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Útdráttur 
 

Fataframleiðsla á heimsvísu hefur gjörbreyst frá upphafi seinustu aldar. Þar sem áður ríkti 

staðbundin framleiðsla hefur hún að mestu flust úr landi og yfir í þróunarlönd. Hér á landi 

er til að mynda nánast það eina sem stendur eftir til marks um áður blómlegan fata- og 

textíliðnað, ullariðnaðurinn. Áður fyrr var mikið lagt upp úr gæðum og endingu fatnaðar en 

með hraðanum sem fylgir fjöldaframleiðslu nútímans og skynditísku (e. Fast fashion) hafa 

kröfur neytenda og skoðanir þeirra á verðlagi fatnaðar brenglast, ef svo má segja. Krafan er 

nú að fá sem mest fyrir sem lægst verð. Neysluhyggja hefur ýtt undir þá hegðun hjá fólki 

að líta á fatnað sem einnota varning. Í heimi tískunnar hafa verið vangaveltur um hvort  

kerfið sem sé nú við lýði sé orðið úrelt og hönnuðir sýna viðspyrnu með því að leita nýrra 

leiða við framleiðslu og hönnun fatnaðar. Í ritgerðinni er leitast við að varpa ljósi á það 

hvernig neysluhyggja hefur sett mark sitt á tísku og fatagerð. Farið er yfir stöðu íslensks 

fataiðnaðar og hann settur í alþjóðlegt samhengi. Einnig er fjallað um  það hvernig sífellt 

fleiri hönnuðir, bæði hér á landi og erlendis, leita leiða við að framleiða hægunnin fatnað. 

Við heimildasöfnun ritgerðarinnar var nýst við bækur, heimildarmynd sem og fréttir af 

vefnum um málefnið. Einnig tók höfundur viðtöl, annars vegar við íslenskan fatahönnuð 

sem vinnur með hæg gildi að leiðarljósi ásamt því að ræða við starfsfólk fatasöfnunar 

Rauða Kross Íslands en fataúrgangur hérlendis hefur aukist gífurlega seinustu ár. Þær 

skuggahliðar sem fylgja framleiðslu fatnaðar eru kannaðar ásamt möguleikunum sem 

fylgja endurvinnslu á fatnaði og textíl.   
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Inngangur  

Öll eigum við það sameiginlegt að nota föt á hverjum degi. Fatnaður er mikilvægur fyrir 

fólk þar sem að hann hefur annað og meira vægi en bara að klæða það og halda á því hita. 

Fatnaður leyfir okkur að tjá okkur um hver við erum og hvernig okkar persónulegi stíll er. 

Langt fram eftir 20. öldinni voru hin ýmsu hátískuhús blómstrandi og þóttu uppspretta 

allrar tísku. Á hverju ári komu út tvær fatalínur sem fylltu lægra sett merki innblæstri um 

hvað koma skyldi í fatnaði. Handverki var hampað og það þótti sjálfsagt að eiga að 

einhverju leyti sérsaumuð föt, hvort sem þau voru gerð í heimahúsi eða af klæðskera í 

næsta nágrenni. Það var fjárfesting að kaupa sér fatnað og fólk lagði upp með að láta fötin 

sín endast. Þetta breyttist hratt með aukinni iðnvæðingu sem leiddi til fjöldaframleiðslu 

fatnaðar. Með hverjum áratuginum sem líður hafa kröfur á endingu fatnaðar farið 

minnkandi, bæði frá sjónarhorni framleiðanda og neytenda, verðmæti klæða hafa fallið 

sem afleiðing þess. Samkvæmt rannsóknum Elizabeth L. Cline, höfundi bókarinnar 

Overdressed: The Shockingly High Cost Of Cheap Fashion er fólk að jafnaði tilbúið til að 

greiða meira fyrir matvöru en fatnað.1 Hvað varð til þess að föt misstu vægi sitt í 

verðmætum og fóru yfir í það að vera einnota varningur? Í gegnum tíðina hafa föt nær 

alltaf verið dýr, mikils metin, og jafnvel erfitt að eignast þau. Þau hafa til að mynda verið 

notuð sem annars konar gjaldmiðill í hinum ýmsu samfélögum.2 Ef rýnt er í sögu fatnaðar 

má glöggt sjá hvernig fatnaður var lengi vel bundin við staðbundna framleiðslu í hverju 

landi fyrir sig. Meira að segja á Íslandi var um tíma mikill fata- og textíliðnaður sem er vart 

sjáanlegur í dag og í ritgerðinni er farið stuttlega yfir sögu hans, frá byrjun seinustu aldar 

og fram að níunda áratug hennar. Með alþjóðavæðingu fataframleiðslu hefur hún að miklu 

leyti flust yfir í þróunarlönd, þar sem vinnuafl er ódýrara og almenn mannréttindi varðandi 

kaup og kjör oft á tíðum hunsuð. Neysluhyggja hefur stigmagnast og auglýsingar og 

markaðsöfl ýta þar undir, hvetja fólk til að kaupa meira og þar af leiðandi hafa gæði fengið 

að víkja fyrir magni. Tíska þykir standa á tímamótum í dag og endurvinnsla á 

tískustraumum er sífellt hraðari. Álagið á hönnuði og framleiðendur við að koma með 

nýjungar er stöðugt. Á endanum hlýtur eitthvað að gefa sig og kerfið kallar á breytingar.  

Í ritgerðinni vil ég leitast við að skoða það hvernig neysluhyggja hefur sett mark sitt 

á tísku og fatagerð. Við rannsókn mína tók ég tvö viðtöl, annars vegar við starfsfólk 

fatasöfnunar Rauða Kross Íslands og hins vegar stofnanda og yfirhönnuð Farmers Market, 
                                                
1 Elizabeth L. Cline, Overdressed: The Shockingly High Cost Of Cheap Fashion, 2. útg., New York:  
PORTFOLIO/PENGUIN, 2013, bls. 3. 
2 Cline, Overdressed: The Shockingly High Cost Of Cheap Fashion, bls. 4. 
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Bergþóru Guðnadóttur, til að varpa ljósi á stöðuna hérlendis og setja hana í alþjóðlegt 

samhengi. Hvaða blikur eru á lofti um breytingar og hvernig er hægt að sporna við þessari 

þróun sem hraði fataframleiðslu nútímans er kominn út í?  
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1. Sígild hönnun 

Sígild hönnun er hugtak sem nær yfir hönnun sem er langlíf og endist. Hönnun sem lifir af 

breytingar í tískustraumum og þykir eiga við á ólíkum tímaskeiðum. Það tekur tíma fyrir 

hönnun að ná þessu stigi og í rauninni erfitt að yfirfæra þetta á fatnað sérstaklega þar sem 

útlit hans getur verið svo síbreytilegt á milli ára. Hugtakið er snúið þar sem hugmyndin um 

endingu getur verið túlkuð á mismunandi vegu. Til að mynda gæti ending staðið fyrir 

eitthvað sem eyðist ekki upp, eins og t.d. flíspeysur. Flíspeysur eru gerðar úr plasti og 

munu þar af leiðandi aldrei eyðast upp, það er ekki þar með sagt að almennt álit séu að 

flíspeysur séu sígild hönnun. Fatnaður úr náttúrulegum efnum aftur á móti endist skemur 

