
 

 

 

 

 

 

 

 

Innblástur 

Tilviksrannsókn á sjálfbærni  
hjá íslenskum hönnunarfyrirtækjum 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Innblástur 

Tilviksrannsókn á sjálfbærni  
hjá íslenskum hönnunarfyrirtækjum 

 

 

Hólmfríður Sigþórsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til MS-gráðu í umhverfis- og auðlindafræði 

Leiðbeinendur: Dr. Lára Jóhannsdóttir og Ragna Sara Jónsdóttir 

 

 

Viðskiptafræðideild 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 

Október 2019 



 

iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innblástur 
Tilviksrannsókn á sjálfbærni hjá íslenskum hönnunarfyrirtækjum 

 

Ritgerð þessi er 60 eininga lokaverkefni til MS prófs í umhverfis- og 
auðlindafræði við Viðskiptafræðideild, Félagsvísindasviðs Háskóla Íslands. 

 

© 2019 Hólmfríður Sigþórsdóttir 

Ritgerðina má ekki afrita nema með leyfi höfundar. 

 

Prentun: Háskólaprent 

Reykjavík, 2019 



 

iv 

Formáli 

Verk þetta er 60 eininga (ECTS) ritgerð í meistaranámi í umhverfis- og auðlindafræði við 

Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Í ritgerðinni er einblínt á valin hönnunarfyrirtæki á 

Íslandi með tilliti til sjálfbærni. Leiðbeinendur eru Dr. Lára Jóhannsdóttir, prófessor í 

umhverfis- og auðlindafræði við Viðskiptafræðideild og Ragna Sara Jónsdóttir stofnandi 

og framkvæmdastjóri hönnunarfyrirtækisins FÓLK Reykjavík. 

Allt frá menntaskólaárum hef ég brunnið fyrir umhverfismálum, lærði líffræði og tók 

eina umhverfisfræðiáfangann sem var í boði í Háskóla Íslands á þeim tíma hjá Dr. Þóru 

Ellenu Þórhallsdóttur forystukonu í umhverfismálum á Íslandi. Sjálf hef ég náð að einbeita 

mér að málaflokknum sem starfandi líffræðikennari í framhaldsskóla um árabil en hef loks 

gefið mér tíma til náms í umhverfis- og auðlindafræðum samhliða kennslu. Ég ber djúpa 

virðingu fyrir fólki sem lætur drauma sína rætast, trúir á eigin hugmyndir en þannig er 

upplifun mín af íslenskum hönnuðum og frumkvöðlum. Áhugi minn á umhverfismálum og 

hönnun stjórnaði vali á viðfangsefni. Í þessu verki blanda ég saman umhverfismálum og 

þar með daglegum veruleika við störfin í hönnunargeiranum.  

Ég er afar þakklát viðmælendum mínum fyrir sýndan áhuga, traust og að hafa gefið sér 

tíma til að ræða við mig. Einnig þakka ég fóstra mínum, Guðna Olgeirssyni fyrir yfirlestur 

og óþjótandi áhuga á viðfangsefninu. Dr. Láru Jóhannsdóttur þakka ég fyrir faglega leið-

sögn og ítarlega endurgjöf. Rögnu Söru Jónsdóttur þakka ég fyrir greinargóð svör. Að lok-

um langar mig að þakka kennurum í umhverfis- og auðlindafræðinni og samnemendum 

fyrir skemmtilegan, lærdómsríkan og dýrmætan tíma í öllu námsferlinu. Takk fyrir mig.  

 



 

v 

Útdráttur 

Umhverfisvernd er daglegt viðfangsefni allra og brýn þörf er á breytingum á víðu sviði 

sjálfbærrar þróunar. Vörur og umhverfisáhrif þeirra eru stór þáttur og víða er talið að 

hönnuðir gegni lykilhlutverki í umbreytingu til sjálfbærni samfélaga. Sjálfbærni er lykil-

hugtak þessa verks, bæði frá sjónarhorni fyrirtækja og hönnuða, horft er til þátta sjálf-

bærni og frammistöðu í efnahagslegu, samfélagslegu og umhverfislegu samhengi. Við-

fangsefnið gefur tilefni til að skoða stöðu sjálfbærni í þessu tilviki þar sem íslensk náttúra 

er samofin íslenskri menningu og lífsbaráttu þjóðarinnar. Markmið rannsóknarinnar er að 

skoða lítil íslensk hönnunarfyrirtæki sem segjast innblásin af náttúru og athuga hvort þau 

leggi áherslu á sjálfbæra hönnun og sjálfbærni í rekstri fyrirtækjanna með því að byggja á 

sjálfbærum viðskiptalíkönum eða aðferðum. 

Rannsóknin er eigindleg og byggja niðurstöður á opnum viðtölum við tíu eigendur ís-

lenskra hönnunarfyrirtækja. Við greiningu gagna var notast við svokallaðan 4S ramma og 

hönnunarhraðalinn, “reDesign Canvas”. Byggt er á fáum tilvikum. Því hefur þetta verk ekki 

alhæfingargildi en getur gefið mynd af upplifunum og reynslu í hópi lítilla hönnunarfyrir-

tækja.  

Helstu niðurstöður eru að hugmyndafræði sjálfbærni er undirliggjandi við hönnun og 

framleiðslu án þess að hún sé innleidd á skipulagðan hátt, eigendur eru innblásnir af 

náttúrinni og fjölmargt í starfseminni er í anda sjálfbærni. Gildi eigenda og innblástur ráða 

því hvort starfað er í anda sjálfbærni. Sjálfbær viðskiptalíkön eru ekki notuð, þau gætu 

hjálpað við að stýra fyrirtækjunum í átt að sjálfbærni og þar með fléttað saman samfélags-

legri ábyrgð, hringrásarhagkerfishugsun og lífsferilsgreiningum. Það sem hindrar að 

hönnuðir og fyrirtæki tileinki sér markvisst vinnubrögð í anda sjálfbærni og noti til þess 

sjálfbærniviðskipalíkön er skortur á tíma og fjármagni. Daglegt amstur er ráðandi í 

fyrirtækjunum en jafnframt sterk trú á að góðar hugmyndir lifi og „að þetta reddist.“ 

Fræðilegt framlag rannsóknarinnar felst í því að meta upplifanir og reynslu þáttta-

kenda í rannsókninni á sjálfbærri hönnun og rekstri. Þess er vænst að verkið hafi hagnýtt 

gildi fyrir fyrirtæki sem vilja stíga skref í átt til sjálfbærni, þróun sjálfbærra viðskiptalíkana 

og innleiðingu þeirra fyrir hönnuði og lítil og meðalstór fyrirtæki í ólíkum atvinnugreinum.  
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Abstract 

Protection of the environment is a daily challenge for the human mankind, changes are 

needed in many areas of sustainable development. Products and their environmental 

impact are a big factor and it is widely believed that designers play a key role in designing 

and integrating products into the sustainable community. Sustainability is the key con-

cept of this work, both from the perspective of companies and designers. Their per-

formance in an economic, social and environmental context will be looked at. It is 

valuable to observe the status of sustainability in this scenario because of how Icelandic 

nature is intertwined with Icelandic culture and living conditions. The aim of the study is 

to look at small Icelandic design companies that claim to be inspired by nature and to see 

if they emphasize sustainable design and sustainability in the companies' operations by 

building on sustainable business models or methods. 

Qualitative research method is used and based on open interviews with ten owners of 

Icelandic design companies. For data analysis 4C four window framework and “reDesign 

Canvas” are used. Based on a few cases, this work cannot draw a general conclusion, but 

it can give a picture of the experiences of a small design company. 

The conclusions are that the concept of sustainability is fundamental to design and 

production without being implemented in an organized manner, the owners are inspired 

by nature and many behave in the spirit of sustainability. The owner’s values and 

inspirations determine their work in the spirit of sustainability. Sustainable business 

models are not used; however, they could move companies towards sustainability and 

thus intertwine corporate social responsibility, cycle economies and life cycle analysis. 

What prevents designers and companies from engaging in significant work practices in 

the spirit of sustainability and using business sustainability models is a lack of time and 

resources. Daily struggle is dominant in companies, strong belief in their ideas, and that 

„þetta reddast“ (everything will be ok). 

The theoretical contribution of the study is to assess the experiences of the 

participants in the study of sustainable design and operation. Hopefully this work will 

have practical value for companies that want to take steps towards sustainability, the 

development of sustainable business models and their introduction to designers and 

small and medium-sized businesses in different industries. 
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 Inngangur 

Umhverfisvernd er daglegt viðfangsefni allra, bæði einstaklinga og fyrirtækja 

(Umhverfisráðuneytið, 2010). Hlýnun jarðar er óumdeilanleg, styrkur gróðurhúsaloft-

tegunda hefur aukist, heimshöfin og lofthjúpurinn hafa hlýnað, dregið hefur úr útbreiðslu 

og magni íss auk þess hefur yfirborð sjávar hækkað (Milliríkjanefnd Sameinuðu þjóðanna 

um loftslagsbreytingar, 2013). Stórfelld alþjóðleg umhverfisvá fylgir loftlagsbreytingum 

með hnignun landgæða, tapi á líffræðilegum fjölbreytileika, breytingum á vistkerfum, 

vatnakerfum og ferskvatnsbirgðum (Alþjóðaheilbrigðisstofnunin, 2019). Á Íslandi snúa 

loftslagsbreytingar meðal annars að veðurfarsbreytingum, bráðnun jökla, breyttri sjávar-

stöðu, súrnun sjávar og þar með áhrifum á lífríki á landi og í sjó. (Verðurstofa Íslands, 

2018). Cucuzzella og De Coninck, (2008) gera fastlega ráð fyrir að hnattrænt ástand komi 

til með að versna og því sé brýn þörf á breytingum á víðum sviðum sjálfbærrar þróunar 

sem þýðir að það er mikilvægt að fara frá hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar til getu til 

aðgerða. 

Áhugi á umhverfismálum hefur aukist umtalsvert samhliða umhverfisvandamálum 

(Lagerstedt, 2003). Vörur og umhverfisáhrif þeirra hafa verið sett í forgrunn og víða er 

talið að hönnuðir gegni lykilhlutverki í umbreytingu samfélaga í átt að sjálfbærni. Löggjöf 

ásamt aukinni vitund almennings um ástand umhverfisins þvingar atvinnulífið til að 

bregðast við (Lagerstedt, 2003). Ein elsta regla umhverfisréttarins er mengunarbóta-

reglan (e. polluter pays principle) sem gengur út á það að gera mengunarvalda ábyrga og 

meðvitaða um ábyrgð sína. Hún felur í sér að allur kostnaður tengdur umhverfismengun 

leggst á mengunarvald og á því að endurspeglast í vöruverði og þjónustu. Það sama á við 

um kostnað við að bæta fyrir umhverfismengun (Stjórnarráð Íslands, 2011).  

Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja á Íslandi hefur verið skoðuð í ýmsum meistararitgerð-

um. Dagný Kaldal Leifsdóttir (2013) skoðaði til dæmis 50 stærstu fyrirtæki Íslands, hvort 

stefnur væru á vefsíðum varðandi gildi og ákvæði um samfélagslega ábyrgð og vann yfirlit 

um áherslur fyrirtækja á því sviði. Helstu niðurstöður Dagnýjar voru að 66% þessara fyrir-

tækja lögðu áherslu á viðskiptavini, mannauðs- og umhverfismál í ákvæðum tengdum 

samfélagslegri ábyrgð. Fylgni reyndist vera á milli þess að hafa stefnur og að birta upp-
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lýsingar um efndir. Sama ár skoðaði Linda Sigurgeirsdóttir, (2013, bls. v) samfélagslega 

ábyrgð nýsköpunarfyrirtækja út frá eftirfarandi rannsóknarspurningum: „Taka ný-

sköpunarfyrirtæki afstöðu til samfélagslegrar ábyrgðar inn í hugmyndir sínar og rekstur? 

Ef svarið er jákvætt hvers vegna gera þau það, en ef svarið er neikvætt hvers vegna ekki?“ 

Helstu niðurstöður voru að frumkvöðlar hafa vitneskju um gildi samfélagsábyrgðar þó að 

nokkrir frumkvöðlar skilgreini samfélagsábyrgð fyrirtækja sem góðgerðamál. Daniela 

Soledad Miranda Rubianes, (2016) skoðuðu stöðu samfélagslegrar ábyrgðar í sjö 

íslenskum fyrirtækjum með áherslu á kosti og áskoranir sem þau mæta. Niðurstöðurnar 

voru að viðmælendur þekktu samfélagsábyrgð misvel, sumir voru að velta merkingunni 

fyrir sér á meðan aðrir skildu vel markmið samfélagsábyrgðar. Spurningar um hvar og 

hvernig ætti að hefjast handa við innleiðingu voru samsvarandi bæði hjá þeim sem þekktu 

samfélagslega ábyrgð vel og illa. Auk þess sem áherslur voru frekar á áskoranir en kosti 

innleiðingar.  

Í ljósi loftslagsbreytinga og umhverfisógna (Alþjóðaheilbrigðisstofnunin, 2019; 

Milliríkjanefnd Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar, 2013) er vert að skoða hvort 

hönnunarfyrirtæki á Íslandi hugi að umhverfisáhrifum við hönnun og framleiðslu eða sjái 

sjálfbærni í víðu samhengi. Markmið rannsóknarinnar er að skoða lítil íslensk hönnunar-

fyrirtæki sem segjast innblásin af náttúru og athuga hvort þau leggi áherslu á sjálfbæra 

hönnun og sjálfbærni í rekstri fyrirtækjanna með því að byggja á sjálfbærum viðskipta-

líkönum eða aðferðum. Eftirfarandi rannsóknarspurningar liggja til grundvallar þessa 

verks:  

1. Hvers vegna velja hönnuðir og hönnunarfyrirtæki að starfa í anda sjálfbærni? 

2. Hvernig vinna hönnuðir og hönnunarfyrirtæki samkvæmt aðferðum og/eða 
uppfylla staðla sjálfbærrar hönnunar? 

3. Hverjar eru helstu hindranir sem mæta hönnuðum og hönnunarfyrirtækjum 
sem vilja vinna í anda sjálfbærni? 

Niðurstöður fást með því að greina gögn fengin úr opnum viðtölum við eigendur sem í 

flestum tilfellum eru líka hönnuðir í viðkomandi fyrirtækjum. Athugað er hvort mótaðar 

hafa verið stefnur, hvort starfað sé eftir þeim og árangur markvisst metinn. Einnig eru 

hvatar og hindranir í starfsumhverfi lítilla íslenskra hönnunarfyrirtækja kannaðir. Ólík 
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hönnunarfyrirtæki eru skoðuð, það er fyrirtæki í húðvörugeiranum, textíllfyrirtæki, sem 

og gjafavöru- og skartgripafyrirtæki.  

Fræðilegt framlag rannsóknarinnar felst í því að meta upplifanir viðmælanda á íslensku 

starfsumhverfi, stöðu sjálfbærni í völdum hönnunarfyrirtækjum, hvort hugað sé að um-

hverfisáhrifum við hönnun og framleiðslu og/eða sjálfbærni í rekstri fyrirtækjanna. 

Vonast er til að verkið veki athygli um leið og áhuga fyrirtækja til að stíga skref í átt til 

aukinnar sjálfbærni og hafi þar með hagnýtt gildi. Auk þess gæti það verið hagnýtt við 

þróun sjálfbærra viðskiptalíkana og innleiðingu þeirra fyrir hönnuði og lítil og meðalstór 

fyrirtæki í ólíkum atvinnugreinum.  

Uppbygging ritgerðarinnar er þannig að á eftir inngangi kemur fræðileg umfjöllun í 

köflum 2-5, þar sem lykilhugtökum eins og sjálfbærni, sjálfbærni fyrirtækja, sjálfbærum 

viðskiptalíkönum og sjálfbærri hönnun er lýst. Í lok hvers kafla er umfjöllunin sett í íslenskt 

samhengi. Í kafla 6 er umfjöllun um rannsóknaraðferðir, þátttakendur og greiningu gagna. 

Þar á eftir eru niðurstöður (kafli 7), byggðar á viðtölum, kynntar. Þá koma umræður (kafli 

8) þar sem rannsóknarspurningum er svarað og niðurstöður eru settar í fræðilegt sam-

hengi og ritgerð lýkur á lokaorðum (kafli 9) höfundar.  
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 Sjálfbær þróun og sjálfbærni  

Sjálfbærni er lykilhugtakið á bak við þessa rannsókn, hér er hugtakinu gerð skil, ásamt því 

að fjallað er um sjálfbæra þróun, þætti sjálfbærni og stöðu hennar á Íslandi.  

2.1 Sjálfbær þróun, frá Okkar sameiginlegu framtíð til Heimsmarkmiða 
Sameinuðu þjóðanna 

Í skýrslunni Okkar sameiginlega framtíð (e. Our Common Future) sem var samin undir 

forystu Gro Harlem Brundtland, fyrrum forsætisráðherra Noregs (Nefnd um endurskoðun 

náttúruverndarlaga, 2011; WCED, 1987) er hugtakið sjálfbær þróun (e. sustainable 

development) skilgreint sem:  

þróun sem fullnægir þörfum samtíðarinnar án þess að skerða möguleika 

komandi kynslóða til að fullnægja sínum þörfum (WCED, 1987, bls. 8).  

Sjálfbær þróun krefst þess að fólk geti mætt frumþörfum sínum og hafi tækifæri til að 

eignast betra líf. Einnig kallar hún á hagvöxt í fátækum löndum og sanngjarna skiptingu á 

auðlindum jarðar (World Commission on Environment and Development, 1987). Sjálfbær 

þróun kallar ekki einvörðungu á aukinn jöfnuð milli ríkra og fátækra, heldur einnig jöfnuð 

milli kynslóða, sem og réttláta dreifingu auðlinda innan og milli kynslóða. Komandi kyn-

slóðir eiga rétt á sambærilegum auðlindum og nú eru til staðar (Chasek, Downie, Brown 

og Porter, 2006; Spangenberg, Fuad-Luke og Blincoe, 2010). Á milli kynslóða merkir jöfn 

afnot af vistkerfum, það er jafnri vistkerfaþjónustu fyrir núverandi sem og komandi kyn-

slóðir. Jafn aðgangur að auðlindum á hverjum tíma telst til mannréttinda þar sem auð-

lindir eru sameiginleg arfleifð mannkyns. Þegar talað er um innan kynslóða er átt við jafn-

an aðgang hverrar kynslóðar að auðlindum heimsins á hverjum tíma. (Spangenberg o.fl., 

2010). Hugtakið vistfræðilegt réttlæti (e. eco-justice1) hefur verið notað um jafnan rétt til 

auðlindanotkunar, felur í sér að auðlindum heimsins sé skipt af sanngirni (Blowfield og 

Murray, 2014).  

