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Útdráttur  
	  
Ritgerð þessi fjallar um sjálfbærni og samfélagslega ábyrgð alþjóðlegra 

fjöldaframleiðslufyrirtækja í fataframleiðslu. Aukin notkun samfélagsmiðla og 

vaxandi upplýsingaflæði undanfarinna ára og áratuga hefur orðið til þess að 

almenningur er orðinn mun meðvitaðri um þann fjölþætta skaða sem 

framleiðslufyrirtæki hafa valdið og farinn að gera kröfur um gegnsæja og ábyrga 

viðskiptahætti. Með tilliti til þessa er markmið þessa verkefnis að fá innsýn í hvernig 

alþjóðleg fjöldaframleiðslufyrirtæki hafa brugðist við þessum kröfum og hvers vegna. 

Þær rannsóknarspurningar sem lagt var upp með eru:   

• Hvert er gildi þess að fyrirtæki setji skýrar stefnur um sjálfbæra þróun?   

• Hvernig birtist stefna stórra fyrirtækja í fjöldaframleiðslu hvað varðar 

sjálfbæra þróun?  

 

Til að nálgast efnið og svara rannsóknarspurningum voru annars vegar notuð 

fyrirliggjandi gögn í formi rannsókna, fjölmiðlaumfjöllunar, skýrslna og 

stefnumótunar Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun og hins vegar voru stefnur og 

framleiðsluhættir fimm stórra alþjóðlegra fjöldaframleiðslufyrirtækja skoðaðir. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að alþjóðleg fjöldaframleiðslufyrirtæki 

séu undir miklum þrýstingi um að innleiða ábyrga viðskiptahætti. Kröfur almennings, 

þrýstingur stjórnvalda, alþjóðleg stefnumótun og lagasetningar hafa gert það að 

verkum að fyrirtæki sjá sig knúin til þess að bregðast við.  
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Formáli 
 

Ritgerðin er lokaverkefni til BS-gráðu í viðskiptafræði frá Háskólanum á Bifröst. 

Vægi hennar er 14 einingar og ber hún titilinn Heimur batnandi fer. Sjálfbærni í 

fataframleiðslu. Við vinnslu verkefnisins var þeim reglum og kröfum sem Háskólinn 

á Bifröst gerir til lokaverkefna fylgt í hvívetna. 

 

Líkja má vinnu við lokaritgerð við ferðalag. Þetta ferðalag er búið að vera erfitt en 

lærdómsríkt og ég vil þakka leiðbeinanda mínum, Sigrúnu Gunnarsdóttur, fyrir 

einstaklega góða og fagmannlega leiðsögn og mikla þolinmæði. Á ferðalaginu hafa 

augu mín opnast fyrir mikilvægi þess að ganga vel um og virða jörðina okkar og 

vanda vel til verka. Elskulegum foreldrum mínum og fjölskyldu færi ég þakkir fyrir 

hvatningu og hjálp til þess að ljúka þessari ritgerð. Hönnu Björgu færi ég einnig 

sérstakar þakkir fyrir góða hjálp á lokasprettinum og elsku stórkostlegu dætrum 

mínum þakka ég fyrir að vera þær yndislegu manneskjur sem þær eru.  

 

 

 

 

 

Guðfinna Oddsdóttir  
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1. Inngangur  
 

Ritgerðin fjallar um sjálfbærni og samfélagslega ábyrgð alþjóðlegra fyrirtækja í 

fataframleiðslu. Í henni er leitast við að varpa ljósi á mikilvægi sjálfbærni í 

fataframleiðslu og hvernig hún getur orðið umhverfi, samfélagi og efnahagi til 

framdráttar. Tískustraumar breytast hratt og fyrirtæki verða að bregðast fljótt við til 

þess að vera samkeppnishæf á þessum stóra markaði. Við fjöldaframleiðslu er mikið 

magn af spilliefnum notað til að flýta ferlinu svo hægt sé að framleiða sem mest magn 

á sem skemmstum tíma (Arnold og Hartman, 2006). Þá ganga stór alþjóðleg og 

orkufrek fjöldaframleiðslufyrirtæki á óendurnýjanlegar auðlindir jarðar ( Benn, 

Dunphy og Griffiths, 2014) og nýta sér neyðina í löndum þar sem fátækt er mikil og 

barnaþrælkun hefur viðgengist (Kernaghan, 2013). Þau efni sem notuð eru í 

fataframleiðslu geta einnig verið hættuleg fólki og hormónaraskandi því við 

framleiðsluna eru til dæmis notuð þalöt, klór, kísill og NP og NPE-efni (nonylphenol 

og nonylphenolethoxylater) (Greenpeace, 2012). Fatnaðurinn liggur að húð fólks sem 

getur verið hættulegt heilsufari og þá sérstaklega ungra barna en húð þeirra er 

fimmtán sinnum þynnri en fullorðinna (Heilsugæslan, 2013).  

 

Vitneskja um þann skaða sem tískuiðnaðurinn getur valdið hefur orðið til þess 

stjórnendur, hagfræðingar, mannréttindasamtök og aðrir hagsmunaaðilar hafa tekist á 

um sjálfbærni og samfélagslega ábyrgð fyrirtækja en rannsóknir benda til þess að 

ávinningur þess að innleiða sjálfbærni og samfélagslega ábyrgð sé ekki aðeins hagur 

umhverfisins heldur einnig þeirra fyrirtækja sem það gera (Arnold og Hartman, 2006). 

Þegar kemur að fatakaupum er ákvörðunin í höndum neytenda og 

umhverfisverndarsinnar hafa reynt að hafa áhrif á val fólks með því að hrinda af stað 

herferðum sem sýna framleiðsluhætti þessara stóru fyrirtækja. Alþjóðasamfélagið 

hefur einnig lagt til tillögur til úrbóta og stjórnvöld hafa gripið inn í með hertum 

reglugerðum til þess að reyna að takmarka þann skaða sem fataframleiðslufyrirtæki 

geta valdið (United Nations, 2012). Mannréttindasamtök hafa einnig verið áberandi á 

samfélagsmiðlum og hvatt fyrirtæki til þess að auka gegnsæi í framleiðsluferli sínu.  

 

Hlutverk stjórnvalda í að þrýsta á fyrirtæki um að marka sér stefnu um sjálfbæra 

þróun og þrýstingur frá þeim er mikilvægur og hefur stuðlað að samstarfi um allan 
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heim og leitt til úrbóta. Ábyrgð stjórnvalda er mikil og þau geta haft áhrif á starfsemi 

framleiðslufyrirtækja með strangari reglurömmum um aðbúnað þeirra sem starfa í 

verksmiðjum (United Nations, 2012). Þjóðarleiðtogar og sérfræðingar um allan heim 

koma saman á heimsráðstefnum á vegum Sameinuðu þjóðanna á nokkurra ára fresti 

og vinna að úrbótum í þessum efnum en næsta ráðstefna verður haldin í París í 

desember 2015. Þjóðarleiðtogar binda vonir við að frekari samningar náist um 

takmörkun á losun gróðurhúslofttegunda og allar þjóðir þurfa að skila inn áætlun um 

hvernig þær koma til með að vinna að þeirri takmörkun til ársins 2020 (Cop21,, 

2015). Það er vissulega hagur allra jarðarbúa að takmarka skaðann sem hlýst af 

framleiðslu eins og hægt er en þó hafa ekki allar þjóðir látið í ljósi áhyggjur af 

stöðunni. Kína, sem er eitt stærsta framleiðsluland heims, hefur til dæmis ekki gert 

það undanfarin ár en blikur eru á lofti um að stjórnvöld þar í landi hafi áttað sig á 

þeim mikla skaða sem við jarðarbúum blasir (Mbl, 2015).  

 

Fataframleiðsluiðnaðurinn er frekur á auðlindir okkar, sérstaklega vatn og orku sem 

eru grunnþarfir okkar allra. Losun eiturefna við framleiðslu er mikil og veldur 

mengun og aðbúnaður starfsfólks þar sem framleiðslan á sér stað er oft verulega 

slæmur (Benn, Dunphy og Griffiths, 2014). Barnaþrælkun hefur víða viðgengist, 

vinnudagar eru langir, vinnuaðstaða slök, starfsfólkið er réttindalaust og það fær mjög 

lág laun (Kernaghan, 2013). Fataframleiðslufyrirtæki eru rekin áfram af kröfum 

tískuiðnaðarins og hafa nýtt sér neyðina í fátækari löndum til að hámarka hagnað sinn 

og skýlt sér á bak við þann mun sem er á milli menningarheima til að réttlæta aðgerðir 

sínar (Arnold og Hartman, 2006). Vitundarvakning í heiminum á undanförnum árum 

hefur orðið til þess að alþjóðleg fjöldaframleiðslufyrirtæki hafa breytt og bætt 

framleiðsluaðferðir sínar. Enn er þó langt í land og framleiðslan er frekar ósjálfbær 

(Arnold og Hartman, 2006; Ma, Jun o.fl., 2010).  

 

Markmið og rannsóknarspurningar 

	  
Markmiðið með ritgerðinni er tvíþætt, annars vegar að fá innsýn í hvernig og hvers 

vegna alþjóðleg fjöldaframleiðslufyrirtæki hafa brugðist við kröfum 

alþjóðasamfélagsins og hins vegar að skoða hvernig fimm alþjóðleg fyrirtæki hafa 

brugðist við. Aðgerðir Sameinuðu þjóðanna eru afar mikilvægar, Mannréttindasamtök 
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vekja athygli neytenda, stjórnvöld eru að herða reglugerðir. Þessar aðgerðir eru svo 

mikilvægar þar sem neytendur geta ekki verið kröfuharðir nema þeir séu upplýstir.  

 

Rannsóknarspurningar ritgerðarinnar eru eftirfarandi:  

	  
Hvert er gildi þess að fyrirtæki setji skýrar stefnur um sjálfbæra þróun?  

Hvernig birtist stefna stórra fyrirtækja í fjöldaframleiðslu hvað varðar sjálfbæra 

þróun?  

 

 

Val á viðfangsefni 

	  
Ástæðu þess að þetta viðfangsefni var valið má rekja til þess að höfundur var búsett í 

Danmörku á árunum 2008–2013. Lífsstíllinn þar er töluvert frábrugðinn því sem við 

þekkjum hér heima þar sem efnishyggjan og hraðinn í samfélaginu er áberandi. Danir 

hjóla mikið milli staða, fara með flöskur og fatnað í endurvinnslu, kaupa notaðar 

vörur í miklu magni og virðast almennt meðvitaðir um umhverfi sitt. Þegar höfundur 

átti von á barni árið 2010 kynnist hún ljósmóður sem að lifir frekar sjálfbæru lífi og 

hafði mikil áhrif á ákvarðanatöku varðandi undirbúning komu frumburðarins og val á 

barnavörum. Ljósmóðirin hafði svo mikil áhrif að verðandi foreldrar fóru í margar 

verslanir til þess að bera saman verð og gæði. Þetta varð kveikjan að áhuga höfundar á 

sjálfbærni. Á þessum tímapunkti hófst ferðalag ábyrgra foreldra sem vildu sigra 

heiminn og bjóða litla hvítvoðungnum það besta. Upplýsingar og staðreyndir eins og 

þær að húð barns er fimmtán sinnum þynnri en okkar húð ómuðu í höfðinu þegar litlu 

fötin voru valin ásamt þeim húðvörum sem þurfti til (Heilsugæslan, 2013). Nýbakaðir 

foreldrar komust að því að alþjóðlegar vottanir skiptu virkilega miklu máli og þeim til 

mikillar ánægju voru verslanir á borð við fatarisann H&M með vottuð barnaföt á 

hagstæðu verði (H&M, 2014). Fötin heilluðu þar sem þau eru falleg, hlutlaus og 

mjúk. Höfundur fór á flug á þessum tíma og gúglaði allt sem við kom barninu og í 

Íslandsheimsóknum síunum bar hún saman bækur sínar við mæður hér á landi þar 

sem hugarfarið var ekki alveg það sama. Höfundur keypti lífræn sængurver, stuðkant, 

svefnpoka og hafði gaman af því að lesa sér til um vörurnar og framleiðsluferlið.  
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Eftir að höfundur flutti heim til Íslands breyttust aðstæður töluvert, tíminn fyrir nostur 

var af skornum skammti og úrvalið ekki það sama og í Danmörku. Höfundur fór að 

vinna samhliða námi í Timberland-versluninni en fyrirtækið framleiðir hágæða vörur 

og hefur verið að bæta framleiðsluferlið og koma með lífrænar og sjálfbærar línur. Á 

skókössunum stendur stórum stöfum „What kind of footprint will you leave?“ og 

tekið er fram að kassinn sé úr endurunnu efni og að við framleiðslu vörunnar sé notuð 

endurnýtanleg orka. Einnig er tekið fram hvaða leiðir þeir fara til þess að takmarka 

þann skaða sem kann að verða við framleiðslu. Þetta vakti áhuga höfundar sem kynnti 

sér framleiðsluna vel. Fyrirtækið er með línu sem heitir Earthkeepers þar sem skórnir 

eru unnir úr 100% endurnýtanlegum og lífrænum efnum og eru því sjálfbærir skór. 

