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Útdráttur 

Í þessari ritgerð verður siðferðislega neysla skoðuð út frá hagrænni mannfræði. Umræðan 

byrjar á því að fjalla um fræðimenn og kenningar sem höfðu mikil áhrif á það sjónarhorn 

sem hagræn mannfræði hefur tileinkað sér.  

Hægt er að segja að hagræn mannfræði sé vel í stakk búin til að kanna siðferðislega 

neyslu þar sem fagið hefur lengi sótt í hagrænar kenningar, efnismenningu og nýlegar 

rannsóknir á hnattrænum viðskiptum. Það að vera siðferðislegur neytandi krefst þess að 

fólk aðlagi sig að ákveðnum lífstíl og hafi það í fyrirrúmi að draga úr öllum neikvæðum 

afleiðingum sem hægt er að hafa á fólk, dýr, heilsu eða umhverfi. Mannfræðingar vita að 

erfitt er að skilgreina atburð sem „góðan“ eða „slæman“ þar sem skilgreiningin veltur á 

menningarlegum þáttum. Þrátt fyrir það hefur málefnið vakið áhuga á meðal 

mannfræðinga og þá sérstaklega síðast- liðinn áratug. Mannfræði myndi frekar nálgast 

viðfangsefni eins og siðferðislega neyslu með því að skoða hvaðan merkingin er komin og 

hvernig fólk skilgreinir gjörninginn. 

Í framhaldi kemur síðan umfjöllun um Fair Trade samtökin. Þar held ég áfram sama 

þræðinum þar sem er fjallað um hvernig mannfræðingar nálgast viðfangsefni eins og Fair 

Trade. Mannfræði leggur áherslu á að skoða hluti frá öllum hliðum. Í stað þess að gera 

ráð fyrir hlutum þá skoðar mannfræði hvernig hlutirnir eru í raunveruleikanum. Fair Trade 

selur vottaðar vörur sem eiga að vera framleiddar við „góð” skilyrði. Því er hægt að segja 

að neytendur, sem kaupa fair trade vörur, stundi siðferðislega neyslu. 
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Abstract 

This essay will examine ethical consmunption through the lens of economic 

anthropology. First, the essay will discuss scholars and theories that have shape the 

perspective of econmoic anthropology. 

Econmoic anthropology is well suited to explore ethical consuption as the field has 

very often looked towards economic theory, material culture and recent studies of global 

trade as a whole. To be ethical consumers, people have to adapt certain lifestyle and 

reduce all negative impact their consumption has on other pepole, animal and the 

enviroment. Anthropologists know that it is difficult to define an event as „good“ or „bad“ 

as the defination depends on cultural factors. Nevertheless, the issue has sparked interest 

among anthropolists, espacially over the past deccade. Anthropology often discusses how 

pepole perceive and define things. Anthopology wold thus rather approach subjects like 

ethical consumption by examining the orgins of the definition and how people define the 

activism. 

Seccond, this essay will discuss the Fair Trade movment and how anthropolgy 

approach the subject. Anthropology foccuses on looking at things from all angles. Instead 

of assuming things, anthropology looks at how things are in reality. Fair Trade sells 

certified products that are supposed to be manufactured under „good“ conduction. 

Therfore, it can be argued that consumers who buy Fair Trade products prectice ethical 

consumption.  
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Formáli  

Þessi ritgerð er 12. eininga lokaverkefni til B.A gráðu í mannfræði við háskóla Íslands. Ég 

vill þakka leiðbeinanda mínum James Gordon Rice fyrir leiðsögn við að klára þessa ritgerð. 

Eins vil ég þakka eiginmanni og fjölskyldu fyrir ómældan stuðning.  
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1 Inngangur  

Á undanförnum áratugum hafa skapast umræður um siðferðislega ábyrgð fyrirtækja og 

stofnana þegar það kemur að framleiðslu , dreifngu og sölu. Siðferðisleg neysla er 

skilgreind sem hegðun sem snýr að neytendum, fyrirtækjum og stofnunum og er fyrirbæri 

sem er frekar nýtt af nálinni og hefur aðeins nýlega vakið áhuga innan mannfræði.  

Í stuttu máli er hægt að skilgreina siðferðislega neyslu þannig að einstaklingur kýs að 

taka upplýstar ákvarðanir um það sem hann kaupir eða verslar. Ákvarðanir eru ekkert 

endilega bundnar ákveðnum skilgreiningum heldur er þetta notað sem regnhlífarhugtak 

yfir marga þætti. Manneskja getur til dæmis kosið að versla ekki við ákveðið fyrirtæki 

vegna tengingar þess við slæma meðferð á dýrum, mengun, brot á mannréttindum eða 

öðrum fjölþættum möguleikum sem brjóta í bága við siðferðismörk. Siðferðisleg neysla 

er „neytendahliðin” þar sem það er hlutverk neytenda að verðlauna fyrirtækin fyrir að 

sýna samfélagslega ábyrgð með því að eiga við þau viðskipti.  

Meginmarkmið ritgerðarinnar er að fjalla um siðferðislega neyslu út frá hagrænni 

mannfræði. Hins vegar mun ég líka fjalla um álitamál sem tengjast sölu og dreifingu á 

vörum frá jaðarlöndum. Mannfræðin hefur fjallað um margar hliðar sem tengjast 

málefninu. Til dæmis hefur mikið  verið fjallað um afleiðingar neyslu á umhverfi og 

samfélög, sem og aðstæður verkafólks í verksmiðjum.   

Nánar tiltekið mun ritgerðin skoða Fair trade viðskiptastefnuna sem er eitt af 

fjölmörgum vottuðum vörumerkjum sem berjast fyrir mannréttindum út frá hugmyndum 

um siðferðislega neyslu. Fair Trade byggir sína viðskiptastefnu á því að koma á beinu 

sambandi  milli kaupenda og framleiðenda og jafnframt gera sambandið sýnilegt.  

Ritgerðinni  er  skipt upp í þrjá meginkafla og lokaorð.  

Í  fyrsta kafla er umfjöllun um hagræna mannfræði. En eins og gjarnan gerist með 

nýjar fræðigreinar þá þurfti hagræn mannfræði að færa rök fyrir tilvist sinni. Hagræn 

mannfræði byrjaði sem fræðigrein með því að gagnrýna ríkjandi orðræðu um hagkerfið. 

Aðaláherslan mannfræðinga var sú að beina sjónum fræðimanna að því að það væri ekki 

hægt að skilgreina öll hagkerfi út frá sömu kenningum. Ástæðan fyrir þessum orðaskiptum 

var að mannfræðingar höfðu lengi rannsakað nýlendur Vesturlanda sem þóttu fjarlægar 

því sem þekktist innan alþjóðasamfélaga. 
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 Þessar rannsóknir mannfræðinga á nýlendum urðu til þess að þeir höfðu öðlast 

þekkingu á ólíkum samfélögum sem var talið hafa gefið ákveðið forskot í þessum 

málefnaflokki. Hægt er að segja að hagræn mannfræði byggi mikið á kenningum fyrrum 

hagfræðinga eins og Adams Smith sem tengdu hagfræði við siðferði. Í stað þess að 

hagfræðin fæst einkum við að sýna tölfræði og tölur nú á dögum.  

Í öðrum kafla ritgerðarinnar verður umfjöllun um siðferðislega neyslu. Þar fjalla ég 

um rannsóknir um málefnið. Það að vera siðferðislegur neytandi krefst þess að fólk aðlagi 

sig að ákveðnum lífstíl og hefur það í fyrirrúmi að draga úr öllum neikvæðum afleiðingum 

sem hægt er að hafa á fólk, dýr, heilsu eða umhverfi. Mannfræðingar vita að erfitt er að 

skilgreina atburð sem „góðan“ eða „slæman“ þar sem skilgreining veltur á 

menningarlegum þáttum. Þrátt fyrir það hefur málefnið vakið áhuga á meðal 

mannfræðinga, en þá sérstaklega síðast liðin áratug. 

Í  þriðja og lokakafla ritgerðarinnar verður síðan fjallað um Fair trade samtökin sem 

margir þekkja sem halda uppi viðskiptastefnu sem byggir á siðferðiskenningum um 

réttlæti og sanngirni í viðskiptum. Ætlun samtakanna er að bæta lífskjör og hollustuhætti 

í fátækum löndum í suðri með því að koma á beinu sambandi við söluaðila í 

milliríkjaviðskiptum án viðkomu þriðja aðila. Í þessum kafla verðu einnig fjallað um 

etnógrafískar rannsóknir mannfræðinga um Fair trade.  

Ég byrja umræðuna um söguna á bakvið hagræna mannfræði með nokkrum 

lykilhugsuðum eins og Adam Smith, Davið Ricardo og Karli Marx.  

 . 
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2 Kenningarfræðileg umræða 

Hér á eftir verður fjallað um mismunandi kenningarfræðileg  sjónarhorn fræðigreina sem 

tengjast öll á svipaðan hátt, þ.e. við að rannsaka hagræna hegðun. Þessum kafla verður 

skipt í þrjá undirkafla og samantekt. Í kaflanum verður fjallað um helstu upphafsmenn og 

kenningar sem hjálpuðu til við að mynda kenningarfræðileg sjónarhorn sem mynduðu 

þann farveg sem hagræn mannfræði er upphafið.  

Í byrjun verður fjallað um nokkra upphafsmenn hagfræði sem höfðu mikil áhrif á 

mótun greinarinnar.  Þessar umræður eiga eftir að leiða í ljós annað af tveimur 

sjónarhornum sem var mikið deilt um þegar hagræn mannfræði var að berjast fyrir tilvist 

sinni sem vísindagrein. Í byrjun verður fjallað um nokkra lykilhugsuði sem höfðu mikil áhrif 

á mótun hagrænnar mannfræði. 

2.1  Kenningar og fræðimenn 

Í Evrópu byrjaði nútímahagfræði sem fræðigrein sem reyndi að finna svör varðandi 

mannlegt atferli til þess að spá fyrir um hagræna hegðun fólks.  Þessir fyrri tíðar 

hagfræðingar reyndu að leita eftir lögmáli um hegðun og spurðu spurninga sem áttu að 

svara því hvað það væri sem stjórnaði ákvörðunartöku fólks (Wilks og Cliggets, 2007).  

Adam Smith (1723–1790), sem er að mörgum titlaður sem faðir hagfræðinnar, byggði 

sínar kenningar á þeirri hugmyndafæði að maðurinn væri skynsamur, hagsýnn og rökvís 

þegar um væri að ræða hagrænar ákvarðanir. Smith var ólíkur þeim hagfræðingum sem 

við þekkjum nú á dögum sem byggja mikið kenningar sínar á tölum. A. Smith var skoskur 

heimspekingur, sem lagði stund  siðfræði (Wilks og Cliggets, 2007).    