Aðalatriðið í sjálfbærri þróun er að auðlindir séu nýttar á ábyrgan hátt svo þær bíði 

framtíðarinnar í betra eða að minnsta kosti jafngóðu ásigkomulagi (Edward Hákon 

Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 2013). Ashton og Kubik, (2014) segja áhrif skil-

                                                      
1 Hugtak sem vísar til jafns réttar til að vera í og njóta umhverfis eða þess sem búið er til úr umhverfinu. 
Siðfræðingar nota hugtakið á marga mismunandi vegu (Encyclopedia, 2018). 
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greiningar sjálfbærar þróunar strax hafa komið í ljós og kallað hafi verið eftir stefnumótun 

innan þolmarka jarðar með áherslu á velferð komandi kynslóða. Hugmyndafræði sjálf-

bærrar þróunar var útfærð nánar með meginreglum (e. principle) Ríóyfirlýsingarinnar árið 

1992 (The United Nations, 1992). Þær voru settar fram í framhaldi af ráðstefnu á vegum 

Sameinuðu þjóðanna, í Ríó de Janeiro, með það markmið að finna lausnir á vaxandi um-

hverfisvandamálum eins og vatnsskorti, loftmengun og eiturefnum í framleiðslu. Ríóyfir-

lýsingin inniheldur tuttugu og sjö reglur til að ná fram markmiðum um sjálfbæra þróun, 

en þar er meðal annars lögð áhersla á mikilvægi samstarfs þjóða og einstaklinga til að ná 

settum markmiðum. Með Ríóyfirlýsingunni var líka sett fram verkfærakista í Staðardag-

skrá 21 (e. Agenda 21) í fjórum köflum með samtals fjörutíu undirliðum til að aðstoða ríki 

við að ná settum markmiðum (The United Nations, 1992).  

Svokölluð Þúsaldarmarkmið voru samþykkt árið 2000 af 189 aðildarríkjum Sameinuðu 

þjóðanna. Þau voru átta talsins og beindust aðallega að þróunarríkjum heimsins með 

áherslu á að draga úr fátækt, bæta heilsu fólks, með áherslu á frið, mannréttindi, kynja-

jafnrétti ásamt sjálfbærni í umhverfisþróun og grunnmenntun. Markmiðin tengjast inn-

byrðis þar sem þau styðja hvert við annað og var ætlunin að ná þessum markmiðum fyrir 

árið 2015 (Geir Gunnlaugsson, 2007; Stjórnarráð Íslands, 2018). Áður en að Þúsaldarmark-

miðin runnu sitt skeið voru Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun (the 

United Nations Sustainable Development Goals) samþykkt í september s. Þau byggja á 

arfleifð Þúsaldarmarkmiða Sameinuðu þjóðanna og Ríó+20 ráðstefnu Sameinuðu þjóð-

anna um sjálfbæra þróun sem haldin var árið 2012 (Stjórnarráð Íslands, 2018). Heims-

markmiðin eru til þess gerð að stuðla að aukinni hagsæld og sjálfbærari framtíð fyrir alla 

jarðarbúa (Mynd 1). Áskoranirnar eru alþjóðlegar og tengjast meðal annars; loftslags-

breytingum, hnignun umhverfis, fátækt, aukinni velmegun, jöfnuði, réttlæti, jafnrétti, 

menntun fyrir alla, nýsköpun og friði (UN, 2016). 
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Mynd 1. Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna 
 (Félag Sameinuðu þjóðanna, 2018b; Stjórnarráð Íslands, 2019b). 

Helsti munurinn á Þúsaldar- og Heimsmarkmiðunum felst í því að Heimsmarkmiðin eiga 

við um öll aðildarríki Sameinuðu þjóðanna en ekki aðeins þróunarríki. Auk þess sem sjálf-

bær þróun, sér í lagi umhverfis- og auðlindamál, gegna stærra hlutverki innan Heimsmark-

miðanna en í Þúsaldarmarkmiðunum (Stjórnarráð Íslands, 2018) og eru samofin. Heims-

markmiðin eru samtengd og til alla og stefnt er að ná þeim öllum fyrir árslok 2030 (UN, 

2016). Náist það er fullyrt í stöðuskýrslu Stjórnarráðsins að líf allra og umhverfi hafi 

batnað til mikilla muna árið 2030 (Stjórnarráð Íslands, 2018).  

Enginn getur með vissu sagt hvað framtíðin beri í skauti sér þó að fólk taki virkan þátt 

í mótun hennar á hverjum tíma og hægt sé að spá fyrir um ýmsa þætti út frá þróun (WCED, 

1987). Hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar tryggir ekki að lykilmarkmið hennar um að 

lágmarka ágenga nýtingu og að útrýma fátækt náist (Spangenberg o.fl., 2010). Cucuzzella 

og De Coninck, (2008) halda því fram að hagkerfi í vexti sem byggir á núverandi neyslu-

venjum styðji sekki við sjálfbæra þróun. Heildstæð nálgun sjálfbærrar þróunar ætti að fela 

í sér í stefnumótun og stjórnmálum sem samtvinnar þróun bæði í samfélags- og atvinnu-

málum við umhverfisvernd (Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 2013). 

Pólitísk kerfi þurfa að tryggja árangursríka þátttöku almennings í ákvarðanatöku og aukið 

lýðræði í alþjóðlegri ákvarðanatöku (WCED, 1987). Stjórnvöld geta búið svo í haginn að 

fyrirtæki sjái sér hag í að tileinka sér umhverfismerkingar, stundi vistvæn kaup og 

umhverfisstjórnun, einnig að almenningur geti valið sjálfbæran lífsstíl í daglegu lífi 

(Umhverfisráðuneytið, 2010). Jarkko Saarinen (2006) telur sjálfbæra þróun eitt sterkasta 

innlegg til náttúruvitundar og náttúruverndar nú á dögum.  
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Þar sem sjálfbær þróun tekst á við umhverfis-, samfélags- og efnahagsleg málefni nú-

verandi og komandi kynslóða (Witjes og Lozano, 2016) er áskorunin fyrir fyrirtæki sem 

vilja starfa í anda sjálfbærni að stuðla að bættum lífsgæðum án þess að skerða möguleg 

lífsgæði komandi kynslóða (Azapagic, 2003). Cucuzzella og De Coninck, (2008) útbjuggu 

ramma sjálfbærrar þróunar innan marka sem þau tengja varúðarreglunni2 (e. precaution-

ary principle), einni af meginreglum Ríóyfirlýsingarinnar (The United Nations, 1992). Þau 

leggja áherslu á að athafnir fólks séu innan varfærnimarka þar sem megin markmiðið eru 

þrír þættir sjálfbærni. Leiðir að markmiðunum þurfa að taka gildi3 hvers þáttar með í 

reikninginn og tengsl eru á milli forvarna í samvinnu við sérfræðinga, varúðarráðstafanna 

í samstarfi við hagsmunaaðila auk framsýni einstaklingsframtaksins (Mynd 2). Í því skyni 

ættu ríki að beita varúðarreglunni til að vernda umhverfið sé minnsti vafi (Stjórnarráð 

Íslands, 2011).  

 

Mynd 2 Rammi um varfærnimörk innan þriggja þátta sjálfbærrar þróunar 
 ásamt gildum og leiðum að markmiðum (Cucuzzella og De Coninck, 2008, bls. 9). 

                                                      
2 Meginregla 15 á við ef grunur er um að tiltekin stefna eða framkvæmd geti valdið umhverfi eða almenningi 
tjóni, þá skuli náttúran njóta vafans sé skortur á vísindalegri fullvissu um afleiðingar framkvæmda (The 
United Nations, 1992). 
3 Ensku orðin efficiency og effectiveness geta bæði þýtt skilvirkni á íslensku. Samkvæmt íðorðabanka Stofn-

unar Árna Magnússonar eru skilvirkni (efficiency) og hagkvæmni (effectiveness) samheiti í hagfræði 
(Stofnun Árna Magnússonar í Íslenskum fræðum, 2018) og verða notuð í þessu verki til að útskýra 
blæbrigðamun hugtakanna á ensku.  
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2.2 Sjálfbærni  

Sjálfbærni og sjálfbær framtíð eru markmið sjálfbærrar þróunar (Diesendorf, 2000). Sjálf-

bærni tekur til eftirfarandi þriggja meginþátta; 1) jarðarinnar með tilliti til endurnýjan-

legra auðlinda og verndunar lífríkis, 2) fólks með tilliti til lífskjara og lífsgæða auk 3) við-

skipta með tilliti til arðsemi (Ashton og Kubik, 2014). Jafnvægi verður að ríkja á milli þátt-

anna þriggja eigi markmið sjálfbærni að nást (WCED, 1987). Skilningur á sjálfbærni felst í 

því að lögð sé áhersla á að efnahagslíf og samfélag séu hluti af lokuðu kerfi (Háskóli 

Íslands, 2012), þetta má setja fram myndrænt þar sem samfélag umvefur efnahag og um-

hverfi samfélag (Mynd 3). Fyrir þættina þrjá má segja að efnahagslegi þátturinn sé drif-

kraftur breytinga, umhverfið setji starfsemi viðmið og takmarkanir sem ákvarðast af sam-

félagslegum gildum hverju sinni (Edward Hákon Huijbens og Gunnar Þór Jóhannesson, 

2013).  

 

Mynd 3. Þrír þættir sjálfbærni (Ashton og Kubik, 2014, bls. 3). 

Þeir sem vinna að rannsóknum á sviði sjálfbærrar þróunar og sjálfbærni skoða hlutina 

heildrænt. Slík heildræn skoðun fer skrefinu lengra en hefðbundnar rannsóknir með því 

að taka hagsmunaaðila inn í myndina, til dæmis neytendur og notendur hönnunar. Setja 

má þá nálgun fram (Mynd 4) í sjálfbærniþrístrendingi (e. The Prism of Sustainability) þar 

sem atvinnugrein er tengd vistkerfi með umhyggju, efnahagi með réttlæti og samfélagi 

með lýðræði (Spangenberg o.fl., 2010). 
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Mynd 4. Þrístrendingur sjálfbærni (Spangenberg o.fl., 2010, bls. 1492). 

Til að framleiðsla og neysla geti talist sjálfbær þarf nýjar lausnir í iðnaði, þjónustu og 

neyslu almennings ásamt viðeigandi innviðum (Spangenberg o.fl., 2010). Hluti lausnar-

innar er talinn felast í breyttum áherslum í atvinnulífinu þannig að löggjöf færist frá fram-

leiðsluferli yfir á vörurnar sjálfar og líftíma þeirra (Sonego, Echeveste og Galvan Debarba, 

2018). Sjálfbært samfélag þarf að gera ráð fyrir því að framleiðsla sem veldur litlum um-

hverfisáhrifum á einum stað valdi ekki óvart auknum neikvæðum áhrifum annars staðar 

(Hauschild, Jeswiet og Alting, 2004). Til að þetta gangi upp þarf endurskipulag, umgjörð 

og hæfni til að leysa vandamál á betri hátt en áður var gert (Spangenberg o.fl., 2010). Því 

þarf að deila tæknilausnum og úrbótum varðandi framleiðsluferlið frekar en að einblína 

einungis á eigin aðgerðir (Hauschild o.fl., 2004).  

2.3 Sjálfbær neysla 

Packard, (1958) heldur því fram að fólk sé þvingað til að kaupa vörur til að fullnægja þörf-

um auglýsenda sem lofa því þær uppfylli sýndarþarfir og kallar fyrirbærið neysluhyggju (e. 

consumerism). Hús og bíll hafa verið stöðutákn um langa hríð, auk þess sem gríðarleg 

auðlindanotkun hefur fylgt því að fullnægja kröfum forréttindahópa (Spangenberg o.fl., 

2010). Öll neysla, framleiðsla og förgun hefur einhver neikvæð umhverfis- og samfélags-

leg áhrif í för með sér (Kozlowski, Searcy og Bardecki, 2018). Aukin neysla og framleiðsla 

felur í sér augljósa umhverfisógn (Lagerstedt, 2003).  
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Neysla heimila hefur sívaxandi áhrif á umhverfið þrátt fyrir aukna skilvirkni, fyrst og 

fremst vegna þess að neysla eykst umfram ávinning af framleiðslu og skilvirkri neyslu (e. 

consumption efficiency) (European Environment Agency, 2005). Hönnun hefur verið 

notuð til að stuðla að óendanlegum vexti og hefur þar af leiðandi átt þátt í umhverfis- og 

samfélagslegum kreppum (Cucuzzella og De Coninck, 2008). Í umfjöllun um umhverfismál 

er oft lítið gert úr sjálfri neyslunni, sóun hvers konar eða hnignun umhverfis er ekki raun-

verulega rakin til neyslu heldur til fólksfjölgunar, sérstaklega í þróunarlöndum. Vistspors-

mælingar4 (e. ecological footprint) sýna að ef allir jarðabúar hefðu sömu neysluvenjur og 

til dæmis meðal íbúi í Norður Ameríku þyrfti nokkrar jarðir til að uppfylla þarfir þeirra. Hér 

er það ofneysla sem er aðalvandamálið (Cucuzzella og De Coninck, 2008).  

Lífstíll og neyslumynstur almennra borgara ráða miklu um stöðu og þróun umhverfis-

mála. Þó svo að athafnir hvers og eins virðist smáar hafa þær sameiginlega mikil áhrif á 

umhverfið (Umhverfisráðuneytið, 2010). Spangenberg og Lorek, (2002) segja umræður 

um umhverfisvandamál ýta undir eftirspurn eftir umhverfisvænum vörum. Einnig vex 

greiðsluvilji til að greiða fyrir umhverfisvænar vörur (Ottman, 2011). Talið er að það sem 

komi í veg fyrir tilfærslu fólks yfir í sjálfbærari lífstíl sé að það geri sér ekki grein fyrir áhrif-

um eigin neysluvenja (Cucuzzella og De Coninck, 2008). Lífstíll fólks mótast af aðstæðum 

og venjum og til að breytingar nái fram að ganga þarf eftirfarandi að vera til staðar; 

persónubundin hvöt, upplýsingar, hæfni til breytinga í viðkomandi samfélagi og sam-

keppnishæft framboð á vörum og þjónustu (Spangenberg o.fl., 2010). 

Stuðla má að sjálfbærri nýtingu auðlinda og draga úr sóun verðmæta og úrgangi með 

ákvörðunartöku um innkaup og neyslu í daglegu lífi (Umhverfisráðuneytið, 2010). Sjálf-

bærnistefnur byggja sjaldnast á því að breyta neysluvenjum fólks í átt til sjálfbærni 

(Jackson, 2006), heldur snýst sjálfbær neysla um val en ekki um að neita sér um nauð-

synjar (Spangenberg o.fl., 2010). Í stefnumótun um sjálfbæra þróun hefur sjálfbær fram-

leiðsla og neysla sífellt orðið víðameiri og er meðal annars unnið að sérstakri rammaáætl-

un á vettvangi Sameinuðu þjóðanna (Umhverfisráðuneytið, 2010).  

Sjálfbær tíska er verkfæri fyrir fólk sem vill tjá eigin sjálfsmynd í anda sjálfbærni með 

því að velja sjálfbærar vörur og á sama tíma forðast fjöldaframleiddar vörur (Spangenberg 

                                                      
4 Vísir sem metur með vistfræðilegri mælieiningu hvað tiltekinn þjóð þarf til að framleiða náttúruauðlind-
irnar sem hún eyðir og hvað þarf til að losa úrgang hennar (Global Footprint Network, 2019). 
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o.fl., 2010). Hönnun getur haft mikil áhrif til sjálfbærari lífstíls og bætt núverandi stöðu 

(Cucuzzella og De Coninck, 2008). Forsendur breytinga sem stuðla að sjálfbærri þróun 

byggjast á kerfisbundnum breytingum á ríkjandi mynstri bæði hvað varðar framleiðslu og 

neyslu (Bidmon og Knab, 2018) þar sem lögð er áhersla á mikilvægi viðskipta til framfara 

í átt að sjálfbærri neyslu og framleiðslu (Lüdeke-Freund, 2010).  

Í aldanna rás hefur auðsæld verið notuð til lýsa því sem er nóg að eiga möguleika á að 

lifa ágætu lífi. Skoðun á lífskjörum er nýrri af nálinni en endurspeglar fleiri ólíka hluta til 

að mynda tekjur og þjónustu. Það sem telur til lífsgæða er aðgangur og jafnrétti til að nýta 

auðlindir. Þeir sem njóta þess að hafa aðgang að auðlindum eru taldir búa yfir lífsgæðum 

(Spangenberg o.fl., 2010). Skoða má mun á auðsæld og lífskjörum eða velmegun (e. 

affluence) og vellíðan (e. wellbeing). Eignir eru tengdar efnislegum auði á meðan lífskjör 

vísa til þess að nota þjónustu. Umhverfisáhrif eru ákvörðuð með framleiðslu og áherslu á 

visthönnun. Hönnun í anda sjálfbærni tekur sérstaklega til ánægju neytenda (Mynd 5). 

Hönnunin á bæði við vörur og neyslumynstur en verkfræðin á við vöruna sjálfa, fram-

leiðslu hennar og auðlindanotkun. Áhrif hönnunar (þríhyrningur í vinstra horni á Mynd 5) 

eru nær neytendahliðinni þar sem hönnunin nær bæði yfir vörur og neyslumynstur. Verk-

fræði (þríhyrningur í hægra horni á Mynd 5) er mikilvægt fyrir vörurnar sjálfar, framleiðslu 

þeirra og virkni. 

 

Mynd 5. Hagkvæmni & hönnun sem framlag til lífsgæða (Spangenberg o.fl., 2010, bls. 1488). 

Dæmigert kerfi sem felur í sér gagnkvæman ávinning (e. win-win) kallar á aukna skilvirkni, 

endurnotkun og endurvinnslu, aðliggjandi framleiðslu, lífsferils og að kostnaður sé þekkt-
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ur, ekki aðeins til að draga úr myndun úrgangs heldur einnig til að draga úr útgjöldum og 

auka samkeppnishæfni (Spangenberg o.fl., 2010).  

Í Heimsmarkmiði Sameinuðu þjóðanna nr. 12 um Ábyrga neyslu og framleiðslu segir 

að það sé hagur fyrirtækja að finna nýjar leiðir sem tryggja sjálfbær framleiðsluferli og 

neyslu (UN, 2019). Sjálfbær neysla og framleiðsla krefst gríðarlegrar endurhönnunar á 

framleiðsluferlum og öllum innviðum svo og breytingum á neysluvenjum og þjónustu 

(Spangenberg o.fl., 2010). Sjálfbær viðskiptalíkön og skuldbinding neytenda (e. consumer 

engagement) eru meðal lykilatriða sem leiða til jákvæðra breytinga í átt að þróun sjálf-

bærs tískuiðnaðar (Kozlowski o.fl., 2018). Hönnun í anda sjálfbærni gegnir þýðingarmiklu 

hlutverki í umskiptum í átt að sjálfbærri framleiðslu og neyslu sem ætti að bæta lífsgæði. 

