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Útdráttur 
Hraði er einkennandi fyrir tískuðnaðinn, vettvang tískunnar í dag. Við nánari skoðun á 

iðnaðinum virðist tíska nánast engöngu knúin af gróða í stað hugsjóna og sköpunar. 

Vettvangur tískunnar er er afar umdeildur enda stuðlar hann að stórfelldum 

náttúruspjöllum og mannréttindabrotum, þrátt fyrir það halda hjól iðnaðarins áfram að 

snúast nánast óáreitt. Hvað veldur þessu? Er ábyrgðin í höndum hönnuða eða neytenda?  

 Í þessari ritgerð verður einblítt á það að finna lausnir fyrir fatahönnuði til þess að 

takast á við vandamál tískuiðnaðarins. Verður fyrst rýnt í hugtakið tísku, í heimsspekilegu 

og sögulegu samhengi og uppbygging iðnaðarins krufin. Er hægt að starfa sem 

fatahönnuður á eigin hraða og undir sjálfbærum formerkjum? Spurningunni er svarað 

ásamt því að dæmi verða tekin úr heimi tískunnar. Áherslur niðurstöðunnar eru á þeim 

nótum að leiðin að heiðarlegri hönnun og framleislu fyrir einstaka hönnuði sé að sníða sér 

stakk eftir vexti. Með því að einbeita sér að litlum kúnnahópum, sem samanstendur af 

neytendum sem gera kröfur til uppruna fatnaðar er vel hægt að lifa farsælu lífi innan 

tískunnar en um leið hafna núverandi kerfi hennar.  
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Inngangur  

Tíska er áhugavert fyrirbæri sem snertir flest mannfólk með einhverjum hætti. Tíska getur 

verið frábær vettvangur fyrir listsköpun og gefið fólki tækifæri til þess að tjá sjálfsmynd 

sína og tilheyra samfélaginu. Vettvangur tískunnar er tískuiðnaðurinn, en hann er afar 

umdeildur enda stuðlar hann að stórfelldum náttúruspjöllum og mannréttindabrotum. Ég 

geng út frá því að hin myrka hlið tískuiðnaðarins sé orðin almenn vitneskja enda hafa 

óteljandi miðlar á borð við tímarit og sjónvarpsþætti helgað sér það hlutverk að varpa ljósi 

á þann hroða sem á sér stað samfara fataframleiðslu á síðustu tveimur áratugum.1 

  Verandi nemi í fatahönnun er það gefið að ég hafi mikinn áhuga og dálæti á tísku, og 

öllu því sem að henni er viðkomandi en samtímis ber ég blendnar tilfinningar til sjálfs 

iðnaðarins og finnst mér stundum fylgja því ákveðin skömm að velja sér braut tískunnar 

sem lífsleið. Ég hef oft velt því fyrir mér afhverju ástand fataframleiðslu helst óbreytt þrátt 

fyrir vitneskju okkar um raunveruleikann sem á sér stað í löndum fataframleiðslunnar. Mér 

virðist sem aðgengi að ódýrum fatnaði sé nánast talið til mannréttinda og að sem flestu 

fólki finnist það ekki bera ábyrgð sem neytendur þegar kemur að fataverslun. 

 Hraði er einkennandi fyrir tískuiðnaðinn í dag enda veltir hann ótrúlega háum 

fjárhæðum á ári hverju og virðist nær eingöngu knúinn af gróða. Stærstu tískuhúsin sýna 

að meðaltali sex sýningar á ári og fataframleiðslurisar á borð við Zöru setja fram ný föt í 

verslanir sínar tvisvar sinnum í viku.2 Það virðist ekki vera mikið rými fyrir hönnun og 

skapandi hugsun í þessu hraða kerfi. Þar af leiðandi velti ég því fyrir mér hvort það sé 

svigrúm fyrir breytingar og nýsköpun í tískuiðnaðinum. Er möguleiki fyrir fatahönnuði að 

hafna uppbyggingu tískuiðnaðarins með því að fara nýjar leiðir, fylgja eigin hraða og á 

sama tíma huga að sjálfbærni?   

 Í fyrri hluta ritgerðarinnar mun ég skilgreina hugtakið tísku og í kjölfarið færa rök 

fyrir tilvist hennar með þarfir mannkynsins í huga. Ég mun byrja á því að skoða samband 

tísku og líðandi stundar, tengsl tísku við nútíð og þátíð og rannsaka tengsl tísku og 

fatnaðar.  Næst ætla ég að fjalla um uppbyggingu tískuiðnaðarins og rekja sögu hans 

stuttlega til þess að gera grein fyrir þeim vandamálum sem blasa við iðnaðinum.  Í lok 
                                                
1 Last Week Tonight, „Last Week Tonight with John Oliver: Fashion (HBO),“ myndband, 17:09, sótt 30. 
október 2015 af https://www.youtube.com/watch?v=VdLf4fihP78. 
2 Susan Berfield og Manuel Baigorri, „Zara’s Fast-Fashion Edge,“ Bloomberg Business, sótt 9. desember 
2015 af http://www.bloomberg.com/bw/articles/2013-11-14/2014-outlook-zaras-fashion-supply-chain-edge.  
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annars kafla mun ég fjalla um hve markaðsdrifinn tískuiðnaðurinn er og skoða ástæður 

þess að hátískan neitar að breytast.          

 Í seinni hluta ritgerðarinnar mun ég fjalla um möguleika þess að endurskapa 

tískuiðnaðinn með því að búa til nýtt kerfi fyrir hann og skoða fatahönnuði sem hafna 

tískuiðnaðinum í þeirri mynd sem hann er í dag. Ég mun fjalla um samtökin Unfair 

Fashion sem er tiltölulega nýr vettvangur fyrir norræna fatahönnuði sem leitast eftir því að 

vera sjálfbærir. Ég mun rýna í með hvaða hætti fyrrnefndir hönnuðir hafna iðnaðinum og í 

kjölfarið hvaða viðskiptahóp þeir þjóna. 
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1. Skilgreining á Tísku 

Í þessum kafla verður hugtakið tíska skoðað útfrá tíma, fatnaði og þörfum. Tilgangur 

kaflans er að rökstyðja nauðsyn og tilvist tísku. Mikilvægt er að skilja tískuna á þeim 

forsendum áður en reynt verður að breyta henni.  

Tíska og Tíðarandi 
Tíska stjórnar öllu því sem viðkemur fatnaði og klæðskurði, fyrstu einkenningsbúningarnir 

voru til dæmis hannaðir af fatahönnuðum Parísar og pilsasídd á búningum nunna hefur 

styst með árunum, ekkert er tísku óviðkomandi.3 Tíska er umdeilt fyrirbæri sem kemur 

okkur öllum við með beinum eða óbeinum hætti. Margir fræðingar hafa tekið það að sér að 

fjalla um tísku og skilgreint hana eftir bestu getu með því að taka fyrir þá fjölmörgu kima 

sem tíska nær yfir. Elizabeth Wilson prófessor við London Metropolitan University 

skilgreinir tísku á áhugaverðan máta í bók sinni Adorned in Dreams frá 1985 sem hefur 

tísku sem aðalviðfangsefni. Elizabeth skilgreinir tísku sem breytingu, þar sem tíska er 

fatnaður sem einkennist af hröðum og stöðugum stíl-breytingum.4 Tíska er síbreytileg og 

er hraði hennar varanlegt ástand. Breytingar innan tískunnar eru að mestu leiti knúnar 

áfram með nýliðum innan fagsins, en ný nöfn birtast óðfluga á sviði hennar og reyna að 

keppast við hönnuði sem hafa komið vel undir sig fótum.5    

 Félagsvísindamaðurinn Pierre Bordeou rýndi í samband nýrri og eldri fatahönnuða 

og hvaða taktík báðir flokkar hönnuða notast við til þess að halda sér í sviðsljósinu. 