þar sem það er í eðli náttúrulegra efna að eyðast upp. Það er áhugavert að velta því fyrir sér 

hvaða frumatriði það eru sem geri flík sígilda, hvað hefur þau áhrif að við sjáum fyrir 

okkur að flík endist lengur en skemur. Áður fyrr var ákveðin krafa á neytendur að hafa 

vissa efnaþekkingu til að geta fjárfest í sem mestum gæðum og endingu þegar kom að 

fatnaði, því mikið traust var lagt á endingu hans.3 Í dag virðist meira lagt upp úr yfirborði 

hlutanna, hvernig þeir líta út fremur en hvert innihaldið sé. Ódýrari fatnaður er skreyttur 

með aðferðum sem minna á vandaðri flíkur og vekja upp þau hughrif að hér sé á ferðinni 

vel gerð vara. Hönnuðir nútímans sækja ítrekað í sögu fatahönnunar og endurnýta útlit sem 

vekur ef til vill upp fortíðarþrá hjá neytendum sem tengja þá saman við gæði og endingu.  

 

1.1. Fataiðnaður áður fyrr 

Lengst af í sögu framleiðslu fatnaðar byggðust ferlin upp á árstíðum. Kynntar voru til leiks 

nýjar línur frá hönnuðum tvisvar á ári, vor/sumar og haust/vetur. Stærri tískuhús lögðu 

línurnar fyrir minni sölu- og framleiðsluaðila sem litu til þeirra þegar kom að því að velja 

stíla fyrir hvað væri í tísku. Framan af 20. öldinni var fataframleiðsla enn nokkuð 

staðbundin í hverju landi fyrir sig og var til að mynda 95% af öllum fatnaði í 

Bandaríkjunum framleiddur þarlendis þar til í kringum árið 1960. Í dag hefur sú tala farið 

niður í 3% í innlendri framleiðslu þar og restin er framleidd fyrir utan landsteinana.4 

Jafnvel á Íslandi ríkti blómleg fata- og textílframleiðsla og margir gera sér eflaust ekki 

                                                
3 Cline, Overdressed: The Shockingly High Cost Of Cheap Fashion, bls. 83. 
4 The True Cost, heimildamynd, Andrew Morgan, USA: Michael Ross, 2015. Sjá einnig: 
http://truecostmovie.com.  
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grein fyrir því hversu mikið af fatnaði var framleiddur hérlendis áður fyrr. 

Klæðaverksmiðjan Álafoss, stofnuð árið 1896, var umsvifamikil í fataefnagerð úr íslenskri 

ull og var með fyrstu verksmiðjum sinnar tegundar hér á landi.5 Úrvalið af innlendri 

framleiðslu var lengi vel gott og spannaði allt frá nærfötum, skófatnaði, ullarflíkum og 

skinnklæðum. Lífstykkjabúðin, sem er enn starfrækt á Laugaveginum í dag, er gott dæmi 

um þetta en hún var stofnuð árið 1916 af Elísbetu Kristjánsdóttur Foss. Elísabet hafði lært 

lífstykkjasaum í Kaupmannahöfn og framleiddi nærföt í Reykjavík sem hún seldi í verslun 

sinni.6 Það fór þó ef til vill mest fyrir ullar- og skinniðnaðinum hérlendis þar sem mest var 

um þess konar hráefni hér.  

Fyrstu handprjónavélarnar voru fluttar hingað til lands á árunum 1920 til 1930 og 

upp úr því hófst mikil verksmiðjustarfsemi í tengslum við prjón. Handprjón fór smám 

saman að víkja fyrir vélvæddum iðnaði. Bæði var prjónað úr íslensku og erlendu hráefni og 

var mikið af prjónasilki flutt inn fyrir framleiðslu á nærfatnaði.7 Árið 1936 hóf 

Gæruverksmiðjan, einnig þekkt sem Skinnaverksmiðjan Iðunn, framleiðslu á skóm og 

hönskum. Á þeim tíma hafði verið leitun að hlutverki fyrir skinnin eftir að ullin hafði verið 

fjarlægð af þeim.8 Í kjölfarið fylgdu fleiri saumastofur á eftir og saumastofan Gefjun þótti 

standa þar fram úr. Framleiðsla Gefjunnar var fjölbreytt en þar voru meðal annars kápur, 

stuttjakkar, skíðaskór, húfur og annar útivistarfatnaður framleiddur úr skinnefnum.9  

Á seinni hluta 20. aldarinnar voru ýmis innlend tískumerki áberandi og fyrirtæki á 

borð við Karnabæ nutu mikilla vinsælda. Karnabær átti sín gullaldarár frá 1969-1983 og 

framleiddi jakkalínur, vinnuföt og gallabuxur fyrir bæði kynin þegar sem mest var að 

gera.10 Fyrir utan að versla staðbundna framleiðslu þá var einnig algengt að fólk nýtti sér 

þjónustu klæðskera eða það saumaði sér sjálft fatnað heimafyrir. Það var fjárfesting að 

kaupa sér föt og nauðsyn að láta þau endast, halda ástandi þeirra góðu eða endurnýta í 

aðrar flíkur ef hægt var. Fram að miðri seinustu öld var nefnilega ekki sjálfgefið að eiga 

mikið magn af fötum. Fólk átti örfáa alklæðnaði í gegnum líf sitt sem það nýtti þar til flíkin 

                                                
5 Ásdís Jóelsdóttir, Saga fatagerðar og fatahönnunar á Íslandi: Frá lokum 19. aldar til byrjun 21. aldar, 1. 
útg., Kópavogur: Ásdís Jóelsdóttir, 2009, bls. 42. 
6 Ásdís Jóelsdóttir, Saga fatagerðar og fatahönnunar á Íslandi: Frá lokum 19. aldar til byrjun 21. aldar, bls. 
62. 
7  Ásdís Jóelsdóttir, Saga fatagerðar og fatahönnunar á Íslandi: Frá lokum 19. aldar til byrjun 21. aldar, bls. 
63. 
8 Ásdís Jóelsdóttir, Saga fatagerðar og fatahönnunar á Íslandi: Frá lokum 19. aldar til byrjun 21. aldar, bls. 
64. 
9 Ásdís Jóelsdóttir, Saga fatagerðar og fatahönnunar á Íslandi: Frá lokum 19. aldar til byrjun 21. aldar, bls. 
65. 
10 Ásdís Jóelsdóttir, Saga fatagerðar og fatahönnunar á Íslandi: Frá lokum 19. aldar til byrjun 21. aldar, bls. 
165. 
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var úr sér gengin. Hlutirnir hafa heldur betur breyst síðan á þeim tíma þar sem þróunin er 

sú að vandaður fatnaður og útsjónarsemi við nýtingu hans hefur vikið fyrir því sjónarmiði 

að eiga sem mest úrval af fatnaði. Burtséð frá því hver gæði hans kunna að vera, hvar hann 

hafi verið framleiddur og hvaða fórnir voru færðar til þess að verðið yrði sem lægst á 

verðmiðanum.11  

Í dag er lítið um fata- og textílframleiðslu á Íslandi, miðað við það sem áður var, og 

innlend fatamerki hafa að mestu flutt framleiðslu sína fyrir utan landsteinana. Ástæðurnar 

voru ef til vill til að byrja með ódýrari framleiðsluleiðir erlendis en það hefur leitt til 

hnignunar í iðnaðinum hér, vöntunar á réttum tækjabúnaði og þekkingu við framleiðslu. 