Einkennisorð þeirra er „Saved from the landfill, put in our footwear“ (Timberland, 

2015). Höfundur reyndi að upplýsa viðskiptavini sína vel og beina augum þeirra að 

þessari línu og yfirleitt fundust þeim upplýsingarnar áhugaverðar. Neytendur þurfa 

ekki að leita langt yfir skammt til þess að finna vörur sem framleiddar eru á 

sjálfbæran hátt, erlendis og hérlendis, til dæmis býður Lindex verslunin upp á vottaðar 

sjálfbærar vörur (e. sustainable products) í auknu úrvali á hagstæðu verði (Lindex, 

2014).  

 

Þegar höfundur hóf nám á Bifröst sat hún áfanga um sjálfbærni og samfélagslega 

ábyrgð hjá Auði Ingólfsdóttir. Minnisstætt er þegar Auður bað nemendur að taka 

vistvænt lífsstílsspróf (e. carbon footprint calculator) sem vakti höfund enn frekar til 

umhugsunar um eigin lífsstíl og hvernig jörð við komum til með að skila til 

afkomenda okkar. Eftir þennan áfanga var höfundur byrjuð að móta hugmyndir að 

efni fyrir lokaritgerð. 

   

Skilgreiningar lykilhugtaka 

	  
Skilgreiningin á hugtakinu sjálfbær þróun er „þróun sem mætir þörfum samtímans án 

þess að draga úr möguleikum komandi kynslóða til þess að mæta þörfum sínum.“ 

(Umhverfisráðuneytið, 2007, bls. 8). Sjálfbær þróun hefur þrjár grunnstoðir, efnahags-

, umhverfis- og samfélagsstoðir, og til þess að ná árangri í sjálfbærni er mikilvægt að 

jafnvægi sé á milli þeirra. Sjálfbær þróun í fataframleiðslu snýst um að fyrirtæki finni 

leið til þess að loka hringrásinni í framleiðslunni og takmarka sóun og mengun eins og 
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mögulegt er með framtíðina að leiðarljósi (United Nations, 1987). Hugmyndafræðin á 

bak við sjálfbæra þróun er jafnrétti þar sem verið er að huga að þeim fátækustu í 

heiminum og tryggja þeim aðgang að grunnþörfum mannsins. Til þess að mannkynið 

geti nýtt auðlindir sínar og lifað góðu lífi án þess að skerða lífsgæði þeirra fátæku þarf 

framleiðsla og vöxtur að vera sjálfbær (United Nations, 1987). 

 

Uppbygging ritgerðar 

	  
Að loknum inngangi verður fjallað um það vinnulag og aðferðir sem voru notaðar við 

vinnslu verkefnisins. Niðurstöður eru síðan kynntar í þriðja og fjórða kafla 

ritgerðarinnar. Í þriðja kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum alþjóðlegra rannsókna um 

sjálfbærni og samfélagslega ábyrgð í fataframleiðslu. Í fjórða kafla verður fjallað um 

fimm fyrirtæki sem hafa hafið framleiðslu á sjálfbæran hátt og áhersla er lögð á að 

skoða drifkraft fyrirtækjanna, sjálfbæran fatnað og grænþvott. Fimmti og jafnframt 

síðasti kafli ritgerðarinnar inniheldur umræður um umræður um niðurstöður og 

lokaorð.  
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2. Aðferðir 
 

Ritgerðin er unnin sem fræðilegt yfirlit. Til að nálgast markmið rannsóknarinnar og 

svara rannsóknarspurningunum var gagna aflað á tvennan hátt, annars vegar með því 

að skoða a) fyrirliggjandi þekkingu og opinbera stefnumótun, og hins vegar b) 

stefnumótun og starfshætti fimm fyrirtækja á sviði fataiðnaðar.  

 

Rafræn heimildaleit var notuð til að afla upplýsinga um niðurstöður rannsókna um 

sjálfbærni og samfélagslega ábyrgð fjöldaframleiðslufyrirtækja í fataiðnaði. Hugtök 

sem tengjast sjálfbærni og samfélagslegri ábyrgð í fataframleiðslu eru mörg en þau 

sem reyndust best við leitina voru: sustainability – water – energy – pollution – 

resources – damage – mass production – labour – child labour – sweatshop – 

ecodesign – ecological footprints og production in clothing industry. Við leitina voru 

gagnagrunnarnir Leitir.is, JSTOR og Google Scholar notaðir jöfnum höndum. Sérstök 

áhersla var lögð á að finna ritrýndar rannsóknir um sjálfbæra framleiðslu, sjálfbærni 

fyrirtækja, sjálfbæra tísku og neytendahegðun gagnvart sjálfbærri þróun í 

tískuiðnaðinum. Auk rannsókna var upplýsinga aflað úr opinberum skýrslum um 

umhverfisvernd og aðgerðir alþjóðasamfélagsins í átt að sjálfbærni til að stemma stigu 

við þeim skaða sem fataiðnaðurinn hefur valdið. Þessar skýrslur eru gefnar út af 

Sameinuðu þjóðunum, Alþjóðlegu staðlasamtökunum (International Organization for 

Standardization, ISO) og bandarísku vistræðisamtökunum (Ecological Society of 

America, ESA). 

 

Við vinnslu ritgerðarinnar voru valdar átta rannsóknir og skýrslur sem koma 

víðsvegar að og spanna breitt tímabil og gefa því nokkuð góða mynd af þróun 

sjálfbærni í fataiðnaði. Þær komu út á tímabilinu 1987–2014 og eru frá Bretlandi, 

Ástralíu, Þýskalandi og fleiri löndum. Hluti af rannsóknunum birtust í tímaritinu 

Journal of Cleaner Production sem er alþjóðlegur vettvangur fyrir ritrýndar greinar 

um niðurstöður rannsókna um sjálfbærni og samfélagslega ábyrgð (Elsevier, 2015). 

  

Til að skilja hvernig fyrirtæki á sviði fataiðnaðar bregðast við kröfum um sjálfbærni 

og samfélagslega ábyrgð voru stefnur og starfshættir fimm framleiðslufyrirtækja í 

tiskuiðnaði skoðaðir, svo og umfjöllun fjölmiðla um þessi fyrirtæki. Fyrirtækin fimm 
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eru H&M, GAP, Lindex, North Face og íslenska barnafatafyrirtækið Ígló&Indí. 

Erlendu fyrirtækin eiga það sammerkt að vera leiðandi fjöldaframleiðslufyrirtæki með 

stóra markaðshlutdeild á alþjóðamarkaði (Sjo, 2014) en framleiðsla íslenska 

fyrirtækisins er töluvert minni. Það er þó að hasla sér völl á erlendum vettvangi, segir 

Helga Ólafsdóttir, yfirhönnuður hjá Ígló&Indí (munnleg heimild, 18. mars, 2015; 

puremag, 2015). Viðmiðið við val á fyrirtækjum var að skoða fyrirtæki sem eiga það 

sameiginlegt að hafa innleitt sjálfbærni og samfélagslega ábyrgð en með misgóðum 

árangri (Greenpeace, 2012; Kernaghan, 2013; Sj, 2014). H&M og GAP þurftu að 

endurskipuleggja stefnu sína eftir að hafa fengið harða gagnrýni fyrir framleiðsluhætti 

(Arnold og Hartman, 2006; Ke rnaghan, 2013).  

 

Lindex, sem jók framleiðslu á sjálfbærum fatnaðaði um 40% milli áranna 2013 og 

2014 (Lindex, 2013), og The North Face hafa sett skýrar stefnur varðandi sjálfbærni 

og samfélagslega ábyrgð sem virðist endurspegla ríka umhverfislega og 

samfélagslega ábyrgð (Vfc, 2014). Ígló&Indí hefur sérstöðu á íslenskum 

barnafatamarkaði en það kynnti nýverið lífræna barnafatalínu og er eina íslenska 

barnafatamerkið sem hefur náð vinsældum bæði hér á landi og erlendis (Mbl, 2015). 

Upplýsinga um fyrirtækin fimm var aflað með því skoða stefnur þeirra, starfshætti og 

umfjöllun um þau í fréttamiðlum. Þar að auki var tekið viðtal við Helgu Ólafsdóttir, 

yfirhönnuð Ígló&Indí, til að varpa ljósi á viðhorf framleiðanda í fataiðnaði hérlendis. 

 

Ljóst er að heiminum öllum stafar ógn af þeirri mengun sem verður af mannavöldum 

en sem dæmi má nefna kjarnorkuslysið í Tjernobyl og vötn og lífríki sem eru menguð 

af völdum framleiðslu. Mennirnir eru að tæma auðlindir, mannréttindi hafa ekki verið 

virt og við heiminum öllum blasir slæm framtíð taki allar þjóðir sig ekki saman og 

vinni að úrbótum í sameiningu (United Nations, 1987). Framleiðslufyrirtæki geta 

notað margar leiðir til þess að draga úr mengun en það krefst samvinnu milli birgja, 

framleiðenda og viðskiptavina (Grappi, Romani og Bagozzi, 2012). 

 

Við vinnslu ritgerðarinnar var unnið eftir rannsóknaþrepalíkani (Kotler og Keller, 

2006, bls. 103) en það skilgreinir vinnuferlið vel og auðveldar vinnuna. Þrepin í 

rannsóknarlíkaninu eru eftirfarandi:  

• Efnisval og rannsóknarspurning mótuð 
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Höfundur var áður búin að mynda sér skoðun á ritgerðarefninu en átti erfitt 

með að takmarka efnið. Efnisafmörkun var ákveðin eftir að höfundur hafði 

hugsað um þá hröðu þróun sem orðið hefur á framleiðslu sjálfsbærs fatnaðar á 

undanförnum árum.  

• Rannsóknaráætlun  

Rannsóknaráætlunin var aðallega unnin út frá „Brundtland skýrslunni“ og 

þeim atriðum sem þar er fjallað um og Gro Harlem Brundtland hefur lýst sem 

„dauðans alvöru“. 

• Gagnaöflun 

Gagnaöflun fór fram með rafrænni heimildaleit og viðtali við yfirhönnuð eins 

fyrirtækisins. 

• Unnið úr gögnum 

Unnið var úr rannsóknum og skýrslum á þann hátt að þær voru lesnar og síðan 

flokkaðar eftir tilgangi þeirra og niðurstöðum með það að markmiði að fá 

yfirsýn yfir fyrirliggjandi þekkingu. Upplýsingum um fyrirtækin fimm, stefnu 

þeirra og starfshætti var safnað í gegnum heimasíður fyrirtækjanna, 

yfirlýsingar forsvarsmanna þeirra og fjölmiðlaumfjöllun um fyrirtækin þar 

sem meðal annars kemur fram gagnrýni á þau. Ákveðið var að taka viðtal við 

yfirhönnuð Ígló&Indí þar sem stefna þess fyrirtækis hefur einkennst af 

samfélagslegri ábyrgð frá upphafi.   

• Niðurstöður  

Kynning á niðurstöðum í ritgerðinni er unnin út frá markmiðum rannsóknar og  

rannsóknarspurningum og byggir á fyrirliggjandi gögnum.  

• Niðurstaða metin 

Umfjöllun um niðurstöður.  

 

Í þessum kafla hefur verið gerð grein fyrir þeim aðferðum sem voru notaðar við 

vinnslu þessa verkefnis. Í næsta kafla hefst umfjöllun um niðurstöðurnar sem fengust. 
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3. Hvert er gildi þess að fyrirtæki setji sér skýra stefnu?  
 