Framleiðsla og neysla ætti að fela í sér val á bestu mögulegri tækni, hráefnum og fram-

leiðsluferlum án losunar koltvísýrings (e. zero-carbon emissions) og lágmarksnotkun á 

óendurnýjanlegum auðlindum með hliðsjón af vellíðan fólks (andlegri, líkamlegri og til-

finningalegri) (Spangenberg o.fl., 2010). Til að ná fram sjálfbærri neyslu og framleiðslu 

þarf víðtækt samstarf og samábyrgð allra, þar með talið hjá stjórnvöldum, fyrirtækjum og 

neytendum (European Environment Agency, 2005).  

2.4 Sjálfbær þróun á Íslandi  

Velferð til framtíðar er heiti á stefnumörkun Íslands um sjálfbæra þróun, sem samþykkt 

var í ríkisstjórn Íslands skömmu fyrir leiðtogafundinn um sjálfbæra þróun í Jóhannesar-

borg árið 2002. Kjarni stefnumörkunarinnar voru sautján markmið um umhverfisvernd og 

auðlindanýtingu, auk undirmarkmiða. Velferð til framtíðar var ætlað að vera rammi utan 

um stefnu Íslands varðandi sjálfbæra þróun fram til 2020. Þar var einnig yfirlit yfir aðgerðir 

til skemmri tíma sem fólu í sér raunhæf skref í átt að markmiðunum. Forgangsverkefni 

var að vinna að markmiðunum 17 og endurskoða á fjögurra ára fresti (Nefnd um 

endurskoðun náttúruverndarlaga, 2011; Umhverfisráðuneytið, 2010). Í kjölfar Umhverfis-

þings árið 2005 voru nýjar forgangsaðgerðir til fjögurra ára skilgreindar og endurtekið árið 

2009 (Umhverfisráðuneytið, 2010). Árið 2010 voru gefnar út nýjar áherslur vegna Vel-

ferðar til framtíðar og giltu þær til ársins 2013 (Bergþóra Njála Guðmundsdóttir, 2019). 

Markmið Íslands voru þá meðal annars; að íslensk fyrirtæki og stofnanir tækju í vaxandi 

mæli upp umhverfismerkið Svaninn eða sambærileg merki á vöru og þjónustu. Einnig að 

neytendur gætu valið umhverfismerktar vörur og þjónustu svo og að fræðsla og upplýs-
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ingar um gildi sjálfbærrar neyslu í daglegu lífi yrði aukin (Umhverfisráðuneytið, 2010). Eftir 

2010 hafa ekki komið út áherslur undir hatti Velferðar til framtíðar en þunginn hefur færst 

yfir í áætlanir vegna loftslagsmála (Bergþóra Njála Guðmundsdóttir, 2019).  

Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum 2018 til 2030 var kynnt á blaðamannafundi sjö ráð-

herra þann 10. september 2018 (Stjórnarráð Íslands, 2019d). Markmið áætlunarinnar er 

að Ísland geti staðið við markmið Parísarsamkomulagsins5 sem gildir til 2030, ásamt því 

að ná kolefnishlutleysi árið 2040. Þessu skal ná fram með því að draga úr losun gróður-

húsalofttegunda og stuðla að aukinni kolefnisbindingu. Áætlunin samanstendur af 34 að-

gerðum á ýmsum sviðum með tvær megináherslur; orkuskipti í samgöngum, með sér-

staka áherslu á rafvæðingu í vegasamgöngum og átaki í kolefnisbindingu þar sem land-

græðsla og skógrækt gegna aðalhlutverki auk markvissra aðgerða með endurheimt vot-

lendis (Stjórnarráð Íslands, 2019a). Megindrættir Aðgerðaráætlunarinnar eiga að koma 

fljótlega í ljós og til stendur að endurskoða hana reglulega (Verkefnisstjórn 

aðgerðaáætlunar í loftslagsmálum, 2018). Aðgerðaráætlunin fjallar hvorki sérstaklega um 

lítil fyrirtæki né hönnun. Fjögur Heimsmarkmiðanna sautján birtast á heimasíðu 

Aðgerðaráætlunarinnar (Mynd 6).  

 

Mynd 6. Heimsmarkmiðin fjögur sem eru dregin fram í  
aðgerðaráætlun íslenskra stjórnvalda (Stjórnarráð Íslands, 2019a). 

Í Landrýni Íslands um Heimsmarkmiðin eru áherslur Íslands frá því 2015 ítrekaðar, en þær 

lúta að meðal annars að endurnýjanlegri orku, stöðvun landeyðingar, sjálfbærri nýtingu 

og verndun hafsins (Forsætisráðuneytið, 2019). Fram kemur að þrátt fyrir góðan árangur 

á mörgum sviðum sé enn langt í land fyrir ákveðin undirmarkmið (Forsætisráðuneytið, 

2019). Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun eru eins og langhlaup í 

átt að metnaðarfullum markmiðum og er stöðuskýrslunni frá því 2018 ætlað að gefa sem 

skýrasta mynd af stöðu Íslands gagnvart markmiðunum (Stjórnarráð Íslands, 2018), þar 

                                                      
5 Felur í sér samkomulag 195 þjóða um að halda hlýnun jarðar af mannavöldum innan 2°C marksins og 
jafnvel undir 1,5°C (Sveinn Atli Gunnarsson, 2015). 
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er að finna umfjöllun um öll markmiðin ekki aðeins þau fjögur sem að birt voru á heima-

síðu Aðgerðaráætlunarinnar. 
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 Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja og sjálfbær fyrirtæki 

Fyrirtæki eru hluti af hagkerfinu sem er svo hluti af samfélaginu. Þannig geta fyrirtæki 

stuðlað að sjálfbærni eða ósjálfbærni samfélags og þar með jarðarinnar (Diesendorf, 

2000). Hér verður fjallað um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja og stöðu samfélagslegrar 

ábyrgðar á Íslandi. Sagt er frá því hvað fyrirtæki þurfa að uppfylla til að teljast sjálfbær, 

sérstök áhersla er á stjórnun fyrirtækja og hlutverk lítilla og meðalstórra fyrirtækja. Að 

lokum verður stöðu sjálfbærni í íslenskum fyrirtækjum lýst.  

3.1 Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja 

Fyrirtæki starfa ekki í tómarúmi, samband við samfélag og umhverfi er mikilvægur þáttur 

í velgengni þeirra (International Organization for Standardization, 2018). Samfélagsleg 

ábyrgð6 fyrirtækja (e. Corporate Social Responsibility) á sér nokkuð langa fræðilega sögu 

(Carroll, 2015), en umfjöllun um samfélagslegt hlutverk fyrirtækja má rekja mun lengra 

aftur í tímann. Í fræðilegri umfjöllun er byggt á skilgreiningum Howard Bowen frá 1953 úr 

bókinni Social Responsibility of the Businessman. Skilgreining hans felur í sér þá skyldu 

fólks í viðskiptum að framfylgja stefnu sem sé eftirsóknarverð fyrir allt samfélagið (Carroll, 

1999). Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja felur í sér ábyrgð fyrirtækja á eigin áhrifum á sam-

félagið. Fyrirtæki geta talist samfélagslega ábyrg fylgi þau lögum og samþætti samfélags-

lega, umhverfislega og siðferðilega þætti ásamt neytenda- og mannréttindamálum í við-

skiptastefnu sína og rekstur (Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, 2011). 

Carroll, (2015, bls 91) rekur hálfrar aldar þróunarsögu hugtaksins (Mynd 7). Hann rekur 

upphafið aftur til um 1960 með tilkomu samfélagshreyfinga um almenn borgaraleg rétt-

indi á sjöunda áratug síðustu aldar til framtíðar. Samhliða borgaralegum réttindum voru 

réttindi kvenna og neytenda, auk umhverfishyggju (e. environmentalism), til umfjöllunar. 

Þetta leiddi til samfélagslegrar ábyrgðar fyrirtækja, sem birtist almenningi sem viðskipta-

siðfræði, með aðkomu hagsmunaaðila, samfélagslegra réttinda fyrirtækja og sjálfbærni. 

Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja í dag og til framtíðar byggir á þessari þróun.  

                                                      
6 Samfélagsleg ábyrgð og samfélagsábyrgð eru samheiti. Í þessu verki er hugtakið samfélagslega ábyrgð 

notað. 
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Mynd 7. Saga samfélagslegrar ábyrgðar (Carroll, 2015, bls. 91). 

Mauricio Andrés Latapí Agudelo, Lára Jóhannsdóttir og Brynhildur Davídsdóttir, (2019) 

rekja söguna einnig frá 1960 og bættu við hugmyndum Chandler og Werther frá 2013 um 

stefnumótandi samfélagsábyrgð fyrirtækja (e. Strategic Corporate Social Responsibility, 

SCSR) sem lykilatriði í ákvarðanatöku og í daglegan rekstur þeirra. Með stefnumótandi 

samfélagsábyrgð segja Chandler og Werther fyrirtæki geta búið til markaðshæfar vörur á 

skilvirkan og samfélagslega ábyrgan hátt. Tímalína Mauricio Andrés Latapí Agudelo o.fl., 

(2019) nær til skilgreiningar Chandler um sjálfbæra eiginleika sem meginmarkmið í 

stefnumótum samfélagsábyrgra fyrirtækja.  

Í heimi sem breytist hraðar en nokkru sinni fyrr þurfa fyrirtæki að aðlaga viðskipta-

stefnu sína að þörfum samtímans (Rubianes, 2016). Vitundarvakning er varðandi sam-

félaglega ábyrgð fyrirtækja og mikilvægi þess að þau starfi með ábyrgum hætti í sátt við 

umhverfi og samfélag (Snjólfur Ólafsson, Brynhildur Davíðsdóttir og Lára Jóhannsdóttir, 

2014). Þá fer áhugi vaxandi meðal fyrirtækja (Aguinis og Glavas, 2012; Glavas, 2016) þó 

að áherslur samfélagslegrar ábyrgðar séu mismunandi milli landa. Til dæmis hefur sam-

félagið sjálft verið drifkraftur samfélagslegrar ábyrgðar mun lengur í Bandaríkjunum en 
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Evrópu sem byggir meðal annars á fyrirliggjandi mismunandi félagslegum stuðnings-

skerfum og mismunandi hlutverki stjórnvalda í að veita félagslega þjónustu (Matten og 

Moon, 2008).  

Píramídi samfélagslegrar ábyrgðar (e. The Pyramid of Corporate Social Responsibility) 

er í fjórum lögum (Mynd 8). Þar er undirstaðan efnahagsleg ábyrgð, því ef rekstrargrund-

völlur er ekki til staðar nái fyrirtæki ekki að uppfylla það sem efri lögin fela í sér. Lagaleg 

ábyrgð byggir á efnahagslegum grunni, en í því felst að fyrirtæki í rekstri þurfa að uppfylla 

lagalegar skyldur. Á þessum grunni er farsælt að starfa innan ramma sem samfélagið telur 

að sé réttur, en það felur í sér að uppfylla siðferðilega ábyrgð. Á toppi píramídans tróna 

mannúðarsjónarmið, en þar eru fyrirtæki sem velja að gera eitthvað umfram það sem 

nauðsynlegt er „til að lifa af“, það er að gefa til baka til samfélagsins til að auka lífsgæði 

óháð eigin hagnaði (Carroll, 1991).  

 

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

Mannúðarsjónarmið eru hluti af samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja, en til viðbótar eru 

þættir sem snúa að samfélagi og umhverfi (Snjólfur Ólafsson o.fl., 2014). Fyrirtækin leggja 

sitt af mörkum til að efla komandi kynslóðir og stuðla að bættu samfélagi (Harpa Dís 

Jónsdóttir og Runólfur Smári Steinþórsson, 2010). 

Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja er alþjóðlegt fyrirbæri sem hefur þróast frá samspili 

huga og handar og verður sífellt mikilvægara þar sem hagsmunaaðilar nútímafyrirtækja 

gera ráð fyrir meiru en að þau hagnist fjárhagslega og farið sé að lögum. Nútíma siðfræði 

hjálpar til við að útskýra samfélaglega ábyrgð fyrirtækja sem leitast við að vera sjálfbær á 

samkeppnishæfum, alþjóðlegum markaði. Samfélagslega ábyrg fyrirtæki leggja sérstaka 
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áherslu á samþættingu sjónarmiða hvað varðar hagsmunaaðila við stefnumótun, 

ákvarðanatöku og aðgerðir (Carroll, 2015). 

Sá hagnaður sem fæst með samfélagslegum tilgangi fyrirtækja er í anda kapítalisma á 

hærra plani, sem talið er búa til jákvætt umhverfi fyrir fyrirtæki og auka velmegun í sam-

félaginu. Samkvæmt þessum áherslum er hagnaður ekki allur talinn jafngildur (Porter og 

Kramer, 2011).  

Bæði hluthafakenningin (e. stockholders/shareholder theory) og haghafakenningin (e. 

stakeholder theory) eiga við um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja og lýsa siðferðilegum 

skyldum þeirra (Hunsak, 2018). Hluthafakenningin felur í sér þá samfélagslegu ábyrgð 

fyrirtækja að hámarka hagnað til handa hluthöfum sínum (Friedman, 1970). Hún er stund-

um mistúlkuð á þann veg að stjórnendur verða að gera allt sem þarf til að hámarka hagnað 

fyrirtækisins. Hámörkun hagnaðar er rót kenningannar en stjórnendur eru hvattir til að 

auka hagnað löglega og að gefa til góðgerðarmála svo lengi sem fyrirtækið njóti góðs af 

því (Hunsak, 2018). Haghafakenningin er víðtækari en hluthafakenningin og blandar sam-

an viðskipum og siðfræði (Freeman, 1994). Undir hana falla gildi sem eru nauðsynlegur 

hluti af viðskiptum fyrir hluthafa og aðra hagsmunaaðila. Stjórnendur þurfa að finna sam-

eiginleg virði (Porter og Kramer, 2011), hvernig viðskipti þeir vilja stunda og hvers konar 

sambönd þeir vilja byggja upp (Freeman, Wicks og Parmar, 2004). Stjórnendur gegna 

siðferðilegum skyldum gagnvart hluthöfum og öðrum hagsmunaaðilum, hvort sem þeir 

geta haft hag eða borið skaða af starfseminni. Hagsmunaaðilar fyrirtækis teljast yfirleitt 

hluthafar, starfsfólk, viðskiptavinir, birgjar og samfélagið þar sem það starfar í. Samkvæmt 

þessari kenningu verður fyrirtæki að íhuga hagsmuni allra hagsmunaaðila við ákvarðana-

töku (Hunsak, 2018).  

Fyrirtæki og samfélag eru háð hvort öðru og ættu að hafa sameiginlegt virði (e. shared 

value). Heppilegt er talið fyrir fyrirtækin að samfélagið sem þau starfa í dafni og að sama 

skapi er það álitið heppilegt fyrir samfélög að fyrirtækin þeirra dafni. Þess vegna er litið 

svo á að það sé bæði heillavænlegt og hagur fyrirtækja að þau starfi í anda samfélags-

legrar ábyrgðar (Porter og Kramer, 2011). Kenningar um samfélagslega ábyrgð hafa lagt 

áherslu á tengsl fyrirtækja og samfélags, en einnig samband milli einstaklingsins og fyrir-

tækja. Með því að skoða samfélagslega ábyrgð heildrænt sést að einstaklingar, fyrirtæki 

og samfélagið hagnast (Glavas, 2016). Þegar fyrirtæki til að mynda hlúa að starfsfólki 
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hefur það jákvæð áhrif í samfélaginu því þegar fyrirtæki fjárfestir í vellíðan starfsfólks 

skilar það sér til samfélagsins og til fjölskyldna þeirra, einnig til fyrirtækisins þar sem fjar-

vera starfsfólks er lágmörkuð og framleiðni hámörkuð (Porter og Kramer, 2011). Porter 

og Kramer, (2011) tilgreina fleiri þætti sem auka framleiðni fyrirtækis og hafa jákvæð áhrif 

á samfélag (Mynd 9).  

 

Mynd 9. Tengsl samkeppnisforskots og samfélagsmála (Porter og Kramer, 2011, bls. 8). 

Samfélagsleg ábyrgð innan nýsköpunarfyrirtækja getur ýtt undir það að nýjar hugmyndir 

verði til og þar með ný efnisnotkun, nýjar vörur, nýjar leiðir til framleiðslu og ný þjónusta, 

auk þess sem hún gefur nýsköpunarfyrirtækjum tækifæri til að bregðast við efnahags-

legum og samfélagslegum væntingum (Lefebvre og Radu Lefebvre, 2012). Skref í átt að 

árangursríkri innleiðingu samfélagslegrar ábyrgðar og þess að ná fram viðskiptalegum 

ábata eru meðal annars að skilningur á samfélagslegri ábyrgð sé til staðar og skili sér inn 

í meginreglur fyrirtækis, sem þurfa að vera hluti af meginstarfsemi en ekki hliðarverkefni 

og stjórna þarf samfélagslegri ábyrgð í samræmi við stærð fyrirtækisins (Jenkins, 2006). 

Jenkins, (2009) setur fram líkan fyrir samfélagslega ábyrgð í fimm skrefum (Mynd 10), þar 

sem lögð er áhersla á að fyrirtæki velji gildin sín, meti umfang starfseminnar, sjái tækifæri, 

móti sér stefnu og meti loks frammistöðu til að setja sér ný markmið. 
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Mynd 10. Líkan möguleika fyrir samfélagslega ábyrgð í  
smáum og meðalstórum fyrirtækjum (Jenkins, 2009, bls. 33). 

Sameinuðu þjóðirnar stofnuðu til og staðfestu UN Global Compact (GC) viðmiðin árið 

2000. Í þeim felst alþjóðleg yfirlýsing sem fyrirtæki geta haft til leiðbeiningar við inn-

leiðingu ábyrgra starfshátta. Fyrirtæki sem taka þátt í að skuldbinda sig til að vinna að tíu 

viðmiðum Sameinuðu þjóðanna varðandi samfélagslega ábyrgð, en viðmiðin fjalla um 

mannréttindi, starfsfólk, umhverfi og aðgerðir gegn spillingu (Félag Sameinuðu þjóðanna, 

2018a).  