Ráðsettir fatahönnuðir, þeir fatahönnuðir sem eru viðurkennd stöðutákn eru með markmið 

að viðhalda frægð sinni en nýir fatahönnuðir í iðnaðinum eru með svokallaða niðurrifs 

áætlun, sem er gerð til þess að grafa undan fagurfæði þeirra gömlu og koma þeim sjálfum á 

framfæri. Þetta er meðal annars einn þeirra þátta sem knýr áfram þær stöðugu breytingar 

sem eru innan fagsins. Þessar breytingar falla þó allar undir þann ramma tískunnar sem 

hefur náð fótfestu á síðustu öld þrátt fyrir nýja stíla á hverju „tísku-tímabili“.6 

                                                
3 Elizabeth Wilson, Adorned in Dreams: Fashion and Modernity, 2. útg., London: IB tauris &co, 2003, bls 3. 
4 Elizabeth Wilson, Adorned in Dreams: Fashion and Modernity, bls. 3. 
5 Pierre Bourdieu, Sociology in Question, Richard Nice þýddi, London: Sage Publications, 1993, bls. 135. 
6 Pierre Bourdieu, Sociology in Question, bls 136. 
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 Það er hægt að líta á tísku sem stöðugt flæði breytinga en hún tengist nánast 

undantekningarlaust núinu, samtíma sínum að hverju sinni. Ágætis dæmi um sterk tengsl 

tísku við samtíma sinn er að finna í vísinda skáldsögu Albert Robiba La vie électrique sem 

kom út árið 1890, en sögusvið hennar er sett sextíu ár fram í tímann, árið 1950. 

Rithöfundur myndskreytti sjálfur bókina og átti ekki í neinum erfiðleikum með að ímynda 

sér afar framúrstefnulega framtíð með jafnrétti kynjanna og tækni sem minnir á tól 

nútímans. Hinsvegar eru persónur sögunnar klæddar tísku þess tíma er bókin var rituð, þ.e 

tísku Belle epoch tímabilsins með tilheyrandi síðum pilsum, korsilettum og pípuhöttum.7 

 

                                                
7 Aurélie Van de Peer, „So Last Season: The Production of the Fashion Present in the Politics of Time,“ 
Fashion Theory, 3 (2014): 317-340, bls: 320. 

Mynd	  1.	  Myndskreyting	  úr	  La	  vie	  Électrique	  eftir	  
Albert	  Robiba 
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Að líkja tískufatnaði við klukku er ekki svo afleitt í þeim skilningi að hún lýsir 

tíðarandanum, hún skýrir hvað er rétt í núinu og gefur að sama skapi til kynna hvað sé úrelt 

og lýsir skipulagi sögunnar.8 Það sem við klæðumst sýnir hvort við dveljumst í 

nútímanum, þátíðinni eða framtíðinni.9 Tíska leitast við að staðsetja skriðþunga nútímans 

með því að útiloka hið liðna frá því sem er inn á hverri stundu.10 Þrátt fyrir að tíska leitist 

við það að dvelja í núinu á sagan og fortíðin oft stórt pláss í fatahönnun enda vísa margir 

fatahönnuðir í búningasögu og fyrri áratugi, þegar svona vísanir eiga sér stað fer hönnunin 

þó oftast í gegnum síu tíðarandans.11 

Tíska, Fatnaður og Þarfir 
Fatnaður er bæði mjög náinn líkama og hringrás mannslífsins, en Marshall Mcluhan lýsir 

fatnaði sem framlengingu af húðinni.12 Fatnað er hægt að flokka bæði sem hlut eða 

myndlist og að hægt er að tala um tungumál og sálfræði fatnaðar. Tíska og fatnaður eru 

mismunandi hugtök og einingar þrátt fyrir að renna saman í mörgum tilvikum; fatnaður er 

efnisleg framleiðla en tíska er táknræn framleiðsla.  Bæði stuðla þessi hugtök að vellíðan 

okkar en við tengjumst þeim þó á ólíkan hátt. Tíska stuðlar að tilfinningalegum þörfum 

okkar og tengir okkur við tíma og rúm, hún sýnir félagslega stöðu okkar, gerir okkur að 

einstaklingum. Fatnaður varðar hins vegar efnislegar þarfir okkar og notagildi, verndar og 

skýlir. Þar sem fatnaður og tíska koma saman birtast tilfinningalegar þarfir okkar í 

tískufatnaði.13  

 Það verður að hafa mannlegar þarfir í huga þegar farið er út í sjálfbærar vangaveltur 

til þess að komast hjá því að neita fólki um hvatir þess að skilgreina sig sem einstaklinga 

með fatnaði og þáttöku í tísku. Hagfræðingurinn Manfred Max-Neef skilgreindi 

svokallaðar grunnþarfir manna óháð kyni, þjóðerni, trú og menningu sem efirfarandi; 

framfærsla, vernd, væntumþykja, skilningur, þátttaka, sköpun, afþreying, sjálfsmynd og 

frelsi (e. subsistence, protection, affection, understanding, participation, creation, 
                                                
8 Michelle Bastian, „Refashioning time: on the Cultural and Social meditations of Temporal Infrastructures,“ 
Vestoj: The journal of Sartorial Matters, 5. útgáfa (Haust 2014): bls. 13-19, bls. 15. 
9 Aurélie Van de Peer, „So Last Season: The Production of the Fashion Present in the Politics of Time,“ bls. 
322. 
10Aurélie Van de Peer, „So Last Season: The Production of the Fashion Present in the Politics of Time,“ 
bls.324. 
11 Aurélie Van de Peer, „So Last Season: The Production of the Fashion Present in the Politics of Time,“ 
bls.326. 
12 Marshall McLuhan, Quentin Fiore, The Medium is the Massage: An Inventory of Effects, Corte Madera: 
Ginko Press Inc., 1967, bls. 40. 
13 Kate Fletcher, Sustainable Fashion and Textiles: Design Journeys, London: Earthscan, 2008, bls. 120. 
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recreation, identity and freedom). Þessum grunnþörfum má síðan skipta í tvo flokka; 

efnislegan og sálfræðilegan.14 Sumt fólk hefur möguleika á því að svala bæði 

sálfræðilegum og efnislegum þörfum sínum með tísku samanborið við aðra sem mæta 

þessum þörfum með til dæmis trúariðkun og vinnu. Þarfir mannfólksins hafa mismunandi 

áhrif á umhverfið og félagslega þætti en þessum þörfum er yfirleitt mætt með hönnun í 

einhverskonar mynd, hvort sem það sé áþreifanleg eða kerfisleg hönnun. Við neytum 

efnislegra hluta til þess að þjóna lífsnauðsynlegum þörfum eins og til þess að gefa okkur 

skjól, halda á okkur hita og gefa okkur fæðu, en við notum einnig efnislega hluti til þess að 

mæta sálfræðilegum þörfum. Það er þó staðreynd að efnislegir hlutir gefa okkur ekki 

varanlega hamingju en kalla frekar á meiri neyslu og auka þrá okkar eftir enn fleiri hlutum. 