Adam Smith gerði hagfræðina að vísindagrein sem rannsakar efnahagslegar þarfir. Þá 

er átt við hvernig einstaklingar, stofnanir og samfélög ráðstafa auðlindum. Hann taldi að 

það fælist ákveðin lausn í markaðskerfum og kapítalisma vegna þess að þar væri leið til 

þess að gæta að jafnræði á milli fólks þar sem í markaðskerfi væri hægt að finna reglur 

um  hvernig væri best að deila gæðum sem væru af skornum skammti meðal manna 

(Wilks og Cliggets, 2007).  

Á þessum tíma höfðu verið miklar samfélagslegar breytingar innan Vesturlanda. Við 

upphaf iðnbyltingarinnar var mikil fátækt meðal almennings. Þá voru aðeins fáir sem 

högnuðust í byrjun en það voru annaðhvort aðalsmenn eða verkstjórar. Hins vegar átti 
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sér stað aukning í framleiðslu með vélvæðingu í verksmiðjum  og fjármunir fóru að skapast 

(Hazlitt, 2008).  

Áður hafði A. Smith lagt stund á siðfræði og gaf meðal annars út bókina The Moral 

Sentiment (1759) þar sem hann fjallar um þrjár siðkenndir, það er hagsýni, réttsýni og 

góðvild sem hann telur skapa siðferði. Vegna þess að maðurinn er skynsamur og hagsýnn 

þá fer hann eftir settum reglum samfélagsins. Í bókinni fjallar A.Smith um að það er æðri 

vitund fólks sem hjálpar því að skynja mismuninn á milli þess sem er „rétt” og „rangt”.  

Í ritinu The Wealth of Nations (1776) setur A.Smith fram hugmyndir sínar og þekkingu 

um efnahagsleg málefni og fjallar meðal annars um stefnumál almennings eins og tilgang 

verslunarsamninga, hvernig best sé að gæta að sameiginlegum hagsmunum innan 

markaðssamfélaga, fjallar um verkaskiptingu, gerir grein fyrir hlutverki skatta, launa og 

markaðsviðskipta. Þetta rit er talið vera undirstaða ný-klassískra kenninga (e. neo- 

classical theory).  Þar koma fram hugmyndir A.Smith um hvaða forsendur þurfi að hafa til 

þess að rannsaka hagkerfið. Rökhyggjukenningin (e. rational choice theory) hefur lengi 

verið ráðandi innan hagfræðinnar þar sem er gengið út frá þeim forsendum að 

manneskjan velji að fara þá leið í lífinu sem er ábótasömust. Þessi kenning er tvíþætt og 

á að útskýra hagræna hegðun mannsins. Þar er gengið út frá áður gefnum hugmyndum 

um að einstaklingurinn sé hagsýnn, eigingjarn og velviljaður í senn. Hins vegar er litið svo 

á að maðurinn sé eigingjarn í eðli sínu. Það sem maðurinn stjórnist af sé þörfin fyrir að 

vilja sífellt meira. Þar sem maðurinn sé skynsamur og hagsýnn taki hann röklegar 

ákvarðanir til þess að ná markmiðum eins og til dæmis að brjóta ekki gegn frumreglunum 

samfélagsins. Þessar hugmyndir áttu eftir að hafa mikil áhrif á hagfræðina. 

Með öðrum orðum taldi Smith að þarfir fólks fyrir efnahagsleg gæði væru meiri en 

hægt væri að fullnægja. Þess vegna þyrfti að finna leið til þess að sjá til þess að allir hefðu 

álíka tækifæri til þess að stunda viðskipti. Svarið við því var að finna í frjálsum 

markaðsviðskiptum.  

Í stuttu máli taldi Smith að gróði eins manns þyrfti ekki að vera annars tap þar sem í 

markaðsviðskiptum gætu allir grætt á verkaskiptingu (Wilks og Cliggets, 2007).  

Í umfjöllun um frelsi í markaðsviðskiptum kemur Smith með rökstudda gagnrýni á 

kaupauðgisstefnuna (e. mercantilism) sem er samheiti um efnahagsstefnu sem var 
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ríkjandi víðsvegar í Evrópu á 18. öld.  Þá var við lýði haftabúskapur og sérleyfi aðeins 

handa völdum aðilum (Hazlitt, 2008). 

A.Smith taldi að sú stefna hefði  heftandi áhrif og drægi úr velferð og auðlegð 

almennings þar sem aðeins útvaldir gætu hagnast (Hazlitt, 2008). Smith taldi að það kæmi 

jafnvægi á hagkerfið með frelsi í markaðsviðskiptum, að það væri almennings hagnaður 

að hlúa að þörfum einstaklingsins (Wilks og Cliggets, 2007). Að mati A.Smith þá er 

verkaskipting mikilvæg þar sem hún leiðir af sér samkeppni í markaðsviðskiptum. Þegar 

verkaskipting er fyrir hendi í þjóðfélaginu verður meiri sérhæfing, framleiðsla, hagvöxtur 

og viðskipti (Wilks og Cliggets, 2007). Oft hefur þetta verið kallað „ósýnilega höndin” þar 

sem hagkerfið átti að fara á sjálfstýringu.  

Útskýring á þessu er að finna í gildiskenningunni (e. theory of value). Verðgildi á 

vörum þarf að endurspegla vinnuframlag, einnig þarf framboð að haldast í hendur við 

eftirspurn. Ef þessir þættir eru ekki í jafnvægi þá virkar markaðurinn ekki. Ef ríkið kæmi 

inn á markaðinn þá væri ekki eins mikil samkeppni að þess gefnu engin dreifing. 

Samkeppni væri mikilvæg fyrir efnahagslegan hagvöxt (Wilks og Cliggets, 2007). 

Kenning A.Smith var áfram leiðandi og byggðu aðrir hagfræðingar ofan á kenningu 

hans. David Ricardo (1772–1823) er venjulega titlaður sem upphafsmaður ný- klassískra 

kenninga (e. neo classical theory). Er hann frægastur fyrir jafngildiskenninguna (e. 

equilibrium of value theory).  Richardo eins og Smith taldi að það þyrfti að vera á jafnvægi 

á milli framboðs og eftirspurnar, gildis og verðlags, framlags og afraksturs til þess að ríki 

högnuðust. Í stað þess að leitast við að finna lögmál um náttúrulegt eðli fólks taldi hann 

að hagfræðin ætti frekar að leitast eftir að gera ráð fyrir að maðurinn hagaði sér á 

ákveðinn veg án þess að skilgreina það sem eðlislegt þar sem hagfræði þyrfti að byggjast 

á vísindum en ekki hugarburði (Wilks and Cliggets, 2007).  Til þess að markaðurinn væri í 

jafnvægi innan ríkja taldi Ricardo að fimm atriði þyrftu að vera í lagi:  Það er að gera ráð 

fyrir að (1) að eigur væru í einkaeigu, (2) að vinnuframlag væri undirstaða verðgildis á 

vöru, (3) að fólk hefði frelsi til þess að velja, (4) að manneskjan tæki röklegar 

efnahagslegar ákvarðanir, (5) og að það væri náttúrulegt jafnvægi á efnahagskerfinu 

(Wilks og Cliggets, 2007).  Aðaláhersla þessara fræðimanna var að finna leið til þess að 

samþætta hagnað ríkis við hagsmuni einstaklinga. Annar hagfræðingur og heimspekingur 

sem þykir vert að nefna er John Stuart Mills (1806–1873) en hann taldi að svarið varðandi 
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velferð ríkja væri komin undir því sem hann skilgreindi sem hamingju. Mill var 

raunhyggjumaður og leit þannig á að maðurinn skapaði þekkingu út frá skilningarvitunum. 

Hann var andvígur hugmyndafræði um að það væri til æðri veruleiki skynjunar sem færði 

fólki vitsmuni til þess að greina hið ranga frá hinu rétta.  Hann spurði: Hvernig er hægt að 

skilgreina atburð sem góðan án þess að hann færi þér hamingju. Mill taldi að rétt breytni 

væri að hámarka almenna hamingju umfram óhamingju (Mill, 1998). Mill taldi að leiðin 

að hamingju væri að finna í frelsi einstaklinga í markaðsviðskiptum sem aðeins bæri að 

stöðva ef það hefði skaðleg áhrif á aðra. Samkvæmt kenningu Mills um nytjahyggju þá er 

það almennings hagkvæmni að gefa einstaklingum færi á að hámarka langanir þar sem 

það væri lykillinn að hamingjusömu þjóðfélagi.  Mill taldi að manneskjan notaði 

nytjareikning til þess að túlka út frá reynslu, ánægju þar sem hún væri það eina sem skipti 

máli. Hugmyndir Mills eru gjarnan byggðar á andstæðu þess sem hagfræði nútímans 

gengur út frá þar sem neytendur eru taldir bæði hagsýnir og skynsamir í ákvarðanatöku. 

Þetta kallaði Mills hugmyndir um hinn hagsýna mann (e. homo economicus) (Mill, 1998). 

Megingagnrýni á rökhyggjukenninguna var annars vegar að gert var ráð fyrir allir höguðu 

sér alveg eins í samskiptum og hins vegar að maðurinn væri í eðli sínu eigingjarn (Wilks 

og Cliggets, 2007).  

Næst kemur umfjöllun um Karl Marx, en hugmyndir hans höfðu mikil áhrif á hagræna 

mannfræði. Það var hins vegar ekki fyrr en seinna, sem mannfræði fór að vinna með 

hugmyndir hans. Þegar hagræn mannfræðin fór meira að fjalla um hluti eins og hnattrænt 

hagskerfi, eða misskiptingu auðs.  

2.2 Karl Marx 

Í stuttu máli er hægt að segja að hagfræði 19. aldar hafi snúist að mestu um að þróa 

efnahagslegt líkan í tengslum við hagræn vandamál þjóðríkja. Á þessu tímaskeiði voru 

mikil þjóðfélagsleg átök víðsvegar um Evrópu. Þættir eins og stéttaskipting eða 

misskipting valds eða auðs varð enn frekar áberandi en áður (Hazlitt, 2008). 