Eitt af hlutverkum Framkvæmdarstjórnar Evrópusambandsins (e. European Commiss-

ion) er að móta stefnu og setja lög sem stuðla að samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja, allt frá 

mengunarbótareglunni, ábyrgð framleiðenda, vinnumarkaðsstaðla, félagslegra 

stjórnarhátta og atvinnugreina frá frumvinnslu til neyslu (Azapagic, 2003).  

Leiðbeiningar um það hvernig fyrirtæki geta starfað í anda samfélagslegrar ábyrgðar 

er einnig að finna í ISO 26000 leiðbeiningarstaðlinum, það er að segja um siðferðileg 

vinnubrögð og gegnsæi sem stuðlar að velferð samfélagsins (International Organization 

for Standardization, 2018). ISO 26000 tengist leiðbeiningum Efnahags- og framfarastofn-

unnarinnar (OECD, Organization for Economic Co-operation and Development) fyrir fjöl-

þjóðleg fyrirtæki (e. MNE, Multinational Enterprises) þar sem fyrir liggja tilmæli frá ríkis-

stjórnum til starfandi fjölþjóðlegra fyrirtækja hvað varðar starfshætti. Tilmælin eiga við 
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um ábyrg viðskipti í samræmi við gildandi lög og alþjóðlega viðurkennda staðla 

(International Organization for Standardization, 2018; OECD, 2011).  

Hvoru tveggja ISO 26000 og leiðbeiningar OECD eru leiðbeinandi fyrir fyrirtækin en eru 

ekki staðlar sem slíkir (International Organization for Standardization, 2018; OECD, 2011). 

OECD útbýr ársskýrslur þar sem fjallað er um aðgerðirnar sem stuðla að árangursríkri 

framkvæmd fyrir fjölþjóðleg fyrirtæki (OECD, 2018). ISO 26000 leiðbeiningarstaðallinn er 

einnig tengdur við Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna (International Organization for 

Standardization, 2018), þó svo að staðallinn hafi orðið til á undan Heimsmarkmiðunum. Í 

leiðbeiningarstaðlinum koma fram 450 ráðleggingar sem hjálpa eiga fyrirtækjum að starfa 

í anda samfélagslegrar ábyrgðar og Heimsmarkmiðanna (ISO, 2018). Raunveruleg frammi-

staða fyrirtækis á sviði samfélagslegrar ábyrgðar getur haft áhrif á samkeppnisforskot, 

framleiðni, getu til að laða að og halda starfsfólki, orðspor, álit fjárfesta og eigenda, sam-

skipti við önnur fyrirtæki, viðskiptavini, birgja, fjölmiðla, stjórnvöld og samfélagið 

(Staðlaráð Íslands, 2015). Fyrirtækjum sem gera samfélagslegar árskýrslur fer fjölgandi á 

heimsvísu, þó að mikill munur sé á milli landa. KPMG hefur skoðað þessa þróun frá árinu 

1993, nú síðast í tæplega 50 löndum og hjá um 5000 fyrirtækjum (KPMG International, 

2017).  

Hugtökin sjálfbær þróun og samfélagsleg ábyrgð þróuðust á svipuðum tíma. Í fyrstu 

virðast þau af sama meiði, en samkvæmt hugtakinu sjálfbær þróun er lögð áhersla á að 

efnahagsleg starfsemi samfélagsins sé útfærð í takti við velferð samfélaga, jafnframt því 

að tryggt sé að neikvæð umhverfisáhrif hafi ekki áhrif á möguleika komandi kynslóða til 

að uppfylla kröfur sínar um sambærileg lífsgæði og nú eru við líði á Vesturlöndum (Harpa 

Dís Jónsdóttir og Runólfur Smári Steinþórsson, 2010). Samfélegsábyrgð gengur oft út á að 

skoða það sem að þegar hefur verið gert (Mullenlowe salt, 2012) og leggur áherslu á hag 

hagsmunaaðila þar sem langtímaáhrif eru ekki alltaf tekin með. Þannig geta aðgerðir á 

sviði samfélagslegrar ábyrgðar lagt langtímaábyrgð á herðar samfélögum. Þar af leiðandi 

þykir mikilvægt að rugla ekki saman samfélagslegri ábyrgð og sjálfbærni, sumar athafnir 

eru annaðhvort samfélagslega ábyrgar eða sjálfbærar, ekki hvoru tveggja (Bansal og Des 

Jardine, 2015). Sjálfbærni horfir til framtíðar með langtíma sjónarmið (Mullenlowe salt, 

2012) 
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Umfjöllun um borgaravitund fyrirtækja og sjálfbærni hefur aukist og áhugi vaxið í 

viðskiptalífinu (Carroll, 2015). Merking hugtakanna skarast vissulega og hugmyndir um 

sameiginlegt virði (e. Creating Shared Value, CSV) þar sem áhersla er á samtengingu milli 

samfélagslegra og efnahagslegra framfara. Sköpun sameiginlegs virðis er óaðskiljanlegur 

hluti nútíma samfélagslegrar ábyrgðar (Carroll, 2015). Samfélagsleg ábyrgð er mikilvæg 

fyrir sjálfbæra þróun þar á meðal efnahag, samkeppnishæfni og nýsköpun fyrirtækja. 

Einnig tekur hún til áhættustýringar, sparnaðar, aðgangs að fjármagni, viðskiptasam-

banda og mannauðsstjórnunar (Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, 2018). 

3.1.1 Staða samfélagslegrar ábyrgðar í íslenskum fyrirtækjum 

Auka þarf skilning á samfélagslegri ábyrgð á Íslandi, ekki aðeins hjá fyrirtækjum heldur 

einnig hagsmunaaðilum og viðskiptavinum sem geta verið sterkt þrýstiafl (Rubianes, 

2016). Vlad Vaiman, Þröstur Ólaf Sigurjónsson og Páll Ásgeir Davíðsson, (2011) halda því 

fram að viðskiptamenningin á Íslandi hafi ekki verið góð fyrir efnahagshrunið 2008 og einn 

viðmælenda þeirra segir starfshætti í anda samfélagslegrar ábyrgðar óljósa. Davíð 

Sigþórsson, (2012) skrifaði greinina „Bankahrunið, ástæða til að endurhugsa samfélags-

lega ábyrgð“ þar sem hann ítrekar óheppilega starfshætti á tímunum fyrir hrun án starfa 

í anda samfélagslegrar ábyrgðar. Snjólfur Ólafsson o.fl., (2014) taka undir að efnahags-

hrunið árið 2008 hafi valdið þáttaskilum, þrýstingur hafi aukist um að fyrirtækin yrðu sam-

félagslega ábyrg og talað er um vitundarvakning á Íslandi upp úr 2010, meðal annars með 

tilkomu Festu, miðstöð um samfélagsábyrgð. Fyrirtæki virtust ekki horfa heildstætt á sam-

félagslega ábyrgð í tengslum við daglegan rekstur, áhersla á ábyrgð fyrirtækja var tak-

markaðri hvað varðar áhrif sem ákvarðanir þeirra og starfsemi hafa á samfélag og um-

hverfið þar sem þau starfa (Snjólfur Ólafsson o.fl., 2014).  

Ýmis teikn eru á lofti varðandi jákvæðar breytingar. Festa, miðstöð um samfélags-

ábyrgð, hefur verið starfrækt frá 2011 (Festa, 2018a). Hlutverk Festu er að efla samfélags-

lega ábyrgð íslenskra fyrirtækja, hvetja til samstarfs og aðgerða á sviði samfélagslegrar 

ábyrgðar og auka vitund í samfélaginu um málefnið. Framtíðarsýn Festu er að íslensk fyrir-

tæki verði þekkt fyrir samfélagslega ábyrgð, þar á meðal umgengni við náttúru (Festa, 

2018b).  

Félag Sameinuðu þjóðanna, (2018a) segir þátttöku í Global Compact (GC) mikilvæga 

fyrir samfélagslega ábyrgð íslenskra fyrirtækja, þar sem sífellt séu gerðar auknar kröfur 
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um að fyrirtæki sýni fram á ábyrga starfshætti og stuðli í daglegum rekstri að bættri vel-

ferð samfélags og umhverfis. Samtök atvinnulífsins hvetja fyrirtæki til aðildar í GC, því til 

viðbótar við að vinna samkvæmt viðmiðum verkefnisins fæst tenging við alþjóðlegt net 

þátttakenda (The Global Compact - Network Nordic Countries, 2019). Helstu niðurstöður 

í meistararannsókn Hörpu Júlíusdóttur (2017) voru að meirihluti þeirra tuttugu íslensku 

aðila sem þá voru aðilar að GC samþætta samfélagslega ábyrgð við starfshætti og stefnu-

mótun þó að engir hafi náð að samþætta samfélagslega ábyrgð við eigin kjarnastarfsemi 

að fullu. Einnig kom fram hjá Hörpu að hraðskýrslur (e. express COP) sem GC gefur kost 

á, auki líkur á svokölluðum bláþvotti. Með bláþvotti er átt við að fyrirtæki tengi ímynd 

Sameinuðu þjóðanna, og bláum fána þeirra, við eigin rekstur án þess að hafa innleitt við-

mið GC í raun. Þann 18. apríl 2019 voru 23 íslensk fyrirtæki aðilar að GC (Hörður Vilberg, 

2019), þar af flokkast 10 þeirra sem lítil og meðalstór (United Nations Global Compact, 

2019). 

ISO 26000 staðallinn var staðfestur á Íslandi árið 2013 (Staðlaráð Íslands, 2015). 

Kristbjörg Richter, (2019) segir að Staðlaráð Íslands hafa selt alls 74 staðla, en ekki vera 

með utanumhald að neinu öðru leyti um það hverjir hafa notað staðalinn.  

Það eru margar vísbendingar um að áhersla fyrirtækja á samfélagslega ábyrgð aukist 

hratt á Íslandi eins og víða annars staðar í heiminum (Snjólfur Ólafsson o.fl., 2014). Á Ís-

landi líta stjórnendur á ávinninginn samfélagsábyrgðar sem fjárhagslegan og ímyndar-

legan, en einnig felst hann í almennum jákvæðum áhrifum á starfsfólk og fyrirtæki í heild. 

Helstu hindranir við innleiðingu samfélagslegrar ábyrgðar snúa að tímaskorti, fyrirtækja-

menningu og erfiðleikum við að fá starfsfólk til að tileinka sér samfélagslega ábyrgð dags 

daglega. Auk þess skortir stuðning frá yfirvöldum (Snjólfur Ólafsson o.fl., 2014).  

Fyrir árið 2014 virtust íslensk fyrirtæki eiga langt í land með að horfa heildstætt á sam-

félagslega ábyrgð eigin rekstrar. Bæði innri og ytri hvatar virðast skipta máli. Með innri 

hvötum er átt við gildi fyrirtækisins, það að laða til sín sérhæft starfsfólk, auk aukinnar 

arðsemi sem felst í að draga úr kostnaði eða auka tekjur. Ytri hvatar eru af ýmsum toga 

og skiptir þrýstingur samfélagsins meðal annars máli (Snjólfur Ólafsson o.fl., 2014). Fleiri 

fyrirtæki virðast hafa tileinkað sér samfélagslega ábyrgð og framtak Festu í að auka þekk-

ingu og sýnileika á hugtakinu hefur bæði auðveldað þátttöku og verið hvatning til dáða. 

Stuðningur stjórnvalda var takmarkaður framan af og skýrt þótti að skortur væri á þekk-
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ingu á samfélagslegri ábyrgð meðal stjórnenda íslenskra fyrirtækja (Snjólfur Ólafsson o.fl., 

2014). Sum fyrirtæki standi frammi fyrir áskorunum og hindrunum við innleiðingu sam-

félagslegrar ábyrgðar, en eru almennt bjartsýn og ánægð með vegferðina. Hjá þessum 

fyrirtækjum er spurningin ekki hvort eigi að innleiða samfélagslega ábyrgð heldur hver sé 

besta leiðin til þess (Rubianes, 2016). Festa er undantekningin frá reglunni hvað varðar 

stuðning frá stjórnvöldum og stofnunum (Snjólfur Ólafsson o.fl., 2014). Árið 2016 voru 

nokkur aðildarfyrirtæki Festu ekki viss um hvað samfélagsleg ábyrgð fæli í sér. Önnur fyrir-

tæki vissu að markmiðið fælist í því að vera arðbær, en að á sama tíma væru aðgerðir 

tengdar ábyrgð á að vernda náttúrulegt umhverfi og samfélag. Svo virðist sem meira sé 

einblínt á áskoranir en ávinning af innleiðingu samfélagslegrar ábyrgðar, en kostirnir hafa 

jákvæð áhrif á allt fyrirtækið og auka samkeppnishæfni og bæta ímynd sem ætti að vega 

á móti áskorunum (Rubianes, 2016). 

Ísland er, enn sem komið er, ekki meðal þeirra 50 landa sem KPMG skoðar með tillitil 

til samfélagslegrar ábyrgðar (KPMG International, 2017). Mörg fyrirtæki á Íslandi skilja 

mikilvægi þess að samþætta samfélagslega ábyrgð daglegum rekstri, en taka sér langan 

umhugsunarfrest áður en þau framkvæma (Rubianes, 2016). Festa og Samtök atvinnulífs-

ins hafa frá árinu 2016 staðið fyrir árlegum ráðstefnum um samfélagslega ábyrgð fyrir-

tækja (Samtök atvinnulífsins, 2018). Í árslok 2018 voru alls 106 fyrirtæki og stofnanir 

aðildarfélagar í Festu (Festa, 2019a). Félagar skrifa undir siðareglur þar sem kemur fram 

að unnið sé að samfélagslegri ábyrgð af heilindum. Félagsaðild að Festu á að auðvelda 

fyrirtækjum að vinna með samfélagslega ábyrgð auk þess sem félagar fá aðgang að sam-

starfsneti fyrirtækja á Íslandi (Festa, 2019b).  

3.2 Sjálfbær fyrirtæki 

Sjálfbærni skiptir máli fyrir viðskipti (Azapagic, 2003). Á sama tíma er sagt að stærsta 

áskorun málaflokksins sé hvað það merkir í raun að vera sjálfbær (Bansal og Des Jardine, 

2015). Í Financial Times, (2018) kemur fram að fyrirtæki sem samþætta viðskiptahætti 

hagsmunum hluthafa og hagsmunaaðila séu sjálfbær en til að uppfylla eiginleika sjálfbærs 

fyrirtækis (Mynd 11) þarf áætlun þar sem allt er tekið með í reikninginn í víðtæku 

samhengi félagslegra, efnahagslegra og umhverfislegra þátta (Keijzers, 2002).  
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Mynd 11. Sjálfbær fyrirtæki (SF) (Azapagic, 2003, bls. 304). 

Sjálfbærni fyrirtækja eru ekki skrautfjöður sem flaggað er á tyllidögum heldur ómetanlegt 

verkfæri til að draga úr kostnaði, minnka áhættu, búa til nýjar vörur og ýta undir breyt-

ingar á fyrirtækjamenningu og þar með uppbyggingu fyrirtækja. Þetta er þó auðveldara í 

orði en á borði, samþætting hugmynda og innleiðingar verkferla er ekki léttvægt verkefni, 

heldur kallar á heildarsýn, skuldbindingu fyrirtækisins og öfluga forystu. Einnig þarf 

ákveðna kerfisnálgun samkvæmt viðeigandi ramma til stjórnunar sem inniheldur hönnun, 

stjórnun og sjálfbærnistefnu (Azapagic, 2003). Skammtímalausnir falla ekki að sjálfbærni 

(Bansal og Des Jardine, 2015). Til að ná árangri á þessu sviði skiptir samþætting sjálfbærni 

við daglegan rekstur (Mynd 12) mestu máli (Klettner, Clarke og Boersma, 2014). Byrjað er 

á stefnumótun, farið í innleiðingu, tryggt að sjálfbærni sé hluti af kjarnastarfsemi og að 

lokum endurmat og skýrslugerð. Í framhaldi af því er aftur farið í stefnumótun, ferlið 

endurtekur sig og er sífellt í gangi. 

 

Mynd 12. Fyrirtæki verður sjálfbært (Klettner o.fl., 2014, bls. 152). 
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Það er ekki er nóg að búa til aðgerðaáætlun sem stuðla á að sjálfbærni heldur þarf að 

sníða aðgerðir að kjarnastarfsemi fyrirtækjanna. Fimm þættir skipta þar megin máli; 

skuldbinding fyrirtækja, skipulag sem styður við sjálfbærni, starfsemin sjálf, upplýsingar 

og samskipti auk stöðugra umbóta. Umbæturnar felast meðal annars í því að greina og 

meta árangurinn með þar til gerðum vísum (Lára Jóhannsdóttir og McInerney, 2018). 

Sjálfbær fyrirtæki virðast ná nýjum fasa, færa sig frá því að bjóða upp á umhverfisvænar 

vörur yfir í raunverulega sjálfbæra frumkvöðlastarfsemi, bæði hvað varðar gæði og nátt-

úrufjármagn (Keijzers, 2002).  

Velgengni og hagnaður eru aðgreind vexti þegar markmiðið er að búa til ábyrgt kerfi 

gagnvart umhverfi og samfélagi, þetta kallar á nýja hugsun í viðskiptalegu tilliti, nýjar hug-

myndir, aðferðir og viðskiptalíkön (Kozlowski o.fl., 2018). Rannsóknir sýna að fyrirtæki 

sem leggja áherslu á umhverfismál, þar á meðal sjálfbæra nýtingu auðlinda, nái betri 

árangri (Maletič, Maletič og Gomišček, 2018).  

Holton o.fl., (2006) skoðuðu þróunarferli fyrirtækja með því að auðkenna vandamál 

sem tengjast sjálfbærni og hvernig fyrirtæki forgangsraða. Þetta byggðu þau á stefnumót-

unarverkefni á sviði sjálfbærni um bestu starfsvenjur skoska fyrirtækisins Optimat Ltd. 

(Hunter, 2019). Kortlagning samkvæmt þessari aðferð sýndi að sömu vandamálin voru 

algeng hjá fyrirtækjum, en ekki var hægt að greina skýra forgangsröðun við lausn þeirra 

þó að sum fyrirtæki séu talin leggja meiri áherslu á sjálfbærni en önnur. Matið byggir á 

fjölda af sjálfbærnistefnum og verklagsreglum sem voru til staðar (Holton o.fl., 2006). 

Ferðalag í átt að sjálfbærni fyrirtækis einkennist af umgengni þess við auðlindir, bæði 

náttúru og mannauð. Sjá má framfarir frá afskiptaleysi til skuldbindinga sem tengjast sjálf-

bærni, ekki aðeins innan fyrirtækisins heldur innan atvinnugreinar og samfélagsins í heild. 