Kannanir sýna að hamingja hefur ekki aukist síðan árið 1950 þó að hlutfallslega eigum við 

fleiri hluti per haus, því við þráum alltaf meira.15 

Komum okkur aftur að Manfred Max Neef. Hann leggur áherslu á að þörfum okkar 

sé fullnægt með samblöndu af hinu innra og að utan til dæmis með því að vinna í sjálfum 

sér eða kaupa sér utanaðkomandi hlut.  Markaðssetning hefur fært ímynd tískufatnaðar á 

þann stall að hún hafi möguleika á því að uppfylla bæði innri og ytri þarfir þar sem 

hugmyndir okkar um tísku gefa það til kynna að hún geti til dæmis aukið sjálfstraust, 

virkað sem stöðutákn og víkkað sjóndeildarhringinn.16  

 Með því að skilja þarfir mannfólksins er auðveldara að sjá hversvegna tíska er eins 

mikilvægur hluti af lífi okkar og raun ber vitni. Max Neef segir að ef einhverri af 

grunnþörfum okkar sé ekki fullnægt , þá sé hægt að skilgreina viðkomandi sem fátækan (e. 

poverty). Það er nokkuð augljóst ef dæmi er tekið um það að efnislegum þörfum á borð við 

fæðu eða skjól sé ekki mætt, en sama á við um þarfir sálarlífsins, til dæmis þörf á að tjá 

sjálfsmynd sína sem er hægt að sækja í tísku.  Í samhengi við þetta er þó áhugavert að 

skoða hvernig brotið er á mannréttindum verkafólks í fata- og tískuiðnaðinum. 

Tískuiðnaðurinn í dag er orsök volæðis á mörgum stöðum í heiminum, þar sem fólki með 

lítið sem ekkert val er gert að vinna langan vinnudag í erfiðisvinnu við ófullnægjandi 

heilbrigðis-og öryggisskilyrði fyrir laun sem duga ekki til eðlilegrar framfærslu. Með þessu 

er verið að snuða fólk um það öryggi og frelsi sem það á skilið samkvæmt hugmyndum 

                                                
14 Manfred Max Neef, „Development and Human Needs,“ Real- Life Economics: Understanding Wealth 
Creation, Manfred Max-Neef og Paul Ekins, bls: 197-214, London: Routledge, 1992, bls. 199. 
15 Kate Fletcher, Sustainable Fashion and Textiles: Design Journeys, bls. 121.  
16 Kate Fletcher, Sustainable Fashion and Textiles: Design Journeys, bls. 121. 
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okkar um mannréttindi. 17 Þá eru umhverfisvandamálin sem fylgja iðnaðinum einnig 

óupptalin. Það virkar því í algjörri mótsögn að neita stórum hópi fólks um uppfyllingu 

sinna grunnþarfa til þess að fullnægja þörfum annarra um tískufatnað.   

 Er til leið að ‘fallegri’ hönnun fyrir tískuheiminn sem felur í sér að hönnuðir geri sig 

betur grein fyrir þörfum manna og hanni föt sem fái einstaklinga til þess að blómstra, og 

það myndi í kjölfarið hafa áhrif á neyslumynstrið. Áskorunin sem tískuiðnaðurinn þarf að 

takast á við er sú að smíða nýja sýn fyrir tískuna sem að fullnægir þörfum neytandans um 

eitthvað nýtt og spennandi sem endurspeglar tíðarandann en á sama tíma byggir ekki á 

arðráni fátækari heimshluta heldur mannvænni og umhverfisvænni framleiðslu og 

viðskiptasamböndum. Til þess að komast að því hvað færir okkur nær þessum betri 

veruleika þarf að skoða hvað bælir og hvað örvar tækifæri til þess að mæta þörfum fólks 

um tísku.18 

 Mathilda Tham fjallar um tísku sem nauðsynlegan vettvang fyrir okkur til þess að fá 

útrás fyrir “slæmum” hvötum; annarsvegar með því að taka sjálf þátt í henni með til dæmis 

óhóflegri neyslu og hinsvegar getur hún nýst sem ‘shock factor’ og verið leið til þess að 

láta undan móralskri sjálfselsku, en bæði dæmin ýta undir vellíðan okkar og er ástæða þess 

að tíska er nauðsynleg fyrir mannfolkið.19  

 

 

 

                                                
17 Kate Fletcher, Sustainable Fashion and Textiles: Design Journeys, bls: 122. 
18 Sama heimild 
19 Mathilda Tham, „The Green Shades of Shame: Or: How shame procrastinates engagement with the 
sustainability imperative in fashion,“ Vestoj-the journal of sartorial matters, sótt 5. nóvember af 
http://vestoj.com/the-green-shades-of-shame/. 
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2. Tískuiðnaðurinn 

Tískuiðnaðurinn er knúinn áfram af gróða og einkennist af hraða. Í Þessum kafla verður 

stiklað á stóru í sögu tískuiðnaðarins frá iðnbyltingu. Megin skipulag iðnaðarins verður 

dregið upp og sagt frá reynsluögu tveggja hátísku hönnuða í því samhengi. Í seinnihluta 

kaflans verður markaðssetning tískunnar tekin fyrir í kapítalísku samhengi.  

Skipulag og Hraði 
Hraði breytinga innan tískunnar er stöðugt áhyggjuefni bæði fyrir fólk sem vinnur við 

fagið sem og áhugafólk. Hraði hefur verið tengdur við framfarir samfara upphafi 

módernismans og er sú hugmynd enn ríkjandi í dag í heimi tískunnar. Árstíðarskipting í 

dagatali tískunnar er hefð sem á rótir sínar að rekja til 19. aldar í París en þar varð árstíðar 

skipulagið þróað til þess að verða franskri verslun og hagkerfinu í hag. Árstíðar skipting 

tískunnar stemmdi ekki við náttúrulegu árstíðirnar og olli tilvist hennar í fyrstu óró hjá 

almenningi víðsvegar um heiminn. Það er í raun fremur kaldhæðnislegt að láta ryþma jafn 

yfirborðskennds fyrirbæris og tísku líkjast náttúrulegu árstíðunum en tísku árstíðirnar gefa 

tískunni rökrétta tilvist, í þeirri merkingu að hverfulleiki tískunnar var tekinn með sátt 

ásamt því að gefa tísku einskonar línulega tímalínu. Í lok nítjándu aldar var það orðinn 

fastur liður í dagatali tískunnar að birta nýjunga tvisvar sinnum á ári.20 Snemma á 20 

öldinni hafði skipulagið þróast enn meira með tilkomu Haute Couture en upphafsmaður 

hátískunnar var Charles Frederick Worth. Worth breytti viðhorfi til kjólasmíðar töluvert og 

var fyrsti maðurinn sem hægt er að kalla fatahönnuð eins og skilgreiningin á þeirri iðkun 

þekkist á okkar tímum. Undanfarar hans í fatahönnun voru engir því, fyrir hans tíma 

störfuðu aðeins lítt þekktir klæðskerar og kjólagerðarmenn, sem voru reyndar nánast 

undantekningarlaus konur, sem framleiddu fatnað eftir smekk og pöntunum 

viðskiptavina.21 Worth markaðssetti sjálfan sig sem hönnuð og tókst það vel en hann 

stofnaði ásamt viðskiptafélaga sitt eigið tískumerki sem varð að tísku veldi og markar því 

að vissu leiti byrjunina á því merkjablæti sem einkennir tískuna í dag.22 

 Í byrjun tuttugustu aldar varð venjan að halda tískusýningar sem hópuðust saman í 

                                                
20 Aurélie Van de Peer, „So Last Season: The Production of the Fashion Present in the Politics of Time,“ bls. 
329. 
21 Elizabet Wilson, Adorned in Dreams: Fashion and Modernity, bls. 32. 
22 Uché Okonwo, Luxury Fashion Branding: Trends, tactics, techniques, bls. 53 Hampshire: Palgrave 
McMillan, 2007, bls. 53. 
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árstíðaskiptar tískuvikur en þessir viðburðir áttu eftir að móta uppbyggingu tískuiðnaðarins 

og ýta undir þá rótgrónu hugmynd sem ríkir í tískunni í dag, að hið gamla þarf að víkja 

fyrir nýjungum.23_  Þessir viðburðir sem sumir segja að líkist helgisiðum sýna 

lykilmönnum iðnaðarins á borð við blaðamenn og innkaupastjóra nýjustu línur 

fatahönnuða. Þátttaka í tískuvikunum er algjört lykilatriði fyrir upprennandi fatahönnuði 

sem vilja lifa og hrærast í tískuiðnaðinum. Þáttökunni fylgir ákveðin viðurkenning og 

staðfesting á því að viðkomandi sé hluti af iðnaðinum.      