Í þessum kafla verður fjallað um mikilvægi þess að fyrirtæki setji sér skýra stefnu um 

sjálfbærni og samfélagslega ábyrgð og hvers vegna. Hugtökin sem rædd eru voru 

valin út frá mikilvægum atriðum sem tengjast sjálfbærni í fataiðnaði.  

Neytendahegðun  

	  
Neytendur skipta framleiðslufyrirtækin öllu máli og þau þurfa að skilja þarfir þeirra. 

Það er mikilvægt að fyrirtæki skilgreini markhópa sína og vandi vel til verka en það er 

ekki síður mikilvægt að þau mæti þörfum viðskiptavinanna þegar kemur að 

framleiðsluferlinu. Þarfir viðskiptavina eru misjafnar og það er fyrirtækjum til 

framdráttar að þekkja markhópa sína vel og greina þá. Það skiptir miklu máli að ná í 

nýja viðskiptavini en jafnframt er mikilvægt til lengri tíma litið að hlúa að arðbærum 

viðskiptavinum (Payne, Adrian, Frow og Pennie, 2013). Viðskiptavinirnir eru með 

misjafnt hegðunarmynstur og þess vegna er mikilvægt að skilgreina þá í markaðshópa 

og vinna út frá því þegar verið er að ná til þeirra og mæta þörfum þeirra (Jobber, 

2007). Viðskiptavinir hátísku eru ekki endilega með sama hugsunarhátt og 

viðskiptavinir fjöldaframleidds fatnaðar, þeir eru ekki að gera sömu kröfur til 

vörunnar. Þrátt fyrir vaxandi áhyggjur margra af umhverfinu virðast þær ekki skila sér 

til allra, til dæmis neytenda hágæða tískuvara. Neytendur eru að taka við sér en þó er 

talið að sú vitundarvakning varðandi sjálfbæran fatnað sé að gerast hægar en talið var 

(Achabou og Dekhili, 2012). Þegar um hágæða tískuvöru er að ræða vilja 

viðskiptavinir geta fengið þau gæði og hönnun sem þeir borga fyrir. Komi sjálfbær 

hönnun ekki niður á þessum kröfum setja viðskiptavinir hátískufatnaðar hana ekki 

fyrir sig. Því má segja að þróunin sé að miklu leyti í höndum framleiðanda – þeir 

verða að bregðast við og draga úr þeim skaða og fá viðskiptavininn í lið með sér 

(Achabou og Dekhili, 2012). 

 

Fyrirtæki í fjöldaframleiðslu á ódýrari fatnaði finna fyrir aukinni pressu frá 

viðskiptavinum. Pressan er þess eðlis að neytendur eru farnir að gera kröfur um að 

fyrirtækin framleiði á sjálfbæran hátt og dragi úr þeirri mengun sem kann að verða við 

framleiðsluna þar sem ábyrgð þeirra er mikil gagnvart umhverfinu. Samkeppnin er 

mikil á þessu sviði og samhliða því að bæta framleiðsluhætti þurfa fyrirtæki að 
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framleiða gæðavöru á lágu verði. Þróunin í Kína hefur verið í rétta átt og Kínverjar 

hafa sett mikinn kraft í að bæta framleiðsluhætti samkvæmt óskum viðskiptavina og 

hafa þannig aukið forskot sitt á alþjóðlega samkeppnisaðila (Ma, Jun, Cheung, Ray 

ofl, 2010). Fyrirtæki hafa þurft að vera á varðbergi til að gæta orðspors síns og þau 

sem skaða samfélagið á einhvern hátt geta uppskorið mikla neikvæðni meðal 

viðskiptavina. Það hefur reynst fyrirtækjum dýrkeypt þegar slíkt umtal kemst af stað 

og erfitt er fyrir þau að endurheimta orðsporið eða bæta fyrir þann skaða sem þau hafa 

valdið (Islam og Deegan, 2010).  

 

Ósáttir neytendur nota ýmsar áhrifamiklar aðgerðir til þess að dreifa neikvæðri 

umfjöllun til almennings. Orðrómur (word of mouth) er ein áhrifamesta aðferðin sem 

hægt er að nota í dag en í henni felst að neytendur hvetja aðra til þess að taka undir og 

koma umtalinu áfram. Þess vegna skiptir það miklu máli að fyrirtæki hlusti á 

viðskiptavini sína áður en slík umfjöllun berst á milli neytenda (Grappi, Romani og 

Bagozzi, 2012). Samkvæmt því þykir æskilegra að hafa það í forgangi að koma í veg 

fyrir slíkt umtal, fyrir utan að koma í veg fyrir að gera eitthvað sem veldur skaða, að 

gera það sem í fyrirtækjanna valdi stendur til að draga úr neikvæðu umtali. Seilast 

eftir hvað viðskiptavinurinn er að hugsa og gæta að siðferðislegum viðskiptum og 

innleiða samfélagslega ábyrgð. Fyrirtækin verða að átta sig á viðbrögðum 

viðskiptavina sinna og hversu miklu máli þau skipta fyrirtækið (Payne, Adrian, Frow 

og Pennie, 2013). Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja getur haft mikil áhrif á sambandið 

milli fyrirtækisins og viðskiptavina. Samfélagsleg ábyrgð fer yfirleitt eftir umfangi og 

rekstri fyrirtækja hvernig þau sinna slíkri ábyrgð. Með því að axla ábyrgð í 

uppbyggingu samfélagsins eru fyrirtæki að sinna samfélagslegri ábyrgð. Hugtakið 

hefur þróast á mörgum árum og fer einnig eftir samfélaginu og umhverfinu hvar 

þarfirnar liggja.   Fyrirtækið getur uppskorið jákvætt umtal sem er því til góðs en ef 

fyrirtækinu mistekst að uppfylla þær kröfur sem gerðar eru til þess getur það orðið því 

að falli (Goworek, 2011). Vegna þessa þurfa fyrirtækin að bera í samfélagslegri 

ábyrgð á réttum forsendum. Aukin meðvitund neytenda kallar leiðir af sér breytt 

neyslumynstur. Hugsunarhátturinn getur verið á þá vegu að viðskiptavinurinn fari að 

hugsa sig betur um og íhuga hvort hann geti mögulega sleppt því að kaupa vöruna 

(Arnold og Hartman, 2006). Sjálfbærar vörur og framleiðsla geta verið áhrifavaldar 

varðandi hvort meðvitaður neytandi setur það fyrir sig ef einmitt varan uppfyllir 

kröfur hans hvað þetta varðar til sjálfbærni (Ma, Jun, Cheung, Ray ofl, 2010).  
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Auðlindir 

 

Fataframleiðsla gengur á auðlindir sem eru öllum jarðarbúum lífnauðsynlegar en eru 

komnar að þolmörkum. Iðnaðargreinar ganga mismikið á ólíkar auðlindir en 

fataiðnaðurinn er til dæmis frekur á vatn, orku og eldsneyti og hefur einnig mengað 

mikið (Bocken og Allwood, 2012). Bómull er það efni sem fataframleiðendur nota 

hvað mest en mikið vatn þarf við bómullarframleiðslu, auk þess sem 20–25% af 

framleiddu skordýraeitri í öllum heiminum er notað í tengslum við hana. Hægt er að 

spara mikið vatn þegar framleiðendur framleiða úr endurunninni bómull (Achabou og 

Dekhili, 2012).  

 

Fataframleiðsla er einnig gífurlega orkufrek og á næstu árum verður unnið markvisst 

að því að takmarka orkunotkun og auka endurnýtanlega orku. Það hefur borið mikinn 

árángur að vinna með stjórnvöldum að þessu markmiði að takmarka orkunotkun. Með 

þeim aðgerðum verður hægt að bæta lífsgæði milljóna manna með betri og áhrifameiri 

orkunýtingu. Framleiðslan er mikil í Kína og Asíu sem gerir það að verkum að 

flutningsleiðirnar til Vesturlanda geta verið langar en bæði löndin hafa verið öflug við 

innleiðingu endurnýtanlegrar orku. Sameinuðu þjóðirnar ítreka í skýrslu sinni um 

sjálfbæra orku að orkunotkun skipti miklu máli og markmiðið með skýrlsunni sé að 

fræða framleiðendur og almenning um nýjar áætlanir á næstu árum (Ren21, 2014). 

Kína er eitt stærsta framleiðsluland heims og fimm fyrirtæki í fataframleiðslu þar í 

landi voru tekin til umfjöllunar í rannsókninni sem hafa verið að innleiða 

umhverfisvæna stefnu með góðum árangri með það að markmiði að draga úr skaða á 

vötnum í Kína en það hefur verið mikil áskorun. Framleiðslufyrirtæki í Kína eru undir 

mikilli pressu frá viðskiptavinum sínum að bæta framleiðsluhætti sína til þessa að 

vernda auðlindir jarðar (Ma, Jun, Cheung, Ray ofl, 2010).  

 

 

Barnaþrælkun og aðbúnaður starfsfólks 

 

Sjálfbærni snýst ekki einungis um að vernda umhverfið, aðbúnaður starfsfólks skiptir 

miklu máli en erfitt hefur reynst að sporna við þeim slæma aðbúnaði og barnaþrælkun 

sem hefur fengið að viðgangast í fataframleiðslu.  
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Kröfur um hraðar tískubreytingar (e. fast fashion) hafa náð festu í tískuheiminum. 

Tískuverslanir breyta nú um útlit fjórum sinnum á ári með tilkomu nýrra lína en áður 

fyrr voru einungis sumar- og vetrarlínur. Tískufyrirtækin hafa þurft að bregðast við 

þessari þróun sem kallar á aukinn hraða í framleiðsluferlinu. Fataframleiðendur hafa 

fundið fyrir mikilli pressu um að taka þátt í þessu hraða ferli ætli þeir að halda stöðu 

sinni á samkeppnismarkaði. Þetta kallar á frekari aðgerðir og framleiðendur hafa þurft 

að hafa sig við að finna leiðir til þess að þrýsta verðinu niður og framleiða hraðar. Þeir 

framleiðendur sem framleiða sjálfbæran fatnað hafa einnig þurft að bregðast við 

þessum hraða og finna leiðir til þess að svara eftirspurn viðskiptavina sinna (Bhardwaj 

og Fairhurst, 2010). Kröfur um hraða og ódýra framleiðslu innan tískuheimsins hafa 

orðið til þess að mörg framleiðslufyrirtæki hafa boðið starfsfólki sínu upp á verulega 

bágar aðstæður þar sem það þarf að vinna langar vaktir á mjög lágum launum. Slík 

fyrirtæki hafa gengið undir heitinu „Sweatshop“ (Arnold og Hartman, 2006).  

 

Fataframleiðslufyrirtæki hugsa eðlilega um hagnað, hluthafar vilja fá sinn skerf og allt 

snýst þetta um að hámarka virði þeirra og fyrirtækisins. Barnaþrælkun er vissulega 

hluti af hinum samfélagslega hluta sjálfbærni og það má teljast nokkuð öruggt að 

ekkert fyrirtæki vill láta bendla sína framleiðslu við barnaþrælkun. Barnaþrælkun er 

þó algeng í Asíu og þeim löndum þar sem fataframleiðsla fer oft og tíðum fram. 

Dæmi eru um að börn séu frá unga aldri látin standa í eitraðri litablöndu þar sem húð 

þeirra skemmist smátt og smátt. Mörg samtök vinna meðal annars að því að upplýsa 

um hvers kyns misnotkun á börnum sem fer fram á vegum stórfyrirtækja. Meðal 

þeirra er Barnaheill sem hvetur neytendur til þess að vernda réttindi barna og stunda 

sanngjörn viðskipti (e. fair trade) ( Barnaheill, án dagsetningar; Barnasáttmáli 

Sameinuðu Þjóðanna, án dagsetningar).  

 

Gripið hefur verið til ýmissa aðgerða til þess að vekja athygli á þessum aðstæðum. 