Fyrirtæki þurfa ekki öll að fara sömu leið til að ná markmiðum. Fyrirtæki þurfa hvorki að 

fara í gegnum ferlið skref fyrir skref, né að öllum þáttum samtímis. Vinna má að úrbótum 

sem snerta mannauð og náttúruauðlindir eftir áherslum á hverjum tíma (Holton, Glass og 

Price, 2010).  

Þríþætt rekstrarútkoma (e. triple bottom line) byggir á efnahagslegri, samfélagslegri 

og umhverfislegri frammistöðu fyrirtækja (Aguinis og Glavas, 2012; Glavas, 2016). Sjálf-

bærni tengist þríþættri rekstrarútkomu fyrirtækja og stendur fyrir annað en „hefðbund-

inn þríhyrning“ efnahags, umhverfis og samfélags (Skerlos, 2015). Hér þarf að huga að 



 

27 

þáttunum þremur við ársuppgjör. Samkvæmt Azapagic, (2003) felst ein af áskorunum í 

því að jafna þættina þrjá en sumir virðast jafnari en aðrir. Hann segir að yfirfæra þurfi 

kosti sjálfbærni yfir á hefðbundna efnahagsvísa. Til að bregðast við áskorunum í anda 

sjálfbærni þarf áframhaldandi umbætur á þríþættri rekstrarútkomu með þróun nýrra 

stjórnkerfa (Azapagic, 2003). 

Global Reporting Initiative (GRI) er staðall um samfélagsskýrslur fyrirtækja og var 

hannaður hjá sjálfstæðri alþjóðastofnun sem hefur verið leiðandi í sjálfbærniskýrslum í 

rúm 20 ár. Fyrst voru þetta leiðbeiningar (GRI 1-4), en síðar kom fram staðall. GRI hjálpar 

fyrirtækjum að skilja og miðla áherslum sínum á mikilvægi sjálfbærni, svo sem um lofts-

lagsbreytingar, mannréttindi, stjórnarhætti og samfélagslega velferð (GRI, 2019a). GRI er 

byggð á flokkun og forvinnu Enderle og Travis, (1998) á hegðun fyrirtækja þar sem mis-

mikil áhersla er á þættina þrjá innan sjálfbærrar þróunar þó að lágmarksábyrgð hvers 

þáttar þurfi alltaf að vera tryggð (Mynd 13).  

 

Mynd 13. Kortlagning samfélagslegrar ábyrgðar (Enderle og Travis, 1998, bls. 12). 

Fyrir efnahagslega ábyrgð er horft til hagnaðar til lengri og skemmri tíma, ábyrgrar gæða-

stjórnunar, hagsmunagæslu hluthafa þar sem þeir eru í forgangi, sanngirni í viðskiptum 

auk þess að tryggja störf á sanngjörnum launum og að menntun og endurmenntun starfs-

fólks sé fyrir hendi. Fyrir samfélagslega ábyrgð þarf að fara að lögum, virða hefðir og siði 

auk þess þarf fyrirtækið að vera virkt í samfélaginu. Fyrir ábyrgð gagnvart umhverfi þarf 

fyrirtæki að skuldbinda sig að starfa í anda sjálfbærni, þar með talið að lágmarka ágang á 

náttúruauðlindir (Enderle og Travis, 1998).  

Azapagic, (2003) setti fram líkan (Mynd 14) sem leiðbeina á fyrirtækjum skref fyrir skref 

í átt að sjálfbærni. Fyrst eru sjálfbærni- og hagsmunaaðilar auðkenndir, sjálfbærnistefna 
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þróuð, unnin sjálfbærni SVÓT- greining7, sjálfbærni mæld með völdum sjálfbærnivísum 

og stefna og framvinda kynnt auk þess sem sjálfbærniskýrsla er gerð (Azapagic, 2003). 

Mat eins og gert er ráð fyrir í líkani (Azapagic, 2003) byggir á matsskýrslum GRI með sjálf-

bærnivísum.  

 

Mynd 14. Stjórnskipulag í sjálfbæru fyrirtæki (CSMS) (Azapagic, 2003, bls. 305). 

Kauphallirnar á Norðurlöndum hafa útbúið ESG vefgát (e. environmental, social and 

governance) til stuðnings ábyrgum fjárfestingum í ríkjunum þar sem þær starfa. Vefgáttin 

stendur fyrir umhverfismál, samfélagsmál og stjórnarhætti og er ætlað að veita fjárfestum 

aðgengi að miðlægum upplýsingagrunni þar sem staðlaðar ESG-upplýsingar frá skráðum 

fyrirtækjum á Norðurlöndum liggja fyrir (Þóroddur Bjarnason, 2018). ESG leiðbeiningun-

um er ætlað að aðstoða fyrirtæki að birta upplýsingar á aðgengilegan og skýran hátt um 

stöðu sína fyrir fjárfesta og aðra hagsmunaaðila. Leiðbeiningarnar tilgreina 33 mælikvarða 

sem fjárfestar horfa gjarnan til og byggja á alþjóðlegum viðmiðum og stöðlum, einkum 

                                                      
7 SVÓT (styrkleikar, veikleikar, ógnanir og tækifæri). Svót-greining er einfalt tæki sem oft er beitt á fyrirtæki 
þegar kortleggja á helstu styrkleika, veikleika, helstu ógnir og sóknarfæri (Gylfi Magnússon, 2003).  
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GRI. Tíu eru á sviði umhverfismála, 11 á sviði stjórnarhátta og 12 á sviði samfélagsmála. 

Það eru undir fyrirtækjum komið að fylgi leiðbeiningunum (Páll Harðarson, 2019).  

3.2.1 Stjórnun sjálfbærra fyrirtækja 

Sjálfbærar aðferðir virðast vera ráðandi þættir þegar árangur fyrirtækja er metinn. Þar af 

leiðandi ættu stjórnendur að leggja áherslu á aðferðir í anda sjálfbærni. Ekki síst þar sem 

jákvætt samband er á milli sjálfbærrar aðferðarfræði og gengi fyrirtækja (Maletič o.fl., 

2018). Í kenningum um sjálfbærni er dregið fram mikilvægi þess að stjórnendur virði sam-

spilið sem þarf að vera á milli efnahagslegra, samfélagslegra og umhverfislegra þátta á 

öllum sviðum starfseminnar (Harpa Dís Jónsdóttir og Runólfur Smári Steinþórsson, 2010). 

Þörf er á að tengja stjórnun á málefnum sjálfbærni við tilgang fyrirtækja og með skýrri 

stefnu þar sem áhersla er á endurmenntun starfsfólks og skuldbindingu þeirra til að fram-

kvæma í anda stefnunnar (Network for Business Sustainability, 2011).  

Áskoranir sjálfbærra fyrirtækja eru margþættar og þörf fyrir langtímaáætlanir og 

stefnumótandi kerfisbreytingar. Sjálfbærnihugsunin er ekki einungis einhver viðbót held-

ur óaðskiljanlegur hluti sem stjórna þarf á kerfisbundinn hátt (Azapagic, 2003), allt frá 

forstjóra til starfsfólks (Mynd 15). 

 

Mynd 15. Dæmi um uppbyggingu fyrir stjórnskipulag  
í sjálfbæru fyrirtæki (CSMS) (Azapagic, 2003, bls. 312). 

Stjórnskipulag fyrirtækja skiptir gríðarlega miklu máli, fyrirhyggja, þar sem eftirlit og fram-

sýni stjórnenda eru meginþættir ef byggja á upp samfélag og fyrirtæki sem hafa gegnsæi, 

heiðarleika og ábyrga viðskiptahætti að leiðarljósi (Harpa Dís Jónsdóttir og Runólfur Smári 
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Steinþórsson, 2010). Stjórnskipulag sjálfbærra fyrirtækja gerir þeim kleift að aðlaga 

hönnun, stjórnun og samfélagslega ábyrgð að eigin þörfum (Azapagic, 2003). Samkvæmt 

Azapagic, (2003) eru lög sem sniðin eru að sjálfbærri þróun einn helsti drifkraftur fyrir 

sjálfbær fyrirtæki.  

Stjórnun í anda sjálfbærni er grundvallaratriði fyrir stefnumiðaða þróun skipulags-

heilda sem og breytingar á stjórnskipulagi, kerfum og hæfileikum. Til að aðstoða fyrirtæki 

við að starfa í anda sjálfbærni, þyrfti að kanna hvernig stjórnendur í sjálfbærum fyrirtækj-

um breyttu stjórnskipulaginu. Upplýsingar sem fást má nota til að gera formlegar tillögur 

um hvernig eigi að stjórna í anda sjálfbærni, sem gæti þá orðið samþætt áætlun um 

sjálfbærni í atvinnulífinu (Roome, 1998). Mælt er með menntun til sjálfbærni bæði fyrir 

leiðtoga framtíðarinnar, í gunnnámi viðskiptafræða, svo og núverandi stjórnendur, í MBA-

námi (e. Master of Business Administration). Talið er að ef þessir leiðtogar horfi með sjálf-

bærum gleraugum á framleiðslukeðjur sínar verði það heillavænlegt fyrir heiminn. 

Menntun sem þessi kæmi til með að leiða til vitundarvakningar og auka hnattræna sam-

kennd (Cole og Snider, 2019). 

Mismunandi menning, markaðir, náttúrulegar aðstæður og reglur í löndum, geta haft 

veruleg áhrif á fyrirtæki þannig að mikill munur er á starfsháttum sjálfbærrar stjórnununar 

milli landa. Þó sýnir greining á alþjóðlegum sjálfbærnimælikvörðum fyrirtækja að mynstur 

stjórnunar í anda sjálfbærni er sláandi líkt í alþjóðlegum fyrirtækjum þó að nánari athugun 

sýni mun á áherslum og framkvæmd (Schaltegger, Windolph og Harms, 2014).  

Hugsun í anda sjálfbærni er sögð í forgangi hjá flestum fyrirtækjum (Network for 

Business Sustainability, 2011), stjórnendur alþjóðlegra sjálfbærra aðfangakeðja ættu að 

geta haft áhrif á fyrirtæki í forystu. Stór alþjóðleg fyrirtæki sýna margar hliðstæður í sjálf-

bærnistjórnun, enda eru mörg viðfangsefnanna alþjóðlegs eðlis svo sem loftslags-

breytingar, tap á líffræðilegum fjölbreytileika, fátækt og fjölgun íbúa (Schaltegger o.fl., 

2014). Þessi viðfangsefni eru öll undir hatti Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna 

(Stjórnstöð ferðamála, 2019). Stór fyrirtæki eru jafnframt útsett gagnvart alþjóðlegum 

mörkuðum og fjölmiðlum (Schaltegger o.fl., 2014). Kerfisbundin skoðun á þekkingu á 

stjórnun sjálfbærni í alþjóðlegum aðfangakeðjum hefur veruleg áhrif á þróunarmynstur á 

þessu sviði (Network for Business Sustainability, 2011).  
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3.2.2 Lítil og meðalstór fyrirtæki 

Evrópusambandið flokkar örfyrirtæki með litlum og meðalstórum, en þessar einingar hafa 

það sameiginlegt að starfsfólk er færra en 250 og ársvelta innan við 50 milljónir evra 

(Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, 2015). Flest fyrirtæki í Evrópu eru lítil og meðal-

stór og afar mikilvæg fyrir evrópskt viðskiptalíf. Umhverfisáhrif þeirra eru þó hvorki þekkt 

á landsvísu né svæðisbundið (Hillary, 2004). Samanlögð áhrif þeirra eru mikil og bera þau 

til dæmis ábyrgð á stórum hluta tískuiðnaðarins sem oft er hunsaður (Kozlowski o.fl., 

2018). Lítil og meðalstór fyrirtæki geta verið knúin áfram af gildismati leiðtoga (Jenkins, 

2009). Smá fyrirtæki standa fyrir umtalsverðum hluta tískuiðnaðarins og hafa því mikla 

þýðingu varðandi sjálfbærari fataiðnaði (Kozlowski o.fl., 2018; Þórey S. Þórisdóttir og Lára 

Jóhannsdóttir, 2019). Þau geta gegnt lykilhlutverki í hringrásarhagkerfum (Heyes, 

Sharmina, Mendoza, Gallego-Schmid og Azapagic, 2018) og við innleiðingu á nokkrum 

þeirra markmiða og meginreglna sem þarf til að ná fram samfélagslegri ábyrgð í litlum og 

meðalstórum fyrirtækjum (Jenkins, 2006). Einnig þarf að breiða út þá þekkingu sem getur 

gagnast öðrum litlum og meðalstórum fyrirtækjum (Jenkins, 2006). Samstarf (Bocken, 

Short, Rana og Evans, 2014) er sérstaklega mikilvægt fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki, þar 

sem þau hafa almennt ekki bolmagn til að takast á við sjálfbærnivandamál upp á eigin 

spýtur (Kozlowski o.fl., 2018). Þau kjósa því að tileinka sér nýjungar í gegnum tengslanet 

og læra af jafningjum sínum og það er möguleg leið til að auka þátttöku lítilla og meðal-

stórra fyrirtækja í innleiðingu samfélagslegrar ábyrgðar (Jenkins, 2006). 

Leiðtogar gegna mikilvægu hlutverki, sérstaklega í litlum og meðalstórum fyrirtækjum, 

hvað varðar skuldbindingar tengdar sjálfbæri. Þar gegna leiðtogar eða stofnendur lykil-

hlutverki við stefnumótun og innleiðingu á grundvelli eigin þekkingar og gilda (Rauter, 

Jonker og Baumgartner, 2017). Sjálfbærni krefst sterkrar forystu, leiðtoga eða áhuga-

samra eigenda í fyrirtækjum sem eru til fyrirmyndar og er í anda haghafakenningarinnar 

(Jenkins, 2006). Augljóst er að sum fyrirtæki eru leiðandi en önnur fylgja í kjölfarið og að 

nýsköpunarfyrirtæki eru móttækilegri fyrir nýjungum (Fusion, 2014). Nýsköpunarfyrir-

tæki eiga að jafnaði auðveldara með að aðlaga sig að samfélagslegri ábyrgð vegna 

smæðar sinnar og sveigjanleika. Þau eru fljótari en rótgróin fyrirtæki að sjá ný tækifæri 

og öðlast því samkeppnisforskot (Lefebvre og Radu Lefebvre, 2012). Lítil og meðalstór 

fyrirtæki staðsetja sig oft á ákveðnum markaðssillum þar sem sjálfbærni er kjarninn í verk-
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efnum og viðskiptalíkani. Lítil sjálfbær tískufyrirtæki eru dæmi um slíka starfsemi 

(Kozlowski et al., 2018).  

Ekki er til ein lausn sem hentar öllum og innleiðing í áföngum er heppilegust þar sem 

viðskiptalíkön eru uppfærð samhliða öðrum breytingum (Fusion, 2014). Sé samfélagsleg 

ábyrgð meðal markmiða fyrirtækisins frá upphafi, og þar með hluti af stefnumótun, er 

kostnaður nýsköpunarfyrirtækja við þátttöku óverulegur. Með samfélagslega ábyrgð á 

stefnuskránni geta nýsköpunarfyrirtæki aukið forskot á markaði, aukið fjárhagslegan 

ávinning og viðhaldið gildum sínum fyrir viðskipti og vörumerki (Lefebvre og Radu 

Lefebvre, 2012). Væntingastjórnun er mikilvæg til allra hluthafandi, en viðskiptalegur 

ávinningur kemur ekki í ljós strax (Fusion, 2014).  

3.2.3 Staða sjálfbærni í íslenskum fyrirtækjum 

Í skýrslu um innleiðingu Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna á Íslandi kemur fram að 

fjöldi fyrirtækja á Íslandi hafi sett sér stefnu um samfélagslega ábyrgð og gefi árlega út 

sjálfbærniskýrslur sem eru í takt við lög um ársreikninga (Stjórnarráð Íslands, 2019c). Á 

Íslandi er hvorki að finna nákvæma og reglubundna samantekt á fjölda sjálfbærniskýrslna 

fyrir öll fyrirtæki með rekstur á Íslandi né heldur hvað varðar fjölda stefna á sviði sam-

félagslegrar ábyrgðar (Fanney Karlsdóttir, 2019). Fanney Karlsdóttir, (2019) sérfræðingur 

í forsætisráðuneytinu segist hafa heimildir fyrir því að mörg þeirra um eitt hundrað fyrir-

tækja sem eru í Festu, hafi sett sér stefnu varðandi samfélagslegra ábyrgð og séu að gefa 

út sjálfbærniskýrslur. Einnig segir hún dæmi um að önnur fyrirtæki sem ekki eru í Festu, 

hafi sett sér stefnu um samfélagslega ábyrgð og gefi út sjálfbærniskýrslur (Fanney 

Karlsdóttir, 2019). Í skýrslu um innleiðingu Heimsmarkmiðanna á Íslandi segir að ýmis 

fyrirtæki á Íslandi séu farin að tengja starfsemi sína við Heimsmarkmiðin. Árið 2018 gerði 

verkefnastjórn Heimsmarkmiðanna samstarfssamning við Festu um kynningarstarf til 

fyrirtækja sem fólst í því að standa að fræðsludagskrá þar sem haldnir eru að minnsta 

kosti fjórir opnir fræðslufundir um Heimsmarkmiðin fyrir fyrirtæki og stofnanir. Einnig er 

samráð og samstarf við Samtök atvinnulífsins um kynningu á Heimsmarkmiðunum fyrir 

fyrirtækjum sem eru eða vilja vera hluti af GC sáttmálanum (Stjórnarráð Íslands, 2019c). 

Ísland, sem og flest iðnvædd ríki, stendur frammi fyrir töluverðum áskorunum til að ná 

markmiðum um sjálfbæra neyslu og framleiðslu (Stjórnarráð Íslands, 2018). Tölfræði ligg-

ur fyrir varðandi suma mælikvarða Heimsmarkmiðanna (Stjórnarráð Íslands, 2019f) en 
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fyrir fyrirtæki liggja engar miðlægar upplýsingar fyrir. Til að mynda eru til 11 mælikvarðar 

fyrir Heimsmarkmið 12 um ábyrga neyslu og framleiðslu en aðeins tveir tiltækir á Íslandi 

sem snúa að endurvinnslu og meðhöndlun spilliefna en engar upplýsingar eru til dæmis 

um innlenda efnisnotkun á mann eða innlenda efnisnotkun miðað við verga landsfram-

leiðslu (mælikvarða 12.2.2) (Stjórnarráð Íslands, 2019e).  

Vaxandi fjöldi fyrirtækja á Íslandi styðst við alþjóðleg mælitæki samfélagslegrar 

ábyrgðar á borð við GRI eða ESG upplýsingagjöf á umhverfis- og samfélagsháttum auk 

stjórnarhátta (Stjórnarráð Íslands, 2019c). Íslensk fyrirtæki virðast því sjá tækifæri í auk-

inni ESG upplýsingagjöf (Páll Harðarson, 2019). Samkvæmt gagnabanka GRI hafa sjö 

íslensk fyrirtæki skilað skýrslum, fjögur þeirra teljast til lítilla og meðalstórra fyrirtækja. 