Í Kommúnistaávarpinu (1848) gerðu Karl Marx og Friedrich Engels (1820–1895) grein 

fyrir virkni kapítalískra samfélaga. Þar lýstu þeir ójöfnuði sem var til komin vegna 

takmörkuðu aðgengi almennings að auðlindum. Almenningur, sem var verklýðurinn, vann 

við framleiðslutækin en allur ágóði af vinnunni fór til auðvaldsins sem voru eigendur 

framleiðslutækjanna. Að mati Marx og Engels var kapítalismi aðeins hugmyndafræði sem 



14 

væri byggð á valdi, pólitík og fjármunum. Þetta skipulag  varði aðeins hagsmuni fárra 

manna samfélagsins sem voru eigendur framleiðslutækjanna. Marx notaði hugtakið 

söguleg efnishyggja (e. historical materialism) til þess að útskýra misskiptingu á 

fjármunum sem hefur skapað auðvaldinu fjárhagslegt og pólitískt vald frá fortíðinni öldum 

saman (Plattner, 1989). Marx taldi að skýringuna á þessu væri að finna í mannkynssögunni 

og setti  hugmyndir sínar fram á sama veg og þróunarhyggjan, línulega til þess að gera 

grein fyrir hvernig aðilar sem fóru með vald, gerðu hvað eina til þess að viðhalda því og 

verja stöðu sína. Þetta taldi Marx vera ástæðuna fyrir því að ríkir væru áfram ríkir og alveg 

eins væri því háttað með fátæka. Hann gekk af því gefnu að framtíð kapítalisma hefði 

aðeins í för með sér æ meiri misskiptingu á auði. Marx taldi að kommúnismi væri 

framtíðin sem tæki við af kapítalisma þar sem almenningur myndi gera sér grein fyrir 

firringunni sem kerfið fæli í sér (Marx, 1973). Með öðrum orðum þá taldi Marx að fólk 

tæki eftir því hvernig kapítalismi hefði gert almenning af þjónum sínum. 

Marx gagnrýndi hugmyndir A.Smith um að vinnuframlag væri mælikvarðinn á 

verðmætið. Að mati hans stæðist það ekki að kapítalismi þjónaði hagsmunum allra þar 

sem fólk fékk ekki ágóða erfiðisins í vasann heldur færi allur ágóðinn í hendur eigenda 

framleiðslutækja. Með öðrum orðum þá taldi Marx að frelsi í markaðsviðskiptum hefði 

heftandi áhrif á markaðinn þar sem hagnaðurinn færi aðeins í fáa vasa andstætt því sem 

A.Smith taldi. Marx var heldur ekki sammála því að það væri vinnan á bakvið vöruna, sem 

væri framleidd, sem skapaði verðgildi, heldur skapaðist verðgildið í félagslegum 

samskiptum þegar kaupferlið ætti sér stað þar sem vinnan væri orðin ósýnileg í nútíma 

framleiðsluháttum (Wilks og Cliggets, 2007). 

Eitt af einkennum sérhvers þjóðfélags eru vöruskipti. Það að framleiða hlut er ekki 

nóg til þess að hlutur verði tekinn sem vöru heldur er verið að framleiða afurð. Til þess að 

hlutur verði tekinn sem vara þá verður hann að hafa skiptagildi en það fer ekki eftir 

náttúrlegu gildi hlutarins heldur samfélagi. Marx sagði að það væri hægt að flokka hluti 

með þrenns konar hætti: það er frá notagildi, skiptagildi og blætisgildi (e. commodity 

fetishism). Marx hélt því fram að hlutur væri verðlaus þangað til að hluturinn færi í 

gegnum söluferli. Marx taldi að skiptagildið ætti að haldast í hendur við vinnuna sem er á 

bakvið hlutinn en það væri ekki rétt að svo væri. Í borgaralegu samfélagi er vinnan eins 

langt frá því að vera skapandi athöfn eins og hægt er að hugsa sér. Vinnan er orðin af ytra 
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afli samfélagsins þar sem maðurinn þarf að vinna til þess að afla tekna. Maðurinn er 

aðeins frjáls utan vinnutíma. Í þessu ferli væri maðurinn ekki að vinna fyrir sig sjálfan 

heldur einhvern allt annan. Því meira sem maðurinn framleiðir því meiri firring á sér stað 

þar sem tengslin við vöruna verða það lítil í gegnum það ferli sem er ríkjandi innan 

markaðskerfa. Þessi mannlegu tengsl verða að vörumarkaðstengslum þar sem varan 

verður sjálfstæð. Síðan á markaði er varan upphafin, varan verður að blæti, með öðrum 

orðum er varan álitin búa yfir eiginleikum sem varan hefur ekki í raun. Þannig að Marx 

taldi að vinnan væri ekki undistaða verðgildis, þar sem vinnan er ekki sýnileg í gegnum 

þetta ferli (Hreinn Pálsson, 1980).  

2.3 Hagræn mannfræði 

Það er erfitt að setja einhvern einn ákveðinn tímapunkt til að segja til um hvenær hagræn 

mannfræði varð að fræðigrein. Wilks og Cliggets (2007) benda á að margar skólabækur 

tala um fimmta áratug síðustu aldar þar sem þá áttu sér stað miklar deilur sem áttu eftir 

að hafa áhrif á fagið. Þeir benda hins vegra á að þetta er ekki eins klippt og skorið,  þar 

sem hagræn mannfræði þróaðist áfram með tímanum.   

Mikilvægur liður í sögu hagrænnar mannfræði eru deilur sem áttu sér stað á sjötta 

áratug síðustu aldar. Þar var deilt var um hagkerfið og virkni þess innan samfélagsins. Í 

bókinni Trade and Market in the Early Empires (1957) fjallar Karl Polanyi um hagkerfið 

sem stofnunarbundið ferli (e. the economy as instituted process). Í bókinni skilgreinir 

Polanyi tvær leiðir til þess að horfa á hagkerfið, það er frá inntakinu (e. substantive) og 

formi (e. formalist) en um þetta efni verður betur fjallað síðar. 

Áður en þessar deilur áttu sér stað voru mannfræðingar þegar byrjaðir að skilgreina 

hagkerfi sem voru fyrir utan meginstraum alþjóðasamfélaga. Rannsóknir þeirra miðuðu 

einkum að því að skilgreina kerfi sem voru fyrir utan kapítalísk markaðssamfélög. Í slíkum 

kerfum var erfitt að yfirfæra kenningar hagfræði um að einstaklingar hugsi rökrétt til þess 

að hámarka efnahagsleg verðmæti. Áherslan á þessum árum var að lýsa framleiðslu, 

vörudreifingu og neyslu í tengingu við félagsleg samskipti (Wilks og Cliggets, 2007). 

Mannfræðingurinn Bronislaw Malinowski (1884–1942), hafði áður komið fram með álíka 

rök og Polanyi í etnógrafíunni Argonauts of the Western Pacifics (1922). Í 

vettvangsathugun sinni hafði Malinowski það að meginmarkmiði að bera saman hagkerfi 

sem var ólíkt iðnvæddum samfélögum Evrópu þegar hann gerði rannsókn á meðal 
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Trobríanda á eyju í Suðvestur- Kyrrahafi. Hann vildi rannsaka menningu sem væri fjarlægð 

þeim gildum sem hann þekkti til í evrópskri mynd en í Evrópu fannst honum áherslan helst 

vera á fjármuni og völd. Í etnógrafíunni lýsir Malinowski flóknu viðskipta- og 

samskiptakerfi á milli eyjaskeggja í svokölluðum Kula-hring þar sem þeir flökkuðu á milli 

nokkurra nærliggjandi eyja til þess að skipta á milli sín verðmætum eins og 

skeljahálsmenum (Soulava) og skeljaarmböndum (Mwali). Þessi viðskipti sköpuðu engan 

ágóða þar sem það var viðtekin regla að gefa jafn mikið til baka.  

Andstætt því sem búast mátti við á þeim tíma, sýndi Malinowski fram á að tróbríandar 

hefðu flókið viðskipta- og samskiptakerfi sem væri rekið áfram út frá fleiri forsendum en 

eftirsóknarverðum vörum með gróða í huga þar sem í raun var enginn sýnilegur hagnaður. 

Hann taldi þvert á móti að þetta væri félagslegt fyrirbæri þar sem skiptin fælu í sér 

ákveðna tengingu á milli fólks sem byggðist á gagnkvæmni (e. reciprocity) og ævilangri 

skuldbindingu. Þar gagnrýndi hann meðal annars hugmyndina um að frumstæð vöruskipti 

(e. savage exchange) fælu í sér hröð skipti og væru ópersónuleg án athafna. Þvert á það 

var svo að sjá að tróbríandar hefðu skipulagt hagkerfi sem hefði langan aðdraganda sem 

byggði á skuldbindingu og væri þess vegna mjög persónulegt (Malinowski, 1922:65). 

Það sem var enn merkilegra var að hann sá að ólíkt kenningum um nytsemi sem gerðu 

ráð fyrir því að einstaklingar ynnu aðeins nægilega mikið til þess að fullnægja eigin þörfum 

þá var að sjá að tróbríandar eyddu miklum tíma í að sinna garðstörfum til þess að 

framleiða yam en það var ekki aðeins til þess að hugsa um eigin hagsmuni. Ástæðan var 

sú að það var hefð fyrir því að eiginmenn sæju um að rækta yam fyrir bróður eiginkonu 

sinnar til þess að tryggja honum stöðu (e. status) í félagsveruleikanum (Malinowski, 

1922:62). Framleiðsla yam var þannig meira skilin í tengslum við menningu sem tengdi 

saman fólk í gegnum sifjakerfi (e. kinship) og giftingar (Malinowski, 1922).  Annar 

mannfræðingur Marcell Mauss (1925) var sammála Malinowski um að vöruskipti væru 

mikilvæg í félagslegum samskiptum. Í bókinni The Gift: the Form and Reason for Exchange 

in Archaic Societies (1925) útskýrir Mauss tilgang vöruskipta og talar um mikilvægi. Hann 

sagði meðal annars að gjafir væru aldrei ókeypis og þær innihéldu mikilvæg skilaboð. 

Gjöfin er ekki alltaf endurgoldin um leið heldur getur liðið mismikill tími á milli. Þetta 

kallaði hann gagnkvæmni (e.reciprocity) (Mauss, 1925). 
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Deilurnar í hagrænni mannfræði voru á milli tveggja hópa sem báðir voru ósammála 

um hvernig það ætti að nálgast hagkerfið í rannsóknum. Annars vegar voru 

mannfræðingar sem kölluðu sig formalista og hins vegar inntakssinna. Formalistar voru 

mannfræðingar sem horfðu til hagfræði og töldu að það ætti að rannsaka hagkerfið með 

því að gera ráð fyrir að það væri hægt að nota algildar reglur og hugtök (Wilks og Cliggets, 

2007). Inntakssinnar voru ekki á þeirri skoðun vegna þess að það var talið að fjölbreytileiki 

á milli staða eins og til dæmis ættbálka, frumbyggja og markaðssamfélaga vera svo mikinn 

að það væri ekki hægt að útskýra það samkvæmt einni kenningu (Plattner, 1989). 