 Í dag einkennist dagatal Tískunnar enn af tveimur stórum atburðum; vor/sumar og 

haust/vetur tískuvikunum. Þetta samansafn sýninga er haldið í helstu miðborgum 

tískunnar; París, Mílanó, London og New York. Allir þeir sem að lifa og hrærast í 

iðnaðinum fylgja skipulagi hans, en hvert season eða tímabil er um fjórum til sex 

mánuðum á undan neytendum í þeim skilningi að vörur sem eru kynntar til leiks á sjálfum 

tískuvikunum eru ekki aðgengilegar til verslunar fyrr en hálfu ári seinna. 24 Einnig sýna 

stærstu tískuhúsin á svokölluðum Resort eða Cruise sýningum sem koma fyrir tvisvar á 

árinu þar sem fötin eru yfirleitt nothæfari fyrir hversdaginn, svokallaðar „Ready to wear“ 

línur. Allra efnuðustu tískuhúsin taka þátt í Haute Couture sýningum sem eru einnig sýnd 

tvisvar á ári og þarf að lágmarki að innihalda 25 „look“. Þetta eru allt í allt sex 

dagsetningar, sex línur en sum tískuhúsin eða merkin, eru bæði með karl og kvenfatnað og 

þá eru þetta að minnsta kosti átta sýningar. Það eru örfá merki sem fylgja öllum þessum 

dagsetningum, en tísku bransinn er augljóslega afar hektískur.25   

 Margir hönnuðir hafa lýst óánægju sinni á hraða tískunnar og nokkrir hafa gefið hana 

upp á bátinn. Hönnuðurinn Demna Gvasalia setur stórt spurningamerki við hraðann á 

tískunni en Gvasalia er nýr yfirhönnuður hjá tískuhúsinu Balenciaga og er þekktur fyrir 

starf sitt hjá fatamerki sínu Vetements. Í viðtali við tímaritið WWD sem birtist síðasta 

nóvember talaði Demna opinskátt um skoðun sína á tísku iðnaðinum. Demna telur tískuna 

framleiða föt umfram kröfum markaðsins og gangrýndi í kjölfarið tilvist Resort og Cruise 

lína.26 Hann segir: „… við dreifum vetrarvörum í júlí, það er ekki rökrétt, … Það er svo 

ruglingslegt að mér finnst að það þurfi eitthvað að gerast til þess að finna út nýja tækni eða 
                                                
23 Anja Aronowsky Cronenberg, „Editors Letter,“ Vestoj: The journal of Sartorial Matters, 5. útgáfa (Haust 
2014): bls. 8-11, bls: 9. 
24 Aurélie Van de Peer, „So Last Season: The Production of the Fashion Present in the Politics of Time,“ bls. 
330. 
25 Suzy Menkes, „The New Speed of Fashion,“ T Magazine: The New York Times Style Magazine, sótt 20. 
október 2015 af http://www.nytimes.com/2013/08/23/t-magazine/the-new-speed-of-fashion.html.   
26 Miles Socha, „Demna Gvasalia – His Own Rules,“ WWD: Fashion industry News & Trends, 18. 
nóvember, sótt 3. desember af http://wwd.com/fashion-news/fashion-features/demna-gvasalia-balenciage-
vetements-10279574/.  
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kerfi til þess að þetta virki vegna þess að mikill peningur fer til spillis, í þróun, í því að 

selja hluti sem við þurfum í raun ekki.“27 

 Raf Simmons fatahönnuður hætti hjá Dior fyrir stuttu og nefnir aðal ástæður þess 

vera hraða tískunnar, sem honum finnst of mikill. Raf gagnrýndi hraðann í viðtali sem 

birtist í System Magazine og nefnir dæmi um tíma- og rýmis leysi fyrir hugmyndir í 

hönnunarferlinu.  Raf nefnir að árið 2012 hafði hann áhyggjur af því að hönnunarteymi 

hans hafði aðeins átta vikur til þess að undirbúa hverja línu en núna er sá tími búinn að 

styttast niður í þriggja til fimm vikna ferli.  Raf gagnrýnir tímaleysið sem hönnuðir fá fyrir 

línur, hann bendir á það að tæknilega séð virki þetta ferli vel, semsagt í sambandi við 

tæknileg atriði á borð við prufugerð og sníðaskap en hönnuðir fá ekkert svigrúm til þess að 

hugsa um og melta hugmyndir sínar. Raf hætti því hjá Dior vegna þess að hann hafði ekki 

lengur viljan í það að hanna án þess að hugsa. Raf bendir á hættuna í þessum hraða, að 

hátískan geti staðnað vegna skorts á frumleika og nýjungum sem birtast þegar hönnuðir fá 

að melta hugmyndir sínar og þróa þær áfram. 28 En Raf segir: „Þegar maður býr til sex 

sýningar á ári er ekki nægur tími fyrir allt ferlið… Það er enginn meðgöngutími fyrir fyrir 

hugmyndir, en sá tími er mjög mikilvægur.“29 

Markaðssetning hátískunnar 
Tíska er þáttakandi í hinu kapítalíska hagkerfi sem er ríkjandi í flestum viðskiptum okkar 

tíma en samblanda tísku og kapítalisma stuðlar að miklum úrgangi, öflugrar orkunotknunar 

og misnotkun á vinnuafli manna.30 Tíska er einn stærsti iðnaður í heiminum í dag og veltir 

miklum peningum, t.d er eigandi Zöru einn af ríkustu mönnum heimsins.31 Á sama tíma er 

                                                
27 “You know we deliver winter in July; it doesn’t make any sense,” he laments. “It’s just so confused that I 
feel something needs to happen to find a new mechanism or system to work because it is a lot of money 
wasted as well, on development, on selling things we don’t really need.“. sjá: Miles Socha, „Demna Gvasalia 
– His Own Rules,“. 
28 Cathy Horyn, „Raf Simons Speaks to Cathy Horyn on the Speed of Fashion,“ BoF: The Business of 
Fashion, 6. nóvember, sótt 4. desember 2015 af http://www.businessoffashion.com/articles/bof-
exclusive/bof-exclusive-raf-simons-i-dont-want-to-do-collections-where-im-not-thinking.  