ÁTVR er það fyrirtæki sem flestum skýrslum hefur skilað inn í gagnagrunninn (GRI, 2019b).  
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 Viðskiptalíkön 

Skipulag og starfsemi fyrirtækja er sett upp í líkön, en hér er almennum viðskiptalíkönum 

lýst. Einnig verður vistvæn skilvirkni útskýrð, hringrásarhagkerfi og það að hugsað sé um 

heildarlífsferil vöru eigi hún að teljast sjálfbær. Sérkennum viðskiptalíkana fyrir sjálfbærni 

verður lýst í lok kaflans og sýnileika þeirra á Íslandi.  

Öll fyrirtæki hafa viðskiptalíkön (e. business model) sem lýsa starfseminni (Casadesus-

Masanell og Ricart, 2010). Þegar fyrirtæki er stofnað starfar það annaðhvort með beinum 

eða óbeinum hætti eftir viðskiptalíkani sem fangar starfsemina, til dæmis hönnun. Kjarni 

viðskiptalíkans er að skilgreina hvernig fyrirtækið uppfyllir óskir viðskiptavina (Teece, 

2010) og skapar virði (Mynd 16) fyrir hagsmunaaðila sína (Casadesus-Masanell og Ricart, 

2010). 

 

Mynd 16. Undirstöðuþættir viðskiptalíkans (Lüdeke-Freund, 2010, bls. 14). 

Kjarninn í viðskiptalíkani er að lýsa verðmætasköpun, skýra þarfir viðskiptavina og 

greiðslugetu (e. ability to pay) auk þess sem skilgreina þarf framlag fyrirtækisins og virði 

sem skapað er fyrir viðskiptavini. Sé þetta ljóst mótar það greiðsluvilja viðskiptavina, það 

er að þeir vilji greiða fyrir tiltekin virði, þar með leiðir rétt hönnun og gildi til hagnaðar 

sem hefur áhrif á alla virðiskeðjuna (Teece, 2010). Við gerð viðskiptalíkana eru áherslur 

fyrirtækis skilgreindar, virði fyrir mismunandi hagsmunaaðila greind og þess vegna geta 

líkönin verið ólík. Sum fyrirtæki sleppa til dæmis að útbúa viðbragðsáætlun vegna ófyrir-

sjáanlegra erfiðleika (Casadesus-Masanell og Ricart, 2010). Viðskiptalíkönin samanstanda 
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af fjölda eiginleika en lýsa öll starfsemi og því er hægt að bera fyrirtæki saman með því að 

skoða viðskiptalíkön þeirra (Bidmon og Knab, 2018).  

Hönnun góðs viðskiptalíkans er list og líkurnar á að vel takist byggjast á því að stjórn-

endur hafi skilning á þörfum viðskiptavina (Teece, 2010). Að skapa virði fyrir viðskiptavini, 

sem jafnframt hámarkar ágóða, ætti að fást sé vandað til vals á tækjabúnaði, óskir viðs-

kiptavina skilgreindar, markhópur tilgreindur, tekjustreymi tryggt og fyrirkomulag hannað 

til að fanga virðið (Mynd 17).  

 

Mynd 17. Eiginleikar viðskiptalíkans (Teece, 2010, bls. 173). 

Viðskiptalíkan á að hjálpa til við að tryggja árangur starfseminnar og jafnframt sameina 

efnahagsleg gildi með umhverfis- og samfélagslegum ávinningi (Rosca, Arnold og Bendul, 

2017).  

4.1 Vistvæn skilvirkni 

Vistvæn skilvirkni (e. eco-efficiency) hvetur fyrirtæki til að lágmarka umhverfisáhrif sam-

hliða því að skapa efnahagslegan ávinning. Vistvæn skilvirkni næst með því að gera vöru 

og þjónustu samkeppnishæfa, uppfylla þarfir fólks og óskir um lífsgæði en minnka sam-

hliða neikvæð áhrif á umhverfi og lágmarka auðlindanotkun, að minnsta kosti þarf að vera 
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tryggt að notkunin sé innan þolmarka jarðarinnar. Í grunninn snýst vistvæn skilvirkni um 

að búa til meiri hagnað með minni aðföngum það er að vera umhverfisvænni og arðbær-

ari í senn sem eru lykilatriði fyrir viðskipti í sjálfbæru samfélagi (World Business Council 

for Sustainable Decelopment, 2006). Hugmyndir vistvænnar skilvirkni eru yfir 100 ára 

gamlar (Fisher, 1906) og hafa nú verið settar fram í jöfnu fyrir skilvirka neyslu sem að 

tekur til þátta allt á milli ánægju viðskiptavina og til auðlindanotkunar (Mynd 18) þar sem 

þjónusta er tekin með svo og framleiðsla og efnislegt ílag (Spangenberg o.fl., 2010). 

 

Mynd 18. Skilvirk neysla (Spangenberg o.fl., 2010, bls. 1487). 

Með vistvænn skilvirkni er gert ráð fyrir einhliða, línulegu flæði efna í iðnaðarkerfum. Hrá-

efni eru dregin úr umhverfinu, umbreytt í vörur og að lokum fargað. Kerfi vistvænnar skil-

virkni lágmarkar því aðeins magn, hraða og eituráhrif hverju sinni en línulegri framvindu 

þess er ekki breytt. Sum efni (vörur, íhlutir og efni) sem eru endurunnin og missa við það 

gildi þar sem þau voru ekki hönnuð til endurvinnslu. Þessi efni hefðu þess í stað átt að 

fara aftur inn í hringrásina. Þessi minnkun efnisgæða takmarkar notagildi og viðheldur 

línulegu flæði frá vöggu til grafar (e. cradle-to-grave) innan hagkerfisins (Ellen MacArthur 

Foundation, 2013). 

Flæði frá auðlindum og hagvöxt í framtíðinni þarf að skoða út frá vistvænni skilvirkni 

og hvernig hráefni vöru breytast í líftíma hennar. Markmiðið er ekki að lágmarka flæði 

efna frá vöggu til grafar heldur að breyta í hringlaga kerfi frá vöggu til vöggu (e. cradle-to-

cradle) þannig að möguleiki sé að viðhalda auðlindum. Niðurstaðan er gagnkvæm jákvæð 

tengsl milli umhverfis og efnahags (Ellen MacArthur Foundation, 2013). 
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4.2 Hringrásarhagkerfi 

Hringrásarhagkerfi (e. circular economy) byggir á auknum tengslum milli fyrirtækja og 

auðlinda. Þessi tengsl geta verið áskorun fyrir fyrirtæki og jafnframt efnahag en eru talin 

geta leitt til vaxtar og fjölgað störfum samhliða því að draga úr umhverfisáhrifum (Ellen 

MacArthur Foundation, 2015). Hugmyndir um hringrásarhagkerfi eru víðtækari en að 

draga úr almennri auðlindanotkun, áherslu á endurnýtingu og endurvinnslu úrgangs til að 

hámarka hagkvæma nýtingu auðlinda (Bocken o.fl., 2014). Lögð er áhersla á að koma í 

veg fyrir minnkun efnisgilda með því að byggja á hönnun sem leggur áherslu á endurnær-

ingu (e. restorative) og endurnýjanleika (e. regenerative) með það markmið að viðhalda 

gæðum vöru, íhluta og efna. Hringrásarhagkerfi leitast við að skoða efnahagsþróun í 

heiminum sem lokað afmarkað kerfi út frá endanlegri neyslu (Ellen MacArthur 

Foundation, 2015).  

Kostur hringrásarhagkerfis liggur í því að takmarka línulega neyslu og þar með línuleg 

endalok (e. linear ‘dead end’) þess sem framleitt er (Ellen MacArthur Foundation, 2013): 

Hringrásarhagkerfi byggir á lifandi kerfum, aðlögunarhæfni þeirra og seiglu (Ellen 

MacArthur Foundation, 2013). Hringrásarhagkerfi er ætlað að takast á við umhverfismál 

með því að umbreyta úrgangi í auðlindir og brúa bil framleiðslu og neyslu (Witjes og 

Lozano, 2016).  

Þekkingu skortir á því hvað þarf til að uppfylla kröfur hringrásarhagkerfa auk þess sem 

fáir rammar veita stuðning varðandi það hvernig eigi að uppfylla kröfur um hringrásar-

hagkerfi og hvernig koma megi þeim í framkvæmd. Nú eru til rammar sem aðstoða fyrir-

tæki við að hugsa í anda hringrásarhagkerfa (Mendoza, Sharmina, Gallego-Schmid, Heyes 

og Azapagic, 2017). Vaxandi þörf og áhugi eru á hringrásarhagkerfum og upplýsingum um 

hvernig á að breyta úr línulegu í hringrásarhagkerfi (Bocken, Bakker og de Pauw, 2015). 

Umbreytingin er ekki eins hjá framleiðslu- og þjónustufyrirtækjum þar sem að þjónustu-

fyrirtæki nota minna af hráefnum og orku. Þrátt fyrir það þurfa allar atvinnugreinar að 

hluta til það sama, sama efnisrennslið, þurfa byggingar og búnað til að veita þjónustu. 

Þess vegna er hægt að nota sömu lögmál til að ná fram breytingum á viðskiptalíkönum 

þjónustufyrirtækja (Lára Jóhannsdóttir, 2014). Eftirspurnin vex eftir líkönum sem byggjast 

á hringrásarhugsun, en áður óþekkt hagstæð leiðrétting tæknilegra og samfélagslegra 

þátta getur virkjað umskipti í hringrásarhagkerfi (Ellen MacArthur Foundation, 2015).  
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Rammi byggður á Stahel (2010) og hugtökum um að hægja á og minnka auðlindanotk-

un er til, ásamt lista yfir vöruhönnunaraðferðir, viðskiptaáætlanir og dæmi um lykilstarfs-

fólk í fyrirtækjum til að auðvelda tilfærslu yfir í hringrásarhagkerfi. Ramminn skapar einnig 

rými fyrir framtíðarrannsóknaráætlun hringrásarhagkerfa (Heyes o.fl., 2018). Markmið 

um hringrásarhagkerfi nást með því að hafa réttan bakgrunn (e. backcasting) og tileinka 

sér visthönnun samkvæmt ramma um hringrásarhagkerfi (BECE, Backcasting and Eco-

design Circular Economy, framework). Ramminn (Mynd 19) stuðlar að því að fyrirtæki geti 

innleitt kröfur um hringrásarhagkerfi auk þess sem ramminn ætti að styrkja fyrirtæki til 

að takast heildrænt á við hringrásarhagkerfi með því að samþætta rekstur og kerfishugsun 

og auka þannig líkurnar á árangursríkri innleiðingu (Mendoza o.fl., 2017). Skref eitt til 

fjögur ganga út á að skilgreina hringrásarhagkerfi og fyrir hvað það stendur. Fyrsta skrefið 

gengur út á heildaryfirsýn hagkerfisins, í öðru skerfinu eru kostir og hvatar kerfis skýrðir 

og sérkennum bætt við í því þriðja sem eru svo einkennd í skrefi fjögur. Skref fimm til tíu 

ganga út á vöruhönnun, framleiðslu og eftirfylgni. Í skrefi fimm er valið hvaða vöru skal 

framleiða, hönnun hennar og aðfangakeðja eru í skrefi sex, í skrefi sjö eru aðferðirnar 

metnar, endurmat í skrefi átta og vinnubrögð staðfest í skrefi níu. Skref tíu gengur út á 

innleiðingu og endurgjöf.  
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Mynd 19. Rammi til að styðja fyrirtæki í átt að hringrásarhagkerfi (Mendoza o.fl., 2017, bls. 534). 

Þessi rammi var prófaður í tilraunaverkefni með áherslu á þróun líkana fyrir hringrásar-

hagkerfi með endurhönnun vöru og aðfangakeðja. Þrátt fyrir að viðkomandi rannsókn hafi 

lagt áherslu á tiltekna vöru er þessi rammi almennur og gildir um mismunandi vörur og 

atvinnugreinar (Mendoza o.fl., 2017). Meginreglur fyrir lokuð kerfi og yfirfærslu frá línu-

legum yfir í hringrásarhagkerfi eiga við um framleiðslufyrirtæki sem og þjónustufyrirtæki 

(Lára Jóhannsdóttir, 2014). Heyes o.fl., (2018) telja enn vanta ramma fyrir hringrásarhag-

kerfi og hvernig eigi að beita meginreglum þess í þjónustugreinum. Höfundar skipta 

ramma Mendoza o.fl., (2017) í þrennt þar sem skref eitt til þrjú ganga út á að móta sýn, 

skref fjögur til sex ná til hönnunar og að lokum skerf sjö til tíu ná til innleiðingar.  

Árangursrík innleiðing krefst kerfisbreytinga á allri aðfangakeðjunni (Mendoza o.fl., 

2017). Mikilvægt er að viðskiptalegar meginlínur hringrásarhagkerfis séu þekktar (rétt 

verð og skipulag valið) (Fusion, 2014). Kerfisbreytingarnar eru fjölþættar og taka meðal 

annars til tækninýjunga, nýrra viðskiptalíkana og samstarfs hagsmunaaðila (Witjes og 

Lozano, 2016). Breytingum frá línulegri hugsun til hringrásarhagkerfis fylgja ýmsar 
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áskoranir fyrir fyrirtæki (Täuscher og Abdelkafi, 2018), aðferðir eru til fyrir vöruhönnun 

og viðskiptalíkön fyrirtækja sem vilja breyta yfir í hringrásarhagkerfi, þróaður hefur verið 

aðferðarammi til leiðbeininga fyrir hönnuði og viðskiptaaðferðir frá línulegu til hringrásar-

hagkerfis eru til (Heyes o.fl., 2018). Lára Jóhannsdóttir, (2014) gerði umbreytingarlíkön 

fyrir tryggingarfélög þar sem línulegu líkani var breytt í hringlaga, þetta smá yfirfæra á 

önnur þjónustufyrirtæki.  

Hugsun í hringrásarhagkerfi býður upp á möguleika á að hvetja til og stuðla að sjálf-

bærri nýsköpun í lokuðu auðlindakerfi (Bocken, de Pauw, Bakker og van der Grinten, 

2016). Bætt neytendavitund um vörur og hringrásarhagkerfi er mikilvægur þáttur í vel-

gengni fyrirtækisins (Rizos, Behrens, Kafyeke, Hirschnitz-Garbers og Ioannou, 2015), en 

þróa þarf aðferðir til að meta umhverfislega, samfélagslega og efnahagslega sjálfbærni 

hringlaga vara og viðskiptalíkana (Bocken o.fl., 2016).  

Lítil og meðalstór fyrirtæki setja sjálfbærnimál sjaldnast í forgang þar sem þau eru upp-

tekin af daglegum rekstri og áskorunum hversdagsins (Rizos o.fl., 2015). Tungutak sem 

miðar að meginstarfsemi, svo sem að „draga úr úrgangi“ eða „draga úr kostnaði“ getur 

hjálpað til við að sannfæra lítil og meðalstór fyrirtæki um kosti hringrásarhagkerfisins. 

Þegar kostir þess eru augljósir verða umskiptin auðveldari (Rizos o.fl., 2015). Þar að auki 

er takmörkuð geta lítilla fyrirtækja til að laga sig að hringrásarhagkerfum, sérstaklega 

hvað varðar hvata og hindranir. Grænar fjárfestingar8 eru veruleg hindrun. Leitast þarf við 

að þróa vörur í hringrásarhagkerfi innan fjárhagslegs bolmagns (Rizos o.fl., 2015). Einhver 

hluti lítilla eða meðalstórra fyrirtækja hafi annaðhvort ekki heyrt um hringrásarhagkerfi 

eða skilja ekki út á hvað þau ganga (Fusion, 2014; Rizos o.fl., 2015) eða kosti þeirra s(Rizos 

o.fl., 2015). 

4.3 Lífsferill og lífsferilsgreiningar 

Lífsferill (e. Life cycle) er talinn vera burðarás hvað varðar sjálfbæra framleiðslu (Alting og 

Jøgensen, 1993). Viðurkennt er að þróun sjálfbærni fyrirtækja er ekki heildarlausn á vand-

anum heldur þarf einnig að huga að undirliggjandi starfsemi og hafa tengja hana lífsferils-

greiningu (Holton o.fl., 2010). Lífsferill vöru nær yfir allan líftíma hennar, allt frá hönnun 

til förgunar, þar á meðal framleiðslu, samsetningu, prófansir, pökkun, dreifingu, rekstur, 

                                                      
8Eru í anda grænna fjármála, þau heyra undir sjálfbær fjármál sem vísa til fjárfestinga sem stuða að því að 
ná tilsettum markmiðum um umhverfismál  (Umhverfisstofnun Evrópu, 2018). 
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endurnýtingu og endurvinnslu (Gu og Sosale, 1999). Sjálfbærni þýðir að vörur eru hann-

aðar fyrir allan líftíma þeirra, það er að segja framleiðslu, dreifingu, notkun og förgun með 

sem minnstum áhrifum á umhverfið, heilsu starfsfólks og notkun auðlinda. Tæknileg nálg-

un á lífsferil er aðferð á vöruþróunarstigi til að meta öryggi og vinnuumhverfi9 (e. 

occupational health, OSHAS) svo og umhverfisáhrif og auðlindir á öllum líftíma vörunnar 

(Alting og Jøgensen, 1993).  

Vöruhönnun með tilliti til lífsferils krefst heildarhugsunar frá framleiðslu til nýtingar, 

endurnýtingar og möguleika á endurvinnslu. Einingahönnuðir (e. modular) hafa mikið að 

segja um lífsferil vöru (Gu og Sosale, 1999) og vöruhönnun er mikilsvægt tækniatriði til að 

lífsferilshönnun fari fram (Umeda, Fukushige, Tonoike og Kondoh, 2008). Vöruhönnun 

hefur veruleg áhrif á lífsferil vörunnar og þar af leiðandi á sjálfbæra eiginleika hennar 

(Bonvoisin, Halstenberg, Buchert og Stark, 2016; Halstenberg, Buchert, Bonvoisin, Lindow 

og Stark, 2015). Allt í hönnun lífsferils kallar á að líkan lýsi lífsferli frá hugmynd til förgunn-

ar, meta þarf lífsferilinn frá öllum sjónarhornum og finna bestu lausnir til að hámarka 

heildarlíftíma vörunnar (Alting og Jøgensen, 1993). Einingarhönnun miðar að því að greina 

uppbyggingu vöru í sjálfstæðar einingar (Newcomb, Bras og Rosen, 1998). Til að lágmarka 

heildarálag á umhverfi og kostnað lífsferils vöru eru hönnun og vöruhönnun nauðsynleg 

(Umeda o.fl., 2008). Betri skilningur á umhverfisáhrifum hvers skrefs lífsferils, þar með 

talið hlutverk neytenda, mikilvægi ákvaðanna til að meta hvort einingar falli að sjálfbærni-

stefnum og hvernig er best að nýta styrkleikana (Sonego o.fl., 2018). Verði framleiðendur 

gerðir ábyrgir fyrir vörum sínum, og þar með lífsferlum þeirra, ættu reglur að tryggja 

lífsferil vöru í anda náttúruverndar (Westkämper, Alting og Arndt, 2001).  