Gagnrýnendur sögðu að nálgun hagfræði væri bæði leiðandi og þröngsýn þar sem því væri 

haldið fram að eitt passaði yfir alla (Dalton, 1968).  

Í bókinni The Great Transformation (1944) skilgreinir Polanyi þrjár gerðir sem hann 

telur vera mikilvægar í sambandi við dreifingu efnislegra gæða. Það eru gagnkvæmni 

(e.reciprocity), endurdreifing (e. redistribution) og markaðsviðskipti (e. market 

exchange).  Lykilatriðið í öllum þessum kerfum eru félagsleg samskipti fyrir utan seinustu 

gerðina, markaðsviðskipti. Þar sem upphaflega hafði undirstaðan verið gagnkvæmni í 

viðskiptum. Gagnkvæmni felur í sér samskipti, endurgjöf og skyldur eins og Malinowski 

gerði grein fyrir (Malinowski, 1922). 

Polanyi var á þeirri skoðun að gagnkvæmni væri lykilatriði í þróun samfélaga þar sem 

þar væri skuldbinding um framtíðarsambönd (Polanyi, 1944). Endurdreifing var oft í 

höndum höfðingja eða konunga. Þannig dreifing felur í sér að mikilvægur einstaklingur 

samfélagsins þiggur verðmæti frá öðrum samfélagsþegnum og úthlutar síðan auðnum. 

Þessi gerð dreifngar skapar tengsl á milli þeirra sem er partur af sambandinu (Eriksen, 

2001). Polanyi taldi að með markaðskerfinu hefðu samskipti hætt að vera persónuleg 

(Polanyi, 1944).  

Til þess að útskýra þetta notar Polanyi hugtakið gripið (e. embeddedness), til þess að 

skýra hvernig hagkerfið var samofið menningunni hérna áður fyrr. Fyrir breytingarnar, 

sem hann rekur til 15. aldar, hefði hagkerfið aðeins leikið lítið hlutverk innan samfélagsins. 

Það hefði verið byggt á gildum siðferðis eins og hefðum, venjum og trúarlegum 

hugmyndum. Þar sem kostnaður og ávinningur lék ekki eins stórt hlutverk, þar sem gildin 

voru önnur en tíðkast í markaðskerfinu (Polanyi, 1944).  
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Í því samhengi bendir Polanyi á gagnkvæmni. Hvernig fólk hafi búið til tengsl með því 

að stunda vöruskipti. Hins vegar væri þessi gerð ekki eins sýnileg innan markaðssamfélaga 

þar sem þessi skipti væru nafnlaus og ópersónuleg. Polanyi hélt því fram að markaðskerfið 

(e. market society) væri aðeins uppfinning manna sem hefði orðið að veruleika meðfram 

iðnvæðingunni. Umskiptin  sem urðu á viðskiptaumhverfi á 19. öld fólu í sér breytingu á 

grundvallareðli heimsviðskipta (Polanyi, 1944). Polanyi taldi að hugmyndafræði 

markaðskerfa væri orðin það ráðandi að almenningur gæti ekki lengur ímyndað sér 

tímana eins og þeir voru áður fyrr (Polanyi, 1944). Fyrir breytingarnar var hagkerfið fellt 

inn í samfélagið en nútímakapítalismi hefur gert hagkerfið að þjóni sínum (Polanyi, 

1944:44). Polanyi fór það langt í fullyrðingum og sagði að hagfræði væri ekkert annað en 

kapítalismi. Hann áleit að hagfræði væri aðeins tæki til þess að viðhalda kapítalísku 

umhverfi (Polanyi, 1944). 

Annar fræðimaður sem var leiðandi í þessari umræðu er Marshall Sahlins (1972). 

Sahlins yfirfærði hugmyndir Polanyis um gagnkvæmni á þrenns konar veg í bókinni Stone 

age Economic (1972). Það eru venjubundið (e. generalized), jafnvægi (e. balanced) og 

neikvætt (e. negative). Venjubundið gagnkvæmni á sér til dæmis stað þegar einstaklingar 

kemur með köku í vinnuna. Greiðslan er ekki endilega jöfn en er endurgoldin til dæmis 

þegar næsta kökuveisla er í vinnunni.  

Jafnvægi á við þegar það er skipt á hlutum og fengið jafnt til baka eins og þegar um 

er að ræða gjafir á milli vina. Neikvæð gagnkvæmni á sér stað þegar reynt er að fá mikið 

fyrir lítið. Það á við þegar eitthvað er þegið án þess að gefa til baka og er ópersónulegt 

(Sahlins, 1972).  

Í deilunum var engin endarlega niðurstaða, hagræn mannfræði notast við bæði þessi 

sjónarhorn frá inntakinu og forminu, eða frá míkró og makró. Þegar komið var fram á 20. 

öldina fóru mannfræðingar að horfa til þeirrar misskiptingar sem var á auði og lífskjörum 

á milli svæða. Kenningar Marx urðu aftur vinsælar þar sem þær gera ráð fyrir átökum og 

spennu á milli stétta (Wilks og Cliggets, 2014).  

Á áttunda áratug síðustu aldar urðu kenningar um efnismenningu vinsælar. 

Appadurai (1986) fjallaði meðal annars um merkingu hluta. Merking hluta væri háð 

menningarumhverfi. Í þeirri umfjöllun komst hann að því að verðmætir hlutir eru þeir 

hlutir sem erfitt er að eignast.  Mannfræðingurinn Miller (1988) fjallaði á sama hátt um 
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merkingu hluta. Miller skoðaði íbúðaeignir og komst að þeirri niðurstöðu að hlutir væru 

raðaðir upp á ákveðin hátt meðvitað. Með því var fólk að skilgreina sérstöðu sína. Miller, 

taldi að hlutir væru framlenging af sjálfinu sem fólk notar til þess að skilgreina sig í 

umhverfinu. Í næsta kafla verður skýrt frá hugtakinu siðferðisleg neysla.  

2.4 Samantekt 

byrjun kaflans var talað um tengsl hagrænnar mannfræði við hagfræðina. Í kjölfarið kom 

svo umfjöllun um nokkra fræðimenn sem höfðu mikil áhrif á mótun þessara beggja 

fagreina. Hagræn mannfræði þróaðist frekar í átt þessara fyrrum fræðinga sem lögðu 

áherslu á siðferði, rökhyggju og val. Á eftir því kom umfjöllun sem átti að leiða í ljós tvær 

mismunandi birtingarmyndir hagkerfisins sem var deilt um.  Annars vegar út frá 

hugmyndum Adams Smith og Ricardo sem töldu að hægt væri að skapa algilda þekkingu 

til þess að rannsaka hagkerfið. Hins vegar var horft á hvernig hagkerfið væri samofið 

öðrum þáttum samfélagsins eins og Malinowski, Mauss og síðar Polanyi gerðu grein fyrir. 

Polanyi leit þannig á að fólk tæki ákvarðanir út frá fleiri þáttum en efnahagslegum 

sem er grunnurinn að því sem deilurnar snerust um.  

Þrátt fyrir að umfjöllunin um hagræna mannfræði fjalli að stórum hluta um 

markaðinn, þá varpar kaflinn um siðferðislega neyslu ljósi á rannsóknir um siðferðislega 

neyslu.  
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3 Siðferðisleg neysla 

Í þessum kafla verður fjallað um siðferðislega neyslu (e. ethical consumption) frá 

mannfræðilegum rannsóknum. Þótt það sé til mikið af efni um efnismenningu (e. material 

culture) þá er aðeins nýlega byrjað að fjalla um þessa hlið málsins, þ.e. siðferðislega 

neyslu (Carrier, 2007), (Klein, 2009), (Hall, 2011).  

Rannsóknir, sem tengjast siðferðislegri neyslu, vinna mikið út frá sjónarhornum 

fyrrum fræðinga sem fjallað var um í fyrsta kafla.  Annars vegar er hægt að tengja 

umræðuna við Karl Marx og átakakenningar. Hins vegar er hægt að tengja efnið við  

klassíska hagfræðinga eins og Adam Smith þar sem er fjallað um siðferði, val einstaklinga 

og rökhyggju sem var oft umfjöllunarefni þessara fyrrum fræðinga. Í byrjun kemur stutt 

skýring á því hvað það sé að vera siðferðsilegur neytandi og hvernig mannfræði hefur 

fjallað um þetta efni. 

3.1 Mannfræði og siðferðisleg neysla 

Í skilgreiningu sem birtist í neytendablaðinu, er sagt að siðferðisleg neysla sé hegðun, sem 

felst í því að eiga aðeins viðskipti við framleiðendur eða seljendur sem axla samfélagslega 

ábyrgð („Siðræn neysla“, 2004: 22). Þessi gildi eru byggð á þáttum sem eru taldir hafa 

slæm áhrif á lífríki eða nátturu (Hall, 2011).  

Siðferðisleg neysla hefur verið skilgreind sem leið fyrir neytendur til þess að hafna 

nútíma framleiðsluháttum (Pratt, 1994). Í því samhengi er hugmyndin oft tengd á 

rómatískan hátt við gamla tíma, hvernig hlutirnir voru á öldum áður, þ.e. fyrir tíma 

alþjóðlegra markaðssamfélaga (Klein, 2010). Carrier (2010) álítur siðferðislega neyslu vera 

eina af birtingarmyndum markaðssamfélaga þar sem verið er að skilgreina slæmu 

hliðarnar á kapítalismanum. Siðferðisleg neysla er þannig skilgreind oft út frá orsökum og 

afleiðingum. Oft út frá afleiðingum sem viðskipti, dreifing og framleiðsla hafa haft á 

umhverfið. Trentaman (2007) segir að siðferðisleg neysla tengist hlutum og þeirri 

merkingu sem við setjum á hlutina.  Tenging getur þannig bæði verið „góð“ eða „slæm“ 

en það ræðst af þeim upplýsingum sem við höfum um vöruna. Í stað þess að skilgreina 

vörukaup aðeins út frá klassískum fræðum hagfræðarinnar en hagfræðin beinir sjónum 

sínum að því hvernig einstaklingar velja hagkvæmustu leiðina út frá kostnaði. Þá er byrjað 

að horfa á að hagkvæmustu leiðina í tengslum við sölu, framleiðslu og dreifingu 

(Trentman, 2007). Ávinningurinn er þannig ólíkur því sem fólk sækist eftir í kapítalískum 
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samfélögum (Polanyi, 1944). Carrier (2010) skilgreinir siðferðislega neyslu út frá tveimur 

birtingarmyndum,  annaðhvort í tengslum við einstaklings- eða almenningsrýmið. Á 

einstaklingssviðinu getur fólk reynt að haga sér á betri hátt.  Með því að hugsa betur um 

afleiðingar hegðunar sinnar, oft getur þetta tengst umhverfisþáttum. Það getur verið með 

því að gróðursetja tré, ganga ekki á mosa. Jafnvel að ganga, í stað þess að keyra bíl eða 

flokka rusl (Carrier, 2010). Hins vegar á almenningsviðinu þá er frekar talað um hvernig 

neytendur kjósa að velja „betri“ valkosti þegar kemur að innkaupum. Í kapítalísku 

markaðsumhverfi er síðari kosturinn sýnilegri þar sem þar getur fólk haft bein áhrif á 

markaðinn með því að kaupa „betri“ kostinn. „betri“ kosturinn getur átt við lífrænar 

matvörur, stimplaðar vörur eins of Fair trade, Organic, beint frá býli eða sambærilegar 

vörur sem eru framleiddar samkvæmt skilyrðum um að hafa jákvæð áhrif á dýr, umhverfi 

eða fólk (Carrier, 2010; Hall, 2011).  Mannfræðingar vita að erfitt er að skilgreina atburð 

sem „góðan“ eða „slæman“ þar sem skilgreining veltur á menningarlegum þáttum. Hins 

vegar er mikilvægt að skoða þessa þætti sem tengjast umhverfi og neyslu (Wilks, 1998). 