Ístex, áður þekkt sem Álafoss, er enn starfandi og framleiðir ullarband úr íslenskri ull sem 

er ýmist notað til útflutnings eða til framleiðslu á heimilisvöru og fatnaði.12 Innlend 

framleiðsla úr íslensku ullarbandi fer að miklu leyti fram hjá Glófa ehf., sem bæði 

framleiðir undir eigin merki, VARMA, sem og fyrir önnur íslensk fatamerki á borð við 

Farmers Market, Cintamani og Vík Prjónsdóttir.13 Það virðist því vera sem svo að nánast 

það eina sem stendur eftir til marks um fataframleiðslu hér á landi sé ullariðnaðurinn. 

 

2. Neyslusamfélag nútímans 

Föt eru stór partur af efnahagskerfinu og oft talin vera annar stærsti neyslugeirinn á eftir 

matvælum.14 Framleiðsla og gerð fatnaðar hefur stökkbreyst síðan hún hófst og má segja 

að það kerfi sem sé við lýði í dag sé andstæða þess hvernig fatnaður var framleiddur á 

seinustu öld. Margt hefur átt þátt sinn í því að umbreyta því hvernig föt eru framleidd. 

Auknar nýjungar í tækni og iðnvæðingu hafa gert framleiðsluferlin styttri að vissu leyti en 

það sem helst ber að nefna er alþjóðavæðing framleiðslunnar. Með losun innflutningshafta 

og skatta á alþjóðamarkaði fór fataframleiðsla frá því að vera staðbundin yfir í að færast 

yfir í þróunarlöndin, þar sem að vinnuaflið var ódýrara og réttindi fólks oft lítil eða engin. 

Fast fashion, eða það sem ég kýs að kalla skynditísku á íslensku, umbreytti því 

hvernig föt eru framleidd og seld. Skynditíska er hugtak yfir það að framleiða mikið magn 

af fötum, oftar en ekki í litlum gæðum til að selja á lágu verði og að ýta undir aukna neyslu 

                                                
11 Cline, Overdressed: The Shockingly High Cost Of Cheap Fashion, bls. 4. 
12 „Um fyrirtækið,“ Lopi, sótt 21. nóvember 2016,  
http://istex.is/islenska/fyrirtaekid/. 
13 „Um okkur,“ VARMA The warmth of Iceland, sótt 21. nóvember 2016,  
http://varma.is/um-okkur/. 
14 Cline, Overdressed: The Shockingly High Cost Of Cheap Fashion, bls. 8. 
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fólks og þau hughrif að kaupa ný föt sem oftast.15 Þar sem verðið er lágt upplifir fólk sig 

hafa mikinn kaupmátt og sér því ekkert athugavert við það að kaupa meir en það hefur þörf 

á. Þar sem flíkurnar kosta lítið sér fólk sig fært um að losa sig við þær án nokkurrar 

eftirsjáar, fötin tapa gildi sínu. Áður fyrr voru nýjar fatalínur kynntar tvisvar á ári og í 

tengslum við árstíðirnar en með skynditísku eru nýjar línur jafnvel kynntar í hverri viku.16 

Þessi róttæka leið af smásölu hefur umbreytt því hvernig við lítum á föt. Spænski fatarisinn 

ZARA, sem er með verslanir út um allan heim, er talið eitt af upphafsfyrirtækjum 

skynditískunnar en þar er nýr fatnaður settur í verslanirnar tvisvar í viku. Sænska keðjan 

H&M, sem flestir Íslendingar þekkja, setur nýjan fatnað í verslanir sínar daglega. Þetta 

veldur því að kúnninn kemur oftar í búðina þar sem að það er alltaf eitthvað nýtt sem 

grípur augað, eitthvað nýtt sem þeim þá vantar. Þessar keðjur spila inn á helstu 

tískustrauma að hverju sinni með því að líta til eða hreinlega herma eftir stílum frá 

háttsettum tískuhúsum.17  

Það er þó engin tilviljun að föt hafi þróast frá því að vera lúxusvarningur yfir í 

einnota vöru en markaðsetning og auglýsingar hafa einnig átt sinn þátt í því. Samkvæmt 

kenningu Earnest Elmo Calkins, frumkvöðli innan auglýsingageirans í Bandaríkjunum á 

20. öldinni, má skipta efnislegum hlutum í tvo flokka; annars vegar hluti sem við notum og 

búumst við að eiga í lengri tíma á borð við bíla og hins vegar hluti sem við notum og 

klárum, til að mynda tyggjó eða tannkrem. Neysluhyggjan gengur út á það að fá neytendur 

til að nota fyrri flokkinn eins og um væri að ræða þann seinna.18 Sum sé að nota hlutina 

sem ættu að endast eins og þeir séu einnota. Þetta hefur svo áhrif vítahrings því að 

rannsóknir sýna að því meira sem fólk einblínir á efnislega hluti og vægi þess að eiga sem 

mest því meiri líkur eru á því að það upplifi sig óhamingjusamt og að það vanti eitthvað í 

líf þeirra sem fær það til að kaupa meira, þar sem þú átt aldrei nóg af neinu.19 

 

2.1. Fórnarkostnaður  

Neysluhyggjan, sem hraðinn í framleiðslu fatnaðar nútímans ýtir stöðugt undir, hefur afar 

slæm áhrif á stöðu þeirra sem þurfa að búa til fatnaðinn, þeirra lægst settu í keðjunni. Mikil 

pressa er á verksmiðjurnar að halda verðum eins lágum og mögulega hægt er, annars fara 

                                                
15 Cline, Overdressed: The Shockingly High Cost Of Cheap Fashion, bls. 96. 
16 The True Cost.  
17 Cline, Overdressed: The Shockingly High Cost Of Cheap Fashion, bls. 106. 
18 The True Cost. 
19 The True Cost. 
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fatamerkin með viðskipti sín annað. Þetta leiðir til harðræðis á starfsfólki verksmiðjanna 

sem í stórum meirihluta eru konur. Í Dhaka, Bangladesh, einu stærsta fataframleiðslulandi í 

heiminum, eru konur til að mynda 85% þeirra sem starfa innan fataframleiðslu. 