29„When you do six shows a year, there’s not enough time for the whole process," he explains. "Technically, 
yes — the people who make the samples, do the stitching, they can do it. But you have no incubation time for 
ideas, and incubation time is very important. When you try an idea, you look at it and think, Hmm, let’s put it 
away for a week and think about it later. But that’s never possible when you have only one team working on 
all the collections.“. sjá Cathy Horyn, „Raf Simons Speaks to Cathy Horyn on the Speed of Fashion,“. 
30 Michelle Bastian, „Refashioning time: on the Cultural and Social meditations of Temporal Infrastructures,“ 
Vestoj: The journal of Sartorial Matters, 5. útgáfa (Haust 2014): bls. 13-19, bls. 15.  
31#4 Amancio Ortega, Forbes, 12.október 2015, sótt 4. desember 2015 af 
http://www.forbes.com/profile/amancio-ortega/.  
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Tíska vettvangur fyrir listsköpun og voru hugmyndir mínar um hátískuna þær að hún væri 

meira á vettvangi sköpunar en ekki aðeins knúin áfram af gróða. Hátískan er þó einnig 

knúin áfram af hagkerfinu, gróða en ekki sköpunarkrafti. Lidewij Edelkoort telur að tískan 

sé deyjandi fag vegna þess hve markaðsdrifin hún er „…hún [tískan] stjórnast af græðgi en 

ekki af sýn sköpunar, Þess vegna á sér engin nýsköpun stað lengur.“ 32  

Það er merkilegt að skoða hvaða vörur eru söluhæstar hjá hátísku fyrirtækjum, enda 

sýnir það á svörtu og hvítu hversu markaðsdrifin tískan er orðin. Eins og ég nefni í fyrri 

kaflanum framleiða flestir fatahönnuðir svokallaðar pre collections sem birtast á undan 

þeim fatnaði sem er kynntur á tískuvikunum. Þessar fatalínur sem koma út á undan eru 

samansafn fatnaðar sem er söluvænni, og er niðurtónuð útgáfa af næstu línu, sem birtist á 

sýningunni ásamt því að þar finnast staple products, fatnaður sem einkennir merkið og 

selst vel. Pre collection á í flestum tilvikum um það bil 75 % af árs sölunni.33 Auka og smá 

hlutir á borð við töskur og skó skilar að meðaltali í kringum 60 % af innkomu 

hátískumerkja og leitar því áhersla stóru merkjanna yfirleitt þangað.34 Þessar staðreyndir 

eru fráhrindandi fyrir mitt leiti því þær sýna áhersluleysi hátískunnar á nýsköpun sem 

kemur þar af leiðandi í veg fyrir breytingar á iðnaðinum og stuðlar að stöðnun í 

tískustraumum. 

 Stærri fataframleiðendur hafa sumir hverjir verið í farabroddi breytinga til hins betra 

með ýmsum siðareglum (e. code of conducts) og notkun á lífrænni bómull svo eitthvað sé 

nefnt. Fataframleislurisinn H&M hvetur til dæmis til endurvinnslu með nýlegri herferð 

sinni Close the loop - Sustainable fashion through recycled clothes þar sem fólk er hvatt til 

þess að endurvinna og H&M býðst til þess að taka við gömlum fatnaði.35 En það virðist 

vanta hvata fyrir hátísku fyrirtæki að gerast þáttakendur í umhverfisvænni fatahönnun. Að 

þessu gefnu má segja að vitundarvakning sé að eiga sér stað ásamt mörgum jákvæðum 

breytingum, en kjarni tískunnar er enn óbreyttur. Það er líklegt að fjarvera breytinga í 

hátískunni stafi af hræðslu við það sem koma skal ef innri skipulag hátískunnar yrði sett 

undir smásjá. Hvað myndi verða um hraðann, gróðann og útbreiðslu hennar? Myndi 

                                                
32 „It's governed by greed and not by vision. There's no innovation any more because of that.”. sjá Marcus 
Fair, „Li Edelkoort publishes manifesto on why “fashion is obsolete”,“ Dezeen, 2. mars 2015, sótt 10. 
september 2015 af http://www.dezeen.com/2015/03/02/li-edelkoort-manifesto-anti-fashion-obsolete/. 
33 Anja Aronowsky, „Conversations on slowness: Dries Van Noten,“ Vestoj: The journal of Sartorial 
Matters, 5. útgáfa (Haust 2014): bls. 8-11, bls: 134. 
34 Anja Aronowsky, „Conversations on slowness: Dries Van Noten,“ bls. 135. 
35 H&M, „H&M Close the loop – Sustainable fashion through recycled clothes,“ myndband, 1:30, 2. 
september 2015, sótt 20. október 2015. 
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aðdráttarafl tískunnar lifa af án þeirrar efnislegu gnægðar sem hún er þekkt fyrir?36

 Á síðasta áratug hafa ýmsar framfarir átt sér stað í formi vitunarvakningar um 

fylgikvilla tískunnar, bæði innan sjálfs iðnaðarins og hjá almenningi (neytendum) og 

formlegir „rammar“ hafa verið smíðaðir til þess að stuðla að betri vinnubrögðum innan 

framleiðslu. Þó má segja að við séum enn á byrjunarreit í því ferli breytinga sem þarf að 

eiga sér stað. Enn hefur ekki verið tekist á við það að endurskilgreina það hugarfar og þá 

menningu sem fylgir tískunni, sjálfar undirstöðu hennar. Það vantar drifkraftinn til þess að 

sameina sjálfbærni og umhverfisvænni framleiðslu inn í tísku.  

Mörgum fatahönnuðum finnst yfirþyrmandi að takast á við nátturuspjöll sem fylgja 

iðnaðinum og velta sér uppúr þrepum sem virðast nánast óyfirstíganleg. Breytingarnar sem 

þörf er á velta flestu sem fatahönnuðir hafa lært og styðjast við um koll. Þessum 

tilfinningum fylgir oft skömm þar sem ný tölfræði breytir því sem áður var þekking, 

kunnátta og stolt yfir í fáfræði og vanrækslu. Það er þörf á því að takast á við vandamálin 

og breyta skömminni í stolt. Sú hugmynd að tíska og sjálfbærni fari illa saman hefur verið 

ríkjandi frá lok níunda áratugarins. En hugmyndir á borð við það að fagurfræði passi ekki 

við sjálfbærni er ríkjandi í orðræðunni um sjálfbæra tísku. „Refinded vs. earthy“ hefur 

haldist sem staðalímynd fyrir umhverfisvæna tísku síðan í lok níunda áratugar og byrjun 

þess tíunda.37 Hvaða leið geta fatahönnuðir farið sem búa ekki yfir löngun né samvisku til 

þess að taka þátt í núvarandi kerfi tískunnar?  Mathilda Tham talar um að það þurfi að 

skapa skýran vettvang eða ramma til þess að takast á við vandamálin sem fylgja tískunni.38 

Er möguleiki á nýju kerfi eða þurfa fatahönnuðir að fara aðrar leiðir? 

                                                
36 Mathilda Tham, „The Green Shades of Shame: Or: How shame procrastinates engagement with the 
sustainability imperative in fashion,“. 
37 Mathilda Tham, „The Green Shades of Shame: Or: How shame procrastinates engagement with the 
sustainability imperative in fashion,“. 
38 Sama heimild 
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3. Nýtt kerfi fyrir tískuna 

Annars vegar þurfum við að fagna tísku sem þýðingarmikils og töfrandi hluta af 
menningu okkar (en samtímis að skilja hana frá hömlulausri efnislegri neyslu). Og 
hins vegar verðum við að framleiða föt sem eru byggð á gildum, á sérkunnáttu, á 
vandlega framleiddum trefjum; föt sem eru heiðarleg, sjálfbær og falleg.39 

 