4.4 Sjálfbær viðskiptalíkön 

Þar sem sjálfbær þróun hefur orðið forgangsmál í samfélaginu og veldur grundvallarbreyt-

ingum í mörgum atvinnugreinum, verður þekking mikilvæg, bæði á því hvernig á að inn-

leiða og takast á við breytingar. Samþætting rannsókna á viðskiptalíkönum og þekking á 

breytingum dregur fram tengslin á milli fyrirtækja og umhverfis þeirra með áherslu á 

mikilvægi þess að ná fram sjálfbærri þróun (Bidmon og Knab, 2018). Fyrirtæki sem beinir 

                                                      
9 OHSAS 18001 staðallinn er kröfulýsing á sviði öryggis- og vinnuumhverfisstjórnunar fyrirtækja (Algilding, 

2019). 
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þróun viðskiptalíkans í átt að sjálfbærni (Lüdeke-Freund, 2010), Mynd 20) nær betri 

árangri en fyrirtæki með hefðbundin viðskiptalíkön, því þessi fyrirtæki hafa tilhneigingu 

til að auka skilning á ýmsum hliðum starfseminnar en sá skilningur hjálpar til við lausn 

núverandi sjálfbærnivandamála (Dentchev o.fl., 2018).  

 

Mynd 20. Bakgrunnur þessa að mæta þörfum viðskipta og sjálfbærni Lüdeke-Freund, 2010, bls. 9). 

Sjálfbær viðskiptalíkön nýtast við að lýsa, greina, stjórna og miðla, nánar tiltekið við að 

móta gildi og koma skilaboðum áleiðis, það er til að kynna sjálfbær gildi fyrirtækisins fyrir 

viðskiptavinum og hagsmunaaðilum. Einnig taka þau til efnahagslegra gilda með því að 

viðhalda eða endurnýja (e. regenerating) náttúru, samfélags og efnahagslegt fjármagn 

utan skipulagsmarka skipulagsheildarinnar (Schaltegger, Hansen og Lüdeke-Freund, 

2016). Það má halda því fram að ein helsta áskorunin fyrir skipulagsheildir sé að tryggja 

rekstrarárangur á sama tíma og samræma þarf efnahagsleg gildi og ávinning umhverfis- 

og samfélags (Rosca o.fl., 2017; Witjes og Lozano, 2016). Til að árangur náist þarf sjálfbært 

viðskiptalíkan að vera efnahagslega sjálfbært (Täuscher og Abdelkafi, 2018).  

Rannsóknir á mótum viðskiptalíkana og samfélagslegra umbreytinga auka skilning á 

kerfisbundinni breytingu á samfélaginu í átt að sjálfbærri þróun (Bidmon og Knab, 2018). 

Hefðbundin viðskiptamódel þurfa að aðlagast og taka tillit til hugmynda um sjálfbærni. 

Fyrirtæki ættu að þróa sjálfbær viðskiptalíkön sem byggja á langtíma stefnumörkun 

(Rauter o.fl., 2017) og framtíðarsýn (Kurucz, Colbert, Lüdeke-Freund, Upward og Willard, 

2017). Samvinnugrundvöllur, skýr frásögn og sýn, stöðug nýsköpun, sjálfbærar forsendur, 

arðsemi og ófyrirsjánlegir utanaðkomandi atburðir eru þættir sem koma fram sem mikil-

vægir fyrir umskipti í átt til sjálfbærni. Hindranir eru utanaðkomandi atburðir, umboðs-
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vandi og skortur á stuðningi frá tilteknum aðilum og kerfum (Long, Looijen og Blok, 2018). 

Þríþætt hlutverk við umskiptin yfir í sjálfbær viðskiptalíkön má líta á sem; hluta af tækni-

reglum samfélagsins í fyrsta lagi, tengsl milli tækni og tæknireglna samfélagsins í öðru lagi 

og sem nýsköpun á öðrum sviðum en í tækni í þriðja lagi (Bidmon og Knab, 2018). 

Sjálfbær viðskiptalíkön hafa tilhneigingu til að veita nýja sýn á sjónarhorn hegðunar, 

þar sem kjarninn í hverju líkani býr yfir hvata fyrir hvern og einn hagsmunaaðila til að 

leggja sitt af mörkum (Magretta, 2002). Frumkvöðlar og fyrirtæki sem bjóða upp á hóf-

samar vörur og þjónustu sem tekst að sameina viðskiptalíkön og skapa efnahagsleg, sam-

félagsleg og umhverfisleg gildi (Rosca o.fl., 2017). Þórey S. Þórisdóttir og Lára 

Jóhannsdóttir, (2019) segja mikilvægt að samþætta vinnubrögð með viðskiptalíkönum 

skyldra greina til að auka gegnsæi sérstaklega í framleiðsluferlum. Þær trúa því að það sé 

til góðs bæði fyrir samfélag og umhverfi.  

Frá sjónarhorni breytingastjórnunar byggir umbreyting frá hefðbundnu viðskiptalíkani 

til sjálfbærs á því að sjálfbærni sé meginkjarni viðskiptahugmyndarinnar (Long o.fl., 2018). 

Allt frá skilgreiningu markaðseininga og til að tryggja sérkenni (Mynd 21). Skrefin í átt að 

sjálfbæru viðskipalíkani ganga út á að sérkenni séu tryggð og komið í veg fyrir eftirlíkingar 

sem byggir á hönnun, sem aftur byggir á gildismati og markaðssetningu.  

 

Mynd 21. Skref í átt að sjálfbæru viðskiptalíkani (Teece, 2010, bls. 182). 

Sjálfbær viðskiptilíkön samþætta þríþætta rekstrarútkomu og ná til fjölbreyttra áherslna 

hagsmunaaðila þar á meðal umhverfis og samfélags (Bocken o.fl., 2014). Þau skapa sam-

keppnisforskot vegna aukins virði fyrir viðskiptavini og stuðla að sjálfbærri þróun fyrir-
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tækis og jafnframt samfélags (Lüdeke-Freund, 2010). Setja má þróun í átt að sjálfbæru 

viðskiptalíkani fram í átta skrefum: 

1. Nýtni efna og orku hámörkuð, 

2. verðmæti úrgangs tryggð,  

3. endurnýjanlegir og náttúrulegir ferlar settir á fót, 

4. áhersla lögð á virkni frekar en eignarhald, 

5. innleiðing þjónustuhlutverks, 

6. skilvirkni, 

7. endurskoðun hlutverks fyrirtækis fyrir samfélagið / umhverfið, 

8. þróun lausna (Bocken o.fl., 2014). 

Samstarf milli framleiðenda og birgja getur dregið úr hráefnanotkun og úrgangsmyndun 

(Witjes og Lozano, 2016). Sjálfbært hönnunarlíkan getur verið gagnlegt til að öðlast 

grundvallarskilning á sjálfbærri tískuhönnun og vöruþróunarferli. Þó er ljóst að líkanið 

verður að vera sveigjanlegt til að mæta fjölmörgum þörfum og tækjum sem tengjast tísku-

hönnun (Kozlowski o.fl., 2018).  

Sjálfbær viðskiptalíkön gagnast ekki til að skila heildrænni breytingu sem er nauðsynleg 

til lengri tíma litið (Bocken o.fl., 2014) og umhverfisáhrif sjálfbærra viðskiptalíkana verða 

áfram vanþróuð hvað varðar mörg atriði á meðan regluverk stjórnvalda er ekki til staðar 

(Dentchev o.fl., 2018). Hönnun og stjórnun sjálfbærra viðskiptalíkana er mikilvægt en 

rannsóknir enn takmarkaðar (Boons og Lüdeke-Freund, 2013). Þá hefur endurhönnun hjá 

þjónustufyrirtækjum ekki verið gerð fullnægjandi skil í fræðunum sem fjalla um sjálfbær 

viðskiptalíkön (Lára Jóhannsdóttir, 2014). Nú keppast vísindamenn um allan heim við að 

þróa sjálfbærnilíkön sem nýtast við að hraða þekkingu sem leiða á til sjálfbærari sam-

félaga (Dentchev o.fl., 2018).  

4.5 Sjálfbær viðskiptalíkön á Íslandi  

Upplýsingar um sjálfbær viðskiptalíkön í notkun á Íslandi liggja ekki fyrir, hafi íslensk fyrir-

tæki tileinkað sér notkun þeirra eru sýnileiki ekki fyrir hendi. Engin lokaverkefni eru á 

Skemmunni, rafrænu varðveislusafni íslensku háskólanna, sem fjalla um sjálfbærni og við-

skiptalíkön/módel (Skemman, 2019). Nordic Innovation kynnti samnorræn verkefni sem 



 

45 

stofnunin styrkir á fundi sem haldinn var 14. maí 2019. Áhersla erindis þeirra var á þróun 

sjálfbærra hringrásarlausna og viðskiptalíkana fyrirtækja (Samtök atvinnulífsins, 2019). 

Elis Benediktsson, (2019) segir þau hjá Nordic Innovation hafa fengið Hringrás og Lands-

virkjun í lið með sér. Engar upplýsingar um viðskiptalíkön í litlum íslenskum hönnunar-

fyrirtækjum liggja fyrir, eftir því sem höfundi er kunnugt um.  
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 Hönnun 

Framleiðslufyrirtæki byggja á hönnun, hér er fjallað um hönnun og nýsköpun auk þess 

sem áherslur á Íslandi verða dregnar fram. Einnig verður fjallað um sjálfbæra hönnun, 

hönnun með tilliti til umhverfis, visthönnun og hönnun í anda sjálfbærni. Að lokum verður 

hvötum sjálfbærrar hönnunar lýst ásamt íslenskri hönnun innblásinni af náttúru.  

5.1 Hönnun og nýsköpun 

Framleiðsla á vörum hefur fylgt fólki frá örófi alda og notkun manngerðra verkfæra að-

greinir meðal annars fólk frá öðrum lífverum. Í upphafi höfðu manngerðir hlutir oftast 

augljóst hlutverk, ef þeir gerðu það ekki var talað um listmuni. Tilbúnum hlutum var ætlað 

að leysa ákveðið vandamál (Spangenberg o.fl., 2010). Iðnbyltingin breytti framleiðslu úr 

því að vera í höndum handverksfólks í fjöldaframleiðslu á stöðluðum vörum. Hönnun 

hafði byggt á kunnáttu og reynslu einstaklingsins og handverksfólk seldi vörur sínar í skipt-

um fyrir landbúnarðarvörur. Þetta breyttist með nýjum framleiðsluaðferðum, en áður 

hafði hönnun verið hluti framleiðsluferilsins en varð nú hluti af ábyrgð fyrirtækisins. Langt 

var í að samfélags- og umhverfisáhrif framleiðslu væru þekkt og viðurkennd, en aukin 

sýnileg mengun fylgdi þó iðnvæðingunni (Spangenberg o.fl., 2010). Fjöldaframleiðsla 

hefur í flestum tilfellum neikvæð áhrif (e. ‘mess production’ by mass production). Til að 

draga út þeim áhrifum þarf að einblína á möguleika hönnunar (Spangenberg o.fl., 2010). 

Hönnun og vöruþróun stuðlar að framboði á nýjum vörum, (Spangenberg o.fl., 2010). 

Vörur, vörunotkun og þjónusta tengja framleiðslu og neyslu. Að umfangi eru þessir þættir 

uppistaða landsframleiðslu en neysla almennings er oft notuð sem mælikvarði á velferð 

(Stiglitz, Performance, Progress, Sen og Fitoussi, 2010). 

Samkvæmt Spangenberg o.fl., (2010) var hlutum ætlað að leysa vandamál. Þar af leið-

andi má segja að fyrsti manngerði hluturinn teljist til hönnunar þar sem hver sú hugsun 

sem miðar að því að breyta núverandi aðstæðum (Simon, 1996) með skapandi ferli sem 

byggir á athugunum, reynslu og rökhugsun telst til hönnunar. Stærsti hluti hönnunarferils-

ins á sér stað í höfði hönnuðar og fæstir hönnuðir eru meðvitaðir um ferli hönnunar eða 

aðferðafræðina sem þeir beita (Rosell, 1990). Sköpunin sjálf er órökrétt í eðli sínu, víkkar 

þekkingu, andlegt frelsi og flýtir fyrir breytingum. Sköpun er því mikilvægur hluti vöruþró-

unar (Lagerstedt, 2003). Hönnun er samheiti yfir mismunandi greinar sem sameina sköp-

un og hagnýtar lausnir, tengir sköpunarkraft, nýsköpun og mótar hugmyndir að fram-
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leiðslu nothæfra afurða. Hún er skilgreind sem sköpunarkraftur sem nýttur er til að ná 

ákveðnu takmarki. Hönnun er sú aðferðafræði, hugsunarháttur og verklag sem leitast við 

að brúa bilið milli sköpunargáfu og nýsköpunar, tækni og notenda, vísinda- og markaðs-

tengdra greina. Hönnun snertir öll svið tilverunnar hvort sem um er að ræða þróun 

atvinnulífsins, samfélagsins sjálfs og efnahagslífsins eða þróun hugmynda, verkefna, vöru, 

þjónustu, ferla og viðburða (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið og Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Ferli hönnunar (Mynd 22) er frá því að forskrift er gerð 

og hugmynd verður til og þar til búið er að meta hana og skrá niðurstöður (Ullman, 2010). 

 

Mynd 22. Ferli hönnunar (Lagerstedt, 2003, bls. 135; Ullman, 2010). 

Mikilvægt er að taka tillit til umhverfisframmistöðu vöru samhliða öðru (Mynd 23) þegar 

vöruþróun á sér stað (Hauschild, Wenzel og Alting, 1999). 

 

Mynd 23. Umhverfisframmistaða vöru verður m.a. að skoða 
í vöruþróunarferlinu (Hauschild o.fl., 1999, bls. 394). 

Vöruhönnun (e. product design) verður eða ætti að eiga sér stað vegna eftirspurnar 

markaðsins eða vegna þess að eftirspurn er búin til. Þegar þörfin er ljós þarf skilgreinda 

vöruhönnun (e. product design specification, PDS), en það er lýsing á vörunni sem þarf að 

hanna. Að lokinni skilgreiningu fer ferli í gang sem umlykur síðari stig hönnunar. Skilgreind 

https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/product-design
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vöruhönnun virkar sem stjórntæki hönnunar með því að setja mörk fyrir síðari hönnun. 

Hugmyndahönnun (e. Conceptual design) er innan skilgreindrar hönnunar og gildir þar 

með um síðari stig þar til að hönnun er lokið (Pugh, 1991). 

Þegar hugmynd að fyrirtæki fæðist þarf að hrinda viðskiptahugmynd í framkvæmd 

(Johnson, Whittington og Scholes, 2011). Þróun fyrirtækja á sér stað með nýsköpun sem 

er nauðsynleg á öllum stigum viðskipta, allt frá hönnun til stjórnunar, í öllum gerðum 

fyrirtækja jafnt í framleiðslufyrirtækjum sem og þjónustufyrirtækjum (Durcker, 1955). Ný-

sköpun er lykilatriði innan allra fyrirtækja (Johnson o.fl., 2011), á sér bæði stað í sprota-

fyrirtækjum og eldri fyrirtækjum, sem þurfa nýsköpun til að standast samkeppni. Með 

nýsköpun er átt við vöru og/eða þjónustu sem er í stöðugri þróun. Ferlið er til staðar þó 

að fyrirtæki vinni ekki beint að nýsköpun. Alltaf þarf að þróa nýjar aðferðir sem snúa að 

vöru eða þjónustu (OECD, 2005).  

5.2 Hönnun og nýsköpun á Íslandi 

Á Íslandi eru starfrækt bæði Hönnunarmiðstöð (e. Iceland Design Centre) og Nýsköpunar-

miðstöð. Hönnunarmiðstöð Íslands hefur það meginhlutverk að efla skilning þjóðarinnar 

á mikilvægi hönnunar fyrir íslenskt efnahagslíf og samfélag, auk þess að benda á verð-

mætasköpun sem getur falist í hönnun. Einnig skal hún stuðla að framgangi íslenskra 

hönnuða á erlendum vettvangi, þar sem eru tækifæri fyrir íslenska framleiðsluvörur og 

hönnun. Flytja má hönnun út í formi vöru og hugvits. Hönnun tengist allri atvinnustarf-

semi, svo sem í byggingariðnaði, ferðaþjónustu, framleiðslu, matvælaiðnaði, sjávarútvegi, 

þekkingariðnaði og þjónustu (Hönnunarmiðstöð Íslands, 2019).  

Hönnunarmiðstöð Íslands er rekin fyrir fjárframlög frá mennta- og menningarmála-

ráðuneyti og atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti (Hönnunarmiðstöð Ísland, 2018) en 

er einkahlutafélag í eigu níu félaga; Arkitektafélags Íslands, Félags íslenskra landslags-

arkitekta, Félags húsgagna- og innanhússarkitekta, Fatahönnunarfélags Íslands, Textíl-

félagsins, Leirlistafélags Íslands, Félags íslenskra teiknara, Félags íslenskra gullsmiða, 

Félags íslenskra teiknara og Félags vöru- og iðnhönnuða. Fulltrúar félaganna níu skipa 

stjórn Hönnunarmiðstöðvar (Hönnunarmiðstöð Ísland, 2019c). Í kynningarefni Hönnunar-

miðstöðvar Íslands er lögð áhersla á að hönnun sé auðlind sem mikilvægt sé að nýta fyrir 

íslenskt atvinnulíf. Einnig að hönnun snerti öll svið samfélagsins bæði hvað varðar þróun 

efnahagslífs og samfélags, þar með talið hugmynda í formi verkefna, vöru, þjónustu og 
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viðburða. Ef þekking og aðferðafræði hönnuða er hagnýtt getur það haft jákvæð áhrif á 

lífsgæði og hvernig þjóðfélagið þróast. Þar af leiðandi á hönnun erindi inn í fyrirtæki 

(Hönnunarmiðstöð Íslands, 2019). 

Nýsköpunarmiðstöð Íslands á Keldum í Reykjavík heyrir undir Alþingi Íslendinga og hef-

ur það hlutverk að styrkja samkeppnisstöðu íslensks atvinnulífs og auka lífsgæði í landinu. 

