hefur einnig verið mikið í umræðunni og 

er markmið rannsóknarinnar að greina viðhorf íslenskra fatahönnuða til 

samfélagslegrar ábyrgðar. 

Notast var bæði við megindlega og eigindlega rannsókn við gerð verkefnisins. 

Sendur var út spurningalisti til fatahönnuða sem skráðir voru meðlimir í 

Fatahönnunarfélagi Íslands. Einnig var viðtal tekið við Lindu Björk Árnadóttur 

fagstjóra fatahönnunardeildar Listaháskóla Íslands. 

Helstu niðurstöður verkefnisins leiddu í ljós að fatahönnuðir eru mikið að 

vinna einir eða í mjög litlum fyrirtækjum. Framleiðsla á vörum þeirra fer fram 

víðsvegar um heiminn og hefur fulltrúi á vegum allra þeirra sem svöruðu 

könnuninni heimsótt þær verksmiðjur sem framleiða vörur þeirra. Það kom því 

á óvart þegar hluti hönnuðanna taldi fyrirtæki sitt ekki virða mannréttindi á 

alþjóðavettvangi. Má með því álykta að sum fyrirtækin eru að framleiða þar 

sem þeir eru ánægðir með útkomu vöru sinnar jafn vel þó að mannréttindi séu 

ekki virt. 

Rúmlega helmingur fatahönnuða telur að fyrirtæki sem sinnir samfélagslegri 

ábyrgð á einhvern hátt gangi betur í rekstri heldur en fyrirtæki sem sinnir ekki 

samfélagslegri ábyrgð. Ekkert af fyrirtækjum hönnuðanna hefur skriflega 

stefnu um samfélagslega ábyrgð en rúmlega helmingur hefur óformlega stefnu. 

Hönnuðirnir eru ekki mjög vissir um að samfélagsleg ábyrgð hafi einhver áhrif 

á kaupviðhorf viðskiptavina þeirra. 

 

Lykilorð: Samfélagsábyrgð, samfélags- umhverfis- og efnahagsleg áhrif, 

hagsmunaaðilakenning, hluthafakenning og siðferði. 

 

  



Lokaverkefni 2106  GF 

vi 

 

Efnisyfirlit 

 

Inngangur ................................................................................................................................... 1 

1 Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja ......................................................................................... 4 

1.1 Þróun á hugmyndafræði samfélagslegrar ábyrgðar ..................................................... 5 

1.2 Skilgreiningar á hugtakinu ........................................................................................... 6 

1.2.1 Píramídi Carroll´s ................................................................................................. 7 

1.3 Tengsl við önnur skyld hugtök .................................................................................. 10 

1.4 Staða samfélagsábyrgðar í Evrópu ............................................................................ 11 

1.5 Staða samfélagsábyrgðar á Íslandi ............................................................................ 12 

1.6. Tæki til þess að fást við samfélagsábyrgð ................................................................. 14 

1.6.1. Global Reporting Initiative ................................................................................. 14 

1.6.2. Global Compact .................................................................................................. 14 

1.6.3. ISO26000 ........................................................................................................... 16 

1.6.4. OECD ................................................................................................................. 17 

1.7 Hluthafakenningin ..................................................................................................... 17 

1.8 Hagsmunaaðilakenningin .......................................................................................... 20 

1.9 Ávinningur ................................................................................................................. 22 

2 Fatahönnun og samfélagsábyrgð ...................................................................................... 24 

2.1 Fatahönnun og iðnaður frá landnámsöld til dagsins í dag ......................................... 24 

2.2 Sjáðu græna ljósið og láttu vaða ................................................................................ 28 

3 Rannsóknir ....................................................................................................................... 31 

3.1 Rannsóknaraðferð ...................................................................................................... 31 

3.2 Úrtak og þýði ............................................................................................................. 33 

3.3 Framkvæmd og heimtur ............................................................................................. 33 

4 Greining og mat ................................................................................................................ 35 

4.1 Greining á netkönnun ................................................................................................ 35 



Lokaverkefni 2106  GF 

vii 

 

4.1.1 Bakgrunnur og aðstæður .................................................................................... 35 

4.1.2 Viðhorf og aðgerðir tengdar samfélagslegri ábyrgð .......................................... 39 

4.1.3 Snerting við samfélagið ...................................................................................... 41 

4.1.4 Samkeppni og viðskipti ...................................................................................... 41 

4.1.5 Umhverfismál, starfsmannamál og viðskiptavinir ............................................. 42 

4.2 Mat á netkönnun ........................................................................................................ 43 

4.3 Viðtalið við Lindu Björk ........................................................................................... 45 

4.3.1 Linda Björk ........................................................................................................ 45 

4.3.2 Skólinn ............................................................................................................... 47 

4.4 Mat á viðtali ............................................................................................................... 48 

5 Samanburður á rannsóknum ............................................................................................. 50 

6 Tillögur ............................................................................................................................. 51 

7 Niðurstöður ....................................................................................................................... 52 

Heimildaskrá ............................................................................................................................ 54 

Viðaukar ..................................................................................................................................... 1 

Viðauki 1 - Rannsókn meðal fatahönnuða á samfélagslegri ábyrgð ...................................... 1 

Viðauki 2 - Viðtalsvísir .......................................................................................................... 1 

Viðauki 3 - Tíðnitöflur ........................................................................................................... 1 

 

 

 

 

 

 

 



Lokaverkefni 2106  GF 

viii 

 

 

Myndaskrá 

Forsíðumynd  í eigu Þóreyjar Bjarkar Halldórsdóttur notuð með leyfi eiganda 

Mynd 1. Píramídi Samfélagslegrar ábyrgðar (Carroll, 1991, bls. 42) ........................................................... 8 

Mynd 2. Hagsmunaaðlar fyrirtækis (Freeman, e.d., bls. 42) ........................................................................ 20 

Mynd 3. Rekur þú þitt eigið fatahönnunarfyrirtæki ......................................................................................... 35 

Mynd 4. Staðsetning fyrirtækis / fjöldi starfsmanna ....................................................................................... 36 

Mynd 5. Hversu margir starfa við fyrirtækið .................................................................................................... 36 

Mynd 6. Er óformleg stefna / já ég rek eigið fyrirtæki, nei ég vinn hjá öðrum ........................................... 37 

Mynd 7. Er skrifleg stefna / já ég rek eigið fyrirtæki, nei ég vinn hjá öðrum .............................................. 37 

Mynd 8. Er í bígerð að setja skriflega stefnu / er óformleg stefna ............................................................... 38 

Mynd 9. Ég tel að efnahagsástandið hafi haft mikil áhrif innan fatahönnunarfyrirtækja um 

samfélagslega ábyrgð þeirra ............................................................................................................................ 39 

Mynd 10. Ég tel að samfélagsleg ábyrgð fyrirtækis míns hafi áhrif á kaupviðhorfi viðskiptavina minna 39 

Mynd 11. Hlutverk stjórnanda fyrirtækis er fyrst og fremst að hámarka hagnað og þjóna hagsmunum 

hluthafa ................................................................................................................................................................ 40 

Mynd 12. Hluthafakenningin / rekur þú þitt eigið fyrirtæki ............................................................................ 40 

Mynd 13. Hagsmunaaðilakenningin / rekur þú þitt eigið fyrirtæki ............................................................... 41 

Mynd 14. Fyrirtækið borgar skatta og gjöld til samfélagsins á tilsettum tíma ............................................ 42 

Mynd 15. Fyrirtækið styður, virðir og verndar mannréttindi á alþjóðavettvangi......................................... 42 

 

 

 



Lokaverkefni 2106  GF 

1 

 

Inngangur 

Fatahönnun er þriggja ára bakkalárs nám við Listaháskóla Íslands sem veitir 

síðan aðgang að framhaldsnámi að kandídats- og meistaranámi. Inntökuskilyrði 

eru stúdentspróf eða sambærileg menntun ásamt því að umsækjandi þarf að búa 

yfir nauðsynlegri hæfni til þessa sérhæfða náms. Umsækjandi þarf að leggja 

fram umsókn sem sýnir fram á þessa hæfni, inntökunefnd gefur síðan umsögn 

og metur umsóknina (Listaháskóli Íslands). 

Þó svo að fatahönnun sé ung grein á Íslandi hefur hún verið ansi áberandi 

undanfarin ár, sérstaklega þó eftir efnahagshrunið 2008. Mikið hefur verið um 

uppákomur og markaði sem settir hafa verið upp af hönnuðunum sjálfum og í 

samstarfi við aðrar hönnunargreinar. Erlendum blaðamönnum hefur verið 

boðið til landsins og hafa þá hönnuðirnir fengið tækifæri til að kynna afurðir 

sínar. 

Það má segja að efnahagshrunið hafi haft áhrif á flesta Íslendinga. Mikið hefur 

verið fjallað um fyrirtæki, ekki aðeins bankana, á neikvæðan hátt og að siðferði 

og samfélagslega ábyrgð hafi skort hjá fyrirtækjum. Gengi krónunnar tók 

snarpa dýfu, höft voru sett á gjaldeyrisviðskipti, aðgengi að rekstrarfjármagni 

þrengdist verulega og slagorð eins og veljum íslenskt og stöndum saman 

hljómuðu hvarvetna. Neytendur voru vaktir upp af blíðum svefni og það á við 

um skýrsluhöfund sjálfan sem neytanda. Ef skoðaðar eru vörur hannaðar af 

íslenskum fatahönnuðum þá vakna upp spurningar eins og hvar er varan 

framleidd og við hvaða aðstæður og hvaðan er hráefnið fengið.  

Markmið ritgerðarinnar er að greina viðhorf íslenskra fatahönnuða til 

samfélagslegrar ábyrgðar. Kanna með hvaða hætti greinin er að vinna með 

hugmyndafræði samfélagslegrar ábyrgðar. Rannsókninni er meðal annars ætlað 

að leiða í ljós hvort sanngjarnir viðskiptahættir eru viðhafðir við 

framleiðsluferlið og hvernig markaðssetning er háttað. Er það von höfundar að 

slík rannsókn leiði einnig til þess að íslenskir fatahönnuðir vakni til vitundar 

um mikilvægi þessarar hugmyndafræði. 
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Rannsóknarspurningin hljóðar svona: 

Hver er samfélagsábyrgð fatahönnuða ef hún er skoðuð út frá hönnun, 

markaðssetningu, sölu og hagnaði? 

Gera má ráð fyrir að í nútíma samfélagi búi fólk með ólík viðhorf og ólíkar 

skoðanir, kenningar samfélagsábyrgðar eru allt frá því að snúast eingöngu um 

að hámarka hagnað til hluthafa og hins vegar að stjórnendur fyrirtækja eru 

einnig ábyrgir gagnvart hagsmunaaðilum þess. Í því samhengi eru tilgátur 

settar fram og á niðurstaða rannsóknarinnar að sýna hvor tilgáturnar standa eða 

falla. 

Tilgáturnar sem settar eru fram hljóða svona: 

H1: Hönnuðir reka fyrirtæki sín með hagsmunaaðilakenninguna að leiðarljósi 

og eru meðvitaðir um samfélagslega ábyrgð og siðferði í viðskiptum. 

H2: Hönnuða reka fyrirtæki sín með hluthafakenninguna að leiðarljósi og 

viðhorf þeirra og sýn til samfélagslegrar ábyrgðar er eitthvað sem þeir eru 

ekki tilbúnir til að líta til. 

H3: þeir fatahönnuðir sem ekki hafa nú þegar samfélagslega ábyrgð á 

stefnuskrá sinni eru tilbúnir og hafa mikinn áhuga á að koma þeirri stefnu á. 

Í kafla eitt er gerð grein fyrir því hvað hugtakið samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja 

merkir, farið er yfir þróun hugtaksins í gegnum árin og settar fram 

skilgreiningar. Hugtakið tengist hugtakinu sjálfbær þróun og er einnig fjallað 

um það hugtak. Staða samfélagslegrar ábyrgðar bæði í Evrópu og á Íslandi er 

skoðuð ásamt því að skoðuð eru ýmis tæki sem til eru til að fást við 

samfélagsábyrgð. Þá er hluthafakenningin skoðuð ásamt 

hagsmunaaðilakenningunni og að lokum er fjallað um hver ávinningurinn af 

samfélagsábyrgð er. Í kafla tvö er farið yfir sögu fatahönnunar á Íslandi og 

nálgun þeirra á samfélagsábyrgð í gegnum árin. Þá er sögð saga bresks 

fatahönnuðar sem starfrækir samfélagslega ábyrgt fyrirtæki. Í kafla þrjú er farið 

yfir rannsóknaraðferðir, þýði og úrtak er skilgreint ásamt því að farið er yfir 

framkvæmd rannsóknanna og hverjar heimtur voru. Í kafla fjögur er greining 
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og mat á rannsóknunum. Í fimmta kafla eru rannsóknirnar bornar saman. Sjötti 

kafli inniheldur tillögur og að lokur eru niðurstöður kynntar. 

Það sem vakti áhuga skýrsluhöfundar á samfélagslegri ábyrgð var þegar 

skýrsluhöfundur tók að sér það verkefni að aðstoða við gerð viðskiptaáætlunar 

á viðskiptahugmynd þar sem ætlunin var að selja íslenska fatahönnun á netinu. 

Það sem var sérstakt við hugmyndina var að þegar keypt var vara fór hluti af 

kaupverði vörunnar til   góðgerðastarfsemi og gat kaupandinn valið til hvaða   

góðgerðastarfsemi hans hluti fór. Má segja það til gaman hér að hugmyndin var 

valin ein af tíu bestu hugmyndum í frumkvöðlakeppni Innovit, Gullegginu, en 

því miður lenti hún ekki í verðlaunasæti. 
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1 Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja 

Regnhlífarhugtakið samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja skammstafað SÁF er 

þýðing á enska orðinu corporate social responsibility sem skammstafað er 

CSR. Aðrar þekktar þýðingar á hugtakinu eru samfélagsábyrgð fyrirtækja, 

félagsleg ábyrgð fyrirtækja og samfélagslega ábyrgur rekstur. Í ritgerð þessari 

notar skýrsluhöfundur hugtakið samfélagsleg ábyrgð og samfélagsábyrgð jafnt 

við samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja. 

Með alþjóðavæðingu hafa nýir markaðir opnast. Á undanförnum árum hafa 

fyrirtæki framleitt og eða keypt hráefni sitt frá stöðum þar sem kostnaður er 

margfalt lægri en á heimamarkaði, þessi lági kostnaður bendir yfirleitt til þess 

að einhver annar verður fyrir tjóni. Engin vinnulöggjöf er á þessum stöðum og 

börn eru jafnvel látin vinna fyrir lítinn eða engan pening. Tæknin hefur 

auðveldað samskipti milli fyrirtækja og birgja. Gerð er vaxandi krafa á 

fyrirtæki, um gagnsæi í viðskiptum og að þau séu ábyrg í rekstri, frá 

hagsmunaaðilum. Með því að hafa samfélagslega ábyrgð á stefnuskrá 

fyrirtækja gefst stjórnendum kostur á að sýna í verki að fyrirtæki hafi hag 

samfélagsins að leiðarljósi í rekstirnum. Hefur það sýnt sig að því fylgir ýmis 

ávinningur sem hefur komið mörgum stjórnandanum á óvart. Það hefur sýnt sig 

að umtalsverður fjöldi neytenda verslar frekar við fyrirtæki sem hefur 

samfélagslega ábyrgð á stefnuskrá sinni. 

Sextíu prósent neytenda sniðganga vöru eða þjónustu fyrirtækis eftir að hafa 

heyrt neikvæða frétt af samfélagslegri ábyrgð þess. En þetta var niðurstaða 

könnunar sem framkvæmd var á fimm ára tímabili af APCO Worldwide. 

Könnunin var framkvæmd meðal fólks í tíu löndum sem er að sögn APCO 

mikið virkt og upplýst hvað varðar neytendamál (APCO, 2004). 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir þróun hugmyndafræðinnar í gegnum árin, 

skilgreiningar skoðaðar ásamt píramída Carroll og tengsl við önnur skyld 

hugtök. Skoðuð er staða samfélagsábyrgðar bæði í Evrópu og á Íslandi ásamt 

því að sett eru fram nokkur tæki til þess að fást við hugtakið. Farið er ítarlega 

yfir bæði hluthafakenninguna og hagsmunaaðilakenninguna og í lok kaflans er 

komið inn á þann ávinning sem fyrirtæki mega búast við ef þau taka upp 
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samfélagslega ábyrgð. Hugmyndafræðin á bak við hugtakið hefur verið í þróun 

síðustu sextíu árin og orðræðan oft á tímum kröftug. 

1.1 Þróun á hugmyndafræði samfélagslegrar ábyrgðar 

Ein af afleiðingum iðnbyltingarinnar var að framfarasinnuð fyrirtæki fóru að 

sjá starfsmönnum sínum fyrir húsnæði og eða öðrum þægindum. Hugmyndin 

um að stjórnandi fyrirtækis ætti að koma á jafnvægi milli allra hagsmunaaðila 

sem að fyrirtækinu kæmu svo sem hluthafa, starfsmanna, viðskiptavina, birgja, 

samfélagsins sem starfað er í ásamt heildar samfélaginu byrjaði að blómstra í 

Bandaríkjunum upp úr 1960 (Thompson Jr, Srickland III, & Gamble, 2010, bls. 

311).  

Nokkrum árum áður eða árið 1953 gaf Howard R. Bowen prófessor í hagfræði 

og oft nefndur „faðir” hugmyndarinnar um samfélagslega ábyrgð út bókina 

Social Responsibilities of the Businessman. Er hún talin af mörgum vera fyrsta 

fræðibókin sem gefin hefur verið út um efnið, það er að segja ef skoðuð er 

fræðileg orðræða aftur í tímann má rekja hana til þessarar bókar Bowen 

((Acquier, Gond, & Pasquero, 2011, bls 608) (Carroll, 1979, bls. 497)). 

Á þessum árum breiddist út orðræða um hugtakið samfélagsleg ábyrgð 

fyrirtækja og varð það kröftug að Peter Drucker, áhrifamikill rithöfundur og 

prófessor í félagsvísindum og stjórnun og að eigin sögn samfélagslegur 

vistfræðingur (Drucker, 1992, bls 57), skammaði kaupsýslumenn og ritaði: 

„You might wonder, if you were a conscientious newspaper reader, when the 

managers of American business had any time for business“. Það sem einkenndi 

orðræðuna um hugtakið á þessum árum var skortur á samræmi um það hvað 

hugtakið merkti í raun og veru. Raunveruleg orðræða fór ekki af stað fyrr en 

árið 1962 þegar Milton Friedman deildi kröftuglega á hugtakið og sagði það í 

„grundvallaratriðum niðurrifsstarfssemi“. Friedman taldi hugtakið geta grafið 

undan frjálsu samfélagi (Carroll, 1979, bls. 497) 

Árið 1979 setti Archie B. Carroll fram hugtakalíkan sem lýsa átti þeim 

samfélagslegu hliðum sem snúa að fyrirtækjunum og svara spurningum sem 

höfðu valdið fræðimönnum og stjórnendum áhyggjum (Carroll, 1979, bls. 

479).  
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Í næsta kafla verður gerð grein fyrir hugtakalíkani Carroll´s, en hann skipti 

samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja í fjögurra laga píramída. 

Það var síðan árið 1984 að R. Edward Freeman gaf út bókina „Strategic 

Managemant – A Stakeholder Approach“ og upphófst þá deila milli þeirra 

fræðimanna og stjórnenda sem aðhylltust hluthafakenninguna (e. shareholder 

theory) sem snýst um að hámarka hagnað til hluthafa og þeirra sem aðhylltust 

hagsmunaaðilakenningu (e. stakeholder theory) sem gengur út á að stjórnendur 

eru einnig ábyrgir gagnvart hagsmunaaðilum fyrirtækisins svo sem eins og 

starfsmönnum, lánardrottnum, birgjum, viðskiptavinum og samfélaginu sem 

fyrirtækið er staðsett í (Jansson, 2005, bls. 1). 