Vinnudagarnir eru oft á tíðum 12 til 16 tíma langir, með einum frídegi í mánuði, og launin 

langt frá því að uppfylla grunnþarfir starfsfólksins.20 Vinnuaðstæður 

framleiðsluverksmiðjanna eru oftar en ekki afar slæmar og hafa mörg mannskæð slys átt 

sér stað á þessum helstu framleiðslustöðum og þar ber hæst að nefna hrun á 8 hæða 

fataverksmiðjubyggingu í Dhaka árið 2013. Meir en 1100 manns létust og 2500 slösuðust 

alvarlega.21 Samt sem áður virðist atvikið ekki hafa verið nóg til að opna augu vestrænna 

íbúa heimsins fyrir hrikalegum aðstæðum þeirra sem starfa við fataframleiðslu í 

þróunarlöndum þar sem að árið eftir þetta slys var eitt það arðsamasta í sögunni fyrir 

skynditísku risana.22  

 

2.2. Mengunaráhrif 

Skuggahliðar tískunnar eru þó ekki einungis bundnar við vinnuaflið. Fataiðnaðurinn er 

annar mest mengandi iðnaður í heiminum, á eftir olíuiðnaðinum. Af allri spilliefna 

framleiðslu í heiminum eru 25% þeirra framleidd í þágu fataiðnaðarins.23 Það eru eflaust 

margir sem átta sig ekki á því, hversu mengandi fataframleiðsla í raun og veru er. 

Mengunin er margþætt en felst meðal annars í því hversu mikið vatn er notað í 

framleiðsluferlum fatnaðar.  

Bómull, sem er lang algengasta náttúrulega efnið sem notað er í fatnað, þarfnast 

gífurlega mikils vatnsmagns við ræktun. Til dæmis þarf 2700 lítra af vatni til framleiða 

einn bómullarbol, til samanburðar er það jafn mikið magn og hver manneskja drekkur að 

meðaltali af vatni á þremur árum.24 Bómullarræktuninni fylgir líka mikil eiturefnanotkun á 

borð við skordýraeitur og hefur það bæði slæm heilsufarsvandamál í för með sér fyrir þá 

sem eru ábyrgir fyrir bómullarræktunninni, bændurna, sem og jarðveginn þar sem ræktunin 

fer fram. Á Indlandi, sem er einn af stærstu bómullarframleiðendum heims, eru áhrif 

eiturefnana á jarðveginn mjög áberandi og heilu ræktunarsvæðin enda á því að verða 
                                                
20 The True Cost. 
21„Improving working conditions in the global garment industry,“ Clean Clothes Campaign, sótt 15. október 
2016, https://cleanclothes.org/safety/ranaplaza. 
22 The True Cost. 
23 Sara Ditty, „Europe in the World: The garment, textiles & fashion industry,“ Fashion Revolution, sótt 26. 
október 2016, http://fashionrevolution.org/europe-in-the-world-the-garment-textiles-fashion-industry/. 
24 Sara Ditty, „It’s Time For a Fashion Revolution; White Paper,“ desember 2015, sótt 26. október 2016, 
http://fashionrevolution.org/wp-content/uploads/2015/11/FashRev_Whitepaper_Dec2015_screen.pdf.  
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ónýtanleg þar sem að ekkert lífvænlegt er eftir í jarðveginum til að sjá bómullarplöntunum 

fyrir næringu.25 Jarðvegsmengunin hefur einnig áhrif á drykkjarvatn og berst þannig til 

fólksins sem býr í návígi við ræktunina. Tíðni veikinda hjá fólki sem býr nálægt 

ræktunarsvæðum hefur verið mjög há og ýmsir fæðingargallar hafa verið tengdir við 

skordýraeitrið sem þar er notað.26  Einnig fer gífurlegt vatnsmagn í að lita efni og lituninni 

fylgir auk þess mikill eiturefnaúrgangur.  

Í Kína eru mjög takmarkaðar reglur varðandi mengun út frá verksmiðjum og sjálf 

varð ég vitni að því, á ferð minni um Guangdong árið 2012, einu af stærstu 

framleiðsluhéruðunum í Kína, hvernig vötn og ár á svæðinu voru oftar en ekki marglituð af 

beinum litaúrgangi frá verksmiðjum. Önnur sýnileg áhrif voru að það sást sjaldan í bláan 

himinn, loftið var grátt og mettað og þegar ég spurði konu sem bjó á svæðinu hvort þetta 

væri alltaf svona var svarið játandi, nema rétt eftir að það væri búið að rigna. Það var 

ónotaleg tilfinning að sjá það með berum augum að í landi eins og Kína, þar sem gífurlegt 

magn heimsframleiðslu á fatnaði og ótal fleiru fer fram, væri ábyrgð á náttúrulegu 

umhverfi svona lítil. 

 

2.3. Er tískan dauð? 

Hraðinn og hin mikla markaðssetningin, sem fylgir skynditískunni, hefur haft mikil áhrif á 

tískukerfið í heild sinni. Tískustraumarnir fara enn hraðar yfir og stöðug eftirspurn er eftir 

nýjungum sem í rauninni eru svo aldrei miklar nýjungar þar sem stöðugt er verið að 

endurnýta fyrri tískustrauma. Áður fyrr var talað um að tískan færi í hringi og þá tók 

kannski einhver ár eða áratugi fyrir tískustrauma að snúa aftur en nú orðið er hraðinn 

þannig að hægt er að sjá sömu strauma koma upp með reglulegu millibili.  

Tímaskortur einkennir hönnunarferlin hjá stóru tískuhúsunum sem eru í stöðugu 

kapphlaupi við tímann við að koma út 6 til 8 línum á ári ásamt því að sýna þær með 

tilheyrandi tískusýningum. Álagið á yfirhönnuði stóru merkjanna eykst með hverju árinu 

sem líður og stór nöfn innan bransans eru nú þegar farin að draga sig til hlés eftir stuttan 

starfsaldur. Eitt af nýjustu dæmunum um það er brotthvarf belgíska hönnuðarins Raf 

Simons frá franska tískuhúsinu Dior. Simons hóf störf sem listrænn stjórnandi hjá Dior 

vorið 2012 og var mikið gert úr ráðningunni. Það var meir að segja gerð heimildarmynd, 

Dior and I,  um upphaf starfsferils hans hjá merkinu þar sem hann þótti boða nýtt upphaf 

                                                
25 The True Cost. 
26 The True Cost. 
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innan veggja Dior. Simons sagði starfi sínu lausu eftir tæp þrjú ár, haustið 2015. Í viðtali 

við veftímaritið The Business Of Fashion sagði hann eina af ástæðunum fyrir uppsögninni 

vera tímaskortur. Hann hefði ekkert á móti því að vera stöðugt að skapa en að þurfa gera 

línu eftir línu án þess að hafa svigrúm til að móta eða gera tilraunir með hugmyndafræðina 

hefðu leitt hann að þessari ákvörðun.27 Simons er ekki eina dæmið um hönnuð sem hverfur 

frá þekktu merki eftir stuttan tíma. Franski hönnuðurinn Hedi Slimane yfirgaf stöðu sína 

sem yfirhönnuður hjá tískuhúsinu Yves Saint Laurent á svipuðum tíma eftir aðeins 4 ár í 

starfinu. Miklar sviptingar hafa verið með stöðu yfirhönnuða og listrænna stjórnenda hjá 

stóru tískuhúsunum seinustu ár sem er ólíkt því sem áður var. Þessar sviptingar gætu vel 

verið af völdum þeirrar ólgu sem ríkir innan tískukerfisins, einhvers konar ákall um 

breytingu.  