Það vakti til dæmis mikla athygli þegar Norka blaðið Aftenposten framleiddi 

raunveruleikaþættina Sweatshop Deadly Fashio þar sem vinsælir norskir 

tískubloggarar, Frida, Ludvik og Anniken, voru tekin úr sínu þægilega lífi og send til 

Phnom Penh í Kambódíu þar sem þau unnu í fataverksmiðju í einn mánuð. Dvölin 

hafði mikil áhrif á þau og að henni lokinni sögðu þau að viðhorf þeirra til lífsins væri 

breytt. Þar fengu þau að kynnast því hvernig fötin þeirra væru búin til og hvers konar 
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aðstæður starfsfólkinu væri boðið upp á. Þau kynntust meðal annars fólki sem hafði 

unnið í verksmiðjunum frá níu ára aldri. (The Nordic Page, 2014). Ein þeirra, 

Anniken, var allt annað en sátt þegar Aftenposten vildi ekki að þau myndu minnast á 

tískurisann H&M sem skiptir við þær verksmiðju sem Norðmennirnir unnu í. Anniken 

tók ekki í mál að þegja yfir sinni reynslu og hjólaði bæði í Aftenposten og H&M, 

leysti frá skjóðunni og gaf út yfirlýsingu þess efnis að H&M væri stærsti 

viðskiptavinur þessarar verksmiðju. Hún furðaði sig á því að stærsta dagblað Noregs 

sæti undir slíkri pressu frá fataframleiðandanum. H&M gaf í kjölfarið út yfirlýsingu 

þess efnis að fyrirtækið hefði frá árinu 2005 barist fyrir réttindum verkafólks í 

Kambódíu og væri að leggja sitt af mörkum í þeirri baráttu (The Nordic Page, 2015). 

Þættirnir vöktu mikla athygli og umtal um allann heim og hefur mikið verið fjallað 

um þá. Neytendur hafa viljað lokað augum og eyrum fyrir því við hvaða aðstæður 

fatnaðurinn þeirra er framleiddur og hafa byggt upp múr á milli verkafólks í 

fataframleiðslu og viðskiptavina. Ludvig Hambor, einn af þáttakendum í 

raunveruleikaþáttunum orðaði þetta svona „We don’t like to think about these things 

because then we’d have to defend our behavior“. (Ecouterre, 2015). Markaðssetnin 

hefur breyst með árunum og nú hefur dulin markaðssetning (e. content marketing) náð 

miklum vinsældum, meðal annars hafa fyrirtæki leitað til vinsælla bloggarar sem 

aulýsa fyrir þá í auknum mæli. Þeir mæla með vörum án þess þó að vera með 

áberandi markaðssetningu. Lesendur þeirra verða hliðhollir bloggurunum og fylgja 

þeim eftir. Það er mikill ávinningur hjá fyrirtækjum að fá vinsæla bloggara sem ná til 

þeirra markhóps (Mathews, 2013).  

Það er ljóst að þessir raunveruleikaþættir höfðu mikil áhrif um og fjölmiðlar um 

allann heim fjölluðu um þættina. Viðbrögð alþjóðasamfélagsins hafa verið sterk og í 

næsta kafla verður fjallað um hvernig samfélagið hefur reynt að bregðast við. 

 

Viðbrögð alþjóðasamfélagsins 

 

Alþjóðasamfélagið hefur lýst því yfir að stemma þurfi stigu við óábyrgum 

framleiðsluháttum stórfyrirtækja í fataframleiðslu (United Nations, 1987; Benn, 

Dunphy og Griffiths, 2014). Með óábyrgum viðskiptaháttum hafa fyrirtækin gengið á 

óendurnýjanlegar auðlindir jarðar, nýtt sér neyð í löndum þar sem fátækt og 

barnaþrælkun hefur viðgengist og notað skaðleg efni við framleiðslu sem geta valdið 
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bæði starfsfólki verksmiðjanna og neytendum heilsutjóni (Kernaghan, 2013). Snemma 

á níunda áratugnum skipuðu Sameinuðu þjóðirnar nefnd til þriggja ára undir forystu 

Gro Harlem Brundtland, þáverandi forsætisráðherra Noregs. Markmið nefndarinnar 

var að setja saman alþjóðlega aðgerðaáætlun um hvernig bæri að bregðast við þeim 

mikla umhverfisvanda sem steðjaði að jarðarbúum í samvinnu við sérfræðinga, 

þjóðarleiðtoga og almenning. Í skýrslunni Our Common Future sem kom út árið 1987 

er dregin upp mynd af alvarlegri þróun undanfarinna ára og áratuga og settar fram 

tillögur að úrbótum. Skýrslan, sem í daglegu tali gekk undir heitinu Brundtland-

skýrslan, hafði mikil áhrif um allan heim og varð til þess að á Rio Earth Summit, 

heimsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna sem haldin var í Rio de Janero árið 1992, voru 

niðurstöður skýrslunnar ræddar og sjálfbær þróun gerð að aðalumfjöllunarefni. Í 

kjölfar þessarar ráðstefnu var gefin út skýrslan The Future We Want en í henni voru 

lagðar fram tæplega 300 aðgerðir til að stuðla að sjálfbærni í heiminum. Þær gengu 

meðal annars út á að:  

• Uppræta fátækt með því að efla sjálfbæra þróun í öllum grunnstoðum 

samfélagsins, samfélagslega, umhverfislega og efnahagslega, með það að 

markmiði að tryggja öllum jarðarbúum sama rétt en fátækt er talin ein mesta 

ógnin sem steðjar að mannkyninu.  

• Uppræta barnaþrælkun með auknu eftirliti og strangari reglugerðum á 

alþjóðavettvangi. Vernda auðlindir jarðar, meðal annars með því að herða 

reglugerðir. Ein af þeim aðgerðum var t.d að takmarka mengun við hafnir og 

úrlosun spilliefna en úrgangslosun við hafnir hefur verið stórt vandamál. 

 

Tuttugu árum síðar, eða árið 2012, komu þjóðarleiðtogar aftur saman í Rio de Janero 

og endurnýjuðu þær skuldbindingar sem samþykktar voru á ráðstefnunni 1992. Þrátt 

fyrir þær úrbætur sem höfðu verið gerðar voru áhyggjurnar af þeim skaða sem 

umhverfið og mannkynið verður fyrir vegna framleiðslu alþjóðlegra stórfyrirtækja 

þær sömu og rúmum tuttugu árum fyrr (United Nations, 2012, bls. 41). Sérfræðingar 

segja hlutina hafa gerst of hægt, að þróunin standi í stað og því þurfi áfram að vinna 

markvisst að vitundarvakningu (Ren21, 2014) .  

 

Aðrar skýrslur um sama efni hafa verið samhljóma skýrslum Sameinuðu þjóðanna. 

Árið 2004 gaf ESA út skýrsluna Ecological Science and Sustainability for the 21st 



	   21	  

Century. Markmiðið með útgáfu þessarar skýrslu, líkt og Brundtland-skýrslunnar, var 

að gera grein fyrir ástandinu og leggja til aðgerðaáætlun. Í skýrslunni er sérstök 

áhersla lögð á mikilvægi þess að gæta að auðlindum og nýtingu þeirra, auka 

rannsóknir á sjálfbærni, upplýsa komandi kynslóðir og örva menningarlegar 

breytingar sem stuðla að vistfræðilegum áhrifum á alþjóðavettvangi (ESA, 2004). 

Þegar fyrirtækin innleiða sjálfbærni og samfélagslega ábyrgð í stefnu sína geta þau 

haft áhrif á framleiðslu annarra fyrirtækja, til dæmis geta stór framleiðslufyrirtæki í 

Kína verið góð fyrirmynd hvað varðar slíka innleiðingu og þau eru líkleg til þess að 

hafa áhrif á meðalstór og smærri fyrirtæki um allan heim. (Ma, Jun, Cheung, Ray, ofl, 

2010). Fyrirtæki á borð við H&M og Nike hafa aftur á móti fengið á sig neikvæða 

umfjöllun fyrir óábyrga framleiðsluhætti. Þau fyrirtæki sem taka þátt í að axla 

samfélagslega ábyrgð verða frekar fyrir neikvæðu aðkasti fjölmiðla en þau sem sinna 

henni ekki og geta kallað á athygli sem kemur upp um ósiðlegt athæfi. Ástæðan er sú 

að vel er fylgst með aðgerðum þeirra, sérstaklega aðbúnaði verkafólks í 

þróunarlöndunum, barnaþrælkun og umhverfisskaða (Islam og Deegan, 2010). 

Viðbrögð samfélagsins skipta fyrirtækin miklu máli en þau eru oft fljót að bregðast 

við slíkri umfjöllun og snúa vörn í sókn með að því að efla aðgerðir sínar að einhverju 

leyti og kæfa þannig þá neikvæðni sem kann að koma upp. Fyrirtækin í 

fataframleiðslu hafa notast við nokkrar leiðir til þess að koma með úrræði varðandi 

vandamál sem upp hafa komið vegna óábyrgra viðskiptahátta og eru þau kynnt í 

ársskýrslum, sjálfbærniskýrslum og með markaðssetningu og hafa getað skýlt sér með 

annarri samfélagslegri ábyrgð. Fyrirtækin draga athyglina frá þeim óábyrgu 

viðskiptaháttum með því að skýla sér á bakvið nýjar samfélagslegar aðgerðir, án þess 

þó að bæta úr öðrum slæmum framleiðsluháttum (Islam og Deegan, 2010).  

 

 

Hagur fyrirtækja 

 

Gagnrýni alþjóðasamfélagsins á viðskiptahætti stórra framleiðslufyrirtækja og kröfur 

um sjálfbærni og ábyrga framleiðsluhætti hafa orðið til þess að fyrirtæki sem sýna 

ábyrga framleiðsluhætti geta skilgreint sig sem slík og fengið alþjóðlegar vottanir út 

frá alþjóðastöðlum. Árið 2010 var ISO26000 staðallinn gefinn út af Alþjóðlegu 

staðlasamtökunum en hann er alþjóðleg vottun um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja 
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óháð stærð þeirra og starfsemi (ISO, 2014). Ólíkir hagsmunaaðilar unnu saman að því 

að þróa staðalinn yfir fimm ára tímabil en hann er alþjóðleg vottun um að fyrirtæki 

sem eru með hann séu samfélagslega ábyrg og virði grunnstoðirnar þrjár, samfélag, 

umhverfi og efnahags (ISO, 2014). Staðallinn hefur það markmið að vekja athygli 

almennings á samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja og hvetja til sjálfbærrar þróunar. 

Ávinningur þeirra fyrirtækja sem innleiða staðalinn er auk þess mikill en hann stuðlar 

meðal annars að:  

• Samkeppnisforskoti 

• Góðu orðspori 

• Bættum tengslum við starfsfólk, viðskiptavini og aðra hagsmunaaðila og getu 

til þess að viðhalda því sambandi 

• Bættum anda á vinnustað og auknum afköstum starfsmanna (ISO, 2014). 

 

Fyrirtæki í þessum iðnaði sækja fram til þess að eflast og sjá hag sinn í því að axla 

samfélagslega ábyrgð með því að styrkja samtök sem berjast fyrir breyttum áheyrslum 

og aðstæðum. Dæmi um slík samtök eru Textile Exchange sem hafa starfað á 

alþjóðavettvangi frá árinu 2002. Samtökin eru rekin með styrkjum frá fyrirtækjum í 

fataiðnaði og tilgangur þeirra er að ábyrgjast góða framleiðslu á fataefnum um allan 

heim. Takmark samtakanna er að stuðla að ábyrgri framleiðslu á efnum sem skilar sér 

í verndun umhverfis og auka lífsgæði þeirra sem starfa við framleiðsluna 

(Textileexchange, án dagsetningar). Meðal þeirra fyrirtækja sem hafa veitt 

samtökunum styrki eru H&M, Adidas, Marc O’Polo, Lindex, Stella McCartney og 

The North Face, auk fjölmargra annarra fyrirtækja sem styðja við samtökin og vilja 

með því sýna ábyrgð. Hins vegar hafa fyrirtækin átt erfitt með að samræma stefnur 

sínar og fylgja þeim eftir. Nokkur þeirra fyrirtækja sem styrkja Textile Exchange hafa 

eftir sem áður framleitt vörur á óábyrgan hátt en vissulega er takmark þeirra flestra að 

reyna að bæta eigin framleiðslu (Islam og Deegan, 2010). Árlega birta samtökin 

skýrslu sem inniheldur meðal annars könnun á framleiðsluháttum hjá fyrirtækjum og 

vekja þannig athygli á starfsháttum þeirra, bæði fyrir hluthafa og neytendur. Þar að 

auki styðja samtökin við lífræna framleiðslu og vekja athygli á henni. Framleiðendur 

geta til dæmis fundið í gegnum vefsíðu Textile Exchange þá bændur sem framleiða 

lífræna bómull. Meðlimir samtakanna koma saman einu sinni á ári til þess að koma á 

tengslum, upplýsa og deila upplýsingum sem samtökin safna saman en þessar 
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upplýsingar eru mikilvægar fyrir framleiðendur sem vilja láta sig málið varða og 

framleiða vörur á ábyrgan hátt (Textileexchange, án dagsetningar).  