Með útgáfu bókar sinnar vildi Freeman sýna stjórnendum fyrirtækja og 

stofnana fram á hagnýtar aðferðir í stefnumótun og hvetja þá til meðvitundar 

um tilurð hagsmunaaðila sem gæti leitt til betri afkomu (Laplume, Sonpar, & 

Litz, 2008, bls. 1153).  

Rannsókn sem stóð yfir í tíu ár og framkvæmd var af námsmönnum sem 

stunduðu MBA nám í Stjórnun við Háskólann í Toronto leiddi í ljós að ekki er 

lengur ætlast til þess að stjórnendur fyrirtækja ábyrgist hámarks ávöxtun til 

hluthafa á kostnað annar hagsmunaaðila fyrirtækisins. Þess í stað eru þeir nú 

gerðir ábyrgir fyrir að uppfylla skyldur fyrirtækisins við hagsmunaaðila þess. 

Þetta þýðir að stjórnendur verða að leysa óhjákvæmilegan ágreining milli 

hagsmunaaðila um skiptingu á auknum auð og verðmætum sem fyrirtækið 

skapar. Þetta krefst siðferðislegrar dómgreindar að hálfu stjórnenda og er 

nauðsynlegt þegar litið er til lengri tíma ef varðveita á áframhaldandi þátttöku 

hvers hóps fyrir sig innan hagsmunaaðilahópsins (Clarkson, 1995).  

1.2 Skilgreiningar á hugtakinu  

Eins og fram kemur í kaflanum hér að ofan hefur hugtakið samfélagsleg ábyrgð 

fyrirtækja langa og fjölbreytta sögu. Fræðileg skrif um hugtakið má rekja allt 

aftur á miðja síðustu öld og þá aðallega til Bandaríkjanna (Carroll, 1999, bls. 

268). Skilgreiningar fræðimanna á samfélagslegri ábyrgð eru margar og ólíkar 

og hafa fræðimenn tekist á um hversu víðtæk ábyrgð fyrirtækis sé alveg frá því 
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að vera eingöngu ábyrgð gagnvart eigendum til þess að vera ábyrgð gagnvart 

öllum hagsmunaaðilum fyrirtækisins. 

Evrópusambandið (ESB) skilgreinir samfélagslega ábyrgð fyrirtækja sem fyrst 

og fremst hugtak þar sem fyrirtæki ákveða af frjálsum og fúsum vilja að stuðla 

að betra samfélagi og hreinna umhverfi með rekstri og samskiptum þeirra við 

hagsmunaaðila. ((European Commission, 2001) (European Commission, 

2011)).  

Í kaflanum um stöðu samfélagsábyrgðar í Evrópu hér að aftan verður nánar 

fjallað um skilgreiningu ESB. 

Carroll skilgreinir samfélagslega ábyrgð á þessa leið: „Ef skilgreina á 

samfélagslega ábyrgð nákvæmlega þarf skilgreiningin að ná yfir allar 

skuldbindingar sem fyrirtæki hefur gagnvart samfélaginu“ (Carroll, 1979, bls. 

499-501).  

Eins og fram hefur komið skipti Carroll samfélagslegri ábyrgð í fjögurra laga 

píramída. Með píramída sínum bauð Carroll fyrirtækjum upp á hugtakalíkan 

sem lýsir því hvað fyrirtæki þurfa til þess að ná samfélagslegum árangri. 

1.2.1 Píramídi Carroll´s 

Carroll fannst orðræðan um samfélagslega ábyrgð leiða til margskonar 

skilnings á hugtakinu. Hann setti því fram fjögurra laga píramída og ber 

fyrirtæki ábyrgð á öllum þessum fjórum lögum. Með þessari fjórskiptingu 

auðveldaði hann fyrirtækjum til muna að fylgjast með hvar þau væru stödd í 

innleiðingu á samfélagslegri ábyrgð. Þessi þrep eru efnahagsleg ábyrgð (e. 

economic responsibilities), lagaleg ábyrgð (e. legal responsibilities), 

siðferðisleg ábyrgð (e. ethical responsibilities) og valkvæð ábyrgð (e. 

discretionary responsibilities), þessi fjögur þrep útiloka ekki hvort annað og 

geta fyrirtæki verið stödd á fleiri en einum stað ásamt því að mynd fæst af því 

hvar fyrirtæki er statt. Þessi þrep auðvelda fyrirtækjum að skoða hverjar 

ástæður eru fyrir aðgerðum ásamt því að vekja athygli á siðareglum og þeim 

valkvæðu atriðum sem stjórnendur eiga til að gleyma (Carroll, 1979, bls. 499-

501) 
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Árið 1991 endurskoðaði Carroll efsta þrepið í píramídanum það þrep sem 

vísaði til valkvæðis þáttar fyrirtækisins og lagði til að fyrirtæki legðu sitt af 

mörkum til   góðgerðamála (e. philantrophy). Carroll benti á að til þess að 

samfélagsleg ábyrgð væri viðurkennd af kaupsýslumönnum yrði hún að vera 

römmuð inn á þann hátt að fjallað sé um öll svið fyrirtækjaábyrgðar (Carroll, 

1991, bls. 40). 

Góðgerða-

mál

Fyrirtækið leggur 

sitt af mörkum

 til góðgerðamála

Siðferðileg ábyrgð

Fyrirtækið starfar eftir reglum sem það 

hefur sett sér varðandi

  aðstæður sem ekki liggja innan lagalegs ramma

Lagaleg ábyrgð

Fyrirtækið fer að leikreglum, starfsemin er innan lagalegs 

ramma og veldur ekki skaða

Efnahagsleg ábyrgð

Grundvöllurinn að öðrum þáttum

Fyrirtækið skilar arði til samfélagsins í formi skatta, launa og annarra galda.

 

Mynd 1. Píramídi Samfélagslegrar ábyrgðar (Carroll, 1991, bls. 42) 

Efnahagsleg ábyrgð er fyrst þrepið í píramída Carroll´s og lýsir grunnskyldum 

fyrirtækis gagnvart hluthöfum, starfsfólki, neytendum og öðrum 

hagsmunaaðilum. Fyrirtæki eru fyrst og fremst undirstaða efnahags hvers 

samfélags. Ábyrgð þess er að framleiða vöru og þjónustu sem samfélagið vill 

og selja með hagnaði (Carroll, 1979, bls. 500). Í gegnum tíðina voru fyrirtæki 

stofnuð með það í huga að vera efnahagsleg þjóðfélagsöfl. Á einhverjum 

tímapunkti gerbreyttist hugmyndin af hagnaðarhvatanum í hugmyndina um 

hámarkshagnað og hefur varað síðan. Efnahagsleg ábyrgð fyrirtækis er 
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grundvöllurinn að öllum þáttum samfélagslegrar ábyrgðar án hennar falla aðrir 

þættir um sjálft sig (Carroll, 1991, bls. 40-41). 

Næsta þrep á eftir efnahagslegri ábyrgð er lagaleg ábyrgð. Samfélagið krefst 

þess af fyrirtækjum að það uppfylli efnahagslega ábyrgð innan ramma laganna 

(Carroll, 1979, bls. 500). Carroll telur það vera mikilvægt að vel rekið fyrirtæki 

skilgreini sig sem fyrirtæki sem uppfylli lagalegar skuldbindingar og að það sé 

mikilvægt að vara og þjónusta sem veitt er uppfylli lagalega lágmarks kröfu. 

Lagaleg ábyrgð endurspeglar mynd af kerfisbundinni siðfræði í þeim skilningi 

að hún felur í sér undirstöðu hugmynda um sanngjarna starfsemi sem komið 

hefur verið á með löggjafarvaldi (Carroll, 1991, bls. 40-41). 

Þó að þessi tvö fyrstu þrep feli í sér siðferðisstaðal þá gerir samfélagið kröfu 

um að fyrirtæki gangi lengra en lög gera ráð fyrir og setji sér siðareglur, sem 

ekki eru bundnar í lög, til þess að starfa eftir. Þessi krafa kemur fram í þriðja 

þrepi píramídans þar sem fyrirtæki ganga lengra en lög og reglur gera ráð fyrir, 

setja sér siðareglur og fastmóta stefnu svo að hægt sé að taka á málum sem 

viðkoma hvorki lögum né reglum (Carroll, 1979, bls. 500). Carroll telur að það 

sé mikilvægt fyrir fyrirtæki að starfa í samræmi við væntingar um félagsleg 

siðfræðigildi og siðferðiviðmið ásamt því að vera tilbúin að viðurkenna ný 

viðmið þegar þau eru sett fram í þjóðfélaginu. Mikilvægt sé fyrir fyrirtæki að 

koma í veg fyrir að siðferðiviðmiðum sé ógnað með markmiðum fyrirtækisins 

og að það geti skilgreint sig sem fyrirtæki sem geri það sem búist er við af því 

siðferðislega. Þá sé einnig mikilvægt að viðurkenna að heiðarleiki og 

siðferðisleg hegðun nái út fyrir lög og reglugerðir (Carroll, 1991, bls. 41). 

Í sesta þrepi píramídans eru góðgerðamál. Góðgerðamál falla undir væntingar 

sem samfélagið gerir til fyrirtækis. Samfélagið væntir þess af fyrirtækjum að 

þau leggi sitt af mörkum, til dæmis með peningum, aðstöðu eða tíma 

starfsmanna, til mannúðarmála (Carroll, 1991, bls. 42). Þar sem samfélagið 

gerir væntingar til fyrirtækja um góðgerðamál, en hefur ekki gengið svo langt 

að gera kröfu um þátttöku þeirra í góðgerðum er þetta stig píramídans valkvætt. 

Á þessu stigi verður fyrirtækið að beita eigin dómgreind og velja sjálft þær 

skuldbindingar sem það kýs að taka á sig. Þetta eru skuldbindingar sem hvorki 

er krafist af fyrirtækjum með lögum né í siðferðislegum skilningi. Valið getur 
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snúist um framlag til líknarmála eða annara mála sem eru fyrirtækinu eða 

samfélaginu hugleikin (Carroll, 1979, bls. 500). En það er aftur á móti ekki 

litið á fyrirtæki sem siðlaust þó að það geri ekkert af þessu. Þess vegna verður 

að líta á efsta þrep píramídans sem valkvætt og framfylgt af fyrirtæki af fúsum 

og frjálsum vilja (Carroll, 1991, bls. 42). 

1.3 Tengsl við önnur skyld hugtök 

Hugtakið samfélagslega ábyrgð fyrirtækja tengist öðrum hugtökum sem lengi 

hafa verið í umræðunni og er sjálfbær þróun (e. sustainable development) eitt 

af þeim hugtökum. Segja má að orðræðan um sjálfbæra þróun sé framhald af 

orðræðunni um umhverfismál.  

Á síðustu 200 árum hefur efnahagskerfi heimsins sexfaldast og nærri tífaldast á 

þeim stöðum sem iðnvæddust fyrst. Á níunda áratug síðustu aldar settu 

Sameinuðu þjóðirnar saman nefnd til að leggja drög að hnattrænni dagskrá að 

breytingum. Eftir að hugtakið sjálfbær þróun birtist í skýrslu nefndarinnar Our 

Common Future, einnig þekkt sem Brundtland skýrslan, ávann hugtakið sér 

almenna viðurkenningu. Hugtakið var skilgreint sem: Sjálfbær þróun er þróun 

sem fullnægir þörfum samtíðarinnar án þess að skerða möguleika komandi 

kynslóða til að fullnægja sínum þörfum. Tvö atriði sjálfbærrar þróunar eru 

brýn, annars vegar að umhverfisleg, efnahagsleg og félagsleg velferð séu 

órjúfanlega tengd og hins vegar að sjálfbær þróun feli í sér samstarf um 

alþjóðlega mælikvarða  (Strange & Bayley, 2008, bls. 16 og 24). 

En hvaða atriði sjálfbærrar þróunar eru talin brýnust? Global Reporting 

initiative (GRI) stofnunin telur til dæmis að efnahagslegt, umhverfislegt, 

samfélagslegt og stjórnskipulag séu fjögur lykilatriði að sjálfbæri fyrirtækis 

(Global Reporting Initiative, e.d.). Hins vegar telur Marrewijk að   

góðgerðanálgunin gæti verið rótin að sjálfbæri fyrirtækis og að sú 

samfélagslega nálgun virðist sérstaklega vera stefnumótandi fyrir fyrirtæki til 

að bregðast við breyttum aðstæðum og nýjum viðfangsefnum (Marrewijk, 

2003) 

Í dag hafa mörg fyrirtæki tekið mikilvæg skref í átt að grænum hagvextir til að 

tryggja efnahagslega og umhverfisvæna sjálfbæra þróun. Reynsla þeirra sýnir 
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að úrbætur í umhverfismálum haldast í hendur við samkeppnishæfni og 

hagnað. Hins vegar hafa lítil og meðalstór fyrirtæki ekki enn gripið þetta 

mikilvæga tækifæri. Ástæður þess gætu verið að þau eigi í erfiðleikum með 

skammtímafjármögnun, skort á þekkingu eða jafnvel vita ekki hvar þau eiga að 

byrja (Wyckoff, e.d.). 

1.4 Staða samfélagsábyrgðar í Evrópu 

Samfélagsábyrgð fer sífellt vaxandi Í Evrópu. Á síðustu árum hafa verið settar 

upp vinnureglur og staðlar útbúnir fyrir fyrirtæki til þess að auðvelda þeim að 

innleiða stefnu samfélagslegrar ábyrgðar. Má þar nefna skýrslu 

Framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins sem gefin var út árið 2001 

Promoting a European framework for corporate social responsibility. Skýrslan 

var gefin út í þeim tilgangi að vekja athygli og örva orðræðu um nýjar leiðir til 

að stuðla að samfélagslegri ábyrgð, ekki aðeins á evrópskum grundvelli heldur 

einnig á heimamarkaði sem og á alþjóðlegum vettvangi. (European 

Commission, 2001, bls. 4). 

Vaxandi fjöldi fyrirtækja innan Evrópu líta á samfélagslega ábyrgð sem 

auðkenni fyrirtækisins gagnvart starfsmönnum og almennum hagsmunaaðilum 

sem viðkoma fyrirtækinu og hafa áhrif á það. Þessi þróun endurspeglar vaxandi 

væntingar um að evrópskir borgarar og hagsmunaaðilar hafi vaxandi hlutverki 

að gegna innan fyrirtækja í breyttu samfélagi nútímans (European Commission, 

2001).  

CSR Europe er fyrirtækjanet sem stofnað var árið 1995 af leiðtogum evrópskra 

stórfyrirtækja, frá stofnun hefur netið farið vaxandi og í dag eru 71 fjölþjóðleg 

fyrirtæki og 33 stofnanir frá 30 Evrópulöndum meðlimir í samtökunum. 

Samtökin ná yfir nær 4000 fyrirtæki um alla Evrópu. Í október árið 2010 

hleypti CSR Europe af stokkunum, Enterprise 2020, þar sem fyrirtækjum er 

ætlað að hafa frumkvæði að því að takast á við samfélagslega áskorun með 

sameiginlegum aðgerðum og til að móta framlag fyrirtækja að stefnu 

Evrópusambandsins Europe 2020 (CSR Europe, e.d.). 

Europe 2020 er vaxtastefna sem sett hefur verið af Evrópusambandinu fyrir 

næsta áratug. Markmið stefnunnar spannar yfir fimm svið og eru þrjú af þeim 



Lokaverkefni 2106  GF 

12 

 

tengd atvinnumálum og menntun. Eitt af markmiðum Evrópusambandsins er að 

75% af þeim sem eru á aldrinum 20-64 ára hafi atvinnu árið 2020. Vill 

sambandið gera menntun meira aðlaðandi fyrir ungt fólk og hvetja það til 

náms. Með aukinni menntun eru auknar líkur á atvinnu. (European Union, 

2011)  

Stefna Evrópusambandsins í umhverfismálum er meðal annars byggð á 

markmiðum sjálfbærrar þróunar.  

1.5 Staða samfélagsábyrgðar á Íslandi 

Staða samfélagsábyrgðar á Íslandi í dag er að mati skýrsluhöfundar góð á 

sumum sviðum en ekki öðrum. Hér á landi er til að mynda góð lög hvað varðar 

starfsmannamál og umhverfismál þó að ekki sé alltaf farið eftir þeim. Eftir 

efnahagshrunið er meira talað um svarta vinnu, svört vinna getur stafað af litlu 

framboði á vinnu, verktakar eru að undirbjóða eða þá að einhverjir eiga 

peninga og þurfa að koma þeim inn bakdyramegin. Gylliboð stjórnvalda um 

endurgreiðslu á virðisaukaskatti til þeirra sem kaupa vinnu virðast ekki hrífa. 

Velferðarkerfið er í hættu vegna uppsagna, niðurskurðar og kjaraskerðingar. 

Atvinnustig í landinu þarf að vera hátt til þess að hægt sé að halda uppi öflugu 

velferðarkerfi. Það þarf að hvetja fyrirtæki til að taka upp samfélagslega stefnu, 

horfa til lengri tíma, hvort sem þau eru lítil eða stór. Í dag eru til miðstöðvar 

eins og FESTA samfélagsábyrgð fyrirtækja sem fyrirtæki geta leitað til og 

fengið aðstoð við að innleiða stefnu um samfélagsábyrgð. 

Festa er miðstöð um samfélagsábyrgð og var stofnað á síðasta ári. Markmið 

miðstöðvarinnar er að leita betri leiða fyrir fyrirtæki við innleiðingu á 

samfélagsábyrgð, hvetja til rannsókna og stuðla að vitundarvakningu. Festa 

bíður upp á fræðslu fyrir fyrirtæki, hvetur til góðra verka, hvetur til rannsókna, 

heldur ráðstefnur og fundi ásamt því að halda úti tengslum við sambærilegar 

miðstöðvar erlendis (Festa, 2012). 

Hanna Valdís Þorsteinsdóttir er viðskiptafræðingur frá Háskólanum í 

Reykjavík og hefur lokið meistaranámi frá University of Amsterdam í 

Hollandi. Í fyrstu, eftir námslok, starfaði Hanna Valdís hjá Global Reporting 

Initiative (GRI). En í dag starfar hún hjá Société Générale einum stærsta banka 
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í Frakklandi, en þar leiðir hún teymi sérfræðinga sem vinna að mati á 

samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja.  

Samkvæmt Hönnu Valdísi (2009) hefur verið takmörkuð orðræða og lítið 

skrifað um samfélagslega ábyrgð á Íslandi hingað til. En merkja má aukinn 

áhuga meðal Háskólanema. Jafnvel þó að gefnir hafi verið út alþjóðlegir staðlar 

hafa þeir ekki náð til íslenskra fyrirtækja. Það eru aðalega stór alþjóðleg 

fyrirtæki sem starfa hér á landi sem tekið hafa upp og leggja mikla áherslu á 

samfélagslega ábyrgð með beinni stjórnun (Hanna Thorsteinsdottir, 2009, bls. 

4). 

Þrátt fyrir að hugtakið samfélagsleg ábyrgð hafi fengið minni athygli á Íslandi 

en á hinum Norðurlöndunum þá starfa íslensk fyrirtæki í samræmi við stranga 

umhverfis- og samfélagslega staðla í samræmi við önnur ESB lönd. Lagakerfið 

leggur áherslu á sterk samfélagslegt kerfi og vinnuréttindi. Íslenska velferða- 

og hagkerfið hefur þróast hratt og á fyrri hluta tuttugustu aldarinnar voru 

samvinnufélög vinsæl á Íslandi og voru aðgerðir þeirra að sumu leiti byggðar á 

samfélagslegri ábyrgð. til dæmis þá veittu þeir fjárhagslegan stuðning í því 

samfélagi þar sem þeir störfuðu ásamt menntun og staðblæ. Mannúðarmiðuð 

sjónarmið þessara samvinnufyrirtækja hafa haldist meðal íslenskar fyrirtækja 

þó svo að samvinnufyrirtækin hafa nær öll horfið (Hanna Thorsteinsdóttir, 

2009, bls. 1-2). 