Tilvísunin hér að ofan er úr bókinni Sustainable Fashion and Textiles eftir Kate Fletcher í 

kafla sem er tileinkaður nauðsynlegum undirstöðum fyrir nýtt tískukerfi en hún segir í raun 

að það þurfi að hanna föt með meiri sveigjanleika og vitsmunum. Önnur áskorun sem 

tískuiðnaðurinn þarf að takast á við við gerð nýs kerfis er sú að smíða nýja sýn fyrir 

tískuna sem að fullnægir þörfum en heldur mannréttindabrotum í lágmarki með því að 

rannsaka  hvað bælir og hvað örvar tækifæri til þess að mæta þörfum. Í kjölfarið þarf að 

yfirfæra uppgötvanirnar á hönnunar og framleiðsluferlið til þess að lágmarka neikvæð áhrif 

og hámarka þau jákvæðu. Einfaldar breytingar á borð við það að breyta yfir í Fair trade 

verslun og lífrænt ræktuð efni geta skipt sköpum.40  

 Ein lausn að heiðarlegri tísku gæti verið að hvetja til hönnunar sem krefst þáttöku 

hönnuðarins og neytandans. Ég tel að þetta myndi auka skilning neytenda á því ferli sem 

felst við gerð fatnaðar og gæti skilað sér í auknu hlutfalli ábyrgra neytenda. Lideweij spáir 

fyrir aukinni áherslu á fatnað frekar en tísku ásamt endurkomu haute couture. Haute 

couture ýtir undir aukin samskipti hönnuðar og neytanda að því leiti að fatnaðurinn er 

alltaf sérsniðinn á þann sem kaupir flíkina. 41 Haute Couture fylgja ýmsar reglugerðir og er 

fremur ýkt grein hátískunnar sem órafáir hafa efni á að taka þátt í. Þrátt fyrir það eru ýmsar 

hliðar á framleiðslu ferlinu sem hinn almenni tískumarkaður mætti taka sér til fyrirmyndar. 

Handverk er í hávegum haft og aðeins bestu efnin notuð við gerð fatnaðarins, Haute 

Couture er eiginlega andstæðan við hraða.  Mikilvægur liður í sjálfbærri fatahönnun, og 

hönnun almennt er staðbundin (e:local) hönnun. Með því að kjósa staðbundna framleiðslu 

minnkar vistsporið töluvert þar sem mengun af völdum flutninga lágmarkast. Það er einnig 

auðveldara að fylgja eftir því að framleiðslan fari fram með umhverfisvænum hætti og 

                                                
39 „On the one hand have to celebrate fashion as a significant and magical part of our culture (while divorcing 
it from rampant material consumtion). And on the other hand we have to produce clothes that are based on 
values, on skill, on carefully produced fibres; clothes that are conscientious, sustainable and beautiful.“ sjá 
Kate Fletcher, Sustainable Fashion and Textiles: Design Journeys, bls. 120. 
40 Kate Fletcher, Sustainable Fashion and Textiles: Design Journeys, bls. 122. 
41 Marcus Fair, „Li Edelkoort publishes manifesto on why “fashion is obsolete”,“. 
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brjóti engin mannréttindi. Staðbundin framleiðsla ýtir undir möguleika þess að styðja við 

samfélög með því að viðhalda iðn og framleiðslu sem á undanförnum áratugum hefur færst 

yfir í lönd sem undirbjóða með ódýru vinnuafli.42 

 Fatahönnuðir sem hafa áhuga á öðrum leiðum að hönnun en sú sem býðst af 

tískuiðnaðinum hafa tækifæri til þess að vinna að því að breyta iðnaðinum og setja gott 

fordæmi. Það eru til hópar fólks sem kjósa fatnað sem fellur undir þær kröfur sem ég nefni 

í kaflanum. Er möguleiki að drögin að nýju kerfi fyrir tískuna náist með því að þjóna 

þessum markhópi og sniðganga hinn hefðbundna tískuiðnað? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
42 Kate Fletcher, Sustainable Fashion and Textiles: Design Journeys, bls. 138. 
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4. Brautryðjendur 

Sú neikvæða mynd af tískuiðnaðinum sem ég hef dregið hér upp í ritgerðinni er ekki  

algild. Til eru hönnuðir og samtök sem einbeita sér að vistvænni og staðbundinni 

framleiðslu og fylgja sínum eigin hraða. Í þessum hluta ritgerðarinnar verða nokkur dæmi 

upptalin sem fara jákvæðar og spennandi leiðir í fatahönnun að mínu mati. 

Unfair Fashion 
Unfair fashion eru nýleg samtök frá Danmörku stofnuð í þeim tilgangi að virka eins og 

brautarballur gerður til þess að hjálpa hönnuðum að hanna og framleiða fatnað með 

sjálfbærum hætti. Á heimasíðu þeirra kemur fram að samtökin styðjast við hugmyndir the 

Triple Bottom Line í leið sinni að heiðarlegri framleiðslu en hugmyndafræðin tekur 

mannfólkið, plánetuna og gróða með í jöfnuna þegar kemur að sjálfbærri framleiðslu.43 

Unfair fashion trúir á mikilvægi gagnsæis í hönnun þar sem gagnsæi er stór hlekkur í því 

að efla sjálfbærni og getur stutt hönnuði og hönnunarteymi í ferli sínu að sjálfbærri hönnun 

og framleiðslu. Samtökin impra á því að sjálfbærni eigi að vera norm í stað þess að vera 

niche.44 Unfair fashion virkar eins og tengslanet fyrir fatahönnuði, þar sem þeim býðst 

aðgangur að ýmsum sjálfbærum tengiliðum til þess að framleiða á vistvænan hátt gegn því 

að greiða ársgjald.45 Tengslanetið flokkar áherslur eftir kassamerkjum (e.hashtags) á borð 

við staðbundin framleiðsla (e.localproduction), sanngjarnt vinnuafl (e.fairlabour) og 

lífrænt (organic) sem hönnuðir geta notað til þess að velja fyrirtæki eftir sínum óskum og 

þörfum. Þessi vettvangur var stofnaður í ágúst 2015 svo enn er ekki hægt að segja til um 

árangur hans þó það megi álykta að þetta sé spor í rétta átt fyrir fatahönnuði á 

Norðurlöndunum. Það má deila um réttlætingu þess að hafa aðgangseyri að þeim 

upplýsingum sem unfair fashion býður uppá. Væri ekki fullkomið gagnsæi að hafa 

vettvanginn opinn fyrir öllum? 

 

                                                
43 Timothy F. Slaper, Tanya J. Hall, „The Tripple Bottom Line: What Is It and How Does It Work?,“ IBR: 
Indiana Business Review, dagsetning óbirt, sótt 29. nóvember 2015 af 
http://www.ibrc.indiana.edu/ibr/2011/spring/article2.html.  
44„Sustainability,“ Unfair Fashion, dagsetning óbirt, sótt 20. nóvember 2015 af 
http://unfair.fashion/sustainability/. 
45 „Membership,“ Unfair Fashion, dagsetning óbirt, sótt 20. nóvember 2015 af http://unfair.fashion/unfair-
fashion/membership/. 
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As We Grow 
As We Grow er íslenskt fatamerki fyrir börn sem framleiðir og hannar útfrá sjálfbærum og 

mannúðlegum sjónarmiðum. Stofnað árið 2012 af þeim Grétu Hlöðversdóttur 

framkvæmdstjóra, Guðrúnu Rögnu Sigurjónsdóttur og Maríu Th. Ólafsdóttur hönnuðum 

hefur fyrirtækinu vegnað vel og selst hérlendis sem og í kringum tíu verslunum um heim 

allan.46 Fatarmerkið As We Grow hannar endingargóðan fatnað með stærðum sem hafa 

möguleika á því að vaxa með barninu sem gengur í flíkinni enda notast fyrirtækið við 

fremur afstæðar stærðir miðað við hvað tíðkast í barnafatnaði; stærðirnar gefa það til kynna 

að flíkurnar geti nýst í að minnsta kosti 2 ár á hvert barn. Að geta notað flík lengur en þykir 

venjulegt, sérstaklega í barnafatnaði sýnir virðingu við framleiðsluferlið og náttúruna 

sjálfa. As we grow notast aðeins við náttúrulegar trefjar á borð við ull en efnabyrgjar þeirra 

eru allir með vottun fyrir því að vera samfélagslega ábyrgar stofnanir. Framleiðsla þeirra 

fer fram í Perú. As we Grow er ágætis dæmi um lítið og ungt fyrirtæki sem fer sínar eigin 

leiðir með því að hlusta á siðferðiskennd sína varðandi náttúruna og gæði vörunnar sjálfrar. 