Klein og fl. (2009) hafa bent á að þessar skilgreiningar á siðferðislegri neyslu eru 

menningarlegar. Þær hafa orðið til út frá upplýsingum sem eru taldar vera slæmar.  

Hilton og Daunton (2000) fjölluðu um tvær meginleiðir siðferðislegra neytenda. 

Önnur leiðin er sú  að draga úr neysluþörf með því að versla ekkert umfram þarfir (e. 

vouluntary simplicity) en hin leiðin er að sniðganga (e. boycott) vörur. Það að sniðganga 

vörur getur átt við þegar einstaklingur velur að kaupa ekki vörur vegna þess að það gengur 

þvert á siðferðisvitund hans. Þá á þetta um leið við þegar einstaklingar kjósa að versla 

aðeins vörur sem hafa vottanir um samfélaglega ábyrgð í viðskiptum og 

framleiðsluháttum. Þessar vottanir eru í höndum samtaka sem sjá um að ákveðnum 

viðmiðum sé fylgt í viðskiptum, dreifingu og framleiðslu. Undir hin hópinn falla þeir 

neytendur sem kjósa að hafa áhrif með því að draga úr neysluþörfum sínum. Það á við 

þegar um er að ræða að endurnýta gamla hluti, versla notuð föt eða taka strætó (Hilton 

og Daunton, 2000).   

Í mannfræðilegum umfjöllunum um siðferðislega neyslu er hægt að skilgreina 

rannsóknir með tvennum hætti. Barnett, Cloke, Clark og Malpass, (2005) fjalla um þetta. 

Annars vegar er það  háð því hvernig hlutir geta öðlast slæma merkingu í tengslum við 

það sem veldur áhyggjum í augum neytenda. Í því samhengi er umfjöllunin oft í tengslum 
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við rannsóknir á umhverfismálum, heilsuvernd, öryggismálum, dýravernd, fair trade, 

vinnuaðstæðum eða mannréttindum. Hins vegar hefur ástæðan verið tengd við það 

hvernig fólk breytir neysluhegðun til þess að fylgja eigin skoðunum þegar það verslar. Fólk 

getur kosið að versla ekki við ákveðið fyrirtæki vegna þess að því er misboðið og fellir sig 

ekki við eitthvað sem fyrirtækið er riðið við.  Þá er umfjöllun oft í tengslum við 

félagssamtök, Aktívisa, Fair Trade, það að sniðganga, anti-hópa eins og anti Nestlé eða 

hópa sem berjast gegn alþjóðakeðjum eins og Nike, Gap eða Mcdonalds (Barnett, Cloke, 

Clark og Malpass, 2005). Einnig hefur oft verið fjallað um siðferðislega neyslu í tengslum 

við lífrænar (Organic) (Klein, 2009), umhverfisspjöll (Wilks, 1998), eða mannréttindabrot 

(Skoggard, 1998; Goldsmith, 2014). Jafnframt hefur verið fjallað um að þessar ímyndir 

sem eru notaðar í auglýsingum Organic (Klein, 2009) eða Fair trade (Carrier, 2010; Dolan, 

2007), og hvernig þessar ímyndir hjálpa til við að skilgreina þá merkingu sem við setjum í 

hlutina. Þá er átt við hvernig við skilgreinum siðferðislega neyslu.  

3.2 Rannsóknir um Siðferðislega neyslu 

Þrátt fyrir að mannfræðingar geri sér grein fyrir að hugtakið siðferðisleg neysla er mjög 

almennt og óafmarkað þá eru þeir líka meðvitaðir um hversu nauðsynlegt það er að 

rannsaka þessi atriði sem falla undir þennan flokk (Carrier, 2007). 

 Mannfræðingurinn Wilks (1998) sagði að það væri mikilvægt að horfa til þeirra 

vandamála sem framleiðsla hefur haft á umhverfið. Breytingar á umhverfinu, sem hafa 

orðið síðastliðna öld af mannavöldum, eru svo umfangsmiklar að óhætt er að segja að 

plánetan beri greinileg merki þess. Hugsanlega er einn stærsti þáttur umhverfisslysa 

tilkomin vegna ofnotkunar á auðlindum. Rannsóknir mannfræðinga hafa meðal annars 

leitt í ljós að lífshættir fólks í alþjóðasamfélögum eiga mikinn þátt í að viðhalda bágum 

lífskjörum í fátækari heimshlutum (Skoggard, 1998). Í því samhengi skiptir framleiðsla og 

dreifing alþjóðafyrirtækja meginmáli. Á fátækari stöðum í heiminum er víða brotið á 

mannréttindum fólks við framleiðslu fyrir alþjóðlegar verslunarkeðjur. Til eru mörg dæmi 

um slæma meðferð á fátæku verkafólki sem vinnur hörðum höndum við framleiðslustörf 

í verksmiðjum við ómannúðlegar kringumstæður fyrir hnattrænar vörukeðjur. Þessi 

partur er ekki alltaf sýnilegur í þessu ferli viðskipta (Skoggard, 1998). Í þessum 

verksmiðjum er ekki gætt að réttindum verkafólks og fá þessir einstaklingar lítið sem 

ekkert greitt fyrir langar og strangar vinnuvaktir (Durrenberger og Erem, 2007). Þetta 
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verkafólk hefur oft fengið viðurnefnið „ósýnilegi kostnaðurinn“ við það sem fólk kaupir 

(Goldsmith, 2014). Einnig hefur líka verið fjallað um matvælaframleiðslu í tengslum við 

áhrif eiturefna og áburðar á umhverfi og lífríki (Klein, 2009). 

3.3 Lífrænn framleiðsla 

Ein af mörgum hliðum siðferðislegrar neyslu er lífræn framleiðsla. Jakob Klein (2009) 

fjallar um lífræna matvælaframleiðslu í Suðvestur-Kína. Klein bendir á að siðferðisleg 

neysla sé leið fyrir fólk til þess að skilgreina félagsleg vandamál sem neyslusamfélög 

standa frammi fyrir varðandi framleiðslu.  

Með breytingum í iðnvæddri matvælaframleiðslu urðu miklar breytingar á 

matarvenjum fólks. Sjúkdómar og heilsufarsleg vandamál urðu algengari en áður. 

Vandamál eins og offita fór að koma upp á yfirborðið. Mörg heilsufarsvandamál voru 

tengd við aukningu á eiturefnum sem hafa verið notuð við framleiðslu. Í ljósi þessara 

vandamála hófu róttækir umhverfisinnar að berjast fyrir því að upplýsa fólk um þær 

afleiðingar sem þessi nútíma matvælaframleiðsla hefði haft á samfélagið. Þær 

birtingarmyndir, sem almenningur  kynntist, olli miklu um það hvernig fólk skilgreinir 

„góðar“ eða „slæmar“ hliðar á matvælaframleiðslu (Klein, 2009).  

Sarah Marie Hall (2011) bendir á að helsta forsenda þess að fólk breyti um lífstíl 

tengist oft heilsufarslegum ástæðum í byrjun. Síðan fer fólk að lesa sér til um þessi atriði 

og tekur þar af leiðandi upplýstar ákvarðanir um hvað það kýs að borða. Það geta verið 

margar ástæður fyrir því að fólk kýs að kaupa lífrænan mat. Ein helsta ástæðan er sú að 

viðkomandi einstaklingur er að hugsa um persónulega heilsu sína. Fólk telur að fæði geti 

haft slæm áhrif á heilsufar þess (Hall, 2011). Önnur ástæða fyrir því að manneskja kýs að 

velja lífrænt er sú hún er að hugsa um þær afleiðingar sem kaupin gætu haft á umhverfi 

og lífríki. Við ræktun er bannað að nota áburð og eiturefni vegna þess að náttúran getur 

ekki brotið þessi efni niður (Klein, 2009). Þá er líka hægt að tengja þessa afstöðu við það 

að fólk hafi áhyggjur af því hvernig þessi efni fara í líkamann (Klein, 2009). Í þriðja lagi er 

hægt að fjalla um lífrænar vörur í tengslum við umhyggju fyrir velferð bæði dýra og 

manna. Til þess að fá lífrænan stimpil þá þarf aðbúnaður dýra og starfsfólks að vera 

viðunandi. Vottun á borð við Fair Trade stimpil á að tryggja að framleiðandi fái sanngart 

verð fyrir afurðirnar. Þeir sem kjósa að kaupa lífrænar vörur er meðvitaðir um þessar 

hliðar á neyslu og taka mið af þeim upplýsingum sem eru til staðar (Jón Þór Pétursson, 
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2010). Hægt er að segja að fólk, sem kaupir lífrænan mat, er að gera það af siðferðislegri 

ástæðu. Það er að velta fyrir sér og hugsa út í þær orsakir og afleiðingar sem neyslan getur 

haft á umhverfi og lífríki. Maðurinn tekur þannig röklega ákvörðun (A. Smith) um að skaða 

ekki sjálfan sig eða aðra með því að velja „rétt“. Hagfræðingurinn og heimspekingurinn 

John Stuart Mills sagði að rétt breytni væri sú sem lætur fólk líða vel. Hann benti á að í 

nytjareikningi tæki fólk ákvarðanir út frá hamingju (Mill, 1998). Ákvörðun siðferðislega 

hugsand neytenda byggir á því sem neytandi telur að sé siðferðislega rétt (Klein, 2009). 