Rannsókn sem gerð var af námsmönnum í Háskólanum í Reykjavík sýndi að 

aðeins 38% af 100 stærstu fyrirtækjum á Íslandi höfðu skrifaða siðferðisstefnu 

árið 2008 sem er lægra hlutfall heldur en kom fram í rannsókn sem gerð var 

árið 1996. 71% svarenda töldu að siðferðisstaðlar væru fremur eða mjög háir    

( (Halla Hafsteinsdóttir, 2008) (Hanna Thorsteinsdóttir, 2009) ).Yfirstandandi 

efnahagskreppa hefur beint kastljósinu að siðferði íslenskra fyrirtækja, einkum 

hinum gjaldþrota bönkum og félögum tengdum þeim. Líklegt er að í 

framtíðinni muni siðferði spila stærra hlutverki í íslenskum fyrirtækjum. 

Viðeigandi rannsókn hefur verið hleypt af stað til að finna orsakir á falli 

Íslensku bankanna sem gæti varpað ljósi á hugsanlega vafasamt 

siðferðissjónarmið stjórnenda þeirra. Mun þessi rannsókn líklega verða til þess 
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að siðferði muni spila stórt hlutverk í íslenskum fyrirtækjum í framtíðinni. 

(Hanna Thorsteinsdóttir, 2009). 

1.6. Tæki til þess að fást við samfélagsábyrgð 

Til eru ýmiss tæki og tól til þess að fást við samfélagsábyrgð. Úr mörgu er að 

velja, alþjóðlegir sáttmálar hafa verið gerðir, fjölmargar reglugerðir hafa verið 

gefnar út og tæki sett fram til að auðvelda fyrirtækjum til að ná lengra í 

samfélagsábyrgð. Global Reporting Initiative (GRI), Global Compact, ISO 

26000, Efnahags og framfarastofnunin (OECD) ásamt fjölda annar stofnana 

sem finna má hafa gert sáttmála og gefið út leiðbeinandi reglur sem tengja má 

við samfélagsábyrgð. Þær stofnanir sem taldar hafa verið upp hér að ofan eru 

með þeim þekktari sem verið er að nota og verða þær kynntar hér nánar. 

1.6.1. Global Reporting Initiative 

Global Reporting Initiative (GRI) er sjálfbær stofnun sem útbúið hefur staðlað 

skýrsluform um viðmið og meginatriði sem fyrirtæki og stofnanir þurfa til að 

meta efnahagslega, umhverfislega og samfélagslega frammistöðu. GRI Index 

er alþjóðlegur staðall sjálfbærnivísa á vegum GRI. Staðallinn auðveldar 

fyrirtækjum að miðla upplýsingum um samfélagslega ábyrgð en fyrirtæki þurfa 

að gera grein fyrir árangri jafnt sem mistökum með árlegri skýrslu. Þetta byggir 

upp traust hagsmunaaðila við fyrirtæki og getur leitt til margs konar ávinnings. 

GRI nýtur einnig stefnumótandi samstarfs með Umhverfisstofnun Sameinuðu 

þjóðanna og Global Compact, Efnahags- og framfarastofnunina (OECD) og 

Alþjóðlegu staðlasamtökin (ISO) og marga aðra (Global Reporting Initiative, 

e.d.).  

1.6.2. Global Compact 

Global Compact er alþjóðleg yfirlýsing og samkomulag á vegum Sameinuðu 

þjóðanna (UN) sem fyrirtæki og stofnanir geta haft að leiðarljósi við 

innleiðingu ábyrgra starfshátta, óháð landi og atvinnugrein (Íslandsstofa, e.d.). 

Stefnumótandi áætlun hefur verið gerð fyrir fyrirtæki sem vilja skuldbinda 

starfsemi sína og aðferðafræði við tíu almennt viðurkenndar meginreglur á 

sviði mannréttinda, aðbúnaði vinnuafls, umhverfismála og baráttunni gegn 

spillingu (Global Compact, 2011).  
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Reglurnar tíu; 

Mannréttindi 

Regla 1: Fyrirtæki eiga að styðja, virða og vernda mannréttindi á 

alþjóðavettvangi og starfa innan ramma þeirra. 

Regla 2: ganga úr skugga um að þau séu ekki samsekir í mannréttindabrotum. 

Atvinnumál 

Regla 3: Fyrirtæki skulu að halda uppi félagafrelsi og viðurkenna rétt til 

kjarasamninga. 

Regla 4: Útrýma allri nauðungar- og þvingunarvinnu 

Regla 5: Útrýma með öllu hvers konar barnaþrælkun og  

Regla 6: útrýma allri mismunun hvað varðar starfsvettvang og tækifæri. 

Umhverfismál 

Regla 7: Fyrirtæki skulu sýna varúð í umgengni við umhverfið og nýtingu 

náttúruauðlinda. 

Regla 8: og skuldbinda sig til að styðja hvers konar frumkvæði sem styrkir 

ábyrga stefnu í umhverfismálum og 

Regla 9: stuðla að þróun og útbreiðslu á umhverfisvænni tækni. 

Barátta gegn spillingu 

Regla 10: Fyrirtæki skulu vinna gegna spillingu í öllum myndum hennar, þar á 

meðal fjárkúgun og múturþægni (Global Compact, (b), e.d.). 

Þessi sívaxandi skilningur endurspeglast í örum vexti Global Compact og eru 

þátttakendur ornir yfir 8700 fyrirtæki og hagsmunaaðilar frá meira en 130 

löndum og er í dag stærstu samtök þar sem fyrirtæki og hagsmunaaðilar hafa 

tekið upp samfélagslega ábyrgð að eigin frumkvæði í heiminum (Global 

Compact, 2011).  

Global Compact leitast við að uppfylla tvennskonar markmið: 

1. Hefðbundnar tíu reglur sem snúa að athöfnum í viðskiptum um allan heim. 

2. Aðgerðarhvatning til stuðnings víðtækari markmiðum Sameinuðuþjóðanna 

(UN), þar á meðal þúsaldarmarkmiðunum (Millennium Development Goals 

MDGs) 

 

Með þessi markmið í huga hefur Global Compact haft frumkvæði að mótun 

sameiginlegra lausna er varða grundvallar lífshætti. Með framtakinu er leitast 
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við að sameina bestu eiginleika UN, svo sem eins og siðferðislegt vald og 

krafta til að setja eitthvað á laggirnar, styrkur til að finna lausnir fyrir 

atvinnulífið og sérþekking á helstu hagsmunaaðilum (Global Compact, 2011). 

Samtök atvinnulífsins eru tengiliður á Íslandi við Global Compact. Mörg af 

öflugustu fyrirtækjum Norðurlanda hafa skrifað undir sáttmálann en mörg lítil 

og meðalstór fyrirtæki hafa einnig tileinkað sér gildi hans (Samtök 

atvinnulífsins, 2011).  

Samkvæmt vef Global Compact hafa átta íslensk fyrirtæki skrifað undir Global 

Compact sáttmálann. Þessi fyrirtæki eru Össur, Pósturinn, Landsbanki Íslands, 

Alta, Íslandsbanki, Festa, Íslandsstofa og Nýsköpunarmiðstöð Íslands (The 

Global Compact, (a), e.d.). 

1.6.3. ISO26000 

ISO 26000 er alþjóðlegur staðall um samfélagslega ábyrgð, gefin út þann 1. 

nóvember 2010 af Alþjóðlegu Staðlasamtökunum ISO. Beðið var eftir 

staðlinum með mikilli eftirvæntingu og endurspeglar hann alþjóðlegt 

samkomulag um samfélagslega ábyrgð ásamt því að taka á þeim þáttum sem 

stofnanir og fyrirtæki þurfa að tileinka sér til þess að starfa sem samfélagslega 

ábyrg. Fyrirtæki og stofnanir sem starfa á samfélagslega ábyrgan hátt hafa áhrif 

meðal annars á: 

 samkeppnisforskot og orðspor, 

 möguleika á að laða til sín og halda í starfsfólk eða meðlimi, 

viðskiptavini, skjólstæðinga og notendur, 

 starfsumhverfi og framleiðni, 

 afstöðu fjárfesta, eigenda, styrktaraðila og fjármálageirans, 

 samskipti og sambönd við önnur fyrirtæki, stjórnvöld, fjölmiðla, birgja, 

samstarfs- og samkeppnisaðila, viðskiptavini og samfélagið sem starfað 

er í. (Guðrún Rögnvaldardóttir, 2011). 

 

Þrýstingur er frá viðskiptavinum, neytendum, ríkisstjórnum, félagasamtökum 

og almenningi á fyrirtæki og stofnanir að útvega vöru og þjónustu sem 

uppfyllir þarfir viðskiptavina án þess að stofna umhverfinu í hættu og gera það 

á ábyrgan hátt gagnvart samfélaginu (International Organization for 

Standardization, 2010). 
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Varanlegur árangur verður að byggja á trúverðugum viðskiptaháttum og koma í 

veg fyrir vinnumisnotkun og bókhaldssvik. Talað er um að of margar útgáfur 

séu af samfélagslegri ábyrgð og að áskorunin sé hvernig framkvæma á 

samfélagslega ábyrgð á árangursríkan og skilvirkan hátt. ISO 26000 mun veita 

leiðsögn ekki aðeins til einstakra fyrirtækja heldur einnig til opinberra stofnana 

að öllum gerðum. Staðallinn mun veita skilning á samfélagslegri ábyrgð og 

hvað fyrirtæki og stofnanir munu þurfa að gera til að starfa á samfélagslega 

ábyrgan hátt og mun það eiga við á heimsvísu (International Organization for 

Standardization, 2010). 

Samkvæmt Staðlaráði Íslands á staðallinn að gagnast alls konar fyrirtækjum og 

stofnunum, óháð stærð og staðsetningu. Staðallinn er leiðbeiningastaðall og 

ekki er ætlast til þess að fyrirtæki séu vottuð samkvæmt honum (Staðlaráð 

Íslands, 2011).  

Á Íslandi eru fyrirtæki sem hafa innleitt staðalinn. Fyrirtæki eins og álver Rio 

Tinto Alcan í Straumsvík, Landsbankinn og Landsvirkjun. 

1.6.4. OECD 

Efnahags og framfarastofnunin (OECD) hefur gefið út viðmiðunarreglur til 

fjölþjóðlegra fyrirtækja. Reglurnar snúast um ábyrga starfshætti, atvinnumál, 

samskipti við önnur fyrirtæki, mannréttindi, umhverfismál, aðgengi að 

upplýsingum, baráttu gegn múturgreiðslum, hagsmuni neytenda, tækni og 

vísindi, samkeppni og skattlagningu. Viðmiðunarreglurnar eru tillögur sem 

fyrirtækjum er frjálst að taka upp (OECD, e.d.).  

Sjálfbær framleiðsluúrræði OECD miða að því að veita fyrirtækjum um allan 

heim hagnýta útgangspunkta til þess að bæta skilvirkni í framleiðslu og gera 

þeim kleift að stuðla að sjálfbærri þróun og grænum hagvexti. Nákvæmar 

upplýsingar er hægt að sækja á vefsíðu stofnunarinnar og hafa úrræðin verið 

þróuð með lítil og meðalstór framleiðslufyrirtæki í huga (OECD, e.d.). 

1.7 Hluthafakenningin  

Hlutafakenninguna má rekja til ársin 1962 þegar Milton Friedman bandarískur 

hagfræðingur gaf út bókina Capitalism and Freedom. Kenningin gengur út á að 
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stjórnendur fyrirtækja eiga eingöngu að gæta hag hluthafa og hámarka hagnað 

til þeirra (Friedman, 1962/1982) 

Samkvæmt Friedman þá skorti alla rökvísi og hörku í orðræðuna um 

samfélagslega ábyrgð fyrirtækja og finnst honum orðræðan athyglisverð að því 

leiti. Hvað þýðir það að fyrirtæki hafi ábyrgð? Aðeins manneskjur hafa ábyrgð. 

Hlutafélög eru búin til sem gervi persóna og í þeim skilningi mætti segja að 

þau hafi ábyrgð sem búin er til. En það er ekki hægt að segja að viðskipti í 

heild sinni hafi ábyrgð að gegna, ekki einu sinni í óljósum skilningi. Friedman 

telur að fyrsta skrefið í að skýra úr kenninguna um samfélagslega ábyrgð 

fyrirtækja sé að spyrja nákvæmlega, hvað það þýði og fyrir hvern (Friedman, 

1970).  

Friedman telur að með samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja sé verið að ganga á arð 

fyrirtækja á kostnað hluthafa. Það er ekki í verkahring stjórnenda fyrirtækja að 

framfylgja samfélagslegri ábyrgð. Þeir hafa ekki það vald að velja í hvers 

konar samfélagslega ábyrgð auðæfi fyrirtækisins fara, það samræmist ekki 

hagsmunum eigenda. Þeirra ábyrgð er einvörðungu gagnvart þeim 

einstaklingum sem eiga fyrirtækin eða þeirra sem komu stofnununum á fót. Ef 

stjórnandi fyrirtækis telur sig knúinn til ábyrgðar getur hann notað part af 

launum sínum til samfélagslegrar ábyrgðar eða gefið tíma sinn og krafta, hann 

getur til dæmis hætt í vinnunni og gengið í þjóðarherinn þar sinni hann 

samfélagslegri ábyrgð. Hagaðilar fyrirtækisins eiga að ákveða sjálfir hvort þeir 

gefa til samfélagsmála (Friedman, 1970). 

Friedman bendir á að með skattaafslætti sem hvata til samfélagslegrar ábyrgðar 

væru stjórnendur fyrirtækja annars vegar að ráðstafa álögðum skattpeningi og 

hins vegar að ákveða hvernig honum er ráðstafað. Almenningur kjósi á 

lýðræðislegan hátt embættismenn til þess að ráðstafa þessum peningum og 

einungis þeir hafi leyfi til að ráðstafa þeim. Einnig bendir hann á að 

kaupsýslumenn séu sérfræðingar í viðskiptum en ekki í velferðarmálum og 

með því að framleiða og selja vöru, skapa atvinnu og greiða skatta þjóni 

fyrirtækin almannahag (Friedman, 1970). 

Besta ráðið til þess að láta hlutafélög hætta að gefa gjafir sem frádráttarbærar 

eru frá skatti er að hætta að leggja skatt á hlutafélög. Á meðan slíkur skattur 
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fyrirfinnst er ekki hægt að réttlæta það að gjafir til mannúðarfélaga og 

menntastofnana séu frádráttarbærar. Það er á færi einstaklinga sem eiga fé að 

gefa slíkar gjafir (Friedman, 1962/1982, bls. 147-148). 

Friedman segir kenninguna um samfélagslega ábyrgð vera í grundvallaratriðum 

kenning um niðurrifsstarfsemi í frjálsu samfélagi og að lífsspeki hennar skeri 

sig ekki frá kenningu sameignarstefnunnar. „Það er ein og aðeins ein 

samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja. Að nota auðlindir sínar og skuldbinda sig í 

starfsemi sem ætluð er til þess að auka hagnað svo lengi sem það er innan 

leikreglna. Sem segir manni að skuldbindingin er frjáls og opin samkeppni án 

blekkinga og svika“ (Friedman, 1970). 

Sú skoðun að kaupsýslumenn ættu að taka ábyrgð á einhverju öðru en að græða 

sem mest fyrir hluthafana er stórhættuleg. Hverjir eru hagsmunir heildarinnar? 

Geta einstaklingar sem eru sjálfvaldir ákveðið hverjar hagsmundir heildarinnar 

eru? Valdið yfir heildinni á aldrei að vera hjá einstaklingnum (Friedman, 

1962/1982, bls. 146). 

Kennedy sagði við embættistöku sína: „Spyrjið ekki, hvað land ykkar getur 

gert fyrir ykkur. Spyrjið heldur, hvað þið getið gert fyrir land ykkar.“ Friedman 

taldi að ef frelsi ætti að haldast og ólík markmið ættu að nást þá ættu menn 

hvorki að spyrja hvað þeir gætu gert fyrir landið né hvað landið gæti gert fyrir 

þá heldur ættu þeir að spyrja til hvers ættu við að nota ríkisvaldið og hvað er 

hægt að gera til að afstýra því að ríkið verði að skrímsli sem tortímir frelsinu 

sem það átti að tryggja. Það má ráða af sögunni að frelsinu stafar mesta hættan 

af samsöfnun valds (Friedman, 1962/1982, bls. 11-12). 

Þó svo að Friedman telji að eina siðgildi fyrirtækis sé að fara að almennt 

viðurkenndum leikreglum samfélagsins eru þó aðrir sem telja að fyrirtæki beri 

að lúta, ekki aðeins lágmarkssiðferði, heldur hafi það fleiri siðferðisskyldum að 

gegna. Þar má nefna að eignarrétti á landi fylgja margvíslegar skyldur og sá 

sem á fé á fæti ber skyldur. Af hverju ætti ekki sá sem leggur fé í fyrirtæki að 

bera skyldur (Halldór Reynisson, 2005)? 
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1.8 Hagsmunaaðilakenningin 

Allt frá því að R. Edward Freeman gaf út bókina Strategic Management: A 

Stakeholder Approach árið 1984 hefur ríkt barátta milli hulthafakenningar og 

hagsmunaaðilakenningar (Jansson, 2005, bls. 1) 

Bókinni var ætlað að kanna nýja nálgun í stjórnun fyrirtækja sem Freeman 

kallaði aðkoma hagsmunaaðila og átti þessi nýja nálgun að nýtast stjórnendum 

fyrirtækja og stofnana á afdrifaríkan hátt. Í bókinni er hugtakið, frumdrögin, 

skipulagið og ferlið sem snýr að hagsmunaaðilum sett fram. Freeman tekur 

jafnfram fram að þetta sé aðeins byrjunin ekki sé um neina töfraformúlu að 

ræða (Freeman, 1984, bls. 27). 

Fjöldinn allur af fræðimönnum hafa vísað í bókina og hagsmunaaðilakenningin 

hefur haldið áfram að vekja athygli þeirra sem rannsakað hafa stjórnunarfræði 

(Laplume, Sonpar, & Litz, 2008). 

Það er mat Freeman að það fyrsta sem þarf að skoða og hafa skynsama sýn á er 

hverjir hagsmunaaðilar fyrirtælis eru og hverjir eru hagsmunir þess. Í öðru lagi 

þarf að skoða sambandið milli fyrirtækis og hagsmunaaðila bæði hvað varðar 

beina og óbeina stýringu framkvæmda og hvernig þessar framkvæmdir falla 

innan skynsemismarka fyrirtækisins. Að lokum þarf að skoða bindingu sem 

viðskipti milli fyrirtækis og hagsmunaaðila gæti haft í för með sér (Freeman, 

1984, bls. 53).  

Fyrirtækið

Stjórn

starfsmenn

Eigendur

Byrgjar

Nær-

samfélag

Viðskiptavinir

 

Mynd 2. Hagsmunaaðlar fyrirtækis (Freeman, e.d., bls. 42) 
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Samkvæmt Freeman skýrir myndin hér að ofan hverjir hagsmunaaðilar 

fyrirtækis eru. Gagnkvæm áhrif eru í húfi þar sem hver hagsmunaaðili getur 

haft bæði skaðleg áhrif eða notið góðs ásamt réttindum og skyldum. Eigendur 

eru þeir sem lagt hafa pening í fyrirtækið og í staðinn búast þeir við 

fjárhagslegu endurgjaldi. Lífsviðurværi þeirra eru í húfi og þá sérstaklega ef 

þeir eru komnir á efri ár eða geta af einhverjum ástæðum ekki unnið lengur. 