Flíkunum er ætlað langt líf og eiga að þola það að ganga frá barni til barns. Í kjölfarið fá 

flíkurnar aukið tilfinningalegt gildi, enda er hugmyndin að fyrirtækinu sótt í lífsferil peysu 

sem gekk á milli margra barna á níu ára tímabili.  As We Grow virðist þjóna viðskiptahópi 

sem að krefst gæða og góðrar endingar og þrífst vel á þeim forsendum.47 

Minna Palmqvist 
Minna Palmquist er sænskur fatahönnuður sem stofnaði sitt eigið samnefnda merki árið 

2009 sem áframhald af útskriftarlínu hennar frá Konstfack listaháskólanum í Stokkhólmi. 

Minna hannar eftir stefnuskrá með femíniskum gildum, þar sem áherslur eru lagðar á 

þráhyggju nútíma menningar á kvenlíkamann og hvetur hönnuðurinn konur til þess að hafa 

vald á eigin líkama. Minna er meðlimur í nýstofnaða vettvangnum Unfair Fashion sem ég 

segi frá í upphafi kaflans og setur áherslur sínar meðal annars á sanngjarnt vinnuafl, 

staðbundna framleiðslu, náttúrulega efnislitnun og sniðgengur vinnuafl barna. Minna hakar 

við kassamerkin staðbundin framleiðsla, tilfinningaleg hönnun, sanngjarn vinnuafl, lífræn 

litun (e.vegetabletanned), hæg tíska og engin barna þrælkun á heimasíðu Unfair fashion. 

Minna Palmquist stefnir að því að verða eitt af sjálfbærustu merkjum á sviði samtíma tísku 

með áherslu á trefjar, efni, vinnuafl og gildi manna. Minna notast við samblöndu af efnum 

                                                
46 „Flíkur sem vaxa með barninu,“ Kvennablaðið, 26. Mars 2014, sótt 21. nóvember 2015 af  
http://kvennabladid.is/2014/03/26/flikur-sem-vaxa-med-barninu/.  
47 „About As We Grow,“ As We Grow Iceland, dagsetning óbirt, sótt 21. nóvember af 
http://aswegrow.is/pages/about-us.  
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sem eru umhverfisvæn og frá dauðum byrgjum48 staðsettum á Ítalíu og Bretlandi. 

Framleiðslan á sér stað í smárri verksmiðju í Rígu, Latvíu.49 Minna Palmquist hefur náð 

ágætum frama án þess að hagga gildum sínum, hún hefur unnið til fjölda verðlauna í 

Svíþjóð, meðal annars verið valin besta tískan (Bästa Modet) frá Stocholm Priset/ 

Nöjesguiden árið 2012 og Frönsku keppnina Who’s next young designer contest í 

flokknum kvenfatnaður árið 2011.50 Á vefverslun hönnuðarins má sjá hversu mörg eintök 

hafa verið framleidd af þeirri flík sem neytandinn óskar eftir að kaupa, sem er að mínu 

mati spennandi nálgun hjá Minnu og jarðtengir mann í verslunarferlinu. 51 

Ee12 
Ee12 er danskt fatamerki stofnað af þeim Pernille Engbirk fatahönnuði og Amalie Engbirk 

Friis sem sér um markaðsmál. Ee12 er tiltölulega nýtt af nálinni en varð til uppúr 2012 eftir 

að Pernille hætti með tískumerkið sitt Engbirk sem sérhæfði sig í lúxus klæðnaði.52 . 

Sjálfbærni er bæði meginregla og nálgun í hönnun Ee12 og er þeirra aðal auðkenni. Merkið 

framleiðir aðeins fatnað eftir pöntunum og til þess að viðhalda lágmarks birgðum í þeim 

tilgangi að sýna fatalínur sínar. Ee2 hannar sjálfbæran fatnað með því að hafa flíkurnar 

sínar tímalausar og gerðar úr slitsterkum efnum en þetta veldur einstaklega endingargóðum 

fatnaði. Ee12 er einnig sjálfbært að því leiti að það treystir á viðskiptavini sína fyrir gróða 

með því að framleiða ekki fatnað umfram eftirspurn, viðskiptavinur greiðir helming af 

verði vörunnar sem hann pantar og síðan rest þegar hann fær vöruna í hendur sér. Fyrsta 

greiðslan nær að tryggja framleiðslunni og gerir Ee12 óháða bankalánum og fjárfestum 

sem gerir hönnuðunum kleift að starfa eftir sínum eigin hugsjónum53 Framleiðsla þeirra á 

sér stað eins nálægt og hægt er til þess að lágmarka fjarlægð flutninga og heldur þannig 

vistspori sínu í lágmarki. Verandi sjálfbær notast Ee12 aðeins við óblönduð efni sem hægt 

er að endurvinna og dýraafurðir í fatnaði eru aðeins úr dýrum sem eru full nýtt. Einnig 

reynir merkið að lágmarka frágangs atriði á borð við rennilása og tölur sem auðveldar 

framleiðsluferlið til muna. Á vefsíðu Ee12 eru neytendur hvattir til þess að fjarlægja 

aukahluti úr flíkinni fyrir endurvinnslu. Ee12 er gott dæmi um fyrirtæki sem fer sínar eigin 
                                                
48 Athugasemd frá höfundi: dauðir byrgjar: byrgjar sem hafa lagt niður starfsemi sína og útvega þær birgðir 
sem eru eftir.  
49„Show off: Minna Palmqvist (SE),“ Unfair Fashion,dagsetning óbirt, sótt 20. nóvember 2015 af 
http://unfair.fashion/show-off/minna-palmqvist/. 
50 „Minna Palmqvist: info,“ Minna Palmqvist, dagsetning óbirt, sótt 20. Nóvember 2015 af 
http://www.minnapalmqvist.com/info.  
51 Athugasemd frá höfundi: þetta er vefverslun. „Minna Palmqvist,“ Minna Palmqvist, dagsetning óbirt, sótt 
23. nóvember af  http://minnapalmqvist.tictail.com.  
52 „Behind ee12,“ ee12, dagsetnig óbirt, sótt 23. nóvember af http://www.ee12.dk/behind.  
53 „Concept,“ ee12, dagsetning óbirt, sótt 23. nóvember af http://www.ee12.dk/concept. 
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leiðir í framleiðsluferli sínu og markaðssetningu og ögrar okkar kapítalíska efnahagskerfi 

með tilvist sinni. Merkið nær að vera eins sjálfbært og það getur bæði í framleiðslu og 

gróða samhliða því að vera tiltölulega gegnsætt því það gefur upp allar upplýsingar á 

bakvið flíkurnar. 54 

Sjálfbærni hjá ee12 þýðir það að framkvæma með ábyrgð. Með því að gera okkar 
besta samhliða því að hafa hugrekkið í það að viðurkenna að við erum ekki 
fullkomin. Við leggjum okkur fram í að hafa áhrif á breytingar – jafnvel þótt þær séu 
smáar. Allstaðar sem við komumst að.55 