3.4 Siðferðislegur neytandi 

Það að vera siðferðislegur neytandi krefst þess að fólk aðlagi sig að ákveðnum lífstíl og 

hafa það í fyrirrúmi að draga úr öllum neikvæðum afleiðingum sem hægt er að hafa á fólk, 

dýr, heilsu eða umhverfi (Clarke, 2006).  

Sara Marie Hall (2011) fjallar um siðferðislega neyslu út frá vettvangsrannsókn. Hún 

byggir greinina á efni sem hefur verið safnað um sex fjölskyldur í Norður-Englandi. Í 

rannsókninni leggur hún áherslu á að skoða hversdagsleikann og hvernig fólk skilgreinir 

og sníðir þarfir sínar eftir þeim gildum sem falla undir það að vera siðrænn neytandi. Hún 

komst að þeirri niðurstöðu að það væri hægt að tengja gildi fólks einkum við þrjú atriði: 

það eru peningar, sóun og heilsa. Eitt þeirra efna sem kom sterklega fram á meðal 

viðmælanda var að versla ekki umfram þarfir. Mikilvægt er að velja og hafna á milli þess 

sem fólk „vill/langar“ og þess sem það „þarfnast“ (Hall, 2011).  Sem dæmi þá langar þig í 

annan jakka en hins vegar þá er engin nauðsyn að eignast annan jakka þar sem þú átt 

annan fyrir. Hins vegar ef hinn jakkinn eyðileggst þá þarftu að fjárfesta í nýjum. 

Margir viðmælendur tengdu óþarfa peningaeyðslu við rusl. Einn viðmælandinn sagði 

að rusl væri ekkert annað en óþarfa bruðl með peninga (Hall, 2011). Pokar sem dæmi, 

væri vara sem maður ætti ekki að vera kaupa ítrekað, heldur væri ráð að endurnýta þá 

gömlu. Eins væri hægt að nýta gömul ílát í stað þess að henda þeim. 

Einnig töldu margir viðmælendur að það væri óþarfi að eyða peningum í það sem væri 

hægt að gera sjálfur. Til hvers að fara í klippingu ef að þú getur klippt þig sjálfur. Öll eyðsla 

sem er óþörf er þannig talin vera sóun. Jafnframt kom sterklega í ljós að margir vildu 

heldur kaupa notað í stað þess að fjárfesta í nýjum hlutum. Ein fjölskyldan keypti aldrei 

ný föt eða leikföng, þar sem þeim fannst þetta vera hlutir sem hægt væri að endurnýta. 
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Fólk horfði frekar á notagildið þegar verslað var í staðinn fyrir verðið. Ef til dæmis fólk 

keypti aðeins lífrænt vottaðar vörur þá fannst því allt í lagi að þær væru dýrari. Eins var 

ekkert verið að versla umfram eins og í matarinnkaupum, þá var passað að nýta allt.  Fólki 

fannst erfitt að sóa peningum eða mat. Það að hugsa um líkamann og heilsu skipti líka 

marga máli, til dæmis það að passa hvað væri borðað. Í umfjöllun um heilsu kom sterklega 

fram að fólk hafi oft byrjað að borða lífrænt, í tengslum við heilsufar. Síðan hefði það 

tileinkað sér að borða á heilsusamlegri hátt og horfa á hvað væri í vörunum (Hall, 2011). 

Hall benti á að margir viðmælendanna keyptu vörur sem væru stimplaðar, eins og Fair 

Trade eða Organic eða beint frá bónda. Jafnframt koma fram að margir kjósa að 

sniðganga aðrar vörur. Einnig töluðu viðmælendur um mikilvægi þess að vera sjálfbær. Í 

niðurstöðunum sagði Hall að siðferðisleg neysla væri oftast samofin gildum allra 

fjölskyldumeðlima. Siðferðisleg neysla sem lífstíll felur í sér forgangsröðun, innkaupalista, 

skipulag, takmarkanir og tíma. 

3.5 Samantekt 

Í þessum kafla fjallaði ég um siðferðislega neyslu. Siðferðislega neyslu aðhyllist manneskja 

sem kýs að breyta hegðun sinni til þess að laga lífstíl sinn að siðferðislegum gildum. Þessi 

gildi eru komin frá viðmiðum sem hafa skapast  innan menningar eins og frá almennum 

viðhorfum líkt og Klein fjallaði um.   

Í byrjun fjallaði ég um rannsóknir mannfræðinga varðandi málefnið. Þar var 

siðferðisleg neysla  tengd við samfélagslega ábyrgð, viðskipti og dreifingu, og 

framleiðsluhætti kapítalískra markaðssamfélaga. Út frá þeirri umræðu kemur síðan stutt 

umfjöllun um lífræna framleiðslu, sem ég tel mikilvægt að fjalla um í tengslum við 

siðferðislega neyslu þar sem lífrænn neytandi kýs að sniðganga vörur sem hafa ekki verið 

framleiddar við viðunandi aðstæður. Ástæðan tengist umhverfi, lífríki, dýrum og 

mannfólki. Í lokakaflanum fjalla ég síðan um siðferðislegan neytanda. Þar kemur umsögn 

um mannfræðilega vettvangsrannsókn en í henni var rannsakað hvernig fjölskyldur 

aðlöguðu lífstíl sinn að þessu umhverfi. Þar kemur líka fram hvernig fólk túlkar 

siðferðislega neyslu í framkvæmd.  

Í framhaldi af umfjöllun um siðferðislega neyslu, verður fjallað um Fair trade samtökin 

í næsta kafla. Þar mun ég tengja umræðuna um siðferðislega neyslu og umræðuna í fyrsta 

kafla um hagræna mannfræði við umfjöllun um Fair trade. 
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4 Fair Trade samtökin 

 Fair Trade er viðskiptastefna sem hefur verið þýtt á Íslensku sem „sanngjörn viðskipti“. 

Hér í þessum kafla verður fjallað um Fair trade sem hefur þróað viðskiptastefnu sem 

byggir á siðferði. Á þann hátt tengi ég saman umræðuna um hagræna mannfræði og 

siðferðilega neyslu, því Fair trade selur vottaðar vörur sem eiga að vera framleiddar við 

„góð” skilyrði. Segja má að neytendur sem kaupi fair trade vörur stundi siðferðislega 

neyslu.  

Hægt er að segja að hagræn mannfræði sé vel í stakk búin til að kanna siðferðislega 

neyslu þar sem fagið hefur lengi sótt í hagrænar kenningar, efnismenningu og á seinni 

árum, rannsóknir á hnattrænum viðskiptum. Í þessum kafla mun ég skoða fair trade út frá 

sjónarhorni mannfræðinnar. Ég byrja umræðuna með almenni umfjöllin um Fair Trade 

Það er gert til þess að skilgreina betur á hverju samtökin byggja, einnig til þess að tengja 

betur umræðuna sem fer hér á eftir um vettvangsrannsóknir.  

4.1 Umfjöllun um Fair Trade. 

Í dag er til mikið af rannsóknum um Fair Trade. Það er hins vegar ekki svo langt síðan að 

hagrænir mannfræðingar fóru að horfa til Fair Trade í tengslum við málefni sem flokkast 

undir siðferðislega neyslu. James G. Carrier (2007) sagði í Ethical consumption að það væri 

lítið um að  hægt  væri að finna greinar eða bækur um málefnið. Það breyttist hins vegar 

þegar fjallað var um málefnið í vinnustofu sem var titlað undir The hidden hands in the 

market í apríl 2007. Niðustaðan þar var að þetta umræðuefni verðskuldaði meiri athygli 

á meðal mannfræðinga.  

Hvað er Fair trade? Vörumerkið Fair Trade label (FLO) er vottun sem gefin er af 

félagssamtökum sem standa vörð um sanngjarna viðskiptahætti á milli fátækra landa í 

suðri og velferðaríkja í norðri. Fair trade samtökin eru ofarlega á lista yfir merki sem leggja 

áherslu á mannréttindi. Stefnan, sem samtökin byggja á, er að koma framleiðendum í 

beint samband við fyrirtæki án milliliða og með því er verið að útiloka að aðrir fá sneið af 

kökunni. Upphaflega voru samtökin stofnuð til þess að berjast gegn stóriðjufyrirtækjum 

sem notfærðu sér yfirburði sína á markaði og undirbuðu kaupverð.  Samtökin vildu finna 

leið til þess að verja jaðarframleiðendur (e. marginal producer) og finna um leið 
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sameiginlegan grundvöll til þess að stunda viðskipti með því að auka stöðugleika og 

minnka verðsveiflur (Jaffee, 2014). Hver pakkning frá Fair Trade þarf að vera með 

sérstakan miða sem inniheldur númer sem vísar til  svæðisins þar sem varan hefur verið 

framleidd (Moberg, 2005). Leiðin sem Fair trade markaðsetur er að skapa þess beinu 

tengingu fram hjá  kapítalísku leiðina (Goodman, 2004). Þar sem neytendur geta flett því 

upp hvar varan, sem þeir kaupa, hefur verið framleidd og fengið að sjá myndir af þeim 

sem sáu um framleiðsluferlið (Dolan, 2007). Það hefur verið fjallað um Fair Trade sem 

viðskiptanet sem byggir á hugmyndinni um siðferðislegt hagkerfi (e. moral economic) þar 

sem neytendur eru í beinu sambandi við framleiðendur (Goodman, 2004). Siðferðislegt 

hagkerfi hefur fengið umföllun á meðal mannfræðinga en þá í tengslum við viðskiptaferli 

sem tíðkast í löndum sem eru fyrir utan markaðssamfélög (Polanyi, 1944). Þar hefur 

viðskiptaferlið fengið tengingu við gagnkvæmni (Mauss, 1925; Polanyi, 1944) og sifjakerfi 

(Malinowski, 1922). Polanyi hélt því fram að þessi tegund viðskipta væri ekki til lengur þar 

sem samskipti væru orðin ópersónuleg í markaðssamfélögum (Polanyi, 1944). Þannig 

hefur Fair Trade verið tengt við tvenns konar efnhagskerfi (Polanyi, 1944).   

Hugmyndafræðin á bakvið samtökin er að viðskiptavinir borgi meira fyrir vörur sem eru 

vottaðar og séu um leið að styrkja framleiðendur í fátækum löndum suðursins. Samtökin 

gefa sig hins vegar ekki út fyrir að vera góðgerðasamtök. Þess í stað eru samtökin að vinna 

að því að stuðla að samfélagslegri ábyrgð, sjálfbærni og ójafnaði í efnahagsmálum (Jaffee, 

2014). Fair Trade hefur lengi vel framleitt vörur undir merkjum sanngirni (e. fairness).  