Starfsmenn vinna oft sérhæfð störf og eru störf þeirra vanalega lífsviðurværi 

þeirra. Í staðin fyrir vinnu sína krefjast starfsmenn öryggis, launa, ávinnings og 

þýðingarmikilla verkefna og í staðin fyrir hollustu sína krefjast þeir þess að 

fyrirtækið sjái fyrir þeim og haldi þeim þegar erfiðir tímar skella á. Á hinn 

bóginn eru væntingar fyrirtækis til starfsmanna þær að starfsmenn fylgi 

skipunun frá stjórninni, tali um fyrirtækið á vinsamlegum nótum og að þeir séu 

ábyrgir þegnar í því samfélagi sem fyrirtækið starfar. Til þess að fyrirtæki 

vegni vel eru birgjar ómissandi, óunnið hráefni sem kemur frá þeim hefur mikil 

áhrif á lokaútkomu þegar vara er framleidd hvað varðar gæði og verð. En af því 

að fyrirtækið er viðskiptavinur birgjana þá er það einnig ómissandi fyrir hann 

og ef fyrirtækið kemur fram við birgja sem mikilvægan hlekk í 

hagsmunaaðilakeðjunni mun birginn bregðast vel við þegar fyrirtækið þarf á 

aðstoð að halda. Viðskiptavinurinn er lifibrauð fyrirtækisins, með því að kaupa 

vöruna nýtur hann ávinnings hennar og ef þjónustan við vöruna er ekki í 

siðferðislegu samræmi við þarfir viðskiptavinarins berst það út í samfélagið. 

Með því að skoða þarfir viðskiptavina fyrirtækisins mun fyrirtækið sjá fyrir 

þarfir birgja og eigenda. Nær samfélagið gefur fyrirtæki kost á að byggja upp 

aðstöðu fyrir fyrirtækið og í staðinn fær samfélagið tekjur í formi skatta og 

efnahagur samfélagsins vænkast. Að vera ábyrgt fyrirtæki er það sem 

samfélagið krefst. Fyrirtækið verður að huga að mengunaráhrifum og eiturefna 

úrgangi, það getur ekki sett samfélagið í hættu. Ef fyrirtækið verður af 

einhverjum ástæðum að yfirgefa samfélagið verður það að vera í samráði við 

forystumenn á staðnum til þess að flutningurinn gagni sem best fyrir sig. Það 

má segja að ef fyrirtæki fer illa með samskipti sín við samfélagið sé það í sömu 

stöðu og þegar borgari samfélagsins fremur glæp (Freeman, e.d., bls. 42-43). 
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1.9 Ávinningur  

Viðskipti ættu að vera það besta sem við getum skapað saman í stað þess að 

snúast um það að forðast hið versta. Það þarf ekki að færa stórar fórnir til þess 

að leysa vandamál er viðkemur auðvaldsskipulagi. Það þarf einungis að hugsa 

á gagnrýnan hátt, viðurkenna þá verðmætasköpun sem verður til af 

samfélagslegum ástæðum og vinna með óseðjandi ástríðu að því að skapa 

verðmæti fyrir hagsmunaaðila (Freeman, Martin, & Parmar, Stakeholder 

Capitalism, 2007, bls. 313) 

Eva Hrönn Steindórsdóttir viðskiptafræðingur og meistaranemi í markaðsfræði 

og alþjóðaviðskiptum við Háskóla Íslands bendir á þá staðreynd í tímaritinu 

UNIFEM að með virkri þátttöku fyrirtækja við að axla samfélagslega ábyrgð 

hafi þau jákvæð áhrif á samfélagið sem þau starfa innan. Það eitt bætir lífskjör 

og eykur verðmætasköpun innan samfélagsins auk þess að hagur fyrirtækja 

vænkast (Eva Hrönn Steindórsdóttir, 2006, bls. 35).  

Í grein sinni um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja bendir Hulda Steingrímsdóttir 

M.Sc. í Umhverfisstjórnun á að ávinningur af samfélagslegri ábyrgð sé 

margþættur og sem dæmi má nefna: 

– Betri yfirsýn og fyrirhyggja varðandi komandi kröfur, sem minnkar 

áhættu. 

– Hagsmunaaðilar eru ánægðari. 

– Umhverfisáhrif minni. 

– Starfsmannamál betri. 

– Tækifæri opnast í vöruþróun. 

– Stjórnarhættir og neytendastarf batnar. 

– Bætt samband við samfélag og hagsmunaaðila leiðir til hugmynda að 

gagnlegum verkefnum og orðsporið batnar (Hulda Steingrímsdóttir, 

2012). 

Samkvæmt Laplume, Sonpar og Litz er vaxandi viðurkenning á 

hagsmunaaðilakenningunni ljós og það bendir allt til þess að kenningin hafi 

breytt orðræðunni á sviði stefnumótandi stjórnunar. Áður fyrr voru hópar eins 

og umhverfissinnar, samfélögin og neytendur hunsaðir en í dag rís 

hagsmunaaðilakenningin. Enn eru órannsökuð svæði, lítið er um eigindlegar 

rannsóknir sem rannsaka fyrirtæki sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni, lítil 

fyrirtæki og fjölskyldufyrirtæki. Segja má að reynsla sé aðeins ein af mörgum 

mælitækjum til að meta kenningu en hún er mikilvæg. 
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Hagsmunaaðilakenningin gæti notið góðs af markvissum raunvísindalegum 

rannsóknum með miðlægum spurningum og forsendum (Laplume, Sonpar, & 

Litz, 2008, bls. 1180). 
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2 Fatahönnun og samfélagsábyrgð 

Framleiðsla á fatnaði á síðustu áratugum hefur verið að færast frá þróuðum 

ríkjum yfir til vanþróaðra ríkja þar sem framleiðslan er margfalt ódýrari og þá 

oft vegna lélegs aðbúnaðar verkafólks, lágra launa og jafnvel barnaþrælkunar. 

Heimildir sem til eru um sögu fatagerðar og fatahönnunar á Íslandi eru ekki 

margar en Ásdís Jóelsdóttir gerir sögunni góð skil í bók sinni Saga fatagerðar 

og fatahönnunar á Íslandi frá lokum 19. aldar til byrjun 21. Aldar. Bókin var 

gefin út árið 2009 og er hún byggð á meistararitgerð Ásdísar. Ásdís lauk 

meistaranámi í mennta- og menningarstjórnun frá Háskólanum á Bifröst árið 

2008. Stuðst verður við bókina að miklu leiti í fyrsta hluta þessa kafla þar sem 

farið verður yfir sögu fatagerðar og fatahönnunar og þá aðalega á Íslandi. 

Í öðrum hluta kaflans verður sögð saga breska hönnuðarins Anuya Pearson´s 

sem sá græna ljósið og lét vaða eins og hún segir sjálf. Person hefur sýnt fram á 

að hægt er að starfrækja fatahönnunarfyrirtæki samkvæmt hugmyndafræðinni 

um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja. Framleiðsla vöru hennar fer öll fram á 

Bretlandi við mannsæmandi aðstæður. Einnig eru nokkur íslensk 

fatahönnunarfyrirtæki sem hafa samfélagsábyrgð á stefnuskrá kynnt.  

2.1 Fatahönnun og iðnaður frá landnámsöld til dagsins í dag 

Frá landnámsöld var vaðmál löglegur gjaldmiðill á Íslandi og á síðari hluta 

fimmtándu aldar versluðu Íslendingar mikið við Hansakaupmenn og 

Englendinga sem sigldu hingað. Eftir siðaskiptin var Íslendingum meinað að 

versla við aðra en Dani og hófst þá mikið hnignunartímabil sem stóð alveg til 

ársins 1787. Talið er að Íslendingar hafi lært að prjóna á seinni hluta sextándu 

aldar og mun sú kunnátta hafa borist með Englendingum og Þjóðverjum. Mun 

auðveldara var að prjóna en vefa og fólk gat tekið prjónana með sér hvert sem 

það fór. Segja má að þetta hafi verið fyrsti vísir af hönnun og framleiðslu á 

Íslandi. Á þessum árum var óunnin ull ekki flutt úr landi og ekkert af henni fór 

til spillis. Mikil vinnuharka var og allir látnir prjóna, þurftu börn og ungmenni 

allt niður í átta ára aldur að prjóna einn sokk á dag eða tvenna sjóvettlinga á 

viku og var vinnan illa launuð. (Ásdís Jóelsdóttir, 2009, bls. 14-17). 
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Á síðustu áratugum átjándu aldar var annað uppi á teningnum hvað varðar tísku 

úti í hinum stóra heimi. Franska byltingin breytti þjóðfélagsmynd Evrópu og 

það var annaðhvort talað um lýðræði eða hins vegar afturkall til náttúrunnar og 

einfaldleikinn varð að fyrirmynd (Lehnert, 2000, bls. 84) 

Samfara iðnbyltingunni urðu breytingar á vinnuaðstöðu bæði í Evrópu og 

Ameríku. Framanaf höfðu handverksmenn unnið heima eða á litlum 

verkstæðum en sú vinna fluttist yfir í verksmiðjur. Allir fjölskyldumeðlimir 

höfðu tekið jafnan þátt í verkum sem þurfti að vinna. Það varð veruleg breyting 

á því sérstaklega í borgum. Fjöldaframleiðsla á flíkum var hafin en ekki var 

hægt að vélvæða allan ferilinn og var handavinna í heimahúsum enn við líð. 

Fyrir fata og tískugeirann unnu á þessum árum konur ásamt því að börn voru 

látin hjálpa til í verksmiðjunum. Vinnuskilyrðin voru ömurleg, vinnutíminn að 

minnsta kosti tólf klukkutímar. Það var svo illa greitt fyrir vinnuna að varla var 

hægt að lifa af henni og ekki gat starfsfólkið leyft sér að kaupa þann tísku 

fatnað sem það vann við að framleiða (Lehnert, 2000, bls. 98-100).  

Íslenski kvenbúningurinn var farin að taka breytingum árið 1857 að sögn 

Sigurðr Guðmundssonar en hann skrifar langa grein í tímaritið Nýtt félagsrit 

um búninginn og er honum umhugað um þær breytingar sem þá eru að verða á 

honum. Talar hann um að ekki megi taka báðum höndum öllu útlendu og biðlar 

hann til þjóðarinnar að fólk sleppi ekki því sem íslenskt er. Ritar hann að hann 

skammist sín mikið fyrir að vera íslenskur karlmaður þar sem 

karlmannsbúningurinn sé alveg horfinn af yfirborðinu og hvetur hann menn til 

að klæða sig upp fyrir þá ferðamenn sem stíga hér fæti 

 „þá ættum vér samt, vegna sjálfra vor, að kappkosta, að geta sýnt þeim 

með húsakynnum vorum, búníngi og siðum, að vér sém ekki þræla 

ættar, eða líkir förumönnum, bognir eis og kuldastrá, helr að vér 

berum merki þess, að vér erum afkomendr hinna gömlu Norðmanna 

höfðíngja, að vér höldum þeirra siðum og mælum þeirra túngu, og 

berum klæðnað þeirra, hver eptir sínum efnum“ (Sigurðr 

Guðmundsson, 1857). 

Árið 1884 voru konur á Íslandi farnar að lita band og voðir með verkmiðjulit 

sem fluttur var inn frá Kaupmannahöfn. Það má sjá á auglýsingu sem birtist í 
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Fjallkonunni. Hér fyrir neðan má sjá auglýsinguna eins og hún kemur fyrir í 

blaðinu.  

Litunar-efni. 

Vor ágætu liturnar-efni til heimilisþarfa fást í Reykjavík að eins hjá 

hf. kaupm. Finni Finnssyni. 

Með þessum litunar-efnum getr sérhver húsmóðir litað voðir og band eins fallega og 

trútt eins og æfðasti litari, og ábyrgist verksmiðjan það, ef fyrirsögn vorri er fylgt. 

Litarefni eru sel í 10 aura bögglum, og fara 3 af þeim á pundið af bandi eða voð. 

Fyrirsögn, sem verksmiðjan hefur gefið út til leiðbeiningar við litun, fæst ókeypis hjá 

ofnnefndum umboðsmanni vorum.  

Buchs litunarefni-verksmiðja. Köbenhavn K (Auglýsing, 1884). 

Á áttunda áratug nítjándu aldar fóru prjónavélar að berast til Íslands, 

prjónastofur og verksmiðjur voru stofnaðar og draga fór úr handprjóni. Að 

jafnaði voru keyptar 40 vélar á ári og árið 1920 voru 801 prjónavélar á landinu 

sem sköpuðu 286 konum störf. Það var síðan á árunum fyrir og eftir seinni 

heimsstyrjöldina þegar vöruskortur var á landinu, að handprjón komst í tísku 

og varð þá íslenska lopapeysan mikilvæg útflutningsvara (Ásdís Jóelsdóttir, 

2009, bls. 17). 

Skinnklæðasaumur á Íslandi mun hafa verið karlmannsverk. Skinn voru verkuð 

eins frá landnámi og fram undir miðja 19 öld en eftir það var farið að nýta 

efnafræði og véltækni meira. Árið 1923 var Gæruverksmiðja SÍS síðar 

Skinnaverksmiðjan Iðunn á Akureyri stofnuð og varð það til þess að farið var 

að verka og vinna skinn betur (Ásdís Jóelsdóttir, 2009, bls. 17). 

Samkvæmt grein sem birtist í Fálkanum var fyrsta tískusýningin á Íslandi 

haldin árið 1935 að Hótel Borg og stóð tískuverslunin Gullfoss fyrir henni. Þó 

svo að þetta hafi verið fyrsta tískusýningin þótti kvenfólk í Reykjavík að sögn 

greinahöfundar vera einstaklega vel klætt svo að um var talað af erlendum 

ferðamönnum. Á tískusýningunni voru sýnd föt sem Ellen Thomsen hafði 

teiknað, hattar frá Gunnlaugi Briem og föt sem saumuð voru eftir fyrirmyndum 

frá hinum ýmsu erlendu fatahönnuðum. Moire var vinsælasta efnið og einnig 
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voru kynnt ný efni á markaðinn „cellophane organdie“ og hvítt satin (A.B, 

1935). 

Það var ekki fyrr en eftir seinni heimsstyrjöldina að fjöldaframleiðsla á fatnaði 

hófst fyrir alvöru á Íslandi. Á þessum tíma voru ströng innflutningshöft og 

reynt var að stuðla að framförum í innlendum iðnaði. Stofnaðar voru 

fjölmargar fataverksmiðjur og prjónastofur. Segja má að í skjóli strangra hafta 

hafi íslensk framleiðsla farið að blómstra (Ásdís Jóelsdóttir, 2009, bls. 59). 

Höftin voru síðan afnumin í áföngum fram til 1958 og jókst innflutningur á 

tilbúnum fatnaði til muna eftir það. Fatnaður var fluttur inn frá Austur Evrópu, 

Hong Kong, Japan, Kóreu og Portúgal en þaðan var fatnaður seldur á óeðlilega 

lágu verði sem tengja mátti við lág vinnulaun. Má nefna að innflutningur á 

fatnaði jókst úr 30 milljónum króna árið 1961 í rúmar 200 miljónir árið 1966. 

Afleiðingarnar voru þær að mörg gamalgróin fyrirtæki lögðu upp laupana. 

Ástæðan var talin sú að á árum hafta hafi íslensk fyrirtæki haft tækifæri til að 

sýna getu sína en hafi því miður ekki tekið nægilega miklum framförum, 

samkeppnina hafði vantað (Ásdís Jóelsdóttir, 2009, bls. 103). 

Árið 1974 héldu Álafoss hf. og Icelandic Imports í New York námskeið í 

hönnun á tískufatnaði sem ætlaður var til útflutnings. Þátttakendur voru frá 

tuttugu fyrirtækjum víðsvegar af landinu og var markmiðið að samræma gæði, 

frágang og stærðir svo að varan stæðist kröfur sem gerðar voru á erlendum 

mörkuðum. Áhersla var lögð á sérhæfðan gæðafatnað sem hægt væri að selja á 

háu verði og sérstök áhersla var lögð á góða hönnun. Með hugmyndaríkum 

hönnuðum, útsjónarsemi framleiðenda og dugmiklum sölumönnum tókst að 

breyta ull í vel hannaðan fatnað og verðmæta útflutningsvöru (Ásdís 

Jóelsdóttir, 2009, bls. 158-159). 

Skinna saumastofa SÍS var stofnuð árið 1978 og framleiddi mokkafatnað sem 

uppfylla átti kröfur erlendra markaða. Mikill uppgangur var í skinnaiðnaðinum 

fram á miðjan níunda áratuginn og náði framleiðslan hjá Skinnu á Akureyri 

hámarki árið 1985 en markaðssveiflur og niðursveifla á skinnamörkuðum varð 

til þess að saumastofan var lögð niður árið 1987. Margir töldu að framleiðsla á 

mokkafatnaði ætti framtíð fyrir sér, en nú heyrir hún sögunni til (Ásdís 

Jóelsdóttir, 2009, bls. 162-163). 
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Árið 1980 voru innflutningstollar felldir niður og tók þá ódýr fatnaður enn 

meira að streyma inn í landið frá láglaunalöndum í Asíu. Framleiðslugeta 

íslenskra fyrirtækja varð meiri en markaðsgetan og gáfust mörg þeirra upp. 

Upphafið af endalokum íslensks fataiðnaðar var hafið (Ásdís Jóelsdóttir, 2009, 

bls. 174). 

Við upphaf nýrrar aldar hófst síðan nýtt tímabil með nýrri kynslóð fatahönnuða 

sem höfðu umhverfissjónarmið og endurnýtingu að ábyrgðarhlutverki. 

Mögulegt er að leggja áherslu á hágæða fatahönnun með umhverfisvænni 

orkuframleiðslu og skýrum skilaboðum um að vinnuafl í formi þrælahalds hafi 

ekki komið þar nálægt og að um umhverfisvæna vöru sé að ræða (Ásdís 

Jóelsdóttir, 2009, bls. 193-194).  

Skapandi atvinnugreinar hafa blómstrað á Íslandi undanfarin ár og ný fyrirtæki 

hafa sprottið upp með einstaklingum sem leitast við að auka viðskipti sín 

erlendis. En vegna takmarkaðs fjármagns hafa þessi fyrirtæki verið ófær um að 

uppfylla möguleika sína þrátt fyrir áhuga. Reykjavík Fashion Festival (RFF) 

leitast til að kynna þessa skapandi hönnuði bæði fyrir íslenskum og erlendum 

áhorfendum og í ár hafa mörg af stærstu tímaritum heims boðað komu sína. 

(RFF, 2012) 

Í dag er RFF með stærri viðburður á vegum fatahönnuða á Íslandi. Í ár er 

viðburðurinn haldinn í þriðja sinn, en hefur hann alltaf verið haldinn í lok 

marsmánaðar. Í ár munu ellefu hönnuðir sýna haust og vetrarlínu sína fyrir 

2012-2013. (Nude Magazine, 2012). 

2.2 Sjáðu græna ljósið og láttu vaða 

Breskur hönnuður Anuya Pearson varð vör við margt sem henni líkaði alls ekki 

á tuttugu ára ferli hennar í tískuheiminum. Pearson ákvað því að taka málin í 

sínar hendur og stofnaði fyrirtækið Frank and Faith (F&F). Fyrirtækið er 

staðsett í Dorset á suðvestur Englandi og fer öll framleiðsla fram í Bretlandi til 

að koma í veg fyrir misnotkun á vinnuafli. Einn af þeim sem framleiðir fyrir 

Pearson er breskur prjónasérfræðingur, einn sá síðasti sinnar kynslóðar í 

Bretlandi en Pearson fann hann eftir mikla leit. Samkvæmt Pearson kostar það 

fyrirtækið mun meira að láta framleiða í Bretlandi en í verksmiðju í Kína en 
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Pearson sér ekki eftir þeirri ákvörðun sinni. Hún segir að eina ástæðan fyrir því 

að fólk geti keypt ódýr föt sé að einhver annar verði fyrir tjóni. Það eru til 

dæmis fjögurra ára börn í Bangladesh sem ættu að vera í skóla, en eru þess í 

stað að vinna við fataframleiðslu sem eru að verða fyrir tjóni. Í stað þess að 

halda kostnaðinum niðri með því að nota vinnuafl sem jafnvel hefur verið 

hneppt í nauðung, sker hún niður eigin hagnaðarhlutfall og útkoman er að 

hennar sögn sú að fyrirtækið blómstrar. Person segir einnig að markmið hennar 

sé að fá fólk í lið með sér og fræða það um hvað þetta snýst allt saman, hún vill 

að fólk skilji hvers vegna föt séu orðin ódýr, hversu fáránleg 

verksmiðjuframleiðsla með þrælahaldi og algjört skeytingarleysi hvað varðar 

umhverfið sé orðin (Kotler, Keller, Brady, Goodman, & Hansen, 2009, bls. 