Dries Van Noten 
Dries Van Noten er frábrugðin þeim hönnuðum sem ég nefni hér af mörgum ástæðum. Í 

fyrsta lagi er hann ráðsettur hönnuður, í þeirri merkingu að hann er vel þekktur á heimsvísu 

og hefur starfað í um það bil 30 ár. Í öðru lagi veit ég ekki til þess að hann sé með sérstaka 

sjálfbæra stefnu í hönnun sinni. Ástæða þess að ég fjalla um hann í þessu samhengi er sú 

að þrátt fyrir það að Dries sé hátísku hönnuður fylgir hann ekki kröfum tískuiðnaðarins um 

magn og hraða í framleiðslu. Dries Van Noten er einn af belgíska hönnunar hópnum sem 

kallast Antwerpen Six, en sá hópur fékk mikla athygli á áttunda áratugnum fyrir 

framúrstefnulega fatahönnun. Belgía hafði ekki þekkst sem vettvangur tísku fyrir tilkomu 

Antwerp Six en nú er Antwerp Royal Academy of fine arts einn virtasti skóli í heimi 

fatahönnunar.56 

 Dries Van Noten er einn fárra sjálfstæðra og óháðra hönnuða sem eftir er í 

tískuiðnaðinum og gerir hann að einskonar fráviki í iðnaðinum.57 Dries reynir eftir bestu 

getu að hanna fatnað með einhvern tilgang í tilvist sinni sem gerir viðskiptavinum hans 

kleift að miðla eigin persónuleika. Dries tekur ekki þátt í fyrirbæri tískuiðnaðarins að birta 

pre collections. Hann vill frekar hafa meiri tíma til þess að einbeita sér að megin línum 

sínum og hafa algjöra yfirsýn með hverju einasta smáatriði línunnar. Dries Van Noten 

hefur smíðað sér velvirkt viðskiptalíkan sem gengur upp í tískuiðnaðinum án þess að fara 

eftir hefðbundinni uppskrift hans. Viðskiptavinum er boðið í stúdíó þeirra í Antwerp til 

þess að skoða línuna mánuði á undan sýningu og fréttatilkynningum í París. Þetta gerir 

kaupendum kleift að panta vörur snemma og gefur merkinu svigrúm til þess að panta efni 

                                                
54„Sustainability,“ ee12, dagsetning óbirt, sótt 23. nóvember af http://www.ee12.dk/sustainability/.  
55 „Sustainability at ee12 means acting responsibly. Doing our best while having the courage to admit that we 
are not perfect. Striving to make a difference – however small. Wherever we can.“ sjá „sustainability,“ ee12. 
56 Olja Kuryshchu, „How the Antwerp Six took on the world,“ Dazed, september 2015, sótt 5. desember 2015 
af http://www.dazeddigital.com/fashion/article/26241/1/how-the-antwerp-six-took-on-the-world.  
57 Anja Aronowsky, „Conversations on slowness: Dries Van Noten,“ bls. 131. 
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frá byrgjum sínum. Skipulagið er þannig smíðað að flestar vörur birtast í búðum á 

svipuðum tíma og pre collection vörur annara merkja.58 

 Mér finnst áhugavert að nöfn innan hátískunnar láti ekki undan framleiðslukröfum 

kapítalismans og haldi sínu striki. Megin ástæða þess að Dries Van Noten getur starfað 

með þessum hætti er líklega sú að hann er sjálfstæður, ekki í eigu stærri fyrirtækis sem ýtir 

á framleiðslu umfram eftirspurn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
58 Anja Aronowsky, „Conversations on slowness: Dries Van Noten,“ bls. 134. 
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Lokaorð  

Að líkja tísku við klukku er skemmtileg leið til þess að horfa á fagið. Tíska fylgir samtíma 

sínum og er sterkt einkenni þess tíðaranda sem við á. Sagan blandast oft við tískuna en fer 

þá í gegnum síu nútímans og verður að nýrri sköpun. Tíska er spennandi tjáningarform 

fyrir bæði neytendur og hönnuði enda getur hún verið miðill sem nær víða. Hægt er að 

mæta bæði sálar- og líkamlegum þörfum með samblöndu tísku og fatnaðar enda tengir hún 

okkur við tíma og rúm og hjálpar fólki í því að skapa sér skýra sjálfsvitund.59  Mannfólkið 

er svoleiðis hannað að fatnaður er nauðsynlegur til þess að skýla og hlýja okkur svo það 

tilheyrir efnislegum grunnþörfum manna að hafa aðgang að fatnaði. Tíska er að mínu mati 

réttlætanlegur, nauðsynlegur og skemmtilegur hluti af samfélagi manna.    

 Tískuiðnaðurinn er mjög markaðsdrifinn og gengur út á hraða og gróða. Iðnaðurinn 

verður hraðari með hverju ári og reyna hátískufyrirtækin að keppa við lágvöruverslanir á 

borð við H&M og Zöru. Þetta sýnir sig tildæmis með því að hátískufyrirtækin bæta við pre 

collections, þó að tilgangurinn sé einnig í gróðaskyni. Hátískuhúsin hanna mörg að 

meðaltali sex fatalínur á hverju ári. Þessi hraði gefur ekki mikið svigrúm til breytinga eða 

nýsköpunar í fataframleiðslu. Flest hátískumerki einbeita sér að framleiðslu aukahluta á 

borð við töskur og skó í auknum mæli enda nema þeir um 60% af heildarsölu merkjanna. 

Tíska stuðlar að náttúruspillingu og mannréttindabrotum með fataframleiðslu sem er knúin 

áfram með gróða en án hugsjóna. Myrka hlið iðnaðarins er þekkt á heimsvísu en fær þrátt 

fyrir það að viðgangast. Neytandi meginstraumsins virðist kjósa markað með auknu 

framboði fatnaðar og lágum verðum.  

 Mér finnst mikil synd að tíska sé drifin áfram með þeim hætti sem tískuiðnaðurinn 

miðar henni að. Sem fatahönnuð hryllir mér við tilhugsunina að þurfa að starfa innan 

tískuiðnaðarins. Ég sé varla neitt svigrúm fyrir sköpun né lagfæringu á myrku hliðum 

iðnaðarins í öllum hraðanum. Iðnaðurinn þarf að breytast til þess að geta haldið áfram og 

finnst mörgum lausnin vera nýtt kerfi fyrir tískuna. Marga þætti þarf að hafa hugfasta ef 

smíða á drög að nýju kerfi fyrir tískuna og mun það taka mörg ár að verða að föstum liði í 

tískuiðnaðinum. Rannsókn mín tekur fyrir mikilvæg atriði í átt að nýju kerfi á borð við 

sjálfbærni og staðbundna framleiðslu.  

 Niðurstaða rannsóknarinnar er sú að leiðin fyrir fatahönnuði sem vilja fylgja eigin 

hraða og huga að sjálfbærni í hönnun sinni er að horfa til minni viðskiptahóps, til neytenda 

                                                
59 Kate Fletcher, Sustainable Fashion and Textiles: Design Journeys, bls. 120. 
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sem setja kröfur á það að fatnaðurinn sé framleiddur með heiðarlegum hætti. Merkin As 

We grow, Minna Palmqvist og Ee12 eiga það öll sameiginlegt að þjóna niche markaði, 

með viðskiptavinum sem kjósa sjálfbært framleiddan fatnað. Ég trúi því að nýtt tískukerfi 

náist með fleiri fatahönnuðum sem kjósa heiðarlega hönnun og sníða sér stakk eftir vexti. 

 Niðurstaða ritgerðarinnar veitir mér von um bjartari framtíð fyrir tískuiðnaðinn og er 

að sama skapi hvetjandi fyrir nýútskrifaða fatahönnuði að ryðja sér til rúms í heimi 

tískunnar en hafna núverandi skipulagi hans.  
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