 

Við lifum á tímum þar sem neytendur hafa greiðan aðgang að upplýsingum og með 

tilkomu samtaka á borð við Textile Exchange er hægt að upplýsa neytendur um kosti 

sjálfbærrar framleiðslu og hvetja þá til að styðja hana. Hagfræðingar hafa þó bent á að 

herferðir mannéttindasamtaka sem gerðar eru til þess að hjálpa starfsfólki verksmiðja 

geti snúist upp í andhverfu sína þegar fyrirtækin ákveða að hækka laun starfsfólks og 

bæta aðbúnað. Það getur haft þær afleiðingar að margir missa vinnunna þar sem 

fjöldaframleiðslufyrirtækin skera niður við bættar aðstæður. Hins vegar eru bæði 

sannfærandi og hagnýtar ástæður fyrir því að hafna rökum þeirra sem verja 

framleiðsluhætti þar sem þrælavinna viðgengst. Fyrirtæki í fjöldaframleiðslu geta bætt 

aðbúnað fólks sem vinnur við hörmulegar aðstæður án þess að draga úr heildarvirði 

fyrirtækisins, því það hefur sýnt sig að fyrirtæki sem hugsa um sjálfbæra framleiðslu 

hagnast meira en önnur og hafa forskot á samkeppnismarkaði. Það er erfitt fyrir þau 

fyrirtæki sem hundsa mannréttindi að uppskera velvild í samfélaginu þar sem 

neytendur verða sífellt upplýstari. Mörg fyrirtæki hafa hafið framleiðslu á sjálfbærum 

vörum þar sem lögð er áhersla á þessar þrjár grunnstoðir samfélagsins, umhverfi, 

efnahag og samfélag, með góðum árangri og þau eru líklegri til þess að auka hagnað 

sinn og getu á markaðnum en önnur fyrirtæki (Arnold og Hartman, 2006). Til þess að 

undirstrika hvernig ávinningurinn hefur skilað sér komust um 4000 fyrirtæki á 

alþjóðavettvangi að þeirri niðurstöðu að þau högnuðust á því að leita leiða til þess að 

draga úr þeim skaða sem kann að hljótast af framleiðslu (Bocken og Allwood, 2012). 

Það skilar sér til rekstursins í betra orðspori og betri afkomu, því orka, úrgangslosun 

og mikil notkun ökutækja getur verið kostnaðarsöm. Það er því augljós ávinningur af 

því að finna leiðir til þess að draga úr þeim atriðum sem kunna að hafa áhrif á 

reksturinn. 

 

Það getur reynst fyrirtækjum dýrkeypt ef þau eru ekki meðvituð um mikilvægi þess að 

vera samfélagslega ábyrg. Hagfræðingurinn Milton Friedman (1970) lagði áherslu á 

að hluthafanálgun og samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja fælist fyrst og fremst í að skila 

hagnaði og fara eftir settum reglum. Hann leit svo á að hefði fólk áhuga á að hafa 

áhrif á samfélagið yrði það að fá að velja sjálft hvort það ætlaði að vera samfélagslega 

ábyrgt. Samkvæmt Friedman er stjórnun fyrirtækja tvenns konar, annars vegar 
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hagaðilanálgun og hins vegar hluthafanálgun. Þeir sem eru hliðhollir kenningu 

Friedman um að eina ábyrgð fyrirtækja sé að hámarka hagnað hafa margoft vitnað í 

þessa kenningu sér til varnar (Finnur Sveinsson, 2012). Friedman taldi samfélagslega 

ábyrgð snúast um sósíalista sem nýttu sér efnahagslegt vald til þess að sóa peningum 

fyrir aðra en eigendurna. Hann taldi að fyrirtæki gætu tekið þátt í ýmsum verkefnum 

innan samfélagsins en á þeim forsendum að styrkja samkeppnisstöðu fyrirtækisins. 

Það væri hins vegar hræsni af hálfu fyrirtækjanna að kalla það samfélagslega ábyrgð 

þar sem markmið þeirra væri að hámarka hagnað sinn og það ættu að teljast eðlilegir 

viðskiptahættir. Öfugt við kenningar Friedmans héldu Michael Porter og Mark 

Kramer því fram að samfélagslega ábyrg fyrirtæki hefðu sterkari stöðu í samfélaginu 

og með aukið samkeppnisforskot heldur en þau sem ekki sinna samfélagslegri ábyrgð. 

Gallinn væri þó sá að mörg fyrirtæki innleiða samfélagslega ábyrgð til þess að auka 

hagnað fyrirtækis til styttri tíma. Fyrirtæki þurfa að tengja samfélagið og reksturinn 

með langtímamarkmiðum til þess að uppskera þann ávinning sem felst í því að 

innleiða samfélagslega ábyrgð. Tilgangur fyrirtækjanna ætti að vera sá að auka virði 

þeirra en ekki einungis hagnað. Aukið virði fyrirtækja gefur þeim aukin tækifæri til 

þess að eflast í samfélaginu og uppskera efnahagslegan ávinning (Porter og Kramer, 

2011). Skilgreining á samfélagslegslegri ábyrgð fyrirtækja er samkvæmt 

Evópusambandinu „Samfélagslega ábyrg fyrirtæki vinna að eigin frumkvæði að 

eflingu samfélagsins, samþætta samfélags- og umhverfismál starfsemi sinni og hafa 

þau sjónarmið að leiðarljósi í samskiptum við hagsmunaaðila“ (Finnur Sveinsson, 

27.01.2012). 

 

Þar sem fyrirtæki geta skilið og túlkað samfélagslega ábyrgð með ólíkum hætti var 

sett fram fjögurra þrepa líkan til að auðvelda fyrirtækjum að staðsetja sig með tilliti til 

þess hvernig þau sinna samfélagslegri ábyrgð (Carroll, 1991). Líkanið nær til fjögurra 

sviða samfélagslegrar ábyrgðar fyrirtækja. Sviðin eru: a) efnahagsleg ábyrgð sem er 

undirstaðan og drifkrafturinn til þess að standast samkeppni og hámarka hagnað en án 

hennar falla aðrar ábyrgðir niður, b) lagaleg ábyrgð, c), siðferðisleg ábyrgð, og d) 

mannúðleg ábyrgð. Samkvæmt þessu líkani er helsta ábyrgð fyrirtækja að sinna 

efnahags-, laga- og siðferðislegum skyldum. Mannúðleg ábyrgð fyrrækja er valkvæð 

og fyrirtækið ekki álitið slæmt þótt það kjósi að taka ekki ábyrgð umfram 

efnahagslegar, lagalegar og siðferðislegar skyldur (Carroll, 1991). 
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Eins og fram hefur komið hér að ofan er það misjafnt eftir fyrirtækjum og hagaðilum 

hvernig tekist er á um skilgreiningu samfélagslega ábyrgð. Stefna Sameinuðu 

þjóðanna er þó skýr hvað þetta varðar. Það er ekki nóg að framleiðslufyrirtæki líti 

einungis á nærumhverfi sitt þar sem þau geti einnig valdið miklum umhverfislegum 

og samfélagslegum skaða með viðskiptaháttum sínum. Þau vandamál sem steðja að 

heiminum verða ekki leyst nema allir, þar með talin framleiðslufyrirtækin, taki 

höndum saman og geri það sem í þeirra valdi stendur til að takmarka allan mögulegan 

skaða sem þau kunna að valda. Sá skaði sem stórfyrirtæki geta valdið hefur áhrif á 

alla þá sem búa á jörðinni. Gróðurhúsaáhrifin eru til dæmis „dauðans alvara“, svo 

notað sé sama orðalag og kemur fram í skýrslu Sameinuðu þjóðanna (1987), og koma 

til með að hafa áhrif á líf afkomenda okkar með hækkandi sjávarmáli og breyttu 

veðurfari sem síðan hefur áhrif á allt lífríki jarðar. Það er þó ekki einungis við 

fyrirtækin að sakast heldur eru það aðstæðurnar sem við mannfólkið höfum skapað 

sem krefjast breytinga. Fyrirtækin finna fyrir vaxandi samfélagslegum þrýstingi og 

það er allra hagur að þau bregðist við. Á undanförnum árum hefur áhugi aukist meðal 

fyrirtækja á að innleiða sjálfbærni og samfélagslega ábyrgð í fyrirtæki sín (Benn, 

Dunphy og Griffiths, 2014). Til að hægt sé að sporna við þeim umhverfisvanda sem 

steðjar að heiminum í dag er mikilvægt að þjóðir heims vinni saman. Vísindamenn 

hafa miklar áhyggjur af hlýnun jarðar og óttast að ef okkur takist ekki að stemma 

stigu við ástandinu muni kynslóðir framtíðarinnar gjalda fyrir það dýru verði. 

Ósonlagið er að þynnast (United Nations, 2012) og þrælavinna viðgengst enn 

(Kernaghan, 2013). „Við erum ábyrg fyrir framtíð mannkynsins,“ sagði Schulz, 

forseti Evrópusambandsþingsins, en hann hefur fundað með Xi Jinping, forseta Kína, 

eftir að sá síðarnefndi gaf út yfirlýsingu um að til stæði að auka úrlosun 

gróðurhúsalofttegunda í Kína en nú þegar er fjórðungur allrar losunar 

gróðurhúslofttegunda talinn á ábyrgð Kínverja. Eftir fundinn eru bundnar vonir um að 

samkomulag náist á loftlagsráðstefnu, sem verður haldin í París í desember 2015, sem 

tryggi minni úrlosun gróðurhúsalofttegunda á komandi árum (mbl, 17.03.2015). 

Bandaríkin hafa þegar skilað áætlun til Sameinuðu þjóðanna um 26–28% minnkun 

fyrir árið 2025 (Visir, 31.03.2015).  
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Markaðssetning 

 

Vitundarvakningin sem orðið hefur í kjölfarið á herferðum mannréttindasamtaka sem 

hvetja neytendur til þess að sniðganga fyrirtæki sem stunda óábyrga viðskiptahætti 

kalla á breyttar áheyrslur í markaðssetningu. Fyrirtæki á borð við GAP og Nike snéru 

til dæmis vörn í sókn og hófu að berjast fyrir betri aðstæðum í þeim verksmiðjum þar 

sem fatnaður þeirra er framleiddur. Þetta gerðu fyrirtækin opinberlega til þess að 

vekja jákvæða athygli á sér (Islam og Deegan, 2010). Hagfræðingar hafa þó bent á 

takmarkaðan skilning almennings á alþjóðlegum efnahag og segja 

mannréttindasamtök t.d ekki hugsa dæmið til enda áður en þau hrinda af stað 

herferðum sem vekja athygli á slæmum aðbúnaði og hvetja neytendur til þess að 

sniðganga fyrirtæki sem stunda slíka óábyrga hegðun. Framleiðslan sé mikilvæg fyrir 

efnahag þessara fátæku framleiðsluþjóða (Arnold og Hartman, 2006). Sjálfbærni 

virðist hafa verið eitt af lykilatriðunum í tískuheiminum á síðastliðnum árum og 

fataiðnaðurinn hefur verið að taka við sér. Það gefur fyrirtækjum sem innleiða 

sjálfbæra og samfélagslega stefnumótun samkeppnisforskot á markaðnum með 

aukinni umfjöllun og markaðssetningu (Goworek, 2011).  

 

Fyrirtæki nýta sér það sem þau geta til þess að byggja upp traust hjá viðskiptavinum 

sínum og með því að skilja þarfir þeirra geta fyrirtækin notað aðgerðir í 

markaðssetningu til að sýna hvernig þeir ábyrgjast framleiðslu sína. Fyrirtækin geta til 

dæmis nýtt sér markaðssetningu til þess að hleypa viðskiptavinum nær og leyft þeim 

að taka þátt í sjálfbærum og samfélagslegum aðgerðum á þann hátt að neytendurnir 

nái að upplifa að þátttaka þeirra skipti máli. Þetta geta fyrirtækin dregið fram til 

dæmis með því að upplýsa viðskiptavininn um að ef hann þvo fatnað sinn sjaldnar 

endist fataðurinn lengur og hann geti einnig dregið úr rafmagns- og vatnsnotkun sem 

hefur áhrif á umhverfið. Framleiðendur geta því haft töluverð áhrif á viðskiptavininn 

og hvatt hann til þess að láta til sín taka (Bocken og Allwood, 2012).  