Ein af áhrifamestu manneskjunum innan tískuheimsins, Lidewij Edelkoort, sem hefur 

sérhæft sig í að spá fyrir um tískustrauma bæði á sviði fatnaðar sem og lífstíls fólks, gaf út 

yfirlýsingu snemma árs 2015 um að tískan væri í raun og veru dauð, fallin um sjálfa sig. Í 

kjölfarið birti hún á veftímariti sínu Trendtablet, 10 kafla rit, þar sem hún útlistar ástæður 

þess. Þar kemur hún inn á að rótin að vandanum sé meðal annars sú að nemendur í 

fatahönnun séu aldir til að verða næsta stórstjarna innan bransans, að markmiðið sé að 

verða næsti Karl Lagerfeld. Þessi hugsun fylgir einstaklingshyggju seinni hluta 20. aldar, 

sem helst ekki lengur í hendur við heimsmyndina eins og hún er í dag.28 Þetta veldur því að 

hugtakið tíska dettur úr samhengi, snýst ekki lengur um fatnað. Samkvæmt Edelkoort 

liggur framtíðin í samvinnu, bæði milli fólks og samvinnu við þær auðlindir sem til staðar 

eru. Einnig telur hún að þekking á handverki og aðferðum á borð við vefnað hafi að miklu 

leyti tapast sem veldur því að ungir hönnuðir hafa minni skilning á vönduðum og vel 

gerðum efnum. Fatnaðurinn sjálfur fær minna vægi og hugmyndafræðin að baki 

hönnunarinnar er keyrð áfram af markaðsöflum og verður merkingarlaus. Fólk velur 

ódýran og oft óvandaðan fatnað sem það myndar engin tengsl við og kastar honum svo frá 

sér án þess að hugsa meira út í það. Edelkoort talar um að það sem koma skal sé að tala um 

fatnað, án þess að blanda hugtakinu tísku við. Að hennar mati hafa föt og fatahönnun alla 

tíð verið mjög iðntengd grein og því beri að fagna áfram, halda hefðunum og þekkingunni 

                                                
27 Cathy Horyn, „Raf Simons Speaks to Cathy Horyn on the Speed of Fashion,“ The Business of Fashion, 6. 
nóvember 2015, sótt 3. nóvember 2016.  
https://www.businessoffashion.com/articles/bof-exclusive/bof-exclusive-raf-simons-i-dont-want-to-do-
collections-where-im-not-thinking. 
28 Lidewij Edelkoort, Anti_Fashion a manifesto for the next decade by Lidewij Edelkoort, 2. útg., Paris: 
Trend Union, 2015, bls. 3. 
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varðandi handverk og sérsaum gangandi.29 Þessi yfirlýsing hennar hristi heldur betur upp í 

heimi tískunnar og vakti mikla athygli þegar hún kom út.  

Viðhorfsbreytingar á borð við þær sem Edelkoort boðar eru að mínu mati nauðsynleg 

viðspyrna við þeirri þróun sem hefur átt sér stað í tísku og fataframleiðslu seinustu öldina. 

Hugmyndafræðin kallar eftir ábyrgð hjá bæði hönnuðum og neytendum varðandi 

efnaþekkingu og framleiðsluleiðir, hún kallar eftir breytingu sem er fyrir löngu orðin 

tímabær. Það er þó nokkuð ljóst að kerfinu verður ekki umturnað á einni nóttu en umræðan 

sjálf er strax skref í átt að breytingu.  

 

3. Afskiptu fötin 

Með stigmagnandi neyslu á fötum fylgir sú staðreynd að við losum okkur við meir af 

fötum en áður fyrr. Talið er að um 80 milljarðar af nýjum fatnaði á heimsvísu, í stykkjatali, 

séu keyptir á ári hverju en það er 400% aukning á tveimur áratugum og er þetta áður 

óséður vöxtur.30 Misjafnt er eftir löndum hvaða úrræði eru til við að losa sig við textíl en 

hérlendis eru grenndargrámar í flestum hverfum, sem eru afurð samstarfs Rauða Krossins 

við Sorpu. Þar er hægt að losa sig við fatnað sem fer frá gámunum í flokkunarstöð Rauða 

Krossins.  

Ég heimsótti flokkunarstöðina og kynnti mér starfsemi hennar ásamt því að ræða við 

verkefnisstjóra fatasöfnunarinnar, Örn Ragnarsson og Guðbjörgu Rut Pálmadóttur, 

flokkunarstjóra. Rauði Krossinn á Íslandi hóf fatasöfnun árið 2000 og segir Örn að fyrstu 

árin hafi söfnunin ekki gefið mikið af sér, í kringum 500 tonn af fatnaði, og hafi haldist 

þannig þar til um 2007 þegar góðærið stóð sem hæst, þá hafi orðið veruleg aukning. Í 

kringum hrunið dróst aftur saman magnið sem kom á borð flokkunarstöðvarinnar en síðan 

2010 hefur það farið ört vaxandi.31 Til að gefa dæmi um þennan mikla vöxt í fatalosun 

hérlendis segir Örn að árið 2011 hafi um 1100 tonn af fatnaði og textíl verið gefið til 

Rauða Krossins en árið 2015 hafi það verið um 2100 tonn. Það gerir þúsund tonna 

aukningu af fataúrgangi á innan við 5 árum. Samkvæmt Erni er stærsti hlutinn af þessum 

fatnaði seldur úr landi að flokkun lokinni. Textílfyrirtæki sem ber nafnið TexTrade og er 

staðsett í Þýskalandi kaupir heilu farmana af fatnaði og textíl og selur áfram annað hvort til 

                                                
29 Edelkoort, Anti_Fashion a manifesto for the next decade by Lidewij Edelkoort, bls. 2. 
30 The True Cost. 
31 Óformlegt spjall 1. Viðtal við Örn Ragnarsson, verkefnisstjóri við fatasöfnun Rauða Krossins á Íslandi, 
María Nielsen og Magna Rún Rúnarsdóttir tóku viðtalið, 14. október 2016. 
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þróunarlanda eða til endurnýtingar innan Evrópu.32 Af öllu því sem kemur inn í Rauða 

Krossinn eru um 5-10% með öllu ónýtanlegt nema í endurvinnslu. Þá er t.d. ónýtum flíkum 

breytt í tuskur og klúta.33 Guðbjörg, sem fer í gegnum það sem kemur inn á borð 

flokkunarinnar, hefur tekið eftir minnkandi gæðum í fatnaðinum sem er að koma til þeirra. 

Mikið kemur af lítið notuðum fatnaði frá skynditísku keðjum á borð við H&M og Lindex. 

Hún segir það sé helst ef þau fái til sín dánarbú frá eldri konum að hún finni virkilega 

vandaðar flíkur. Hún reynir þá að senda sem mest af vandaða fatnaðinum í verslanir Rauða 

Krossins, sem eru staðsettar í miðbænum.34 Ég verslaði sjálf mikið í Rauða Kross 

búðunum áður fyrr og þótti það alltaf spennandi leiðangrar að gramsa í gömlum gersemum. 