799-800).  

Pearson er aðeins ein af vaxandi frumkvöðla nýliðum sem hafa séð að það að 

starfa samkvæmt hugmyndafræðinni um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja er 

ekki aðeins það sem rekstraraðilar þurfa að vera meðvitaðir um heldur sé það í 

leiðinni aðferð til þess að reka fyrirtæki (Kotler, Keller, Brady, Goodman, & 

Hansen, 2009, bls. 800). 

Á Íslandi reka Bjarni Helgason grafískur hönnuður og Dagbjört Tryggvadóttir 

upplýsingafræðingur svokallað grænt fyrirtæki. Fyrirtækið hannar og selur 

handprentaða boli undir nafninu Organella. Bolirnir eru úr 100 prósent lífrænni 

bómull og áprentunin er unnin með umhverfisvænni litum en gert er í 

hefðbundinni silkiprentun. Markmið þeirra er að sameina handverk og hönnun 

og auka skilning og áhuga á umhverfinu og náttúrunni. Að vera umhverfisvæn 

er ástríða þeirra (Organella, e.d.).  

Litirnir sem Organella notar eru unnir úr soja og sítrus efnum í staðin fyrir 

bleki og kemískum efnasamböndum, prentunin á að halda sér jafn vel eða betur 

en hefðbundin prentun en hefur minni umhverfisáhrif 

(SilkScreeningSupplies.com, e.d.). 

Systurnar Bára, Hrafnhildur og Sigrún Hólmgeirsdætur standa á bak við 

merkið Aftur. Aftur var stofnað árið 1999 og hefur frá upphafi framleitt 

tískuföt úr endurunnum fötum. Fyrirtækið hefur einsett sér að vinna á 

sanngjarnan hátt, koma fram við starfsmenn sína af siðsemi og heiðarleika, láta 
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gott af sér leiða efnahagslega á heimamarkaði og sýna umhverfinu virðingu. 

Þær systur hafa verið ákaflega vinsælir hönnuðir tónlistafólks og hafa meðal 

annars hannað á Björk, Jónsa í Sigursós, Daníel Ágúst, Svölu og fleiri (Aftur, 

e.d.).  

Worn by Worship er vefverslun sem stofnuð var með það í huga að aðstoða 

fatahönnuði við að selja vöru sína á netinu og gefa til góðgerðamála í leiðinni. 

Viðskiptavinum er gefin kostur á að velja sjálfir   góðgerðafélag og rennur 10 

prósent af endanlegu verði vörunnar til þess. Viðskiptahugmynd Worn by 

Worship var ein af þeim tíu sem komust í úrslit um Gulleggið 2011 en 258 

viðskiptahugmyndir tóku þátt (Innovit, 2011).  

Að sögn Þóreyjar Bjarkar Halldórsdóttur, einnar af stofnendum Worn by 

Worship var hugmyndinni vel tekið af fatahönnuðum, en erfitt hefur reynst að 

fá fjárfesta inn í fyrirtækið og styrkir liggja ekki á lausu í dag. Í dag heldur 

Worn by Worship úti kynningarsíðu á Facebook en vefsíðan sjálf er niðri nú 

um stundir. Stofnendurnir eru þó bjartsýnir og vonast til að geta opnað síðuna 

fljótlega. Hingað til hefur öll vinna fyrir fyrirtækið verið unnin sem 

sjálfboðavinna (Þórey Björk Halldórsdóttir, munnleg heimild, 2. apríl 2012).  

PopUp verslun er farandverslun sem stofnuð var árið 2009. Verslunin býr sér 

til heimili á nýjum stað í hvert sinn er hún opnar, hún er með nýju sniði og nýja 

samsetningu hönnuða í hvert sinn. PopUp verslun var stofnuð til þess að skapa 

vettvang fyrir fatahönnuði þar sem þeim gefst tækifæri til að sýna hönnun sína 

og koma vörum sínum á framfæri án álagningar milliliða (POP UP Verslun, 

2009).  

PopUp verslun í samstarfi við Worn by Worship var sett upp á Lunga 2010, 

hátíð sem haldin er á Seyðisfirði ár hvert. Hönnuðirnir sem þar seldu vöru sína 

gáfu 10% af söluverði til UNICEF og gátu gestir og gangandi verslað sér 

fallega íslenska hönnun og styrkt starf Barnahjálparinnar í leiðinni (Unicef, 

2010). 

Eflaust er hægt að finna fleiri fatahönnunarfyrirtæki á Íslandi, en þau sem 

nefnd eru hér fyrir ofan, sem hafa það á stefnuskrá sinni að starfa sem 

samfélagslega ábyrg fyrirtæki. Það er mat skýrsluhöfundar að fatahönnuðir á 
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Íslandi hafi áhuga á að starfa á samfélagslegum nótum, það þarf aðeins að 

hjálpa þeim, sem ekki hafa stigið skrefið, við að stíga það. 

3 Rannsóknir 

Forgögn (e. secondary data) eru gögn sem til eru og hefur jafnvel verið aflað í 

öðrum tilgangi en að leysa viðkomandi vandamál. Aftur á móti eru þau gögn 

sem upphaflega er aflað til að leysa viðkomandi vandamál kölluð frumgögn (e. 

primary data). Ef leysa á vandamál þarf að skoða hvort til séu gögn fyrir sem 

hægt er að nota. Forgögn geta varpað ljósi á vandamálið, geta innihaldið 

lausnina eða gefið vísbendingu en svo passa þau kannski ekki við það sem við 

viljum vita, eru úrelt, þarfir eða kröfur hafa breyst, aðferðafræðin röng eða þá 

að ekkert er vitað um tilkomu gagnanna (McDaniel, Jr & Gates, 2007, bls. 92-

93). 

Ef safna þarf frumgögnun er vinsæl leið að framkvæma könnun. Spurningar 

eru lagður fyrir ákveðinn hóp af fólki með það að markmiði að safna saman 

staðreyndum, skoðunum og viðhorfum (McDaniel, Jr & Gates, 2007, bls. 164).  

Hægt er að skipta aðferðafræði rannsókna í tvær megin nálganir. Annars vergar 

eigindleg (e. qualitative) og hins vegar megindleg (e. quantitative). Eigindleg 

rannsókn snýst meira um merkingu, viðhorf og tilfinningu fólks frekar en um 

tölulegar niðurstöður. Með eigindlegri rannsókn er leitast við að kafa djúpt í 

málefnið með einstaklingsviðtölum eða rýnihópum.  

Megindleg rannsókn er aftur á móti lýsandi rannsókn þar sem tölfræðileg 

greining er notuð (McDaniel, Jr & Gates, 2007, bls. 128). 

Í þessum hluta ritgerðarinnar verður sagt frá þeim rannsóknaraðferðum sem 

notaðar voru, úrtak og þýði skilgreint ásamt því að sagt verður frá því hvernig 

staðið var að rannsókninni og hverjar endurheimtur voru. 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Við gerð rannsóknarinnar er bæði notast við eigindlega og megindlega könnun. 

Í fyrsta lagi var gerð megindleg könnun á netinu. Lagður var fram 
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spurningalisti með 40 spurningum um samfélagslega ábyrgð og var listinn 

sendur á netföng 35 hönnuða. 

Spurningalisti er sett af spurningum sem ætlað er að mynda nauðsynleg gögn 

til að ná markmiðum rannsóknarverkefnisins. Þegar rannsóknarspurningar eru 

útbúnar er markmið rannsóknarinnar höfð að leiðarljósi. Spurningalistinn, 

stundum nefndur viðtalsáætlun eða hljóðfæri könnunarinnar hefur mikilvægu 

hlutverki að gegna í gagnaöflunar ferlinu (McDaniel, Jr & Gates, 2007, bls. 

330).  

Spurningum geta verið lýst sem opnum (e. open-ended) spurningum þar sem 

svarendum gefst kostur á að tjá sig með eigin orðum og svo á hinn bóginn geta 

spurningum verið lýst sem lokaðar (e. closed) spurningar þar sem svarendum 

eru gefnir valkostir sem eru ákveðnir fyrirfram (Collin & Hussey, 2003, bls. 

179). 

Mælt er með að í megindlegum rannsóknum séu notaðar lokaðar spurningar 

þar sem ekki er hægt að kóða opnar og hálfopnar spurningar fyrirfram. Með því 

að kóða spurningar fyrirfram er hægt að keyra saman spurningar eða 

krosskeyra í gagnagrunninum (McDaniel, Jr & Gates, 2007, bls. 341). 

Spurningalistinn sem lagður var fyrir Fatahönnuði inniheldur fjörutíu 

spurningar. Spurningunum er skipt niður í fimm flokka. Fyrst koma tuttugu 

spurningar sem snúa að bakgrunni og aðstæðum hönnuðarins. Að þeim loknum 

koma sex fullyrðingar um viðhorf og aðgerðir sem tengjast samfélagslegri 

ábyrgð. Þá koma þrjár fullyrðingar sem snerta samfélagið og tvær sem snerta 

samkeppni og viðskipti. Að lokum eru síðan átta fullyrðingar sem snerta 

umhverfismál, starfsmannamál og viðskiptavini ásamt því að gefið var tækifæri 

á að koma athugasemdum á framfæri.  

Viðtalið er ein mikilvægasta aðferð eigindlegra rannsókna og er næst á eftir 

rýnihópaaðferðinni að vinsældum. Við undirbúning viðtals þarf að vera búið að 

ákveða efnið, raða því upp og setja það niður á viðtalsvísi. Viðtalsvísir er 

stikkorðalisti með þeim atriðum sem ætlunin er að upplýsa. Mikilvægt er að 

spyrjandinn komi með setningar eins og „getur þú sagt mér eitthvað meira“, 
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„getur þú skýrt þetta nánar út“ eða „getur þú lýst þessu betur“ eftir að hverri 

spurningu er svarað (McDaniel, Jr & Gates, 2007, bls. 149-150).  

Ákvað skýrsluhöfundur að fá Lindu Björg Árnadóttur fagstjóra fatahönnunar 

við Listaháskóla Íslands (LHÍ) í viðtal. Skýrsluhöfundur útbjó viðtalsvísi fyrir 

viðtalið. Á viðtalsvísinum eru ákveðnar grunnspurningar sem ræddar voru í 

viðtalinu. Viðtalsvísirinn er tvíþættur, annars vegar spurningar sem snúa að 

Lindu sjálfri, hennar viðhorfum og tilfinningu til samfélagslegrar ábyrgðar og 

hins vegar spurningar sem snúa að áherslum skólans og upplýsingagjöf til 

nemenda um samfélagslega ábyrgð. 

3.2 Úrtak og þýði 

Þýði (e. population) er nákvæmlega skilgreint heildarmengi af fólki eða 

samansafn hluta sem eru til athugunar. Úrtak (e. sample) er hlutmengi í þýðinu 

og ætti að endurspegla útkomu rannsóknar (Collin & Hussey, 2003, bls. 50). 

Þýði rannsóknarinnar eru íslenskir fatahönnuðir. Úrtakið samanstendur af 

fatahönnuðum sem skráðir eru í meðlimir í Fatahönnunarfélagi Íslands. 

Félagatalið samanstendur af 35 fatahönnuðum.  

Félag fatahönnuða gerði þá breytingu á síðast ári að allir félagsmenn voru 

teknir út úr félaginu og þurftu fatahönnuðir að sækja um inngöngu að nýju 

undir skilyrðum sem sett voru á aðalfundi félagsins. Var þetta gert til þess að 

skilja amatöra frá þar sem ekki er löggilding á fagheitinu Fatahönnuður. Áður 

fyrr gat hver sem er gengið í félagið en í dag er það einungis þeir sem lært hafa 

fatahönnun ásamt þeim sem starfað hafa sem fatahönnuðir og sannað sig á 

stórum vettvangi sem aðgang hafa að félaginu (Linda Björg Árnadóttir, 2012).  

3.3 Framkvæmd og heimtur 

Þegar skýrsluhöfundur var búin að koma saman spurningalista, var könnunin 

sett upp á veraldarvefnum í gegnum google docs. Könnunin var síðan send á 

formann Fatahönnunarfélags Íslands Valgerði Helgu Schopka þann 26. apríl 

2012. Valgerður áfram sendi könnunina á félagsmenn Fatahönnunarfélagsins 

en 35 fatahönnuðir eru skráðir í félagið. Viku síðar var könnunin síðan ítrekuð 

en einungis níu svöruðu könnuninni sem er 26% af úrtakinu. Tölfræðileg 

úrvinnsla fór fram í fölfræðiforritinu SPSS, en skýrsluhöfundur flutti gögnin 
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yfir í það forrit þar sem það býður upp á meiri möguleika en google docs 

forritið. Tíðnitöflur voru keyrðar út úr SPSS forritinu ásamt Krosstöflum. Gögn 

voru síðan keyrð úr SPSS forritinu yfir í Microsoft Excel þar sem mynda 

úrvinnsla fór fram. 

Skýrsluhöfundur sendi tölvupóst á Lindu Björg Árnadóttur fagstjóra 

fatahönnunar við Listaháskóla Íslands og óskaði eftir viðtali og tók Linda 

Björg vel í það. Viðtalið var tekið á skrifstofu hennar miðvikudaginn 9. maí 

klukkan tíu að morgni og var viðtalið tekið upp með hljóðupptökutæki. 
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4 Greining og mat 

Í upphafi var sett fram rannsóknarspurning og er markmið verkefnisins að 

svara henni. Rannsóknarspurningin er:  

Hver er samfélagsábyrgð fatahönnuða ef hún er skoðuð út frá hönnun, 

markaðssetningu, sölu og hagnaði? 

Í þessum kafla verður fjallað um helstu niðurstöður þeirra rannsókna sem 

gerðar voru fyrir þetta verkefni. Lagt verður mat á niðurstöðurnar og tillögur 

um úrbætur bornar fram í lokin. 

4.1 Greining á netkönnun 

Könnuninni svöruðu aðeins konur og eru þær á aldrinum 27 til 44 ára. Ríflega 

helmingur þeirra eða fimm af níu lærðu fatahönnun erlendis og kemur það ekki 

á óvart þar sem Listaháskóli Íslands hefur einungis útskrifað fatahönnuði 

síðustu tíu árin.  

4.1.1 Bakgrunnur og aðstæður 

Spurð var spurningin, starfar þú við fatahönnun eða á þeim vettvangi, til þess 

að hægt væri að útiloka að restina af spurningunum yrði svarað af fatahönnuði 

sem væri kannski að vinna við eitthvað allt annað. Kom í ljós að svarendur 

voru allir að vinna sem fatahönnuðir eða á þeim vettvangi. 

 

Mynd 3. Rekur þú þitt eigið fatahönnunarfyrirtæki 
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Í ljós kom að sex af hönnuðunum reka eigið fatahönnunarfyrirtæki eða starfa 

sjálfstætt innan fagsins og þrír voru að vinna fyrir fyrirtæki í eigu annara. 

 

Mynd 4. Staðsetning fyrirtækis / fjöldi starfsmanna 

Sjö af fyrirtækjunum eru starfrækt á höfuðborgarsvæðinu eitt á vesturlandi og 

eitt á suðurlandi. Á myndinni hér að ofan sést að þau fyrirtæki sem hafa yfir 

sextán starfsmenn eða fleiri eru starfani á höfuðborgarsvæðinu. Ekkert 

fyrirtæki var að stærðinni sex til fimmtán starfsmenn.  

 

Mynd 5. Hversu margir starfa við fyrirtækið 

Ekkert af fyrirtækjunum hefur skriflega stefnu í augnablikinu en í bígerð er hjá 

tveimur þeirra að setja sér samfélagslega ábyrga stefnu. Ríflega helmingur 

hefur óformlega samfélagslega ábyrga stefnu. 
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Mynd 6. Er óformleg stefna / já ég rek eigið fyrirtæki, nei ég vinn hjá öðrum 

Ef skoðað er hvort það eru fyrirtækin sem fatahönnuðir eru að reka sjálfir sem 

hafa óformleg stefnu um samfélagslega ábyrgð kemur í ljós að tveir af 

hönnuðunum sem reka fyrirtæki vita ekki hvort fyrirtækið hefur óformlega 

stefnu en þeir vita að fyrirtækið hefur ekki skriflega stefnu eins og sjá má á 

stöplaritunum hér að ofan og neðan. 

 

Mynd 7. Er skrifleg stefna / já ég rek eigið fyrirtæki, nei ég vinn hjá öðrum 

Ef keyrðar eru saman spurningarnar er í bígerð að setja skriflega stefnu um 

samfélagslega ábyrgð innan fyrirtækisins og er óformleg stefna um 

samfélagslega ábyrgð innan fyrirtækisins kemur í ljós eins og sést hér að neðan 
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að þau fyrirtæki sem hafa ekki óformlega stefnu um samfélagslega ábyrgð eru 

ekki með það á stefnuskrá sinni að setja skriflega stefnu. 

 

Mynd 8. Er í bígerð að setja skriflega stefnu / er óformleg stefna 

Hráefni sem hönnuðirnir nota kemur víðsvegar að úr heiminum, frá Íslandi, 

Frakklandi, Þýskalandi, Ítalíu, Portúgal, Perú, Bandaríkjunum, Indlandi, Japan, 

Kína og Taiwan. Fjögur fyrirtæki hafa sent starfsmann í heimsókn og skoðað 

hráefnisframleiðslu þeirra fyrirtækja sem þeir eru að versla af og gengið úr 

skugga um að þeir birgjar sem fyrirtækið verslar hráefni af séu með 

samfélagslega ábyrgð á stefnuskrá sinni.  

Þrjú af fyrirtækjunum eru eingöngu að láta framleiða vöru sína á Íslandi, tvö í 

viðbót framleiða á Íslandi en aðeins hluta af vörum sínum. Öll fyrirtækin nema 

eitt hafði sent fulltrúa sinn í heimsókn til vöruframleiðanda til þess að skoða 

ferli framleiðslunnar. Og fjögur af þeim vissu til þess að framleiðendurnir séu 

með samfélagslega ábyrgð á stefnuskrá sinni. 

Tvö af fyrirtækjunum auglýsa sig ekki á einhvern sérstakan hátt, fimm 

fyrirtæki auglýsa sig eingöngu sem íslenska hönnun, eitt fyrirtæki auglýsir sig 

sem umhverfisvænt, siðrænt og íslenska hönnun og eitt auglýsir sig sem 

siðrænt og íslenska hönnun.  
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4.1.2 Viðhorf og aðgerðir tengdar samfélagslegri ábyrgð 

Fimm hönnuðir telja að fyrirtæki sem sinna samfélagslegri ábyrgð á einhvern 

hátt gangi betur í rekstri en fyrirtæki sem sinna ekki samfélagslegri ábyrgð og 

restin eða fjórir gátu hvorki sagt já né nei. 

 

Mynd 9. Ég tel að efnahagsástandið hafi haft mikil áhrif innan fatahönnunarfyrirtækja 
um samfélagslega ábyrgð þeirra 

Það eru mjög skiptar skoðanir á því hvort efnahagsástandið hafi haft mikil áhrif 

á viðhorf innan fatahönnunarfyrirtækja um samfélagslega ábyrgð. Einn 

hönnuðurinn var frekar ósammála því að efnahagsástandið hafi haft áhrif, þrír 

voru mjög sammála og hinir dreifðust þar á milli.  