Vörur sem eru framleiddar af vörumerkinu þurfa að uppfylla nokkur lykilatriði sem eru 

talin vera jákvæð af samtökunum. Samtökin krefjast þess að kaupendur greiði 

lágmarksverð fyrir afurðir, verðið á að geta staðið undir framleiðslukostnaði, enn fremur 

á fall á markaðsverði, sem getur verið rokkandi, ekki að hafa áhrif. Samtökin gera líka 

kröfur um að það sé greitt aukalega í samfélagssjóð (e. social premium). Þennan sjóð á að 

nota til uppbyggingar í viðkomandi samfélagi, t.d skóla, heilbrigðiskerfi, eða gatnakerfi. 

Þá þurfa framleiðendur að gera nákvæmnar kostnaðaráætlanir og fylgja eftir 

umhverfisstöðlum. Fyrir suma framleiðslu, eins og te eða banana, sem er framleidd á akri, 

þar sem fólk er ráðið í launavinnu, hafa verið gerðir sér- samningar við launafólk um 

greiðslu lágmarkslauna, góða vinnuaðstöðu og að það sé haldið utan um starfsfólk af 

einhvers konar félagi, sem kemur þá í stað fyrir verklýðsfélag (Jaffee, 2014). Á heimsíðu 

samtakanna er tekið fram að boðskapurinn er „Trade not aid” þar sem áherslan er að 
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vinna sig út úr fátækt en ekki þiggja fé í gegnum  góðgerðastarfsemi. Samtökin leggja 

áherslu á að gefa ríkjum tækifæri á að vinna sig úr fátækt (Jaffee, 2014). Mannfræðingar 

hafa hins vegar sett spurningarmerki við hverjum samtökin eru að hjálpa (Moberg, 2005) 

Vegna þess að það er ekki alltaf þeir fátækustu sem hagnast af þessu fyrirkomulagi heldur 

eru það landeigendurnir (Moberg, 2005). 

Fræðilegar greinar mannfræðinga gefa hins vegar oft annað sjónarmið á 

viðfangsefnið. Mannfræðingurinn, Catherine S. Dolan (2007), sagði að það væri oft mikill 

munur á því sem fólk héldi og því sem væri raunin í veruleikanum. Þess vegna er mikilvægt 

að skoða báðar þessar hliðar á sambandinu. Mannfræðilegar umfjallanir um Fair Trade-

svæði hafa veitt okkur tækifæri til að skoða hina hliðina á sambandinu sem er ekki alltaf 

sýnileg þegar fjallað hefur verið um Fair Trade. Sarah Lyon (2006) sagði að það sem myndi 

mest veikja rannsóknir um Fair Trade í dag væri skortur á þekkingu af hinni hliðinni á 

sambandinu. Til dæmis hvernig framleiðendur skilgreina og sjá Fair trade, sambandið á 

milli framleiðenda og annarra sem eru í sama kerfi, og markaðinn sem Fair Trade er partur 

af. Í næsta kafla verður fjallað um rannsóknir mannfræðinga á Fair trade.  

4.2 Vettvangsrannsóknir 

Ein af þeim aðferðum sem mannfræðin notar eru svokallaðar etnógrafískar rannsóknir. 

Þannig rannsóknir byggja á þáttökuaðferðum. Þar sem það eru tekin viðtöl og 

rannsakandi tekur oft þátt í daglegum athöfnum. Malinowski útskýrði þetta vel í 

Argonauts of the Western Pacific. Þar sagði hann að mannfræðingar ættu að rannsaka öll 

svið samfélagsins og safna gögnum. Til þess að öðlast bæði skilning og þekkingu á 

viðfangsefni og skilja hvaða augum fólk horfir á sinn veruleika (Malinowski, 1922).  

Í þessum kafla verður fjallað um þrjár rannsóknir sem hafa verið gerðar um Fair Trade. 

Þessar rannsóknir eiga eftir að leiða í ljós hvernig mannfræðin nálgast viðfangasefni eins 

og Fair Trade. Ólíkt hagfræðinni þá horfir mannfræði á það hvernig hlutirnir eru í raun og 

veru í stað þess að gera ráð fyrir. Mannfræðingar rannsaka þannig oft báðar hliðanir á 

sambandinu, það sem er sagt og það sem er í raun.  

4.2.1 Catherine S. Dolan  

Í þessari vettvangsrannsókn fjallar Catherine S. Dolan (2007) um kenýsku Fair Trade 

blómavörukeðjuna sem starfar í Bretlandi. Umfjöllunina byggir hún á viðtölum við 
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viðskiptavini Fair Trade og fólk sem vinnur á ökrunum við framleiðslu þessara blóma. Það 

sem Dolan, gerir er að bera saman hvað fólk heldur álítur, telur, hyggur vera, og það sem 

er í raun og veru að gerast. Eins leggur Dolan áherslu á að skoða tákn og auglýsingar til 

þess að sjá hvernig fólk túlkar hlutina í tengslum við slík tákn eða auglýsinga.  

Þetta kallast að skoða samfélag út frá menningarlegu hagkerfi. Það er út frá umtali, 

auglýsingum til að sjá hvernig ímynd samtakanna kemur fyrir sjónir almennings. Þessi 

aðferð hefur mikið verið notuð af mannfræðingum eins og Appadural (1986) og Daniel 

Miller (2001). Appadurai hélt því fram að hlutir hefðu enga merkingu nema þá sem þeim 

væri gefnir fyrir tilverknað manna. Að mati Millers, þá móta hlutir fólk. Hins vegar taldi 

Miller að hlutir væru valdir á meðvitaðan hátt í þeim tilgangi að skapa merkingu og 

sjálfsmynd.  

Það hefur verið sterkur leikur hjá Fair Trade samtökunum að spila út „þriðjaheims “ 

spilinu í markaðsherferðum sínum. Þar sem lögð er áherslu á að sýna myndir af bændum 

í jaðarlöndum. Flestir eru brosandi á þessum myndum að vinna í fallegu náttúrulegu 

umhverfi. Neytendur horfa á þessar myndir og upplifa sig sem part af stærra kerfi og eru 

reiðubúnir að greiða meira fyrir vöruna til þess að styrkja þennan part heimsins í 

uppbyggingu. Eða eins og hefur heyrst í auglýsingum: að hjálpa þeim að hjálpa sér sjálfir. 

Dolan bendir á að allar þessar auglýsingar hafa haft mikil áhrif á það hvernig 

neytendur túlka það sem samtökin er að gera. Dæmi um þetta er auglýsingin „Trade not 

Aid“ . 

Algengt er að heyra fólk tala um að Fair Trade sé að aðstoða fólk við að gera það sem 

það elskar, rækta. Það sem neytendur halda er ekki alltaf það sama og er í 

raunveruleikanum.   

Dolan spurði verkakonur Fair Trade blómakeðjunnar hvort þetta starf væri það sem 

hana hefði alltaf langað að sinna. Konan svaraði að það hefði ekki verið um margt að velja. 

Út frá því talar Dolan um að það myndist oft gap á milli þess sem fólk heldur um Fair Trade 

og þess  sem raunverulega er fyrir hendi. 

Dolan bendir einnig á að neytendur hafi ákveðna ímynd af þeim sem vinna við 

framleiðsluna og geti leitað eftir upplýsingum um þau á auðveldan hátt. Þá sjá þau okkur 

ekki, sambandið er ekki í báðar áttir. Fridah, sem er verkakona hjá Fair Trade, sagðist 
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halda að blómin færu til Bandaríkjanna á stað þar sem allir væru ríkir og gætu leyft sér að 

kaupa helling af vörum. Þau sjálf væru hins vegar fátæk og ættu heima í skítugum húsum.  

Annað dæmi Sem Dolan tekur er auglýsingin „ Change today, Choose Fair Trade“. 

Dolan sagði að það væri algengt að Fair Trade væri gert að einhverju heilögu sem tengdist 

réttlæti, trú eða réttindum manna. Margir viðmælendur sem versluðu Fair Trade fannst 

sem þeir væra gera góðverk eða „það sem er siðferðislega rétt“. Þegar um væri að ræða 

það að greiða versla Fair Trade.  

Dolan, ákvað að spyrja þá sem unnu við framleiðslu blómana um samfélagssjóðinn (e. 

social premium). Viðmælendur, sem unnu á ökrunum, skildu samt ekki alveg hugmyndina 

á bakvið samtökin. Þeirra hugmynd var að þessi aukapeningur sem kom væri gjöf frá 

samtökunum fyrir alla vinnu sem þau hefðu innt af hendi. Í lokin til að svara því hvers 

vegna Dolan telur Fair Trade vera hjálparsamtök þá bendir hún á að fólk hafi frekar horft 

á þetta sem gjafir eða styrki. Það taldi annaðhvort að peningurinn væri betur nýttur hjá 

þeim eða að þau væru að gera góðan gjörning með að borga meira.  

4.2.2 Mark Moberg 

Mark Moberg (2005) rannsakaða bananaframleiðendur í Austur-Karabíska hafinu í St. 

Lucia, þar sem Fair Trade hefur verið starfandi frá árinu 2000. Greinin byggist á efni úr 

þátttökuathugunum og viðtölum. Í greinnni ber Moberg saman orðræðu Fair Trade 

samtakanna við upplifanir bænda á starfsemi samtakanna. Það eru nokkrir aðrir þættir 

sem Moberg fjallar líka um í rannsókn sinni. Annars vegar verðmuninn á milli venjulegra 

ávaxta og Fair Trade ávaxta og hins vegar að það eru aðeins þeir sem eiga land sem geta 

orðið Fair Trade bændur. 

Moberg fjallar að miklu leyti um þá erfiðleika sem fylgja því að vera Fair Trade og þá 

sérstaklega í ljósi heftandi reglugerða Fair Trade samtakanna. Þá bendir hann á að þetta 

getur verið dýrt ferli fyrir bændur að taka þátt í Fair Trade. Þá helst út frá þeim kostnaði 

sem bætist við framleiðslukostnað. Flóknustu reglurnar eru í kringum bananaiðnaðinn.  