 

Hér að neðan verður fjallað um hvernig Fyrirtæki hafa verið að nýta sér grænþvott í 

markaðssetningu, grænþottur er aðferðarfræði sem einkennist af fölskum skilaboðum 

frá fyrirtækjum sem stunda óábyrga viðskiptahætti.  
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Grænþvottur 

 

Grænþvottur (e. green wash) er hugtak sem vísar til aðgerða sem er beitt í þeim 

tilgangi að bæta orðspor fyrirtækis, byggja upp jákvæða ímynd og fanga augu 

meðvitaðra neytenda með falsupplýsingum, líkt og með því að merkja vöru sem 

„sjálfbæra vöru“ (e. sustainable product), án þess að innistæða sé fyrir því (Laufer, 

2003). Grænþvottur hefur aukist samhliða aukinni vitundarvakningu neytenda um 

umhverfi og samfélag á síðastliðnum áratugum. Slíkar aðgerðir, sem beinast aðallega 

að þeim neytendum sem láta sig umhverfið varða og vilja kaupa umhverfisvænar 

vörur, eru þó farnar að ná til fleiri neytenda og fyrirtækjum sem gefa sig út fyrir að 

framleiða vörur á umhverfisvænan hátt hefur fjölgað undanfarin ár. Vörurnar geta 

verið framleiddar þannig að mikill skaði hljótist af framleiðslunni en fyrirtækin 

markaðssetja vörur sínar engu að síður sem grænar vörur (LaCount, 2009). Mörg 

fyrirtæki nota grænþvott í markaðssetningu og gefa neytendum villandi upplýsingar. 

Það er áhyggjuefni hvernig fyrirtæki geta náð til ábyrgra neytenda með slíkri 

markaðssetningu Sem dæmi má nefna GAP sem hefur gefið út yfirlýsingar til 

almennings og tekið fram í ársskýrslu sinni að þeim sé annt um starfsfólkið í 

framleiðsluverksmiðjunum og tryggi þeim góðar aðstæður og laun. Raunin er þó ekki 

sú, eins og greint verður frá í næsta kafla (Kernaghan, 2013). Fyrirtæki merkja vörur 

sínar sjálfbærar eða grænar án þess að hafa einhverjar frekari sannanir um það hvernig 

varan uppfylli þau skilyrði. Grænþvottur er vaxandi vandamál í heiminum og er það 

mikilvægt að viðskiptavinir afli sér frekari upplýsingar um framleiðslu vörunnar eða 

leiti eftir vottunum sem sanna sjálfbært framleiðsluferli (Terrachoice, 2010). 
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4. Hvernig birtist stefna stórra fyrirtækja í fjöldaframleiðslu hvað 

varðar sjálfbæra þróun ?  
 

Í þessum kafla verður fjallað um hugtakið sjálfbærni í fataframleiðslu, stuttlega gerð 

grein fyrir sjálfbærri þróun í tískuheiminum og skoðuð stefna og framleiðsluferli 

fimm fyrirtækja sem eiga það sammerkt að hafa innleitt sjálfbærni og samfélagslega 

ábyrgð í starfsemi sína.  

 

Hugtakið sjálfbærni í fataframleiðslu (e. sustainable fashion/ecofashion) er ekki alveg 

nýtt af nálinni í tískuheiminum, árið 1990 var fyrst byrjað að fjalla um umhverfisvæna 

tísku. Árið 2001 kynnti Stella McCartney dýravæna línu (e. animal friendly) sem 

vakti mikla athygli og árið 2004 var haldin fyrsta siðferðislega meðvitaða (e. ethical) 

tískusýningin í París með sjálfbærri hönnun. Tónlistarmaðurinn Bono og eiginkona 

hans, Ali Hewson, stofnuðu svo fyrirtækið Edun árið 2005 en markmið þeirra var að 

framleiða tískufatnað á sjálfbæran hátt með því að nota einungis lífræna bómull. 

Fatnaðurinn frá Edun er því ekki framleiddur með neinum skaðlegum efnum. 

Tilgangurinn er að standa vörð um auðlindir jarðarinnar og stunda ábyrga 

viðskiptahætti en með því er hlúð að íbúum þróunarlanda og þess gætt að þeir fái 

sanngjörn laun fyrir sína vinnu. Segja má að bæði Stella McCartney og Bono og Ali 

Hewson hafi verið frumkvöðlar í sjálfbærri tísku. Aðrir hönnuðir fóru síðan að átta sig 

á þessari þróun og síðan árið 2009 hefur sjálfbær framleiðsla verið tíska. Tímarit á 

borð við Marie Claire og ELLE hafa opnað umræðuna og fjallað um sjálfbæra hönnun 

sem styrkir hönnuði í að feta þá braut. Frá árinu 2012 hefur einnig orðið mikil 

vakning meðal almennings og margt hefur gerst á þessum skamma tíma. Hollywood-

stjörnur klæðast sjálfbærri hönnun, Levi´s byrjaði að framleiða gallabuxur úr 

endurunnu plasti og hvert fyrirtækið á fætur öðru hefur gefið út yfirlýsingar þess efnis 

að þau hafi breytt og bætt framleiðslu sína í þágu samfélags og umhverfis (Wear no 

evil, 2014).  
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Lindex  

	  
Í þessum kafla er fyrirtækið Lindex tekið fyrir og notað meðal annars til að útskýra 

hvað felst í sjálfbærri tísku. Þegar framleiðslufyrirtæki framleiða sjálfbæran fatnað er 

tilgangurinn að „loka framleiðsluferlinu“. Lindex hefur meðal annars sett upplýsingar 

um hvernig það er gert skilmerkilega upp fyrir viðskiptavini sína eins og sjá má á 

eftirfarandi mynd:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Mynd 1. Skýring á sjálfbæru ferli í fataframleiðslu. Heimild: Lindex, 2014. 

 

Myndin sýnir þá lokuðu hringrás sem fyrirtæki í sjálfbærri þróun reyna að koma á, þar 

sem þess er gætt að frá upphafi til enda fari ekkert í framleiðsluferlinu til spillis. Það 

getur verið flókið fyrir almenning að átta sig á um hvað sjálfbær tíska snýst og þess 

vegna er mikilvægt að fyrirtæki setji upplýsingarnar fram á skilvirkan hátt, líkt og 

Lindex hefur gert á heimasíðu sinni.  

 

Lindex er alþjóðlegt fjöldaframleiðslufyrirtæki og hefur sett sér skýra stefnu í 

sjálfbærri framleiðslu. Mikil áhersla er lögð á barnafatnað. Hönnunarteymi gætir þess 

mjög vel að fatnaðurinn sé hannaður með það í huga að barnið átti sig ekki á 

hættunum eins og t.d reimar eða slíkt sembarnigð getur flækt sig í og enn fremur er 

talið mikilvægt að fatnaðurinn innihaldi ekki nein óæskileg eiturefni. 90% af 

ungbarnafatnaði Lindex eru unnin úr lífrænni bómull, fyrirtækið vinnur náið með 
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birgjum sínum og til þess að tryggja að fyllsta öryggis sé gætt er innra eftirlit vel 

virkt.  

Hönnunin: Hönnunarteymi Lindex hannar vörurnar með sjálfbærni í huga og 

hönnuðir ákvarða hönnunarferlið út frá ábyrgum framleiðsluháttum.   

Dýrin: Fyrirtækið virðir dýr og tryggir að allt sem notað er til framleiðslunnar, leður, 

ull, dúnn og fiður, komi frá ábyrgum býlum þar sem velferð dýranna hefur forgang. 

Eiturefni: Lindex hefur í nokkur ár unnið að svokölluðum bannlista yfir skaðleg efni 

og framleiðsluteymi fyrirtækisins starfar stöðugt að því að takmarka eiturefni í öllum 

fatnaði í samvinnu við Sweedish chemical group sem er framleiðslu og 

vöruþróunarfyrirtæki með umhverfið og samfélagið að leiðarljósi og 

framleiðsluverksmiðjur þurfa að undirrita samning um að farið sé eftir þeim reglum. 

Til þess að hámarka öryggi viðskiptavina sinna gerir Lindex öryggispróf í 

verksmiðjunum sem eru framkvæmd af sjálfstæðum rannsóknastofum. Komi prófin út 

neikvæð er framleiðslan stöðvuð. Lindex ábyrgist að í verslununum sé aldrei til sölu 

fatnaður eða vörur sem innihalda einhver efni á bannlistanum.  

Efnin: Lindex hefur verið meðlimur samtakanna Better Cotton Initiative (BCI) frá 

2010 og tekur þátt í að bæta framleiðslu á bómull með því að takmarka vatnsmagn og 

skaðleg efni við framleiðsluna. Markmið þeirra fyrir árið 2020 er að öll bómull sem 

fyrirtækið notar verði lífræn og framleidd úr endurnýjanlegum auðlindum. Öll bómull 

sem fyrirtækið notar til framleiðslunnar er vottuð með staðlinum Global Organic 

Textile Standard (GTOS) og þannig getur Lindex verið fullvisst um að í öllu ferlinu sé 

umhverfisvernd höfð í huga.  

Siðareglur: Frá árinu 1997 hefur Lindex verið með siðareglur og fyrirtækið hefur 

síðan 2004 verið meðlimur Business Social Compicane Initiative (BSCI). Með því að 

styðjast við BSCI-siðareglurnar býður fyrirtækið upp á öruggt vinnuumhverfi sem 

virðir lög og mannréttindi (Lindex, 2014).  

 

Umfjöllunin um Lindex hér að ofan varpar ljósi á hvað felst í sjálfbærum fatnaði. 

Þegar framleidd eru slík föt tekur fyrirtækið á öllum þáttum framleiðslunnar og getur 

fullvissað viðskiptavini sína um gæði þeirra. Það er fyrirmyndarfyrirtæki sem 

framleiðir góðan fatnað en getur jafnframt boðið viðskiptavinum sínum hagstætt verð 

og uppsker efnahagslegan ávinning.  
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H&M 

 

„The global leader in sustainable fast fashion.“ 

Hennes & Mauritz (H&M) er ein stærsta fatakeðjan í heiminum. Stefna fyrirtækisins 

er skýr og felst í að auka vöruúrvalið í þessum vöruflokki af sjálfbærum fatnaði og 

geta boðið viðskiptavinum upp á fallegan tískufatnað á viðráðanlegu verði sem 

framleiddur er á sjálfbæran hátt (H&M, 2013).  

 

Fyrirtækið átti undir högg að sækja árið 2012 þegar mikil og þörf umræða fór af stað 

um þær aðstæður sem starfsmönnum í fataverksmiðjum í Bangladesh var gert að 

starfa við en H&M var meðal þeirra sem ráku framleiðslu í þessum verksmiðjum. 

Starfsfólkið vann 10–16 klst á dag og fékk jafngildi um 5000 íslenskra króna í 

mánaðarlaun (Ruv, 2014). Forstjóri H&M, Karl Johan Persson, gaf út yfirlýsingu 

skömmu eftir að umræðan fór af stað og sagði að fyrirtækið vildi sjá breytingar og að 

lágmarkslaun starfsfólksins yrðu hækkuð. Því neituðu forstjórar verksmiðjanna og 

forsvarsmenn H&M voru ekki sáttir. Mannréttindasamtök og aðrir hafa sagt að þeir 

hafi ekki þrýst nóg á stjórnendur verksmiðjunnar og þeir hafa verið gagnrýndir fyrir 

það. Börn í Úsbekistan eru einnig neydd í bómullartínslu á haustin en þar vinna allt 

niður í sjö ára börn launalaust átta tíma á dag. Katarina Kempe, talskona H&M, segir 

fyrirtækið ekki líða slíkt og að ítrekað hafi unnið að úrbótum. Það getur þó reynst 

erfitt að hafa áhrif á undirverktaka þar sem bómullinni er blandað saman við aðra 

bómull og því er ekki alltaf hægt að vita hvaða bómull fyrirtækið fær (Mbl, 2012).  