 

Mynd 10. Ég tel að samfélagsleg ábyrgð fyrirtækis míns hafi áhrif á kaupviðhorfi 
viðskiptavina minna 
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Hönnuðir eru ekki mjög vissir um að samfélagsleg ábyrgð hafi einhver áhrif á 

kaupviðhorf viðskiptavina. Einungis einn er mjög sammála og tveir eru frekar 

sammála.  

 

Mynd 11. Hlutverk stjórnanda fyrirtækis er fyrst og fremst að hámarka hagnað og 
þjóna hagsmunum hluthafa 

Þegar kom að því að svara fullyrðingu sem tengdist hluthafakenningu Milton 

Friedman´s um hámörkun hagnaðar, hlutverk stjórnenda fyrirtækis er fyrst og 

fremst að hámarka hagnað og þjóna hagsmunum hluthafa, þá er enginn 

ósammála henni. Fjórir hönnuðir eru mjög sammála því að hlutverk stjórnanda 

sé fyrst og fremst að hámarka hagnað og þjóna hagsmunum hluthafa. Tveir eru 

frekar sammála og þrír hvorki sammála né ósammála. Spurningin var síðan 

krosskeyrð með spurningunni rekur þú þitt eigið fyrirtæki. 

 

Mynd 12. Hluthafakenningin / rekur þú þitt eigið fyrirtæki 
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Og kom þá í ljós að þeir sem unnu fyrir aðra eru mjög og frekar sammála 

kenningunni, sem þeir eru líka þegar kom að hagsmunaaðilakenningu R. 

Edward Freeman´s en fullyrðingin sem tengist henni er á þessa leið, hlutverk 

stjórnanda fyrirtækis er ekki aðeins að þjóna hagsmunum hluthafa heldur 

þurfa þeir að huga að öllum hagsmunaaðilum fyrirtækisins. Einn hönnuður er 

frekar ósammála kenningunni. sem stangast á við svör hönnuða um kenningu 

Friedman´s. 

 

Mynd 13. Hagsmunaaðilakenningin / rekur þú þitt eigið fyrirtæki 

Þegar lögð var fram fullyrðingin sjálfbærni er höfð að leiðarljósi innan 

fyrirtækisins var skilgreining Sameinuðu þjóðanna á hugtakinu sett með. Kom í 

ljós að aðeins einn hönnuður er frekar ósammála þeirri fullyrðingu.  

4.1.3 Snerting við samfélagið 

Hönnuðir voru spurðir um þrjú atriði sem snerta samfélagið beint. Spurt var 

hvort fyrirtækið styrkti   góðgerðamál, samfélagsleg verkefni eða íþrótta og 

menningarstarfsemi með sjálfboðavinnu, peningastyrkjum eða öðru 

sambærilegu. Ef skoðuð eru svör hönnuða við þessum þremur spurningum kom 

í ljós að enginn hönnuður svaraði öllum spurningum á þá leið að hann væri 

ósammála. 

4.1.4 Samkeppni og viðskipti 

Tveimur spurningum var varpað fram varðandi samkeppni og viðskipti. Sú 

fyrri er um heiðarleika og gagnsæi í viðskiptum. Allir hönnuðirnir nema einn 
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eru á því að fyrirtækið legði áherslu á heiðarleika og gagnsæi í öllum sínum 

viðskiptum. Þegar kom að spurningunni hvort fyrirtækið borgaði skatta og 

gjöld til samfélagsins á tilsettum tíma var annað uppi á teningnum.  

 

Mynd 14. Fyrirtækið borgar skatta og gjöld til samfélagsins á tilsettum tíma 

Eins og sjá má á stöplaritinu hér að ofan eru einungis þrjú fyrirtæki sem borga 

skatta og gjöld á réttum tíma. 

4.1.5 Umhverfismál, starfsmannamál og viðskiptavinir 

Aðeins eitt fyrirtæki sýnir ekki varúð í umgengni við umhverfið og nýtingu 

náttúruauðlinda. Þrír hönnuðir eru mjög sammála því að fyrirtækið noti 

umhverfisvæn hráefni í þá vöru sem það framleiðir, fjórir hönnuðir eru hvorki 

sammála né ósammála þannig að það bendir til þess að sjö fyrirtæki séu að nota 

umhverfisvæn hráefni alla vega að hluta til.  

 

Mynd 15. Fyrirtækið styður, virðir og verndar mannréttindi á alþjóðavettvangi 
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Mannréttindi á alþjóðavettvangi virðast ekki vera virt af meirihluta 

fyrirtækjanna nema að hluta til. Einungis þrír eru sammála fullyrðingunni, 

fyrirtækið styður, virðir og verndar mannréttindi á alþjóðavettvangi, eins og 

sjá má hér að ofan.  

Þegar kemur að þörfum og hagsmunum starfsmanna og viðskiptavina eru svör 

hönnuðanna eins. Stjórnendur átta fyrirtækja af níu leggja áherslu á þarfir og 

hagsmuni starfsmanna og viðskiptavina sinna. Einnig leggja þessir sömu 

stjórnendur mikla áherslu á að viðskiptavinir séu ánæðir og að það sé brugðist 

hratt við kvörtunum þeirra. 

Að lokum var hönnuðum gefin kostur á að tjá sig og koma á framfæri því sem 

lá þeim á hjarta eftir að hafa svarað spurningalistanum. Tveir hönnuðir tjáðu 

sig og báðir höfðu það sama að segja. Álit þeirra er að margar af spurningunum 

á listanum eigi ekki við hjá þeim þar sem ekki sé búið að móta stefnu þar sem 

um sé að ræða mjög lítið fyrirtæki og nýstofnað.  

4.2 Mat á netkönnun 

Þar sem könnuninni svaraði eingöngu 26% af úrtakinu er ekki hægt að alhæfa 

út frá niðurstöðum könnunarinnar. Eingöngu er hægt að álykta. Könnuninni 

svöruðu eingöngu konur og má af því álykta að konur séu meirihluti 

fatahönnuða á Íslandi. Áhugavert er að sjá hversu margir fatahönnuðir eru að 

starfa í litlum fyrirtækjum og sínum eigin. Má með því álykta að stóru 

fyrirtækin séu rekin með breiðari hópi starfsmanna og að mikið sé um einyrkja 

í greininni.  

Samkvæmt fyrsta þrepi píramída Carroll´s eru grunnskyldur fyrirtækis 

gagnvart hluthöfum, starfsfólki, neytendum og öðrum hagsmunaaðilum, 

efnahagsleg ábyrgð. Stjórnendur fyrirtækja þurfa að hafa þetta fyrsta þrep 

píramídans að leiðarljósi við rekstur fyrirtækis. Stjórnendur átta fyrirtækja af 

níu leggja áherslu á þarfir og hagsmuni starfsmanna og viðskiptavina sinna. 

Einnig leggja þessir sömu stjórnendur mikla áherslu á að viðskiptavinir þeirra 

séu ánæðir. 
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Annað þrepið í píramída Carroll´s er lagaleg ábyrgð fyrirtækja, samfélagið 

krefst þess af fyrirtækjum að það uppfylli efnahagslega ábyrgð innan ramma 

laganna. Einungis þrjú fyrirtæki borga skatta og gjöld á réttum tíma. 

Þriðja þrep píramída Carroll´s er krafa frá samfélaginu um að fyrirtæki gangi 

lengra en lög og reglur gera ráð fyrir og setji sér siðareglur og fastmóta stefnu 

svo að hægt sé að taka á málum sem viðkoma hvorki lögum né reglum. Ekkert 

fyrirtækjanna er með skriflega stefnu, fimm þeirra eru með óformlega stefnu og 

aðeins tvö þeirra sem hafa óformlega stefnu eru með það á stefnuskrá sinni að 

setja sér skriflega stefnu. 

Í fjórða og efsta þrepi píramída Carroll´s eru góðgerðamál. Samfélagið væntir 

þess af fyrirtækjum að þau leggi sitt af mörkum, til dæmis með peningum, 

aðstöðu eða tíma starfsmanna, til mannúðarmála. Hönnuðir voru spurðir um 

þrjú atriði sem snerta samfélagið beint. Spurt var hvort fyrirtækið styrkti   

góðgerðamál, samfélagsleg verkefni eða íþrótta og menningarstarfsemi með 

sjálfboðavinni, peningastyrkjum eða öðru sambærilegu. Öll fyrirtækin leggja 

eitthvað til þessa málaflokks. 

Reynslan hefur sýnt að úrbætur í umhverfismálum haldast í hendur við 

samkeppnishæfni og hagnað. Sjö fyrirtæki eru að nota umhverfisvæn hráefni 

að hluta til og sjálfbærni er höfð að leiðarljósi í átta fyrirtækjum. Aðeins eitt 

fyrirtækjanna auglýsir sig sem umhverfisvænt ásamt því að auglýsa sig sem 

siðrænt og íslenska hönnun. Eitt fyrirtæki auglýsir sig sem siðrænt og íslenska 

hönnun, tvö þeirra auglýsa sig ekki og fimm fyrirtæki auglýsa sig eingöngu 

sem íslenska hönnun. 

Fyrstu tvær reglur Global Compact fjalla um mannréttindi. Fyrsta reglan er að 

fyrirtæki eiga að styðja, virða og vernda mannréttindi á alþjóðavettvangi og 

starfa innan ramma þeirra. Regla númer tvö er að fyrirtæki gangi úr skugga um 

að þau séu ekki samsek í mannréttindabrotum. Öll fyrirtækin nema eitt hafði 

sent fulltrúa sinn í heimsókn til vöruframleiðanda til þess að skoða ferli 

framleiðslunnar en einungis fjögur þeirra vissu til þess að framleiðendurnir 

væru með samfélagslega ábyrgð á stefnuskrá sinni. Samkvæmt svörum 

meirihluta fyrirtækjanna eru mannréttindi á alþjóðavettvangi ekki virt nema að 

hluta til. Má með því álykta að sum fyrirtækjanna kaupi framleiðslu þar sem 
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þeir eru ánægðir með útkomu vöru sinnar jafnvel þó að mannréttindi séu ekki 

virt af viðkomandi framleiðslufyrirtækjum. 

Það vakti athygli skýrsluhöfundar að einungis fimm hönnuðir töldu að fyrirtæki 

sem sinna samfélagslegri ábyrgð á einhvern hátt gengi betur í rekstri heldur en 

fyrirtæki sem sinna ekki samfélagslegri ábyrgð og restin eða fjórir gátu hvorki 

svarað játandi né neitandi. Könnun sem gerð var á vegum APCO Worldwide 

sýnir að sextíu prósent neytenda sniðganga vöru eða þjónustu fyrirtækis eftir að 

hafa heyrt neikvæða frétt af samfélagslegri ábyrgð þess. 

Fjórir hönnuðir eru mjög sammála því að hlutverk stjórnanda sé fyrst og fremst 

að hámarka hagnað og þjóna hagsmunum hluthafa. Tveir eru frekar sammála 

og þrír hvorki sammála né ósammála. Þegar kom að hagsmunaaðilakenningu 

R. Edward Freeman´s vakti það athygli skýrsluhöfundar að aðeins einn 

hönnuður var frekar ósammála þeirri kenningu. Svörin stangast á. Má draga þá 

ályktun að ekki sé allt svart og hvítt í þessum efnum. Skýrsluhöfundur spyr sig 

jafnframt hvort útkoman gæti hafa orðið önnur ef röð spurninganna hefði verið 

öfug. Ef spurt hefði verið um hagsmunaaðilakenninguna fyrst og síðan um 

hluthafakenninguna. 

4.3 Viðtalið við Lindu Björk 

Viðtal var tekið við Lindu Björk Árnadóttur fagstjóra fatahönnunardeildar 

Listaháskóla Íslands (LHÍ). Viðtalið var tekið á skrifstofu Lindu að Þverholti 

11 þar sem hlut LHÍ er starfræktur.  

4.3.1 Linda Björk 

Linda útskrifaðist sem Textílhönnuður frá LHÍ árið 1995. Þaðan hélt hún til 

Parísar til að læra fatahönnun, hún útskrifaðist sem fatahönnuður árið 1997 frá 

Studio Bercot. Linda dvaldi í París við hönnun og seldi vörur undir nafninu 

SVO. Árið 2000 fékk Linda fastráðningu hjá LHÍ sem fagstjóri 

fatahönnunardeildar þegar deildin var sett á laggirnar. Í dag rekur hún 

fyrirtækið Scintilla, fyrirtæki sem selur heimilistextíllínu svo sem rúmföt, 

borðdúka, handklæði, teppi, náttföt og baðsloppa. Linda valdi að vera með 

heimilislínu þar sem það er, að hennar mati, auðveldara en til dæmis að vera 

með fatalínu. Varan getur verið lengur í framleiðslu og ekki þarf að koma með 
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nýja vöru fyrir hvert tímabil eins og þegar um fatahönnunarfyrirtæki er að 

ræða. (Linda Björk Árnadóttir, 2012) 

Linda leggur áherslu á gæðatextíl sem endist og er öll vara fyrirtækisins 

framleidd á Englandi þar sem Linda telur örugg að gæði vörunnar séu eins og 

best verði á kosið og er henni einnig umhugað um aðstöðu og launakjör 

vinnuaflsins sem framleiðir vöru hennar(Linda Björk Árnadóttir, 2012).  

Hún leggur mikla áherslu á samfélagslega ábyrgð, hún skoðar alltaf 

vinnuaðstæður hjá þeim fyrirtækjum sem framleiða fyrir hana og hún telur að 

samfélagsleg ábyrgð hafi mikil áhrif á kaupviðhorf viðskiptavina sinna(Linda 

Björk Árnadóttir, 2012).  

Linda segir að það hafi skaðað mörg fyrirtæki að framleiða ódýrt og tekur sem 

dæmi Habitat, breskt fyrirtæki sem þekkt var fyrir gæði og útliti. Ikea keypti 

Habitat og fór að framleiða vörur þeirra, í sömu verksmiðjum og þeir voru að 

framleiða eigin vöru, með minni gæðum en sama útlit. Eftir ákveðinn tíma 

áttaði almenningur sig á þessu og hætti að kaupa vöruna og nú er Habitat 

gjaldþrota. Þessi skammtíma gróðasjónarmið skaða fyrirtæki og er það skoðun 

Lindu að enginn rekstur gangi án siðferðis. Er það mat Linda að fyrirtæki sem 

hafa siðferði að leiðarljósi í starfsemi sinni og hafa jafnvel tekið áhættu, líkt og 

fyrirtækið Benetton gerði með því að varpa ljósi á viðkvæm málefni eins og 

rasisma eða sexisma í auglýsingaherferðum sínum og með því valdið miklum 

usla, hafi með tímanum öðlast virðingu fyrir vikið. Linda telur einnig að eftir 

efnahagshrunið hugsi fólk meira um hverju fyrirtæki standi fyrir(Linda Björk 

Árnadóttir, 2012). 

Scintilla fyrirtæki Lindu er auglýst sem íslensk hönnun framleidd í Bretlandi 

og er varan auglýst sem gæðavara framleidd úr náttúrulegum efnum. Vara 

Lindu er aðalega seld í Bandaríkjunum og á Íslandi(Linda Björk Árnadóttir, 

2012). 

 Linda talar um að mörg fyrirtæki hafi fallið í þá gryfju að framleiða ódýrt,  

sem leiðir til þess að gæði vörunnar er ekki góð og hvatinn sé skammtímagróði 

sem til langs tíma litið skaði fyrirtækin. Ódýr framleiðsla hafi kannski ekki 

áhrif á útlit vörunnar heldur efnið og framkvæmdina, varan verði verri, muni 
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ekki endast eins lengi og fyrirtækið muni að lokum missa trúverðugleika og 

verða af kaupendum(Linda Björk Árnadóttir, 2012).  

Telur Linda bestu fyrirtækin í tískubransanum vera ítölsku fyrirtækin sem eru í 

fjölskyldueigu, besta fyrirtækið er, að mati Lindu, fjölskyldufyrirtækið Hermes, 

það bjóði upp á gæðavöru sem er dýr en endist í 300 ár og ætli eigendurnir sér 

ekkert að breyta þar sem að þeirra mati myndi það skaða fyrirtækið mikið, til 

langs tíma litið, ef  þau drægu úr gæðum vöru sinnar til að auka sölu með lægra 

vöruverði(Linda Björk Árnadóttir, 2012). 

4.3.2 Skólinn  

Fatahönnun hefur verið kennd í LHÍ síðan árið 2000, teknir hafa verið inn 10 

nemendur á hverju ári og segir Linda að skólinn hafi útskrifað hátt í eitt 

hundrað nemendur frá byrjun. Linda segir það hjartans mál að upplýsa 

nemendur um samfélagslega ábyrgð þeirra og það sé alltaf verið að tala um þá 

þætti sem snúa að samfélagslegri ábyrgð við nemendur(Linda Björk Árnadóttir, 

2012).  

Skýrsluhöfundur spurði Lindu út í þau fatahönnunarfyrirtæki í París sem LHÍ 

sendir nemendur til, hvort gerð sé karaf um samfélagslega ábyrgð til þessara 

fyrirtækja. Linda svaraði að það hefði ekki verið gert, það væri hrein og bein 

heppni að koma þessum nemendum inn hjá þessum fyrirtækjum og nemendur 

væru þar fyrst og fremst til að læra, gagnrýna og hugsa hvað er rétt og hvað er 

rangt(Linda Björk Árnadóttir, 2012). 

þegar farið var inn á efnahagsástandið og hvort það hafi haft einhver áhrif á 

viðhorf skólans varðandi samfélagslega ábyrgð og hvort skólinn væri að nota 

eða hvetja til notkunar á umhverfisvænu eða endurunnu hráefni hafði Linda 

þetta að segja(Linda Björk Árnadóttir, 2012). 

Eftir efnahagshrunið gjörbreyttist umhverfið fyrir hönnun á Íslandi. Allt í einu 

fór að vera áhugi fyrir raunverulegri vöru og lögð var mikil áhersla á bætt 

siðferði. Ef við horfum á framtíðina þá þurfum við að hætta þessari neyslu eins 

og hún er og hönnuðirnir vilja í raun og veru búa til betri hluti, þar sem allt 

handverk og handverksmenn fái að njóta sín og niðurstaðan er kaupum færra 

og betra. Það þýðir ekki að veltan sé minni, hagkerfið þarf ekki að minnka, 
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kaupum okkur föt sem endast lengi, kaupum okkur heimilistextíl sem börnin 

okkar nunu erfa, hættum að kaupa þetta djöfulsins drasl, það er líka ljótt. Allir 

græða ef við kaupum bara færra og betra(Linda Björk Árnadóttir, 2012). 

Linda var spurð að því hvort nemendur lærðu eða hvort lögð væri einhver 

áhersla á markaðsfræði eða markaðsstarf. LHÍ er í samstarfi við Háskólann í 

Reykjavík (HR), nemendur þessara skóla sækja saman námskeið þar sem 

nemendur læra að setja á stofn fyrirtæki, búa til markaðsáætlun og 

viðskiptaáætlun og koma að því námskeiði fyrirlesarar frá öllum þessum 

greinum ásamt vöruhönnun. Linda telur að það sé farið að gerast meir að 

fatahönnuðir séu að koma sér saman við markaðsfræðinga en henni finnst þeir 

þurfi meiri hvatningu til þess að setja sig saman við aðila úr öðrum fögum, það 

sé eitthvað sem hún er alltaf að brýna fyrir þeim. Linda talar einnig um að 

mikið sé rætt um vinnuþrælkun og hver ábyrgð hönnuða er þegar komið er að 

kaupum á hráefni, og hver er að framleiða fyrir þá hún talar um að hönnuðir 

séu að taka sín fyrstu skref og þessir krakkar eru að selja í einhverjar búðir og á 

mörkuðum mest séu þau að framleiða sjálf en ekki að framleiða á einhverjum 

vafasömum stöðum og það þurfi að fara að hugsa þetta miklu stærra(Linda 

Björk Árnadóttir, 2012).  