Áhugi minn á að kaupa notuð föt þaðan hefur minnkað á seinustu árum þar sem mér finnst 

helst til mikið af skynditísku leyfum annara daga þar uppi. Verðmætin í þeim flíkum eru 

einfaldlega ekki slík að mann langi til að kaupa þau notuð af öðrum.  

Það fylgja því bæði kostir og gallar að losa sig við fötin sín með þessum hætti. Það er 

vissulega jákvætt að leggja sitt af mörkum við að hjálpa starfsemi Rauða Krossins sem 

safnar með þessum hætti peningum til að reka fyrirtækið og leggja hinum ýmsu málefnum 

lið. Þetta er þó ákveðin friðþæging fyrir þá sem versla og eiga mikið af fötum, að vita að 

það getur einfaldlega losað sig fötin með þessum hætti og verið með því móti að styrkja 

góðan málstað. Á einhverjum tímapunkti hljótum við þó að þurfa staldra við og skoða 

möguleika þess að endurnýta textíl og fatnað sem er til nú þegar í staðinn fyrir að vera 

stöðugt að skapa nýjar vöru úr nýjum efnum.  

 

3.1. Endurnýting  

Vorið 2016 fengu nemendur á öðru ári í fatahönnun við Listaháskóla Íslands það verkefni 

að hanna fatalínu eingöngu úr notuðum textíl og fatnaði. Ekki var leyfilegt að kaupa neitt 

nýtt. Verkefninu var stýrt af Katrínu Káradóttur, fagstjóra námsbrautar í fatahönnun, og 

unnið í samstarfi við Fatasöfnun Rauða Kross Íslands. Verkefnið fékk heitið Misbrigði sem 

merkir breyting. Sem nemandi í þessu verkefni viðurkenni ég að mín fyrstu viðbrögð voru 

ákveðnir fordómar um að þessi skilyrði myndu reynast hamlandi. Það kom þó fljótt annað í 

ljós. Áskorunin reyndist vera spennandi og opnaði augu mín fyrir því hvað væri margt 

                                                
32 Óformlegt spjall 1. Viðtal við Örn Ragnarsson, 14. október 2016. 
33 Óformlegt spjall 1. Viðtal við Örn Ragnarsson, 14. október 2016. 
34 Óformlegt spjall 2. Viðtal við Guðbjörgu Rut Pálmadóttur, flokkunarstjóri við fatasöfnun Rauða Krossins á 
Íslandi, María Nielsen og Magna Rún Rúnarsdóttir tóku viðtalið, 14. október 2016. 
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hægt að gera með því að endurnýta það sem var til staðar hjá Rauða Krossinum. Ég tel það 

gífurlega mikilvægt að koma þessu viðhorfi að hjá ungum hönnuðum, sem eiga eftir að 

legga línurnar í framtíðinni, að það sé hægt að gera fallegar og vandaðar flíkur úr efnivið 

sem er nú þegar til staðar. Þessi leið er ákveðin viðspyrna við skynditísku menningunni, ein 

af mörgum. Viðhorf hönnuða ættu ekki að vera að hanna út frá tískustraumum og því sem 

tískan kallar eftir. Heldur því hvaða efnivið það hefur úr að vinna og hvaða eiginleika eða 

sérstöðu framleiðsluaðilarnir sem þau starfa með hafa. Forðast að setja óraunhæfa staðla og 

kröfur á framleiðsluna og þeirra sem starfa innan hennar. Sem betur fer virðist einhvers 

konar vitundarvakning vera að eiga sér stað varðandi endurnýtingu í tískuheiminum og gott 

dæmi um það er hollenska hönnunartvíeykið Victor&Rolf, starfrækt af hönnuðunum Victor 

Horsting og Rolf Snoeren, stofnað árið 1993.35 Þeir sýndu nýjustu hátísku (fr. Haute 

couture) fatalínu sína í París sumarið 2016 og var allur fatnaðurinn unnin úr 

efnisafgöngum eða gömlum flíkum úr þeirra eigin smiðju. Útkoman var mjög fersk og fékk 

línan mikla athygli. Þeir beittu aðferðum á borð við að rífa upp efnisbúta, blanda þeim 

saman og vefa í höndum til að búa til stór form og áhugaverðar áferðir. Í viðtali við 

veftímaritið Dezeen sögðust þeir hafa viljað nýta endurvinnslu sem aðferð við tjáningu 

frekar en að það hefði verið markmiðið með sjálfri línunni, að endurspegla hugulsemi fyrir 

efnisnýtingu og leggja áherslu á meðvitund við hönnun.36 Það hefur ekki borið mikið á 

endurnýtingu textíls í fataframleiðslu hérlendis en þó er eitt fatamerki sem stendur þar upp 

úr og er það merkið Aftur, sem fjallað verður um nánar í næsta kafla.  

 

3.2. Hægunnin tíska (e. Slow fashion) 

Önnur viðspyrna við skynditískunni, sem nýtur vaxandi athygli á alþjóðlegum vettvangi 

núna, er slow fashion, sem ég legg til að verði útfært sem hægunnin tíska á íslensku. Sú 

stefna gengur út frá því að vinna gegn öllu því sem skynditískan etur fram, sem í grunninn 

er gífurleg neysluhyggja. Aðferðir á borð við endurvinnslu og endurnýtingu falla undir 

þennan flokk. Hægunnin fatnaður vinnur gegn neysluhyggjunni með því að leggja áherslu 

á gegnsæi og sanngirni frá upphafi til enda í framleiðslu á fatnaði.37 Stefnan á uppruna sinn 

                                                
35„Heritage,“ Victor&Rolf, sótt 2. nóvember, 2016, http://www.viktor-rolf.com/fashion-artists/heritage. 
36 Dan Howarth, „Victor & Rolf´s Vagabonds wear haute-couture garments made from scraps of recycled 
fabrics,“ Dezeen, 7. júlí 2016, sótt 2. nóvember, 2016,  
http://www.dezeen.com/2016/07/07/viktor-rolf-vagabonds-autumn-winter-2016-haute-couture-garments-
recycled-fabrics/. 
37 Carlotta Cataldi, Crystal Grover, Maureen Dickson, „The Slow Fashion Movement,“  Not just a label, 24. 
október, 2016, sótt 2. nóvember 2016, https://www.notjustalabel.com/editorial/slow-fashion-movement.  
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að rekja til Kate Fletcher, prófessor í sjálfbærni, hönnun og tísku við Miðstöð sjálfbærar 

tísku við Listaháskólann í London (e. Centre for sustainable fashion, University of the Arts 

London). Fletcher hóf að bera út boðskapinn um hægunnin fatnað fyrst fyrir rúmum 

tveimur áratugum og vann upphaflega út frá hægframleiddum og staðbundnum matvælum, 

bera saman þau framleiðsluferli við framleiðsluferli fatnaðar.38 Hægunnin tíska gengur út 

frá þeim kenningum að það þurfi að brjóta upp og endurhanna allt kerfið í kringum tísku 

eins og hún er í dag. Það eigi ekki að vinna út frá tímabilum eins og áður, samanber haust- 

og vetrarlína, heldur byggja fatalínur á fatnaði sem endist vel og er gerður með virðingu 

fyrir hráefninu sem og þeim sem koma að gerð fatnaðarins.39  

Hérlendis hafa nokkrir hönnuðir unnið með þessi markmið að leiðarljósi og ber þar 

hæst að nefna Aftur, As We Grow og Farmers Market. Fatamerkið Aftur var stofnað árið 

1999 af systrunum Báru og Hrafnhildi Hólmgeirsdætrum. Þær hófu að hanna og framleiða 

fatnað undir eigin merki eftir að hafa starfað sem innkaupastjórar fyrir sítísku verslanir (e. 