 

Forstjóri H&M fundaði árið 2012 með forsætisráðherra Bangladesh varðandi hækkun 

launa í verksmiðjunum. Fyrirtækið hefur einnig skipt um birgja og unnið með þeim að 

bættu umhverfi (Hasina, 2012) grunnstoðanna þriggja, umhverfis, samfélags og 

efnahags. H&M fór til að mynda með 3000 tonn af notuðum fataefnum í endurvinnslu 

árið 2013 en það voru efni sem verslanir fyrirtækisins höfðu tekið við. Viðskiptavinir 

H&M hafa nú kost á að koma með notaðan fatnað í verslanirnar og starfsfólkið fer 

með hann í endurvinnslu. Til þess að hvetja viðskiptavini til þess að taka þátt í þessu 

framtaki veitir fyrirtækið afsláttarmiða gegn því að komið sé með fatnað (H&M, 

2014). H&M fór enn fremur að framleiða og selja vandaðari fatnað en nokkurn 

tímann fyrr og loks fengust barnaföt í H&M sem voru bæði merkt sem sjálfbær vara 

(e. sustainable product) og Svansmerkt. Notuð var lífræn bómull og framleiðsluferlið 
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var ólíkt hinum vörunum. Verðmunurinn er ekki mikill eða 15–20% en hann er 

misjafn eftir vörum og stundum er verðið það sama.  

 

H&M hefur haldið áfram á þessari braut og aukið framleiðslu á sjálfbærum fatnaði til 

muna. Í fyrra (2014) hleyptu þeir af stokkunum nýrri línu, Conscious, í samvinnu við 

ofurfyrirsætuna Amber Valletta sem er þekkt fyrir að hafa áhuga á sjálfbærri þróun 

(theguardian, án dagsetningar). Valletta hefur verið viðloðandi tískuheiminn síðan í 

kringum 1990 og unnið með áhrifamestu hönnuðum heims. Á meðan hún ferðaðist 

um heiminn sem leikkona og fyrirsæta notaði hún tækifærið og gerðist talskona 

umhverfislegrar sjálfbærni. Hún var alin upp við að hugsa um hvað hægt væri að gera 

til þess að vernda umhverfið og eftir að hún eignaðist barn fékk hún enn meiri 

ábyrgðartilfinningu gagnvart því að vernda jörðina gegn mengun og skaðlegum 

efnum. Hún stofnaði sitt eigið fyrirtæki, Master & Muse, ásamt Yoox.com en 

fyrirtækið er vefverslun sem býður upp á fínan klæðnað sem framleiddur er á 

sjálfbæran hátt (Masterandmuse, 2015). 

 

Amber var því kjörin til þess að kynna Conscious-línuna fyrir H&M en með henni 

sýndi fyrirtækið fram á skýra stefnu hvað varðar sjálfbærni. Línan vakti mikla athygli 

en þar er notast við sjálfbær efni ásamt Tecel, polamyde og handteiknuðum 

prentunum. Línan er rómantísk og eins og margar þær vörur sem framleiddar eru á 

sjálfbæran hátt eru jarðlitir ríkjandi og tengja neytendur við jörðina og það sem hún 

gefur af sér. Flíkurnar eru vandaðar og ferlið er töluvert hægara en við framleiðslu 

annarra lína. Ann Sofie Johansson, framkvæmdastýra þróunardeildar, sagði eftir að 

línan kom á markað að tækifærin fram undan væru áhugaverð og stefna þeirra væri 

skýr: að halda áfram á þessari leið. Concious hefur notið mikilla vinsælda, úrvalið 

hefur aukist og nú má finna fjöldan allan af H&M Concious vörum í verslununum, 

jafnt fyrir börn, dömur og herra.  

 

H&M er nú það fyrirtæki í heiminum sem notar mest af sjálfbærri bómull í 

framleiðslu sinni og hluti af stefnu þeirra er að árið 2020 verði öll bómull í fatnaði 

fatakeðjunnar af sjálfbærum uppruna, þ.e.a.s. annaðhvort úr lífrænni bómull eða 

endurunninni. Fyrirtækið hefur í gegnum Textile Exchange stutt við bændur í 

bómullarframleiðslu og lagt til tvær milljónir evra til þess að hjálpa þeim að nota 

minna vatn og kemísk efni í framleiðslunni (H&M, 2012). Síðan 2007 hefur 
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fyrirtækið verið að betrumbæta vörur sínar í þágu samfélagsins og byrjað að bjóða 

neytendum upp á vörur sem framleiddar eru á sjálfbæran hátt. Þróunin hefur gengið 

vel og fengið góðar undirtektir og fyrirtækið hefur aukið úrvalið af sjálfbærum vörum.  

 

  

The North Face 

	  
The North Face er vel þekkt merki á alheimsmarkaði sem selur vandaðan 

útivistarfatnað og fylgihluti fyrir útivist (Sjo, 2014). Fyrirtækið hefur haft skýra stefnu 

um sjálfbæra þróun sem hefur verið því til framdráttar. Það gaf fyrst út skýrslu um 

sjálfbærni og samfélagslega ábyrgð fyrirtækisins árið 2010. Mikilvægt er að fyrirtæki 

sem gefa sig út fyrir að vera umhverfisvæn séu með skýra stefnu varðandi þau mál í 

rekstri en ekki einungis í framleiðslu. Það hefur The North Face vissulega gert í 

samvinnu við fyrirtækið VF sem er eigandi The North Face og fjölda annarra þekktra 

merkja eins og Wrangler og Van. Stefna VF er skýr en þeir vinna að því að innleiða 

umhverfisvæna stefnu hjá öllum sínum merkjum og leggja áherslu á jörðina, vöruna 

og fólkið.  

 

Í höfuðstöðvum The North Face í Bandaríkjunum hefur farið fram stefnumótun frá 

árinu 2008 um að draga úr sóun og takmarka þann skaða sem umhverfið og 

samfélagið verður fyrir í kjölfar framleiðslunnar. Fyrirtækið selur útivistarfatnað og 

hvetur til útivistarleiðangra (e. outdoor exploration) og  finnst nauðsynlegt að að þeir 

leggi sitt af mörkum við að varðveita auðlindir. The North Face hefur sett upp 

endurvinnslukerfi í höfuðstöðvum sínum sem eru hannaðar til þess að framleiða 100% 

endurnýtanlega orku með sólar- og vindorku. Fyrirtækið hefur einnig fjárfest í 

endurnýtanlegri orku fyrir höfuðstöðvarnar, vöruhótel og verslanir frá Bonville sem er 

stofnun á sviði umhverfismála (e. environmental foundation). Þar að auki flytja þeir 

vörur sem eru keyptar í vefverslunum með umhverfisvænum flutningsfyrirtækjum. 

Með þessum leiðum hafa þeir dregið úr útstreymisminnkun sem jafngildir því að 

fjarlægja tæplega 3.000 bifreiðar af götunni. Fyrir þessar aðgerðir hlaut fyrirtækið 

verðlaunin „Green Power Leadership Award“ frá bandaríska umhverfisráðuneytinu 

árið 2012. The North Face hóf árið 2005 samstarf við Bluesign, fyrirtæki sem er 

staðsett í Sviss og sérhæfir sig í umhverfisvottunum og öruggri framleiðslu. 
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Samstarfið hefur verið farsælt og breytt framleiðsluferli The North Face sem í dag 

framleiðir um 40% af vörum sínum á ábyrgan hátt með Bluesign-vottun. Markmið 

fyrirtækisins er að haustið 2015 verði 65% af vörum þeirra vottaðar og árið 2020 

verði framleiðslan öll vottuð (Thenorthface, 2011).  

 

Timberland 

	  
Fyrirtækið Timberland framleiðir gæðaskó og -fatnað ásamt ýmsum varningi. Árið 

2007 byrjaði fyrirtækið með nýja vörulínu, Earthkeepers, sem er framleidd á 

sjálfbæran hátt þar sem hráefnið er endurnýtanlegt, lífrænt og endurunnið.  

 

 
Mynd 2. Myndin sýnir hlutföll af endurunnu og lífrænu efni sem notað var í framleiðslu Timberlands árið 2013. 

Heimild:Timberland, 2013 
 

Taflan hér að ofan sýnir þá miklu aukningu sem orðið hefur í notkun á endurunnum 

og lífrænum efnum við framleiðsluna hjá Timberland frá árinu 2008. Sjálfbærni 

gegnir stóru hlutverki í rekstri fyrirtækisins sem hefur haft þá stefnu að hafa öll efni 

sem notuð eru í framleiðslunni sem sjálfbærust. Það hefur ekki verið auðvelt að 

innleiða þessi sjálfbæru efni í framleiðsluferlið þannig að varan standist þær 

útlitskröfur sem viðskiptavinir gera en það hefur þó gengið betur með árunum. 

Fyrirtækið hefur notað ríflega 128 milljónir plastflaskna í skóna sína og stefna þess er 

að halda ótrautt áfram með umhverfið í forgangi (Timberland, 2015). Auk þess leggur 

fyrirtækið áheyrslu á að verksmiðjurnar tryggi starfsfólki góðar aðstæður. Rita 

Kodanki, sérfræðingur í sjálfbærni hjá Timberland, segir að með því að hlúa vel að 
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starfsfólkinu hafi afkastageta þeirra aukist. Meðal annars hefur Timberland í samstarfi 

við mannréttindasamtökin Verité stofnað daggæslu og skóla til þess að tryggja 

starfsfólki og öðrum íbúum í nágrenni við verksmiðjurnar góða umönnun fyrir börn. 

Mikið hefur verið lagt í þessar stofnanir varðandi aðbúnað og kennslu (Timberland, 

2015). 

 

GAP / Old Navy 

 

Ólíkt umfjölluninni um fyrirtækin hér á undan verður nú fjallað um hvernig fyrirtæki 

geta gengið þvert á eigin siðareglur. Siðareglur fyrirtækisins eru meðal annars virðing 

við umhverfið, bjóða starfsfólki sínu upp á öruggt starfsumhverfi og virðing fyrir 

samfélaginu (Gap Inc, án dagssetningar). Fyrirtækið GAP Inc hefur átt undir högg að 

sækja og verið mikið í fjölmiðlum undanfarin ár fyrir að starfa þvert gegn þeim 

siðareglum sem fyrirtækið setti sér og vanvirða mannréttindi á grimmilegan hátt. 

Alþjóðlegu mannréttindasamtökin Institute for Global and Human Rights gáfu út 

skýrslu um starfsemi GAP og Old Navy í Bangladesh árið 2013, meðal annars í 

verksmiðjunni Next Collection. Þar starfa 3.750 manns við verulega bágar aðstæður, 

starfsfólk er neytt til þess að vinna 100 tíma vinnuviku, vaktirnar eru 14–17 tímar á 

dag, alla daga vikunnar. Starfsfólkið afsalar sér öllum réttindum og þungaðar konur 

eru þvingaðar til þess að segja upp þegar þær hafa náð sex mánaða meðgöngu. Tvítug 

þunguð stúlka var til dæmis neydd til þess að vinna 100 tíma á viku og hótað að ef 

hún færi ekki eftir því yrði hún fangelsuð eða drepin (Kernaghan, 2013).  

 

Í skýrslunni kemur fram að þegar stjórnendur GAP mæta í verksmiðjurnar til þess að 

skoða aðstæður undirbúa yfirmenn verksmiðjanna komu þeirra. Þeir mæta og standa á 

gólfinu í um 15 mínútur og telja það góða úttekt áður en þeir funda með stjórnendum. 

Stjórnendur fyrirtækjanna hafa lofað úrbótum undanfarin ár en virðast þó hundsa þau 

loforð hvað eftir annað. Verksmiðjur sem fyrirtækið notar hrynja og brenna og fleiri 

hundruð verkamenn láta lífið við störf sín en það virðist ekki duga til, aðgerðir 

stjórnenda eru innantómar yfirlýsingar um aðgerðir sem snúa að bættum aðstæðum 

verkafólks sem aldrei verður af. Höfundur skýrslunnar tekur þó fram að GAP geti 

snúið vörn í sókn með því að viðurkenna vandann og taka á honum, frekar en að 

afneita þessum aðstæðum og láta sem fyrirtækið sé samfélagslega ábyrgt (Kernaghan, 
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2013). GAP hefur tekið sig á undanfarin tvö ár og byggt upp betra orðspor. Það hefur 

gengið vel og fyrirtækið hefur unnið með fjölmörgum öðrum fjárfestum við að bæta 

aðbúnað verkafólks í Asíu (FC, 2014).  