Starfsheitið fatahönnuður en það er ekki lögbundið á Íslandi, hver sem er getur 

kallað sig fatahönnun og hafði skýrsluhöfundur áhuga á að vita hvort verið 

væri að gera eitthvað til að breyta því. Svar Lindu var að mikil umræða hefur 

verið um þetta, fatahönnunarfélagið er núna tíu ára og engar reglur voru um 

það hverjir væru í félaginu. Á síðasta ári var öllum félagsmönnum sagt upp og 

þurftu félagsmenn að sækja um aðild að nýju samkvæmt nýjum reglum. Þannig 

er verið að vinna í þessum málum, þú getur alveg verið fatahönnuður þó þú 

hafir ekki lært það í háskóla, en þú þarft þá að vera búin að sanna þig á 

einhverjum stórum vettvangi og ekki bara einu sinni. Það þarf að skilja frá 

amatöra og það er að gerast núna, fatahönnun er núna hraðast vaxandi 

útflutningsgrein Íslendinga(Linda Björk Árnadóttir, 2012). 

4.4 Mat á viðtali 

OECD hefur gefið út viðmiðunarreglur til fjölþjóðlegra fyrirtækja snúast um 

ábyrga starfshætti, atvinnumál, samskipti við önnur fyrirtæki, mannréttindi, 
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umhverfismál, aðgengi að upplýsingum, baráttu gegn múturgreiðslum, 

hagsmuni neytenda, tækni og vísindi, samkeppni og skattlagningu. Reglurnar 

eru eingöngu tillögur sem öllum fyrirtækjum er frjálst að taka upp. Linda segir 

að lagðar séu áherslur innan hennar fyrirtækis gæðatextíl sem endist, öll varan 

er framleidd á Englandi þar sem Linda er örugg um að gæði vörunnar sé eins 

og best er á kosið og aðstaða og launakjör vinnuafls sé eins og það á að vera, 

hún skoðar alltaf vinnuaðstæður hjá þeim fyrirtækjum sem framleiða fyrir 

hana. Hún telur að samfélagsleg ábyrgð hafi algjörlega áhrif á kaupviðhorf 

viðskiptavina og auglýsir vöruna sem íslenska hönnun framleidda á Bretlandi. 

Linda segir að það hafi skaðað mörg fyrirtæki að framleiða ódýrt og að 

neytendur hugsi meira um hvað fyrirtæki standa fyrir eftir efnahagshrunið. 

Segja má að fyrirtæki Lindu sé rekið í samræmi við viðmiðunarreglur OECD 

og að hún leggi mikla áherslu á samfélagslega ábyrgð þegar kemur að hennar 

fyrirtæki. 

Linda segir það hjartans mál að upplýsa nemendur um samfélagslega ábyrgð 

þeirra og það sé alltaf verið að ræða um þá þætti sem snúa að samfélagslegri 

ábyrgð. Skólinn hefur ekki gert kröfu á önnur fyrirtæki um samfélagslega 

ábyrgð en eftir efnahagshrunið hafi allt umhverfi gjörbreyttist fyrir hönnun á 

Íslandi. Áhugi fór að vera fyrir raunverulegri vöru og mikil áhersla lögð á bætt 

siðferði. Linda talar um að mikið sé rætt í skólanum um vinnuþrælkun og hver 

ábyrgð hönnuða er þegar komið er að kaupum á hráefni og hver sé að framleiða 

fyrir hönnuði. Vill Linda meina að fatahönnuðir séu ekki að framleiða á 

vafasömum stöðum. Í dag er LHÍ í samstarfi við Háskólann í Reykjavík (HR), 

nemendur þessara skóla sækja saman námskeið þar sem nemendur læra að setja 

á stofn fyrirtæki, búa til markaðsáætlun og viðskiptaáætlun. 
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5 Samanburður á rannsóknum 

Þegar niðurstöður úr netkönnuninni voru settar inn í píramída Carroll´s kom í 

ljós að fyrirtæki fatahönnuðanna náðu ekki að uppfylla skilyrði fyrstu þriggja 

þrepa píramídans. Aftur á móti uppfylltu þau efsta þrepið sem fjallar um 

góðgerðamál. Mannréttindi eru ekki virt á alþjóðavettvangi og nær helmingur 

svarenda gátu ekki svarað til um það á afgerandi hátt að samfélagsleg ábyrgð 

hefði góð áhrif á rekstur fyrirtækja. 

Þegar skoðuð eru svör Lindu Bjargar telur hún að samfélagsleg ábyrgð hafi 

mikið að segja þegar kemur að afkomu fyrirtækja, hún telur að mannréttindi 

séu virt á alþjóðavettvangi af hönnuðum og að annað sé undantekning á 

reglunni. 

Rannsóknirnar stangast því á og telur skýrsluhöfundur að það stafi af lítilli 

þekkingu hönnuða á samfélagslegri ábyrgð. 
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6 Tillögur  

Það er markmið flestra fyrirtækja að skapa forskot á samkeppnisaðilana. Með 

því að setja sér samfélagslega stefnu eru fyrirtæki að auka virði sitt. Lítil 

þekking virðist vera meðal fatahönnuða um samfélagslega ábyrgð. Mín fyrsta 

tillaga er til hönnuða sem reka eigin fyrirtæki og er sú að fyrirtæki setji sér 

skriflega samfélagslega ábyrga stefnu. Á Íslandi er að finna fyrirtæki eins og 

Festa Samfélagsleg Ábyrgð. Festa bíður upp á fræðslu um samfélagslega 

ábyrgð og aðstoðar fyrirtæki við mótun og innleiðingu stefnu. Það hefur sýnt 

sig eins og Linda Björk kemur inn á að það að framleiða vörur á ódýrum 

mörkuðum getur skaðað orðspor fyrirtækis, kannanir sýna að fjöldi neytenda 

sniðgengur vöru og þjónustu sem hefur fengið slæmt umtal vegna 

samfélagslegrar ábyrgðar.  
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7 Niðurstöður 

Tilgangur verkefnisins var að skoða hver samfélagsleg ábyrgð fatahönnuða er 

ef hún er skoðuð út frá hönnun, markaðssetningu, sölu og hagnaði. Til gamans 

voru settar voru fram þrjár tilgátur:  

H1: Hönnuðir reka fyrirtæki sín með hagsmunaaðilakenninguna að leiðarljósi 

og eru meðvitaðir um samfélagslega ábyrgð og siðferði í viðskiptum. 

H2: Hönnuða reka fyrirtæki sín með hluthafakenninguna að leiðarljósi og 

viðhorf þeirra og sýn til samfélagslegrar ábyrgðar er eitthvað sem þeir eru 

ekki tilbúnir til að líta til. 

H3: þeir fatahönnuðir sem ekki hafa nú þegar samfélagslega ábyrgð á 

stefnuskrá sinni eru tilbúnir og hafa mikinn áhuga á að koma þeirri stefnu á. 

Allar tilgátur rannsóknarinnar féllu þar sem svörun við rannsókninni var aðeins 

26% og ekki er hægt að alhæfa út frá því aðeins er hægt að álykta. Rannsóknin 

var unnin með tvennum hætti. Annar vegar var um að ræða eigindlega 

rannsókn þar sem talað var við fagstjóra fatahönnunardeildar Listaháskóla 

Íslands og hins vegar var gerð könnun meðal fatahönnuða sem skráðir eru 

félagsmenn í Fatahönnunarfélagi Íslands. Helstu niðurstöður könnunarinnar eru  

Meirihluti fatahönnuða eru konur og starfa þær flestar í litlum fyrirtækjum og 

sínum eigin. Má með því álykta að stóru fyrirtækin séu rekin með breiðari hópi 

starfsmanna og að mikið sé um einyrkja í greininni. 

Stjórnendur átta fyrirtækja af níu leggja áherslu á þarfir og hagsmuni 

starfsmanna og viðskiptavina sinna. Einnig leggja þessir sömu stjórnendur 

mikla áherslu á að viðskiptavinir þeirra séu ánæðir. Einungis þrjú fyrirtæki 

borga skatta og gjöld á réttum tíma.  

Ekkert fyrirtækjanna er með skriflega stefnu, fimm af þeim eru með óformlega 

stefnu og aðeins tvö af þeim sem hafa óformlega stefnu eru með það á 

stefnuskrá sinni að setja sér skriflega stefnu.  

Öll fyrirtækin eru að leggja eitthvað til þessa góðgerðamála. Sjö fyrirtæki eru 

að nota umhverfisvæn hráefni að hluta til og sjálfbæri er höfð að leiðarljósi í 
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átta fyrirtækjum. Aðeins eitt fyrirtækið auglýsir sig sem umhverfisvænt ásamt 

því að auglýsa sig sem siðrænt og íslenska hönnun. Eitt fyrirtæki auglýsir sig 

sem siðræna og íslenska hönnun, tvö þeirra auglýsa sig ekki og fimm fyrirtæki 

auglýsa sig eingöngu sem íslenska hönnun.  

Öll fyrirtækin nema eitt hafði sent fulltrúa sinn í heimsókn til vöruframleiðanda 

til þess að skoða ferli framleiðslunnar. En einungis fjögur af þeim vissu til þess 

að framleiðendurnir er með samfélagslega ábyrgð á stefnuskrá sinni. 

Samkvæmt svörum meirihluta fyrirtækjanna eru mannréttindi á 

alþjóðavettvangi ekki virt nema að hluta til. Má með því álykta að sum 

fyrirtækin eru að framleiða þar sem þeir eru ánægðir með útkomu vöru sinnar 

jafn vel þó að mannréttindi séu ekki virt.  

Einungis fimm hönnuðir töldu að fyrirtæki sem sinna samfélagslegri ábyrgð á 

einhvern hátt gengi betur í rekstri heldur en fyrirtæki sem sinna ekki 

samfélagslegri ábyrgð.  

Fjórir hönnuðir eru mjög sammála því að hlutverk stjórnanda er fyrst og fremst 

að hámarka hagnað og þjóna hagsmunum hluthaf. Tveir eru frekar sammála og 

þrír hvorki sammála né ósammála. Þegar kom að hagsmunaaðilakenningu R. 

Edward Freeman´s var aðeins einn hönnuður var frekar ósammála þeirri 

kenningu. Svörin stangast á. Má draga þá ályktun að ekki er allt svart og hvítt í 

þessum efnum.  
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Viðaukar 

Viðauki 1 - Rannsókn meðal fatahönnuða á samfélagslegri 

ábyrgð 

Ágæti viðtakandi,  

Ég heiti Guðrún Finnbogadóttir og er nemandi í viðskiptafræði við Háskólann á Akureyri. Ég 

er að skrifa lokaritgerð undir leiðsögn Hafdísar Björgu Hjálmarsdóttur. Ritgerðin fjallar um 

Samfélagslega ábyrgð fatahönnuða á Íslandi. 

Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál, og er ekki hægt að rekja svar þitt á 

nokkurn hátt. 

Könnun þessi inniheldur fjölvalsspurningar. Í lok könnunarinnar er ein opin spurning þar sem 

þátttakendur geta tjáð sig um samfélagslega ábyrgð. Endilega skrifaður nokkrar línur ef þú 

villt koma einhverju á framfæri eða liggur eitthvað á hjarta. 

Það væri mér mikils virði ef þú gætir gefið þér 5-10 mínútur til að svara eftirfarandi 

spurningalista. Aðeins er hægt að svara þessari könnun einu sinni  

Bestur kveðjur og fyrirfram þakkir fyrir þátttökuna, 

Guðrún Finnbogadóttir 

 

 

Í fyrstu koma nokkrar spurningar sem snúa að bakgrunni þínum og 
aðstæðum. 

 

Vinsamlegast hakið við viðeigandi svör: 

 

1. Hvert er kyn þitt? 

A  Karl 

B  Kona 

 

2. Hvaða ár ert þú fædd/ur? 

 

 

3. Ert þú lærður fatahönnuður? 

A  já 

B  nei 
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4. Ef svarið er já hvar lærðir þú fatahönnun? 

 

 

5. Starfar þú við fatahönnun? 

A  Já 

B  Nei 

 

Ef svarið við þessari spurningu er NEI þá vinsamlegast haldið ekki áfram. 

Kærar þakkir fyrir að hafa gefið mér af tíma þínum 

 

6. Rekur þú þitt eigið fatahönnunarfyrirtæki? 

A  Já 

B  Nei 

 

7. Hvar er fyrirtækið sem þú starfar við staðsett? 

A  Höfuðborgarsvæði 

B  Suðurnes 

C  Vesturland 

D  Vestfirðir 

E  Norðurland vestra 

F  Norðurland eystra 

G  Austurland 

H  Suðurland 

I  Annarsstaðar 

 

8. Ef svarið var annarsstaðar hvar er fyrirtækið sem þú starfar við staðsett? 

 

 

9. Hversu margir starfa við fyrirtækið? 

A  1 til 5 

B  6 til 10 

C  11 til 15 

D  16 eða fleiri 
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10. Er óformleg stefna um samfélagslega ábyrgð innan fyrirtækisins? 

A  Já 

B  Nei 

C  Veit ekki 

 

11. Er til skrifleg stefna um samfélagslega ábyrgð innan fyrirtækisins? 

A  Já 

B  Nei 

C  Veit ekki 

 

12. Ef svarið er Nei er í bígerð að setja skriflega stefnu um samfélagslega ábyrgð innan 

fyrirtækisins? 

A  Já 

B  Nei 

C  Veit ekki 

 

13. Telur þú að fyrirtæki sem sinnir samfélagslegri ábyrgð á einhvern hátt gangi betur í 

rekstri heldur en fyrirtæki sem sinnir ekki samfélagslegri ábyrgð. 

A  Já 

B  Nei 

C  Veit ekki 

 

14. Hvaðan kaupir fyrirtækið hráefni til framleiðslunnar? (frá hvaða landi) 

 

 

15. Hefur þú eða einhver fulltrúi fyrirtækisins heimsótt og skoðað ferli 

hráefnisframleiðslunnar? 

A  Já 

B  Nei 

C  Veit ekki 
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16. Veistu til þess að þeir birgjar sem fyrirtækið verslar hráefni af séu með 

samfélagslega ábyrgð á stefnuskrá sinni.  

A  Já 

B  Nei 

C  Veit ekki 

 

17. Hvar lætur fyrirtækið framleiða vöru þína? (Í hvaða landi) 

 

 

18. Hefur þú eða einhver fulltrúi fyrirtækisins heimsótt og skoðað ferli 

vöruframleiðslunnar? 

A  Já 

B  Nei 

C  Veit ekki 

 

19. Veistu til þess að fyrirtækið sem framleiðir vöru fyrirtækisins sé með samfélagslega 

ábyrgð á stefnuskrá sinni? 

A  Já 

B  Nei 

C  Veit ekki 

 

20. Auglýsir fyrirtækið sig á einhvern af eftirfarandi hátt? Merktu við fleiri en eitt atriði 

ef við á. 

A  Sem umhverfisvænt fyrirtæki 

B  Sem lífrænt fyrirtæki 

C  Sem íslenska hönnun 

D  Sem siðræna hönnun 

E  Sem grænt fyrirtæki 

F  Veit ekki 

Annað: 
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Næst koma nokkrar fullyrðingar um viðhorf og aðgerðir sem 

tengjast samfélagslegri ábyrgð. 

 

21. Ég tel að efnahagsástandið hafi haft mikil áhrif á viðhorf innan 

fatahönnunarfyrirtækja um samfélagslega ábyrgð þeirra.  

A  Mjög sammála 

B  Frekar sammála 

C  Hvorki sammála né ósammála 

D  Frekar ósammála 

E  Mjög ósammála 

 

22. Ég tel að samfélagsleg ábyrgð fyrirtækis míns hafi áhrif á kaupviðhorf viðskiptavina 

minna. 

A  Mjög sammála 

B  Frekar sammála 

C  Hvorki sammála né ósammála 

D  Frekar ósammála 

E  Mjög ósammála 

 

23. Fyrirtækið hefur fundið fyrir þrýstingi til þess að sinna samfélagslegri ábyrgð. 

A  Mjög sammála 

B  Frekar sammála 

C  Hvorki sammála né ósammála 

D  Frekar ósammála 

E  Mjög ósammála 

 

24. Hlutverk stjórnenda fyrirtækis er fyrst og fremst að hámarka hagnað og þjóna 

hagsmunum hluthafa. 

A  Mjög sammála 

B  Frekar sammála 

C  Hvorki sammála né ósammála 

D  Frekar ósammála 

E  Mjög ósammála 
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25. Hlutverk stjórnanda fyrirtækis er ekki aðeins að þjóna hagsmunum hluthafa heldur 

þurfa þeir að huga að öllum hagsmunaaðilum fyrirtækisins. (Með hagsmunaaðilum er átt 

við eigendur, stjórn, nærsamfélag, viðskiptavini, starfsmenn og birgja) 

A  Mjög sammála 

B  Frekar sammála 

C  Hvorki sammála né ósammála 

D  Frekar ósammála 

E  Mjög ósammála 

 

26. Sjálfbæri er höfð að leiðarljósi innan fyrirtækisins. (Hugtakið sjálfbær þróun er 

skilgreind sem: Mannleg starfsemi sem fullnægir þörfum samtímans án þess að draga úr 

möguleikum framtíðarkynslóða til að fullnægja sínum þörfum) 

A  Mjög sammála 

B  Frekar sammála 

C  Hvorki sammála né ósammála 

D  Frekar ósammála 

E  Mjög ósammála 

 

 

Hér koma spurningar sem snerta semfélagið. 

 

27. Fyrirtækið styrkir   góðgerðamál (til dæmis Barnaheill eða Fjölskylduhjálp Íslands) 

með sjálfboðavinnu, peningastyrkjum eða öðru sambærilegu. 

A  Mjög sammála 

B  Frekar sammála 

C  Hvorki sammála né ósammála 

D  Frekar ósammála 

E  Mjög ósammála 
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28. Fyrirtækið styrkir samfélagsleg verkefni (til dæmis með aðkomu að viðburðum) sem 

stuðla að betra samfélagi með sjálfboðavinnu, peningastyrkjum eða öðru sambærilegu. 

A  Mjög sammála 

B  Frekar sammála 

C  Hvorki sammála né ósammála 

D  Frekar ósammála 

E  Mjög ósammála 

 

29. Fyrirtækið styrkir íþróttafélög, menningarstarfsemi eða aðra sambærilega starfsemi. 

A  Mjög sammála 

B  Frekar sammála 

C  Hvorki sammála né ósammála 

D  Frekar ósammála 

E  Mjög ósammála 

 

Hér koma spurningar sem snerta samkeppni og viðskipti. 

 

30. Fyrirtækið leggur áherslu á heiðarleika og gagnsæi í öllum sínum viðskiptum 

A  Mjög sammála 

B  Frekar sammála 

C  Hvorki sammála né ósammála 

D  Frekar ósammála 

E  Mjög ósammála 

 

31. Fyrirtækið borgar skatta og gjöld til samfélagsins á tilsettum tíma. 

A  Mjög sammála 

B  Frekar sammála 

C  Hvorki sammála né ósammála 

D  Frekar ósammála 

E  Mjög ósammála 
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Hér koma spurningar sem snerta umhverfismál, starfsmannamál og 

viðskiptavini. 

 

32. Fyrirtækið sýnir varúð í umgengni við umhverfið og nýtingu náttúruauðlinda. 

A  Mjög sammála 

B  Frekar sammála 

C  Hvorki sammála né ósammála 

D  Frekar ósammála 

E  Mjög ósammála 

 

 

33. Fyrirtækið notar umhverfisvæn hráefni í þá vöru sem það framleiðir. 

A  Mjög sammála 

B  Frekar sammála 

C  Hvorki sammála né ósammála 

D  Frekar ósammála 

E  Mjög ósammála 

 

 

34. Fyrirtækið notar endurunnið hráefni í þá vöru sem það framleiðir. 

A  Mjög sammála 

B  Frekar sammála 

C  Hvorki sammála né ósammála 

D  Frekar ósammála 

E  Mjög ósammála 

 

 

35. Fyrirtækið styður, virðir og verndar mannréttindi á alþjóðavettvangi. 

A  Mjög sammála 

B  Frekar sammála 

C  Hvorki sammála né ósammála 

D  Frekar ósammála 

E  Mjög ósammála 
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36. Stjórnendur fyrirtækisins leggja áherslu á þarfir og hagsmuni starfsmanna sinna. 