Vegna þessara ströngu skilyrða sem samtökin hafa sett hafa bændur þurft að gera 

margar breytingar sem hafa verið tímafrekar og kostnaðarsamar. Moberg segir að þeir 

sem hafa orðið verst úti í þessum breytingur sé eldri kynslóðin eða 50 ára og eldri þar sem 

þeir hafi ekki þekkingu á þessum nýju framleiðsluaðferðum sem þarf að nota eftir að Fair 

Trade herti umhverfisviðmið sín um véla- og efnanotkun. Þá hafa þessi bændur þurft að 
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ráða til sín aðstoð til þess að vinna þessa vinnu. Einn viðmælandi benti á að þetta hefði 

verið skref sem fólk hefði þurft að taka ef það vildi halda áfram að vera Fair Trade. Ef 

þessu hefði ekki verið breytt hefðu þau misst samfélagslegu (e. social premium) 

greiðsluna sem er mikilvæg fyrir samfélagið. Annar viðmælandi sagði í líka þegar hann var 

spurður út í þetta: „Að ömmur og afar, hefðu ræktað þessa banana og hugsað samt um 

umhverfið, síðan er fólk að segja okkur hvernig við þurfum að gera þetta.“ Þegar einn af 

stjórnendum samtakanna af svæðinu var spurður út í þetta þá viðurkenndi hann að 

bændur hefðu hugsað vel um umhverfið fyrir þessar breytingar. Annar viðmælandi benti 

á að þessar reglur hefðu verið ákveðnar af einhverjum sem hefði enga tengingu við 

svæðið eða það sem þau bændur, framleiðendur hefðu verið að gera.  

Almennt séð voru bændur stoltir af því að vera partur af Fair Trade. Þá væri margt 

jákvætt við það að vera partur að samtökunum. Samtökin er lýðræðislega stjórnað af 

landeigendum á hverju svæði fyrir sig. Allir sem eru partur af þessu kerfi hittast einu sinni 

í mánuði, deila reynslu, þekkingu og taka ákvarðanir eins og með samfélagssjóðs  

greiðsluna. Þetta hefur orðið til þess að það eru sterk tengsl á milli hópa innan 

samfélagsins þar sem bændur aðstoða hver annan ef það hallar á einhvern þeirra.  

Moberg gagnrýnir þetta ferli hjá samtökunum um breytingar og reglugerðir þar sem 

ekki er endilega verið að hugsa út í áhrifin á bændurna sjálfa. Dæmi um það er þegar Fair 

Trade breytti kröfum varðandi pakkningar og þess háttar sem  framleiðendur sjálfir 

annast. Viðskiptavinir gátu nú komið með kröfur um pakkningar, stærðir, merki, umbúðir 

og aðra þætti sem tengjast framleiðsluferlinu. Einn viðmælandi sagði að Fair Trade 

stjórnar alveg þessum þáttum varðandi framleiðsluna. Þetta er ekkert sem er ákveðið af 

okkur heldur samtökunum. Út frá því er hægt að segja að framleiðendur fái ekki að taka 

þátt í öllu ferlinu. 

Varðandi kostnað. Þá er mikið dýrara að framleiða vörur Fair Trade, heldur en með 

venjulegu framleiðsluferli. Ástæðan eru strangar reglur við framleiðslu t.d. mikill 

framleiðslu- og tíma- kostnaður. Þar af leiðandi er ekki mikill umframkostnaður eftir 

framleiðslu.  

Moberg lokar svo umfjöllun með því að segja að bændur séu almennt ánægðir með 

að vera partur af Fair Trade samtökunum. Þeir vita hvers virði þeir væru á almennum 

markaði. Samtökin hafa gefið þeim von að nýju.  
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4.2.3 Erins Smith og Loker M. William 

Smith og Locker (2012), gerðu rannsókn á meðal bænda, í Hondúras. Markmiðið var að 

fjalla um upplifun bænda af Fair trade markaðinum. Rannsóknin er byggð á viðtölum og 

þátttökuathugunum.  

Fyrir bændur á þessum svæðum var Það að ganga inn í Fair trade upphaflega 

efnhagsleg ákvörðun þar sem verðið á kaffi hafði verið mikið rokkandi í langan tíma. Í 

rannsókninni fjalla Smith og Locker um hindranir sem geta orðið á vegi bænda sem vilja 

ganga inn í viðskiptanet Fair Trade. Þessar hindranir, sem er fjallað um, eru: (1) úrræði, 

(2) samskipti, (3) skipulag, (4) upplýsingar, (5) stjórnlagslegar (stjórnarfarslegar?). Í byrjun 

fjalla höfundar um úrræðin sjálf sem samtökin bjóða. En eitt af þeim atriðum sem 

samtökin hafa lagt mikila áherslu á er að aðstoða fátækustu meðlimi í jaðarlöndum við að 

vinna sig upp úr fátækt. Hins vegar er hægt að benda á að úrræðið sjálft er aðeins gert 

fyrir vissan hóp samfélagsins og það á ekki við þá fátækustu þar sem fátækustu meðlimir 

hafa ekki aðgang að landi og öðru sem þarf til þess að nýta sér leiðina sem Fair trade hefur 

að bjóða. Kostnaður við að byrja ferlið er mikill. Það er ekki á hvers manns færi að greiða 

fyrir það. Önnur hindrun, sem er nefnd, er varðandi upplýsingar, þá benda höfundar á að 

það eru ekki allir með kunnáttu eða tækifæri til þess að komast á internetið, en öll samtöl 

eiga sér stað í gegnum internetið. Síðan fara öll samskipti fram á ensku. Honduras var, 

bresk nýlenda og þess vegna hefur þetta ekki áhrif þar. Hins vegar er þetta samt hindrun 

í þessu ferli. Í þriðja lagi er fjallað um skipulag. Fair Trade á að vera lýðræðislega stjórnað. 

Aðeins er ætlast til þess að eigendur og fjölskyldumeðlimir reki býlið. Í fjórða lagi er fjallað 

um upplýsingar. En erfitt getur verið fyrir bændur að finna upplýsingar á sínu tungumáli 

eða vegna netsins. Næst er fjallað um erfiðar reglugerðir, sem  Fair trade samtökunum 

fylgja, sem erfitt er að fullnægja. Einnig eru þeir sem eru partur af samtökunum,  

samstarfsaðilar, oftast með langan bakrunn og reynslu af þessum störfum. Síðasta 

hindrunin viðkemur stjórnun. Þar er fjallað um hversu miklar kröfur eru gerðar til bænda 

varðandi reksturinn sem er erfitt að uppfylla. Í því samhengi er átt við kostnaðaráætlanir, 

bókhald, vinnuplan og almennt allt það sem viðkemur rekstri. Í lokin benda Smith og 

Locker á að þrátt fyrir allar þessar hindranir þá trúi fólk sterkt á samtökin og það sem þau 

standa fyrir.  
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4.3  Samantekt 

Í byrjun kaflans fjallaði ég um nokkra þætti sem ég vildi að kæmu fram í þessum kafla. Þar 

sagði ég að ég ætlaði að halda áfram með umræðuna með því að fjalla um Fair Trade út 

frá mannfræðilegu sjónarhorni. Þar á eftir kom almenn umfjöllun um Fair Trade til þess 

að það væri hægt að útskýra betur Fair Trade út frá hugmyndum um siðferðislega neyslu. 

Í kaflanum Vettvangsrannsóknir koma svo nokkur dæmi sem eru byggð á etnógrafískum 

rannsóknum. Þá er komið að lokaorðum.   

 

Lokaorð 

Í þessari ritgerð var viðfangsefnið að skoða siðferðislega neyslu út frá hagrænni 

mannfræði. Ég byrjaði umfjöllunina á því að fjalla um fræðimenn og kenningar þeirra sem 

á sínum tíma mótuðu sjónarhorn hagrænnar mannfræði til þess að veita betri innsýn inn 

í málefnið. Í því samhengi þá skipti meginmáli umfjöllun um tvenns konar sjónarhorn 

innan hagrænnar mannfræði, það er frá inntakinu annars vegar og forminu hins vegar. 

 Annað sjónarhornið er komið frá klassískum fræðingum eins og A. Smith, D. Riccardo 

sem hafa oft verið nefndir sem feður hagfræðinnar. Þeir höfðu mikið að segja um það 

hvernig formalistar vildu að hagræn mannfræði nálgaðist efnið. Í þeirri skilgreiningu þá 

var litið þannig á að fjölbreytileikinn á milli samfélaga væri svo lítill og þess vegna væri 

hægt að búa til algilda þekkingu til þess að rannsaka efnhagskerfið. Inntaksinnar voru hins 

vegar mannfræðingar sem töldu að það væri ekki hægt að búa til staðbundna þekkingu 

til þess að rannsaka þessa þætti. Fyrri rannsóknir mannfræðinga höfðu mikið að segja um 

sjónarhorn inntakssinna. Þar voru fræðimenn eins og Malinowski og Mauss búnir að 

skapa góðan grundvöll fyrir rannsóknir um efnahagskerfi sem væri öðruvísi heldur en 

kapítalísk markaðssamfélög. Lykilmaður í þessari umræðu var hagfræðingurinn Karl 

Polanyi. Hann skilgreindi hagkerfið frá þessum tveimur þáttum, inntakinu og forminu.  

Meginviðfangsefni þessarar ritgerðar var að fjalla um siðferðislega neyslu. Í 

ritgerðinni kem ég með dæmi um hvernig mannfræðingar hafa skilgreint siðferðislega 

neyslu. Siðferðisleg neysla er tiltölulega nýlega byrjuð að fanga athygli mannfræðinga og 

þar af leiðandi er ekki til mikið af gömlum rannsóknum um efnið. Þá hafa mannfræðingar 
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sett spurningarmerki við að fjalla um viðfangsefni sem siðferðislega gott/slæmt þar sem 

sú túlkun er menningarleg. Þess vegna hafa umfjallanir mannfræðinnar fremur fjallað um 

hvernig fólk skilgreinir sig sem siðferðislegan neytanda. Í umfjöllunni kem ég með dæmi 

frá etnógrafískri rannsókn þar sem mannfræðingurinn, Sara Marie Hall, fjallar um 

siðferðislega neyslu til þess að skoða hvernig fólk skilgreinir það að vera siðferðislegur 

neytandi. 

Ég held svo áfram með þessa umfjöllun með því að tengja umræðuna við Fair Trade 

samtökin sem mér finnst vera röklegt framhald af ritgerðinni. Annars vegar vegna þess að 

ég get tengt umræðuna við það hvernig fólk skilgreinir siðferðislega neyslu sem jákvæða 

breytni. Á hinn bóginn vegna þess að þar get ég haldið áfram umfjöllun um hvernig 

hagræn mannfræði skoðar viðfangsefnið. Í kaflanum um Fair Trade fjalla ég svo líka um 

etnógrafískar rannsóknir til þess að styrkja mál mitt. 
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