 

Ígló & Indí 

 

Íslenska fyrirtækið Ígló & Indí framleiðir hágæða barnafatnað sem stenst háar kröfur 

um útlit og þægindi. Fötin eru einstaklega litrík, falleg og mjúk (Ígló&Indí, án 

dagsetningar). Fyrirtækið hefur meðal annars notað lífræna bómull og fötin eru líkt og 

flest föt sem framleidd eru úr lífrænni bómull í náttúrulegum litum. Helga Ólafsdóttir, 

yfirhönnuður Ígló & Indí, tekur fram að myndir af pöndum séu áberandi í lífrænu 

línunni þar sem pandan sé í útrýmingarhættu og verið sé að vekja athygli á því. 

Verðmunurinn á venjulegu línunum og þeirri lífrænu er um 15% sem er í takt við 

önnur fatamerki. Helga segir engin eiturefni vera notuð í flíkunum frá fyrirtækinu, 

hvort sem er í lífrænu línunni eða hinum. Aðspurð segir Helga stefnu þeirra frá byrjun 

hafa snúist um að aðbúnaður og laun þeirra sem framleiða fötin skipti höfuðmáli. 

Lífræna línan hefur vakið mikla athygli erlendis og er fáanleg í 25 löndum. Helga 

segir hana hafa verið næsta skrefið hjá fyrirtækinu og að þau hafi hafist handa við 

hana um leið og þau höfðu fundið rétta framleiðandann sem væri með GOTS-vottun. 

Hún segir neytendur hafa sýnt áhuga á lífrænu línunni og að salan hafi gengið vel. 

Fyrirtækið hefur tekið virkan þátt í að axla samfélagslega ábyrgð, bæði erlendis og 

hérlendis, meðal annars fær styrktarfélag kvennadeildar Landspítalans 900 krónur af 

hverri seldri samfellu úr lífrænu línunni. Það er gott framtak og til eftirbreytni fyrir 

íslenska hönnuði að láta gott af sér leiða til samfélagsins, segir Helga (munnleg 

heimild, 18. mars 2015).  
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5. Umræður  
 

Fyrri rannsóknarspurningin sem lagt var upp með var hvert væri gildi þess að 

fyrirtæki setti skýra stefnu um sjálfbæra þróun. Eins og fram hefur komið í ritgerðinni 

eru áherslur á sjálfbærni misjafnar en þó vilja flestir láta sig málefnið varða, vinna að 

uppbyggingu og takmarka þann skaða sem hægt er að koma í veg fyrir. Neytendur 

þurfa að vera kröfuharðir og þeir neytendur sem afla sér upplýsinga um vöruna áður 

en hún er keypt eru þeir sem geta miðlað reynslu sinni og þekkingu áfram. Viðbrögð 

alþjóðasamfélagsins eru sterk og gildi þess að fyrirtæki setji sér skýrar stefnur 

varðandi sjálfbæra þróun er mikilvægt fyrir reksturinn í heild og það er mikill 

ávinningur þegar fyrirtæki geta skapað jafnvægi á milli grunnstoðanna þriggja í 

sjálfbærni, umhverfis, samfélags og efnahags. Það er ekki hægt að sjá út frá þeim 

hugtökum sem fjallað er um í ritgerðinni annað en að eftirspurnin eftir sjálfbærum 

framleiðsluháttum komi til með að aukast í kjölfar vitundarvakningar almennings.  

 

Síðari rannsóknarspurningin beindist að því hvernig stefna stórra fyrirtækja í 

fjöldaframleiðslu hvað varðar sjálfbæra þróun birtist. Stefna Lindex, Timberland, The 

North Face og Ígló&Indí er skýr og fyrirtækin virðast vera ábyrg hvað varðar 

framleiðsluhætti. Það hefur þó ekki gengið áfallalaust og H&M hefur til dæmis þurft 

að beita brögðum til þess að snúa vörn í sókn og mæta kröfum samfélagsins um 

ábyrga viðskiptahætti. Það hefur fyrirtækið gert og framtíðarstefna þeirra er skýr í 

þágu umhverfis og samfélags. H&M hefur verið leiðandi tískufyrirtæki og það er 

þeim í hag að setja fram skýrar framtíðarstefnur í takt við kröfur samfélagsins. Stefna 

GAP er hins vegar óskýr og framleiðsluhættir fyrirtækisins eru í mótsögn við stefnu 

þeirra. Fyrirtækið hefur reynt að kveða niður neikvæðnisraddir og gefið sig út fyrir að 

axla ábyrgar siðferðisskyldur. Það hefur þó ekki gengið vel og ljóst er að skerpa þarf á 

stefnu þeirra ef þeir ætla að láta undan þrýstingi alþjóðasamfélagsins. Skaðinn hefur 

verið mikill og á meðan neytendur eru vakandi virðist það taka tíma að lagfæra 

orðsporið þrátt fyrir þær úrbætur sem fyrirtækið hefur unnið að.  

Yfirhönnuður Ígló & Indí segir fyrirtækið hafa haft skýra stefnu frá upphafi og 

mikilvægt sé að hafa allt ferli framleiðslunnar í lagi. Stefna þeirra hefur ekki breyst en 

þróunin heldur áfram og lífræna línan frá fyrirtækinu hefur fengið góð viðbrögð víða 

um heim. Það gefur fyrirtækinu forskot á samkeppnismarkaði að hafa haft hlutina á 
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hreinu og gefa því ekki færi á neikvæðri umfjöllun sem gæti skaðað orðspor þeirra 

þegar þau eru að byggja vörumerkið upp á erlendum markaði.  

 

Það hefði verið áhugavert að gera ítarlegri úttekt á starfsháttum fyrirtækja og skoða þá 

út frá fleiri sjónarmiðum. Þar liggja helstu takmarkanir ritgerðarinnar auk þess sem 

það hefði mátt fjalla um fleiri fyrirtæki og fá þannig betri niðurstöður.  
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Lokaorð 

 

Jákvætt er að fyrirtæki í fjöldaframleiðslu séu farin að framleiða á ábyrgari hátt og 

leggja sitt af mörkum til samfélagsins. Í lokin má þó velta þeirri spurningu upp 

varðandi til dæmis sjálfbæra stefnu H&M hvort það geti verið í þversögn við 

hugmyndafræði sjálfbærni að gefa viðskiptavinum afsláttarmiða fyrir að koma með 

notuð föt sem farið er með í endurvinnslu. Það hvetur til frekari eyðslu og kaupa, án 

þess þó að draga úr því góða sem fyrirtækið leggur af mörkum. Mögulega er hér um 

að ræða grænþvott. 

 

Höfundur leggur áheyrslu á að vissulega hafa þau fyrirtæki sem fjallað er um í 

ritgerðinni verið að gera góða hluti og dregið úr ýmiss konar skaða. Auk þess eru 

mikil gleðitíðindi fyrir heiminn allan að í fyrsta skipti í 40 ár hefur árleg losun 

koltvísýrings staðið í stað samkvæmt nýútkominni skýrslu frá 

Alþjóðaorkumálastofnuninni (IEA). Þegar litið er til kenningar Miltons Friedman 

(Friedman, 1970) er ljóst að mikið vatn hefur runnið til sjávar og í dag, rúmum 

fjörutíu árum síðar, eru fyrirtæki eru orðin virkir þátttakendur í samfélaginu (Benn, 

Dunphy og Griffiths, 2014).  

 

Á meðan vinnslu ritgerðarinnar stóð tók höfundur eftir aukinni umfjöllun í fjölmiðlum 

um sjálfbærni og þær óásættanlegu aðferðir og aðstæður sem viðgangast við 

fataframleiðslu, til dæmis í verksmiðjum, og þeim mikla skaða sem auðlindir okkar 

verða fyrir sökum þess. Verslun á netinu hefur aukist mikið og með tilkomu 

fríverslunarsamnings milli Íslands og Kína hefur fólk farið hamförum, til dæmis á 

síðunni AliExpress (Mbl, 2014). Höfundur hefur skoðað Facebook-hópa fyrir þá sem 

eiga það sameiginlegt að versla frá Kína og umræðurnar bera þess merki að neytendur 

eru ekki uppteknir af framleiðslunni heldur vilja bara hafa kaupin eins hagstæð og 

mögulegt er (Facebook: netverslunarspjall, án dagsetningar). Skaðinn af völdum 

fataframleiðslu  getur verið á nokkra vegu, það er til dæmis verulega vatns- og 

rafmagnsfrekt að lita fatnað og starfsfólk þarf að vera ofan í vatninu til þess að tryggja 

að liturinn á flíkunum náist réttur. Þá eru verksmiðjur sem taka að sér að lita við ár þar 

sem liturinn rennur út í árnar og mengunin sem fylgir ferlinu er bæði skaðleg 

umhverfinu og mannfólkinu. Þeir þungamálmar sem notaðir eru við framleiðsluna 

geta farið í fráveitur og endað í ánum og verið miklir skaðvaldar fyrir lífríkið. 
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Það er því mikilvægt að skoða þessa þróun hjá tískufyrirtækjunum og stefnu þeirra og 

kanna kostina sem sjálfbærni og samfélagsleg ábyrgð hefur í för með sér. Fjölmargar 

rannsóknir hafa verið gerðar á hvernig hægt sé að loka framleiðsluhringrásum og 

tryggja að ekkert fari til spillis í ferlinu. Vissulega hafa nokkur fyrirtæki tekið upp á 

því að endurskipuleggja stefnumótun með umhverfisvænum gildum.  

Við lifum á tímum þar sem er auðvelt aðgengi að upplýsingum og alþjóð kallar á 

aukið gegnsæi í framleiðslu fyrirtækja. Það er því mikilvægt að fyrirtæki setji sér 

skýrar reglur hvað varðar sjálfbæra þróun. Grunnstoðirnar þrjár í sjálfbærni eru 

efnahagur, umhverfi og samfélag og það skiptir miklu máli að hafa jafnvægi þeirra á 

milli. Þróunin er enn frekar ósjálfbær og umhverfið er í mikilli hættu. Það er því mikil 

pressa alls staðar að og fyrirtækin geta ekki hundsað hana. Það kemur illa við þau og 

getur reynst þeim erfitt að ná sér á strik ef þau fá á sig neikvæða umfjöllun. 

Kröfuharðir neytendur geta sniðgengið fyrirtæki og nota meðal annars 

samfélagsmiðla til þess að koma gagnrýni á framfæri.  

 

LÍN design er íslenskt fyrirtæki sem sérhæfir sig í framleiðslu á sængurfatnaði en 

hefur þó verið að koma með nýjar línur á markað og er nú farið að framleiða 

barnafatnað. Fyrirtækið hefur verið að feta í fótspor fyrirtækja í nágrannalöndum 

okkar og tekið við notuðum fatnaði og rúmfötum en viðskiptavinir LÍN fá síðan 20% 

afslátt af nýjum vörum skili þeir inn notuðum fatnaði. Neyðin er mikil í Hvíta 

Rússlandi en þaðan eru bómullarvörurnar sendar sem LÍN berast. Með þessu tryggir 

fyrirtækið betri endurnýtingu og vekur neytendur til umhugsunar. LÍN hefur verið 

áberandi á samfélagsmiðlum þar sem fyrirtækið upplýsir almenning til dæmis um 

endurnýjanlegar umbúðir sem það notar og áhugaverðar upplýsingar sem snerta 

umhverfi og samfélagi. Náttúran snertir okkur öll og það verður spennandi og 

áhugavert að fylgjast með stefnu þeirra í framtíðinni. Stefna þeirra gæti orðið til þess 

að fleiri íslensk fyrirtæki taki við sér og vekja athygli þeirra á sjálfbærni í tengslum 

við samfélagslega ábyrgð, líkt og Ígló&Indí eins og fjallað hefur verið um hér í 

ritgerðinni. Það er sorglegt að vita til þess að þessar bágu aðstæður verkafólks séu enn 

við líði og minnir vissulega á það að staldra ekki við og láta sem baráttan í átt að 

sjálfbærum heimi sé að verða sigruð, langt í frá. 
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