Vintage shops) en þar urðu þær varar við hversu mikið offramboð var af vönduðum 

gömlum fatnaði og efnum. Til að réttlæta fyrir sjálfum sér að fara af stað með að framleiða 

nýjan fatnað ákváðu þær að endurnýta eingöngu gamlan textíl.40 Frá upphafi gáfu þær lítið 

fyrir það að hanna eftir árstíðum heldur framleiddu og settu fram fatnað eftir eigin höfði og 

getu. Með þessu vildu þær ýta undir ábyrga kauphegðun hjá kúnnum sínum, að vanda valið 

og versla minna í einu, að hægja á ofneyslu og kapphlaupi við tískustrauma. Öll 

framleiðsla á fatnaði Aftur fer fram á Íslandi.41 As We Grow  er barnafatamerki sem vinnur 

með endurnýtanleg og sjálfbær efni á borð við Alpaca ull og vinnur að því sjónarmiði að 

geta framleitt föt sem geta gengið frá barni til barns, að skapa vöru sem endist.42 Bæði 

merkin, ásamt Farmers Market eiga það sameiginlegt að bera samfélagslega ábyrgð á 

fatnaðinum sem þau framleiða ásamt því að leyfa þessu ferli sem fylgir hægunnum fatnaði 

að hafa áhrif á hönnunina sjálfa.43 

 

 

 

 

                                                
38 Cataldi, Grover, Dickson, „The Slow Fashion Movement.“   
39 Cataldi, Grover, Dickson, „The Slow Fashion Movement.“   
40 Sara Mcmahon, „Recycled&Ucycled: Fashion brand Aftur creates stunning designs from upcycled 
textiles,“ Iceland Magazine, 4. september 2015, sótt 2. nóvember 2016, http://icelandmag.visir.is/tags/aftur. 
41 Mcmahon, „Recycled&Ucycled: Fashion brand Aftur creates stunning designs from upcycled textiles.“ 
42 „About the company,“ As we grow, sótt 20. nóvember 2016, http://aswegrow.is/pages/about-us. 
43 „About,“ Farmers Market Iceland, sótt 21. nóvember 2016, http://farmersmarket.is/about/. 
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4. Hannað til framtíðar 

Mér lá forvitni á að vita hvernig það gengur fyrir sig að vinna eftir þeim formerkjum sem 

fylgja hægunnum fatnaði, hvað þá hér á landi þar sem valmöguleikar fyrir fataframleiðslu 

eru takmarkaðir. Ég tók viðtal við stofnanda og hönnuð Farmers Market, Bergþóru 

Guðnadóttur, þar sem hún sagði mér frá reynslu sinni við að stofna og reka fatamerki á 

Íslandi, með hæg gildi að leiðarljósi. Fatnaðurinn úr smiðju Farmers Market hefur notið 

mikilla vinsælda hérlendis sem og erlendis og stíll þeirra myndi flokkast sem klassískur og 

tímalaus fatnaður þar sem innblásturinn er sóttur til íslenskrar arfleiðar í bland við nútíma 

tíðaranda. Farmers Market var formlega stofnað árið 2005 af hjónunum Bergþóru 

Guðnadóttur, hönnuði, og Jóeli Pálssyni, tónlistarmanni.44 Markmið Bergþóru og Jóels var 

frá upphafi að merkið yrði sjálfbært og stæði undir sér. Hugsun þeirra var inn á við og fyrir 

þeim skipti miklu máli að hanna út frá því hvað gerði þeirra nærumhverfi sérstakt og hvaða 

hráefni væri til staðar hér á landi. Á þessum tíma má segja að það hafi verið söguleg lægð í 

gangi í ullariðnaðinum á Íslandi og vangaveltur voru um hvort að leggja ætti framleiðsluna 

niður hjá Ístex, helstu ullarframleiðslu landsins sem hefur verið starfrækt frá árinu 1896. Út 

frá því ákvað Bergþóra að nýta íslensku ullina og fyrstu flíkurnar frá Farmers Market voru 

handprjónaðar ullarpeysur, framleiddar á Íslandi.45  

Aðspurð segir Bergþóra að það hafi verið með vilja gert að hanna ekki út frá settum 

línum eða árstíðum. Henni fannst vera ofgnótt af framleiðslu fatnaðar í gangi og vildi hún 

ekki byggja merkið sitt í kringum það ósjálfbæra kerfi sem fylgir því að vera með 4 til 6 

línur á ári. Markmið hennar var að útlit fatnaðarins frá Farmers Market væri þannig að það 

myndi ekki renna út þó svo að tískustraumarnir breyttust.46 Ég spurði Bergþóru hvernig 

hennar reynsla væri af því að framleiða fatnað á Íslandi, þar sem að ekki eru miklir 

valmöguleikar í boði hvað það varðar. Bergþóra segir þau hafi frá upphafi reynt á alla þá 

möguleika sem voru til staðar fyrir framleiðslu fatnaðar hérlendis en fyrirstaðan hafi helst 

verið vöntun á rétta aðbúnaðnum og tækniþekkingu, þar sem fataiðnaður sem slíkur hafi í 

raun máðst út á Íslandi fyrir rúmum 30 árum. Það hafi orðið til þess að sú véla- og 

tækniþekking sem er í boði hér er í raun ekki samkeppnishæf við þá sérhæfingu sem er til 

staðar í verksmiðjum erlendis. Bergþóra leggur áherslu að halda framleiðslunni eins 

staðbundinni og hægt er. Framleiðsla á fatnaði úr íslenskri ull fer því helst fram á Íslandi, í 

                                                
44 Viðtal 1. Viðtal við Bergþóru Guðnadóttur, eiganda og yfirhönnuð Farmers Market, María Nielsen tók 
viðtalið, 4. nóvember 2016, bls. 1. 
45 Viðtal 1. Viðtal við Bergþóru Guðnadóttur, bls. 1. 
46 Viðtal 1. Viðtal við Bergþóru Guðnadóttur, bls. 2. 
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stað þess senda hráefnið út til þess að fá það til baka sent sem tilbúna vöru. Það sama gildir 

um annan fatnað frá Farmers Market, fatnaður sem er úr efnum sem eru búin til innan 