A  Mjög sammála 

B  Frekar sammála 

C  Hvorki sammála né ósammála 

D  Frekar ósammála 

E  Mjög ósammála 

 

 

37. Stjórnendur fyrirtækisins leggja áherslu á þarfir og hagsmuni viðskiptavina sinna. 

A  Mjög sammála 

B  Frekar sammála 

C  Hvorki sammála né ósammála 

D  Frekar ósammála 

E  Mjög ósammála 

 

 

38. Stjórnendur fyrirtækisins leggja mikla áherslu á að viðskiptavinir séu ánægðir. 

A  Mjög sammála 

B  Frekar sammála 

C  Hvorki sammála né ósammála 

D  Frekar ósammála 

E  Mjög ósammála 

 

 

39. Ef viðskiptavinur kvartar bregst fyrirtækið hratt við. 

A  Mjög sammála 

B  Frekar sammála 

C  Hvorki sammála né ósammála 

D  Frekar ósammála 

E  Mjög ósammála 
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40. Hér fyrir neðan gefst þér tækifæri til að koma á framfæri einhverju sem þér finnst 

að hafi ekki komið fram eða einhverju sem þér liggur hugsanlega á hjarta sem varðar 

samfélagsábyrgð fyrirtækisins. 

 

 

 

 

Takk fyrir að gefa mér af tíma þínum við að svara þessum spurningum! 
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Viðauki 2 - Viðtalsvísir 

 

1. Hver er menntun þín og hvar lærðir þú 

2. Við hvað starfaðir þú áður en þú gerðist fagstjóri í LHÍ 

3. Hversu lengi hefur þú verið fagstjóri 

4. Ertu að reka eða hefur þú rekið þitt eigið fatahönnunarfyrirtæki 

5. Leggur / lagðir þú áherslu á samfélagslega ábyrgð 

6. Eru / varstu með stefnu um samfélagslega ábyrgð, (óformleg eða skrifleg, ef ekki 

hefur er í bígerð að setja stefnu) 

7. Hvaðan kaupir/keypti  þú hráefni og hvar lætur/lést þú framleiða þína vöru 

8. Hefur þú farið/fórstu þú og skoðað vinnuaðstæður hjá þeim fyrirtækjum sem eru/voru 

að framleiða fyrir þig 

9. Telurðu að samfélagsleg ábyrgð hafi áhrif á kaupviðhorf viðskiptavina 

10. Hefurðu fundið / fannstu fyrir þrýstingi til að sinna samfélagslegri ábyrgð og hvaðan 

þá 

11. Hefur þú auglýst hönnun þína eða fyrirtæki og á hvað hátt þá (sem umhverfisvænt, 

lífrænt, grænt fyrirtæki eða siðræna eða íslenska hönnun) 

12. Hvar ert/varst þú að selja vörurnar þínar 

13. Hvort finnst þér að hlutverk stjórnanda fyrirtækis sé að hámarka hagnað og þjóna 

hagsmunum hluthafa (þá er átt við eigendur fyrirtækisins) eða að þeir þurfa að líta á 

hagsmuni allra sem við koma fyrirtækinu (þá er átt við eigendur, stjórn, 

nærsamfélagið, viðskiptavini, starfsmenn og birgja) 

 

Upplýsingar um skólann  

1. Hversu lengi hefur fatahönnun verið kennd við skólann 

2. Hversu margir nemendur eru teknir inn á hverju ári 

3. Hversu margir hafa útskrifast  

4. Er skólinn að leggja einhverja áherslu á samfélagslega ábyrgð við nemendur? (Á hvers 

konar hátt , eða hvers vegna ekki) 

5. Nú hafa nemendur verið að fara eina önn til Parísar, hefur skólinn gert kröfur um að 

þau fyrirtæki sem eru að taka við nemendum séu samfélagslega ábyrg.  

6. Hefur efnahagsástandið haft einhver áhrif á viðhorf skólans til þessa málaflokks  



Lokaverkefni 2106  GF 

2 

 

7. Er skólinn að nota umhverfisvænt hráefni eða endurunnið 

8. Læra nemendur markaðssetningu eða er lögð einhver áhersla á markaðsstarf? (Á hvers 

konar hátt , eða hvers vegna ekki) 

9. Samkvæmt könnun sem ég gerði eru íslenskir fatahönnuðir að vinna mikið sem 

einyrkjar og svör sem ég hef fengið frá þeim benda til þess að þeir telja fyrirtækin sín 

of ung eða þá að þar sem þeir eru bara að vinna einir þá þurfi ekki samfélagslega 

stefnu, þetta eru bæði hönnuðir sem hafa lært erlendis og hérna heima, er 

listaháskólinn í samstarfi eða er í bígerð að koma nemendum saman við nemendur úr 

viðskiptadeildum í öðrum háskólum til þess að fá innsýn í t.d. markaðssetningu 

10. Nú hafa komið upp mál þar sem börn eru látin vinna í verksmiðjum við saumaskap og 

annað, er verið að benda nemendum á hver ábyrgð þeirra er þegar kemur að kaupum á 

hráefni, hverjir eru að framleiða og svo framvegis. 

11. Hefur þú orðið var við að nemendur hugsi um þessi málefni 

12. Hvernig metur þú þróunina í þessum málum 

13. Fatahönnuður ekki lögbundið starfsheiti á Íslandi, hver sem er getur kallað sig 

fatahönnuð er verið að gera eitthvað til að breyta þessu. 
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Viðauki 3 - Tíðnitöflur 

 
Hvert er kyn þitt? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid kona 9 100,0 100,0 100,0 

 
 
Hvaða ár ert þú fædd/ur? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1968 1 11,1 11,1 11,1 

1969 1 11,1 11,1 22,2 

1975 1 11,1 11,1 33,3 

1976 1 11,1 11,1 44,4 

1977 2 22,2 22,2 66,7 

1982 2 22,2 22,2 88,9 

1985 1 11,1 11,1 100,0 

Total 9 100,0 100,0   

 
 
Ert þú lærður fatahönnuður? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid já 9 100,0 100,0 100,0 

 
 
Ef svarið er já hvar lærðir þú fatahönnun? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ACL London 1 11,1 11,1 11,1 

Barcelona 1 11,1 11,1 22,2 

Fashion Institute of 
Design and 
Merchandsing 

1 11,1 11,1 33,3 

LHÍ 4 44,4 44,4 77,8 

The American 
Collage in London 1 11,1 11,1 88,9 

USA og UK 1 11,1 11,1 100,0 

Total 9 100,0 100,0   

 
 
Starfar þú við fatahönnun eða á þeim vettvangi? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid já 9 100,0 100,0 100,0 
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Rekur þú þitt eigið fatahönnunarfyrirtæki og eða starfar sjálfstætt innan fagsins? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid já 6 66,7 66,7 66,7 

nei 3 33,3 33,3 100,0 

Total 9 100,0 100,0   

 
 
Hvar er fyrirtækið sem þú starfar við eða rekur staðsett? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Höfuðborgarsvæði 7 77,8 77,8 77,8 

Vesturland 1 11,1 11,1 88,9 

Suðurland 1 11,1 11,1 100,0 

Total 9 100,0 100,0   

 
 
Ef svarið var annarsstaðar hvar er fyrirtækið sem þú starfar við staðsett? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid   9 100,0 100,0 100,0 

 
 
Hversu margir starfa við fyrirtækið? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 til 5 7 77,8 77,8 77,8 

16 eða fleiri 2 22,2 22,2 100,0 

Total 9 100,0 100,0   

 
 
Er óformleg stefna um samfélagslega ábyrgð innan fyrirtækisins? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid já 5 55,6 55,6 55,6 

nei 2 22,2 22,2 77,8 

veit ekki 2 22,2 22,2 100,0 

Total 9 100,0 100,0   

 
Er til skrifleg stefna um samfélagslega ábyrgð innan fyrirtækisins? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid nei 8 88,9 88,9 88,9 

veit ekki 1 11,1 11,1 100,0 

Total 9 100,0 100,0   
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Ef svarið er Nei er í bígerð að setja skriflega stefnu um samfélagslega ábyrgð innan fyrirtækisins? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid já 2 22,2 22,2 22,2 

nei 4 44,4 44,4 66,7 

veit ekki 3 33,3 33,3 100,0 

Total 9 100,0 100,0   

 
 
Telur þú að fyrirtæki sem sinnir samfélagslegri ábyrgð á einhvern hátt gangi betur í rekstri heldur en 
fyrirtæki sem sinnir ekki samfélagslegri ábyrgð. 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid já 5 55,6 55,6 55,6 

veit ekki 4 44,4 44,4 100,0 

Total 9 100,0 100,0   

 
 
Hvaðan kaupir fyrirtækið hráefni til framleiðslunnar? (frá hvaða landi/löndum) 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Frakkland, Ísland 1 11,1 11,1 11,1 

Ísland 1 11,1 11,1 22,2 

Ísland Perú, Indland 1 11,1 11,1 33,3 

Ísland, USA, Portúgal 1 11,1 11,1 44,4 

Ítalía 1 11,1 11,1 55,6 

Ítalía, Japan, Kína 1 11,1 11,1 66,7 

Kína, Japan, Taiwan, 
Ítalía 1 11,1 11,1 77,8 

Perú 1 11,1 11,1 88,9 

USA, Ítalíu,Þískaland 1 11,1 11,1 100,0 

Total 9 100,0 100,0   

 
 
Hefur þú eða einhver fulltrúi fyrirtækisins heimsótt og skoðað ferli hráefnisframleiðslunnar? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid já 4 44,4 44,4 44,4 

nei 5 55,6 55,6 100,0 

Total 9 100,0 100,0   

 
 
Veistu til þess að þeir birgjar sem fyrirtækið verslar hráefni af séu með samfélagslega ábyrgð á 
stefnuskrá sinni. 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid já 4 44,4 44,4 44,4 

nei 1 11,1 11,1 55,6 

veit ekki 4 44,4 44,4 100,0 

Total 9 100,0 100,0   
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Hvar lætur fyrirtækið framleiða vöru þína? (Í hvaða landi/löndum) 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Eistland 1 11,1 11,1 11,1 

Ísland 3 33,3 33,3 44,4 

Ísland, Perú, Indland 1 11,1 11,1 55,6 

Ítalía, Ísland 1 11,1 11,1 66,7 

Kína, Litháen 1 11,1 11,1 77,8 

Litháen, Austurríki, Kína 1 11,1 11,1 88,9 

Perú 1 11,1 11,1 100,0 

Total 9 100,0 100,0   

 
 
 
Hefur þú eða einhver fulltrúi fyrirtækisins heimsótt og skoðað ferli vöruframleiðslunnar? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid já 8 88,9 88,9 88,9 

nei 1 11,1 11,1 100,0 

Total 9 100,0 100,0   

 
 
 
Veistu til þess að fyrirtækið sem framleiðir vöru fyrirtækisins sé með samfélagslega ábyrgð á stefnuskrá 
sinni? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid já 4 44,4 44,4 44,4 

nei 2 22,2 22,2 66,7 

veit ekki 3 33,3 33,3 100,0 

Total 9 100,0 100,0   

 
  
 
 
 
Auglýsir fyrirtækið sig á einhvern af eftirfarandi hátt? Merktu við fleiri en eitt atriði ef við á. 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid sem íslenska hönnun 4 44,4 66,7 66,7 

annað 2 22,2 33,3 100,0 

Total 6 66,7 100,0   

Missing System 3 33,3     

Total 9 100,0     

 
 
 
 
 
 



Lokaverkefni 2106  GF 

5 

 

Ég tel að efnahagsástandið hafi haft mikil áhrif á viðhorf innan fatahönnunarfyrirtækja um samfélagslega 
ábyrgð þeirra. 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid mjög sammála 3 33,3 33,3 33,3 

frekar sammála 1 11,1 11,1 44,4 

hvorki sammála 
né ósammála 4 44,4 44,4 88,9 

frekar ósammála 1 11,1 11,1 100,0 

Total 9 100,0 100,0   

 
 
 
Ég tel að samfélagsleg ábyrgð fyrirtækis míns hafi áhrif á kaupviðhorf viðskiptavina minna. 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid mjög sammála 1 11,1 11,1 11,1 

frekar sammála 2 22,2 22,2 33,3 

hvorki sammála 
né ósammála 4 44,4 44,4 77,8 

frekar ósammála 1 11,1 11,1 88,9 

mjög ósammála 1 11,1 11,1 100,0 

Total 9 100,0 100,0   

 
 
 
Fyrirtækið hefur fundið fyrir þrýstingi til þess að sinna samfélagslegri ábyrgð. 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid mjög sammála 3 33,3 33,3 33,3 

frekar sammála 2 22,2 22,2 55,6 

hvorki sammála 
né ósammála 1 11,1 11,1 66,7 

mjög ósammála 3 33,3 33,3 100,0 

Total 9 100,0 100,0   

 
 
 
Hlutverk stjórnenda fyrirtækis er fyrst og fremst að hámarka hagnað og þjóna hagsmunum hluthafa. 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid mjög sammála 4 44,4 44,4 44,4 

frekar sammála 2 22,2 22,2 66,7 

hvorki sammála 
né ósammála 3 33,3 33,3 100,0 

Total 9 100,0 100,0   
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Hlutverk stjórnanda fyrirtækis er ekki aðeins að þjóna hagsmunum hluthafa heldur þurfa þeir að huga að 
öllum hagsmunaaðilum fyrirtækisins. 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid mjög sammála 5 55,6 55,6 55,6 

frekar sammála 3 33,3 33,3 88,9 

frekar ósammála 1 11,1 11,1 100,0 

Total 9 100,0 100,0   

 
 
 
 
Sjálfbæri er höfð að leiðarljósi innan fyrirtækisins. 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid mjög sammála 3 33,3 33,3 33,3 

frekar sammála 1 11,1 11,1 44,4 

hvorki sammála 
né ósammála 4 44,4 44,4 88,9 

frekar ósammála 1 11,1 11,1 100,0 

Total 9 100,0 100,0   

 
  
 
 
Fyrirtækið styrkir   góðgerðamál (til dæmis Barnaheill eða Fjölskylduhjálp Íslands) með sjálfboðavinnu, 
peningastyrkjum eða öðru sambærilegu. 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid mjög sammála 2 22,2 22,2 22,2 

frekar sammála 3 33,3 33,3 55,6 

hvorki sammála 
né ósammála 3 33,3 33,3 88,9 

mjög ósammála 1 11,1 11,1 100,0 

Total 9 100,0 100,0   

 
 
 
 
Fyrirtækið styrkir samfélagsleg verkefni sem stuðla að betra samfélagi með sjálfboðavinnu, 
peningastyrkjum eða öðru sambærilegu. 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid mjög sammála 2 22,2 22,2 22,2 

frekar sammála 2 22,2 22,2 44,4 

hvorki sammála 
né ósammála 4 44,4 44,4 88,9 

frekar ósammála 1 11,1 11,1 100,0 

Total 9 100,0 100,0   
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Fyrirtækið leggur áherslu á heiðarleika og gagnsæi í öllum sínum viðskiptum 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid mjög sammála 5 55,6 55,6 55,6 

frekar sammála 3 33,3 33,3 88,9 

hvorki sammála 
né ósammála 1 11,1 11,1 100,0 

Total 9 100,0 100,0   

 
 
 
 
Fyrirtækið borgar skatta og gjöld til samfélagsins á tilsettum tíma. 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid mjög sammála 3 33,3 33,3 33,3 

frekar sammála 1 11,1 11,1 44,4 

hvorki sammála 
né ósammála 4 44,4 44,4 88,9 

frekar ósammála 1 11,1 11,1 100,0 

Total 9 100,0 100,0   

 
 
 
 
Fyrirtækið sýnir varúð í umgengni við umhverfið og nýtingu náttúruauðlinda. 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid mjög sammála 4 44,4 44,4 44,4 

frekar sammála 2 22,2 22,2 66,7 

hvorki sammála 
né ósammála 2 22,2 22,2 88,9 

frekar ósammála 1 11,1 11,1 100,0 

Total 9 100,0 100,0   

 
 
 
 
Fyrirtækið notar umhverfisvæn hráefni í þá vöru sem það framleiðir. 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid mjög sammála 3 33,3 33,3 33,3 

hvorki sammála 
né ósammála 4 44,4 44,4 77,8 

frekar ósammála 2 22,2 22,2 100,0 

Total 9 100,0 100,0   
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Fyrirtækið notar endurunnið hráefni í þá vöru sem það framleiðir. 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid mjög sammála 1 11,1 11,1 11,1 

frekar sammála 1 11,1 11,1 22,2 

hvorki sammála 
né ósammála 3 33,3 33,3 55,6 

frekar ósammála 2 22,2 22,2 77,8 

mjög ósammála 2 22,2 22,2 100,0 

Total 9 100,0 100,0   

 
 
 
Fyrirtækið styður, virðir og verndar mannréttindi á alþjóðavettvangi. 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid mjög sammála 2 22,2 22,2 22,2 

frekar sammála 1 11,1 11,1 33,3 

hvorki sammála 
né ósammála 5 55,6 55,6 88,9 

frekar ósammála 1 11,1 11,1 100,0 

Total 9 100,0 100,0   

 
 
 
Stjórnendur fyrirtækisins leggja áherslu á þarfir og hagsmuni starfsmanna sinna. 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid mjög sammála 3 33,3 33,3 33,3 

frekar sammála 3 33,3 33,3 66,7 

hvorki sammála 
né ósammála 2 22,2 22,2 88,9 

frekar ósammála 1 11,1 11,1 100,0 

Total 9 100,0 100,0   

 
 
 
 
Stjórnendur fyrirtækisins leggja áherslu á þarfir og hagsmuni starfsmanna sinna. 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid mjög sammála 3 33,3 33,3 33,3 

frekar sammála 3 33,3 33,3 66,7 

hvorki sammála 
né ósammála 2 22,2 22,2 88,9 

frekar ósammála 1 11,1 11,1 100,0 

Total 9 100,0 100,0   
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Stjórnendur fyrirtækisins leggja mikla áherslu á að viðskiptavinir séu ánægðir. 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid mjög sammála 6 66,7 66,7 66,7 

frekar sammála 2 22,2 22,2 88,9 

hvorki sammála 
né ósammála 1 11,1 11,1 100,0 

Total 9 100,0 100,0   

 
 
 
Ef viðskiptavinur kvartar bregst fyrirtækið hratt við. 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid mjög sammála 6 66,7 66,7 66,7 

frekar sammála 2 22,2 22,2 88,9 

hvorki sammála 
né ósammála 1 11,1 11,1 100,0 

Total 9 100,0 100,0   

 
 
 
Hér fyrir neðan gefst þér tækifæri til að koma á framfæri einhverju sem þér finnst að hafi ekki komið fram 
eða einhverju sem þér liggur hugsanlega á hjarta sem varðar samfélagsábyrgð fyrirtækisins. 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid   7 77,8 77,8 77,8 

í þessu tilfelli er um að 
ræða mjög lítið fyrirtæki, 
sem er nýbyrjað, og eiga 
sumar spurningarnar því 
alls ekki við. 

1 11,1 11,1 88,9 

Margt í þessum 
spurningum er ekki 
viðeigandi hjá mínu 
fyrirtæki vegna þess að 
það er svo nýtt að það 
hefur ekki enn farið i að 
setja sér stefnu varðandi 
þessi málefni. 

1 11,1 11,1 100,0 

Total 9 100,0 100,0   

 

 

 

 