Evrópu er framleiddur innan Evrópu á meðan silkiflíkur eru framleiddar á Indlandi, þar 

sem silkið er búið til. Með þessu móti er varningurinn fluttur sem styst á milli staða í 

framleiðsluferlinu. Bergþóra leggur mikla áherslu á að vinna í samstarfi við 

framleiðsluaðila sína milliliðalaus svo hún hafi sem mestan skilning á hverju skrefi sem 

fylgir framleiðslunni. Með því að heimsækja verksmiðjurnar reglulega og vita hvernig 

starfshættir þeirra eru hefur hún byggt upp sitt eigið gegnsæi innan framleiðslunnar. Þó svo 

að vinnuferlar merkisins geti vel flokkast undir hægunnin fatnað þá segir Bergþóra þau 

aldrei hafa viljað markaðssetja merkið sem slíkt. Það sé þeirra hugsjón en ekki hluti af 

tískustraum en mikið er um að fatamerki kynni sig sem hluta af hægunnu stefnunni, þar 

sem það er áberandi þessa stundina.47   

Hugmyndafræði Farmers Market höfðar til mín að því leyti að þau láta ekki 

hindranir við staðbundna framleiðslu, á Íslandi, koma í veg fyrir að láta hugmyndir og gildi 

um hægunna framleiðslu verða að veruleika. Það er ef til vill hægara sagt en gert að vera 

algjörlega sjálfbær í framleiðsluferlum sem fylgja fatnaði en rétta hugsjónin og litlu skrefin 

skipta máli, skref í átt að breyttu tískukerfi. Ég velti því þó fyrir mér hvort að markmið 

þeirra varðandi það að framleiða fatnað með útliti sem detti ekki úr tísku sé raunhæft. Enn 

sem komið er, eru alltaf einhverjir straumar í hönnun og tísku sem hafa áhrif á útlit 

fatnaðar. Þeir straumar eiga svo ekki endilega við síðar meir og höfða þar af leiðandi 

minna til neytenda. Tíðarandinn hefur áhrif og því verður ekki neitað. Til að mynda 

hannaði Farmers Market kápu fyrir nokkrum árum sem var prjónuð með nokkurs konar 

hlébarðamynstri. Kápan var gífurlega vinsæl hérlendis á þeim tíma, dýramynstur voru 

áberandi þá stundina. Það er þó ekki þar með sagt það muni eiga við í lengri tíma. Að mínu 

mati mun það að reyna hanna flíkur án þess að skreyta þær um of með tískustraumum sem 

er viðvarandi þá stundina auka líkur þess að útlit flíkurinnar lifi lengur, að hún öðlist sess 

sem tímalaus vara og endist þar af leiðandi betur. Framtíðin liggur í gæðum efna og 

framleiðsluaðferða. 

 

  

                                                
47 Viðtal 1. Viðtal við Bergþóru Guðnadóttur, bls. 2. 
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Lokaorð 
Í þessari ritgerð hef ég farið yfir sögu fataiðnaðar áður fyrr og rakið þær breytingar sem 

hafa orðið til áhrifaríkra breytinga og rekja má til neysluhyggju. Til að veita innsýn á þessi 

svið tók ég viðtöl og fjallaði að hluta um fata- og textílsögu Íslands, frá upphafi aldamóta 

til níunda áratugar seinustu aldar. Einnig skoðaði ég möguleika þess að nýta endurvinnslu í 

fatahönnun og hvernig hönnuðir á Íslandi hafa verið að vinna með hægunna tísku. 

Sem tilvonandi fatahönnuður lít ég björtum augum á framtíðina. Þrátt fyrir margar 

neikvæðar hliðar sem fylgja fataframleiðslu þá eru ungir hönnuðir í dag að mínu mati 

sífellt í leit að leiðum til að ná meira jafnvægi í framleiðsluaðferðum og efnisnýtingu. 

Meðvitund um réttlæti fyrir fólkið sem vinnur við að framleiða fatnað sem og meðvitund 

um áhrif á náttúruna. Hönnunarnám þróast áfram með þessum hugsjónum og er námsbraut 

í fatahönnun við Listaháskóla Íslands gott dæmi um það. Verkefnið Misbrigði, þar sem 

einungis var unnið með það að endurnýta gamlan textíl frá Fatasöfnun Rauða Kross 

Íslands, sem nemendur á öðru ári unnum að vorið 2016 var fyrsta verkefni sinnar tegundar 

innan skólans og hlaut mikla jákvæða athygli fyrir. Það hefur leitt til þess að sýning annars 

árs nema næstkomandi ár verður með sama móti, einungis unnið með það að gefa gömlu 

hráefni nýtt líf. Hugsjónin er farin af stað og heldur áfram að vinda upp á sig.  

Fataframleiðsla muni eflaust aldrei aftur verða jafn staðbundin og hún var áður en 

alþjóðavæðing á henni kom til sögunnar. Til að mynda hefur of mikil þekking varðandi 

framleiðslu hérlendis tapast til að við getum unnið það upp og verið samkeppnishæf öðrum 

löndum í innlendri framleiðslu. Mér finnst þó ákveðin leitun í gamla tíma vera að eiga sér 

stað þessa stundina. Hér á landi er ekki auðvelt að vera í rekstri og framleiðslu á fatnaði en 

þó eru hönnuðir og fatamerki sem leita leiða við það. Vinna með staðbundið hráefni, 

endurvinna gamlan textíl eða gera framleiðsluferli eins staðbundin og kostur er á, 

samanber að framleiða fatnað úr textíl frá Evrópu, innan Evrópu. Fatamerkið Farmers 

Market nýtir það sem eftir stendur af ullariðnaðinum hérlendis á meðan fatamerkið Aftur 

endurnýtir textíl sem aðrir hafa afskrifað.  

Neysluhyggjan er ekki á förum neitt, enda með djúpar rætur í öllum þeim 

auglýsingum og markaðsherferðum sem birtast okkur dags daglega. Neytendur geta þó 

tekið þá ábyrgð á sig að afla sér meiri þekkingar á fatnaði, gera þá kröfu að vilja vita hvað 

liggur á baki vörunnar sem þau kaupa út í búð. Þrátt fyrir að hraðar sviptingar í 

tískustraumum í nútímanum séu ef til vill að miklu leyti afsprengi markaðssetningar og 

aðferða til að auka sölu á fatnaði þá hefur það einnig haft þau jákvæðu áhrif að hægunnin 
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fatnaður, sjálfbærni og staðbundin hráefni hafa fengið byr undir báða vængi seinustu árin 

og mætti jafnvel segja að þau séu í tísku um þessar mundir. Ég vænti þess þó að það þessar 

stefnur og straumar detti ekki úr tísku, ef svo má segja, þar sem það verður ljósari með 

degi hverjum hve mikil nauðsyn er á vitundarvakningu í þessum efnum. 

Ég hef trú á því að til að ná fram raunverulegum breytingum þurfum við, hönnuðir 

og neytendur, að vera tilbúin til að gera málamiðlanir við hugtök á borð við hægunnin tíska 

og staðbundin framleiðsla. Veljum fatnað frá fatamerkjum sem leggja sig fram við að 

innleiða þessi gildi að einhverju leyti inn í framleiðsluferli sín. Þær breytingar sem þurfa að 

eiga sér stað munu ekki gerast á einni nóttu en með þolinmæði og aukinni meðvitund 

vinnum við að bættu tísku- og fatakerfi framtíðarinnar, vinnum að því að taka gæði fram 

yfir magn. 
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