Í því felst meðal annars stuðningur við frumkvöðla, sprota- og nýsköpunarfyrirtæki, þró-

un, greining, tæknirannsóknir, mælingar, prófanir og vottanir (Alþingi, 2007; 

Nýsköpunarmiðstöð Íslands, 2018b). Nýsköpunarmiðstöð Íslands vill vera þekkt fyrir 

ábyrga stjórnun umhverfismála og hefur umhverfisstefnu sem ætlað er að sinna þróun og 

prófun á nýrri umhverfisvænni tækni og umhverfisvænum ferlum. Einnig hefur hún hlut-

verk við innleiðingu og þróun nýrra aðferða til að meta umhverfisáhrif mannlegra fram-

kvæmda í innkaupum, vali á birgjum, förgun og endurnýtingu úrgangs frá starfsemi 

(Nýsköpunarmiðstöð Íslands, 2018b). Nokkur frumkvöðlasetur eru starfandi á Íslandi. Þar 

má nefna sem dæmi:  

• Icelandic Startups er frumkvöðlasetur sem leggur áherslu á að aðstoð við upp-
byggingu og tengingu við fjárfesta (Icelandic startups, 2018a). 

• Kadeco sem rekur Eldey frumkvöðlasetur á Ásbrú, en þar er boðin aðstaða, 
fræðsla og stuðningur við að hrinda hugmyndum í framkvæmd (Kadeco, 2018). 

• Nýsköpunarmiðstöð Íslands starfrækir frumkvöðlasetur þar sem hægt er að fá 
aðgang að verkstæði, rannsóknum og frumgerðasmíði (Fab Lab og stafræn 
smiðja) auk faglegrar ráðgjafar og tengslanets sem er talið skipta máli í frum-
kvöðlaumhverfi (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, 2018a). 

• Toppstöðin er frumkvöðlasetur með þau markmið að stuðla að aukinni sjálf-
bærni innanlands, fjölgun starfa og auknum útflutningstekjum. Starfið miðar að 
því að auðvelda frumkvöðlum á sviði vöruþróunar að verða að fullgildum fyrir-
tækjum með sem minnstum tilkostnaði. Toppstöðin hefur það markmið að 
auka tengsl milli hönnunargreina og iðngreina. Hún er miðstöð fyrir frumkvöðla 
sem vinna að nýsköpun á sviði iðnaðar og hönnunar. Á sama tíma stuðlar stöðin 
að fræðslu um mikilvægi hönnunar, iðnaðar og sjálfbærni í íslensku samfélagi 
(Toppstöðin, 2018). 

Hönnunarstefna til 2018 var sett af stjórnvöldum undir yfirskriftinni Hönnun sem drif-

kraftur til framtíðar (Mynd 24), með þau markmið að auka vægi hönnunar í íslensku 

atvinnulífi til aukinnar verðmætasköpunar, meiri lífsgæða og sjálfbærni (Atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytið og Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).  
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Mynd 24. Hönnun er… (Flyering, 2011, bls. 2). 

Hönnunarstefna stjórnvalda er sett fram til fimm ára og byggir á breiðu samstarfi stjórn-

valda og hönnunarsamfélags. Endurskoðun stefnunnar átti að hefjast árið 2016 

(Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið og Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011) en endurskoðuð stefna hefur ekki verið birt.  

Hönnunarmiðstöð Íslands gefur út tímaritið HA um hönnun og arkitektúr 

(Hönnunarmiðstöð Ísland, 2019a) auk þess sem miðstöðin stóð fyrir HönnunarMars í 

ellefta sinn árið 2019. Þar er hönnun kynnt sem atvinnugrein og sameinar allar greinar 

hönnunar; arkitektúr, fatahönnun, innanhúss- og húsgagnahönnun, grafíska hönnun og 

vöruhönnun. Viðskiptalegt vægi HönnunarMars er talið mikið fyrir þátttakendur 

(Hönnunarmiðstöð Ísland, 2019d).  

Gulleggið er árleg frumkvöðlakeppni sem Icelandic Startups stendur fyrir. Markmið 

keppninnar er vettvangur til að móta viðskiptahugmyndir (Icelandic startups, 2018b), 

engin sýnileg tenging er á hugsun í anda sjálfbærni í tengslum við þessa keppni.  

Nýsköpun í anda samfélagsins undir yfirskriftinni Snjallræði – nýr samfélagshraðall, er 

verkefni þar sem áhersla er á fjölbreytta nýsköpun og samfélagslegt frumkvöðlastarf. 

Verkefnið byggir á samfélagslegri nýsköpun og getur stuðlað að því að koma á fót góð-

gerðasamtökum, stuðla að menningarstarfi, umhverfisvænni lausnun ásamt uppbyggingu 

í menntakerfinu og tækni í heilbrigðiskerfinu. Hraðallinn er í höndum Höfða friðarseturs 

og Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands en að Snjallræði standa Höfði friðarsetur Reykjavíkur-

borgar og Háskóla Íslands, Nýsköpunarmiðstöð Íslands, Festa, Háskóli Íslands, Reykja-

víkurborg, atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, Listaháskóli Íslands, Háskólinn í 

Reykjavík og Icelandic Startups (Snjallræði, 2018).  
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Hönnunarmiðstöð Íslands veitir hönnunarverðlaun í samstarfi við Hönnunarsafn Ís-

lands, Listaháskóla Íslands, Landsvirkjun og Samtök iðnaðarins. Verðlaununum er ætlað 

að vekja athygli á gæðum íslensks arkitektúrs og hönnunar. Einnig sem þau sögð eru liður 

í að veita athygli því besta sem gert er á sviði arkitektúrs og hönnunar á Íslandi um leið og 

hópum hönnuða eða einstaka hönnuðum er veitt viðurkenning (Hönnunarmiðstöð Ísland, 

2019b). 

5.3 Sjálfbær hönnun 

Markmiðum sjálfbærni má ná fram með hönnun þar sem áherslan er á umhverfisvæn 

endalok eða bætt viðhaldskerfi (MRO, maintenance, repair and overhaul) (Halstenberg 

o.fl., 2015). Auk þess að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum ætti að leggja áherslu á 

mikilvægi hagnýtingar vöru sem leið í átt að sjálfbærri hönnun (Lagerstedt, 2003). 

Atvinnugreinar bera ábyrgð á að búa til tækni til að framleiða það sem gengur fyrir endur-

nýjanlegri orku eins og sólar- og vatnsorku. Þar með skapast möguleikar á að framleiða 

sjálfbærar vörur (Westkämper o.fl., 2001). 

Það virðist sem sjálfbærniferlið geti spáð fyrir um árangur nýsköpunar, sérstaklega 

þegar staðið er frammi fyrir mikilli samkeppni, óvissu og langtíma stefnumörkun (Maletič 

o.fl., 2018). Nýsköpun ætti hvorki að valda umhverfis- né samfélagslegum skaða 

(Kozlowski o.fl., 2018). Búast má við breyttum umhverfisáhrifum vegna örtækni, kallað er 

eftir tæknilausnum hvers nýsköpun gæti aukið eftirspurn og þar með möguleg umhverfis-

áhrif (Jeswiet og Hauschild, 2005). Vísbendingar eru um að ávinningur umhverfisins vegna 

tækniframfara tapist þar sem heildarneyslan fer vaxandi (Cucuzzella og De Coninck, 

2008). Nálgun hönnuða í anda fullnægjandi lausna byggir á varúðarreglunni. Breyting á 

ósjálfbærum lífsháttum yfir í sjálfbæra næst ekki fram með þvingunum heldur samvinnu 

og ætti að hjálpa hagsmunaaðilum að taka ábyrgð (Cucuzzella og De Coninck, 2008). 

Framleiðendur eru sumir hverjir farnir að átta sig á því að nýjungar þurfa að leiða til 

sjálfbærni. Frá sjónarhorni umhverfisins er vitað að þetta er hægt. Samfélagshluta sjálf-

bærni er mætt með áherslu á heilsu, öryggi og réttindi starfsfólks. Hagnaður er skilyrði 

efnahagshlutans og sá drifkraftur sem heldur framleiðslu gangandi (Spangenberg o.fl., 

2010). Hönnun getur stuðlað að sjálfbærni með tilliti til margra þátta sem eru ekki eins-

korðaðir við efni, form og framleiðslu heldur einnig til pólitískrar umræðu, menningar og 

menntunar auk umhverfis og efnahags (Cucuzzella og De Coninck, 2008). 
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Charter og Chick, (1997) segja það lykilkröfu til að sjálfbærni náist að fyrirtæki og hags-

munaaðilar endurhugsi vörur sína og þjónustu. Einnig þurfi fyrirtæki og viðskiptavinir að 

endurmeta eigin viðskiptahætti og neysluhætti. Þeir hafa lagt fram fjögurra þrepa líkan 

(Mynd 25) í átt að sjálfbærri þróun. Þar er lægsta þrepið viðgerðir, þar telja þeir að flest 

fyrirtæki hafi verið fyrir rúmum tuttugu árum. Kerfi þeirra gengu út á að reyna að draga 

úr vandamálum í lok línulegs ferils (e. end of pipe). Á næsta þrepi (e. Re-fine) huga fyrir-

tæki að hagkvæmni (e. eco-effiviency), hreinni framleiðslu og hönnun án umhverfis-

vandamála. Að þeirra mati vildu leiðandi fyrirtæki staðsetja sig á þessum stað þrátt fyrir 

að innleiðingin hafi verið komin mjög skammt á veg. Nokkur fyrirtækja með langtíma 

markmið höfðu á þessum tíma náð þriðja þrepinu þar sem endurhönnun (e. Re-design) 

var í fyrirrúmi þó að þróunarvinnan hafi verið komin skammt á veg. Til að ná efsta þrepinu 

þarf nýja hugsun (e. Re-think) sem gengur út á lausnamiðaða nálgun og leit að tækifærum. 

 

Mynd 25. Fjögurra skrefa líkan endurhugsunar (Charter og Chick, 1997, bls. 5). 

Ein af stærstu áskorunum hönnuða er að lágmarka einingarkostnað við fjöldaframleiðslu 

á sjálfbærum vörum (Westkämper o.fl., 2001). Vöruhönnun getur haft áhrif á framleiðslu, 

gert það mögulegt að mæta sérsniðnum óskum um umhverfisvænni aðferðir, dregið úr 

framleiðslukostnaði og boðið upp á skilvirkar lausnir (Bonvoisin o.fl., 2016). Þó að mark-

mið með sjálfbærri nýtingu einkennist af aukinni skilvirkni, stigvaxandi úrbótum á ferlum 

og framleiðslu þá er sífellt kallað eftir nýsköpun sem byggist á sjálfbærni (Maletič, Maletič, 

Dahlgaard, Dahlgaard-Park og Gomišček, 2014). Hönnun tengd umhverfi gengur undir 



 

53 

nöfnum eins og; hrein hönnun (e. clean design), græn hönnun (e. green design), um-

hverfismeðvituð hönnun (e. environmentally conscious design), visthönnun (e. eco-

design), lífsferilshönnun (e. life-cycle design), lífsferils verkfræði (e. life-cycle 

engineering), sjálfbær hönnun (e. sustainable design) (Lagerstedt, 2003), hönnun með til-

liti til umhverfis (e. design for environment) (Hauschild o.fl., 2004) eða hönnun í anda 

sjálfbærni (e. design for sustainability) (Spangenberg o.fl., 2010). Hér er valið að lýsa 

þremur gerðum; hönnun með tilliti til umhverfis, visthönnun og hönnunar í anda sjálf-

bærni, umfram aðrar umhverfistengdar tegundir af hönnun. Lýsingin sýnir stigsmun frá 

hönnun með tilliti til umhverfis til hönnunar í anda sjálfbærni.  

5.4 Hönnun með tilliti til umhverfis 

Hönnun með tilliti til umhverfis tekur til allrar hönnunar sem minnkar neikvæð umhverfis-

áhrif vöru (Hauschild o.fl., 2004), hún nær til ferlisins í heild; uppbyggingar vöru og sam-

setningar (auðvelt að setja saman og taka sundur), virkni vöru, efnisvals, lágmörkunar úr-

gangs og skaðlegra mengandi efna, krafna og viðmiða um endurvinnslu (Boothroyd og 

Alting, 1992). í sumum tilfellum eru niðurstöður umhverfishönnunar byggðar á hagræð-

ingu og mögulegri tækni en ekki frá sjónarhorni umhverfisins. Til að umhverfið njóti 

vafans þarf markvisst að forgangsraða verkefnum, skoða heildarmyndina, þar sem línu-

legt ferli frá auðlindanotkun til förgunnar (Mynd 26) er sett upp í hring þar sem förgun fer 

út frá hring. Stigveldi þar sem áhersla er á förgun, hráefnisnotkun í lífsferli og lengri líftíma 

vöru ætti að nota (Hauschild o.fl., 2004). 
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Mynd 26. Hönnun með tilliti til umhverfis (DFE) (Hauschild o.fl., 2004, bls. ótilgreind). 

Hauschild o.fl., (2004) segja ekki nauðsynlegt að vara gangist undir lífsferilsgreiningu í 

hvert sinn þegar hún þróast og breytist heldur sé vöruþróunarferlið byggt á þekkingu á 

þeim áhrifum sem lífsferill framleiðslunnar hefur. Þegar þessi hugsun er orðin að veruleika 

ættu allir að geta tileinkað sér sambærileg vinnubrögð með því að skoða eftirfarandi; 

1. Val á vöru/þjónustu, þar með aðferðum og bestu leiðum til viðskipta, 

2. Skilgreiningu á því hvar mest umhverfisáhrif verða í lífsferli vöru/þjónustu, 
svokallaða heitra reita10 með tilliti til umhverfisáhrifa,  

3. Hvaða verkfæri umhverfishönnunarinnar styður bestun vöru/þjónustu með því 
að lágmarka slæm áhrif það er að segja með því að draga úr áhrifum heitra reita 
(Hauschild o.fl., 2004). 

5.5 Visthönnun 

Visthönnun er nálgun sem byggir einkum á umhverfis- og efnahagslegum áhrifum og þar 

á meðal vistvæn skilvirkni sem er byggð á lífsferilsgreiningu á kostnaði og áhrifum vöru 

(Spangenberg o.fl., 2010). Visthönnuðir þurfa að þekkja framleiðslu vörunnar og stöðu 

hennar í tíma og rúmi, kostnað, stærð fyrirtækis, samfélagsleg áhrif, mögulegar breytingar 

og tækniþróun (Lagerstedt, 2003). Frá umhverfislegu sjónarmiði er ekki nóg að koma í veg 

                                                      
10 Heitir reitir (e. environmental hot spots) eru notaðir til að lýsa svæðum (á landi / legi) sem verða fyrir 
áberandi breytingum, á landi eða landnotkun (United Nations Environment Programme, óljóst). 
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fyrir framleiðslu og notkun eiturefna og tryggja vistvæna skilvirkni með visthönnun heldur 

þarf að takmarka og draga úr sýnilegum áhrifum (Mynd 27). 

 

Mynd 27. Umhverfisáhrif auðlindarnotkunar og aðlögunaraðgerða (Spangenberg o.fl., 2010, bls. 1486). 

Efnaáætlunin tekur til spilliefna (e. hazards), umhverfisstefnan tekur til hefðbundinna 

mengunarmála þar með endurnotkunnar og vinnslu og afefnunarstefnan (e. dematerialis-

ation) til ofnotkunar á grunnefnasamböndum eins og vatni (Spangenberg o.fl., 2010).  

Evrópusambandið kom á fót vettvangi fyrir tækni og gaf út stefnu til 2020 þar sem 

áherslur eru á upplýsingatækni, tækni sem bætir nýtingu auðlinda og er í anda visthönn-

uðar (Spangenberg o.fl., 2010). Kallað er eftir verkfærum til að meta efnahagsleg og um-

hverfisáhrif ásamt því að sinna lífsferilsgreiningu fyrir allar vörur. Jeswiet og Hauschild, 

(2005) mæla með reglum til að stjórna áhrifum og að visthönnuðir skoði þessa þætti. Þeir 

kalla eftir verkfærum til að meta efnahagsleg og umhverfisáhrif ásamt því að sinna lífs-

ferilsgreiningu fyrir allar vörur. 

5.6 Hönnun í anda sjálfbærni 

Hönnun í anda sjálfbærni er svar ákalls um betri umgengni við náttúruna (Spangenberg 

o.fl., 2010) og ætti sjálfbær hönnun að miða að því að mæta nútíma þörfum án þess að 

skerða möguleika komandi kynslóða á að uppfylla eigin þarfir (Skerlos, 2015). Hönnun í 

anda sjálfbærni er víðtækari en umhverfishönnun og visthönnun þar sem hún samþættir 

samfélagslega, efnahagslega og umhverfisþætti fyrirtækis með tækifærum til þátttöku og 

tjáir eigið ágæti umfram staðlaða fjöldaframleiðslu (Spangenberg o.fl., 2010). Þetta vísar 

til breytinga á öllum sviðum, frá hugmyndafræði, til framleiðslu og neyslu sem og 
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þjónustu í átt til sjálfbærni. Samþætting á öllum þessum sviðum er nauðsynleg til að sjálf-

bærni náist (Cucuzzella og De Coninck, 2008). Hönnun í anda sjálfbærni skoðar alþjóðleg 

áhrif til langs tíma (Mynd 28).  

 

Mynd 28. Áskoranir við breytingar frá vistvænni hönnun yfir  
í hönnun í anda sjálfbærni (Spangenberg o.fl., 2010, bls. 1490). 

Þar sem umhverfisáhrif vöru eru ákvörðuð á hönnunarstigi (He og Gu, 2016; Jeswiet og 

Hauschild, 2005) getur sjálfbær hönnun tryggt að kröfum neytenda um umhverfisvæna 

framleiðslu sé mætt í þróun vörunnar (Sonego o.fl., 2018). Samfélagsleg áskorun um sjálf-

bærni er flókin, því til að sigrast á fátækt þarf aukinn aðgang að vörum og þjónustu sem 

tryggja lífgsæði. Þetta er áskorun fyrir hönnun og felur í sér vandamál sem þarf að leysa. 

Vörur á viðráðanlegu verði, aðgengi að þjónustu, opinberir innviðir og umgengni um sam-

eiginlegar auðlindir (e. common goods) geta verið meðal lausna til að hafa áhrif á sam-

félagslega þáttinn (Spangenberg o.fl., 2010). Hönnuðir innblásnir af sjálfbærni einblína 

stundum bara á samfélagsleg mál og umhverfismál en vanrækja þörfina á viðskiptalíkön-

um sem viðeigandi hvata til að koma vöru á markað (Skerlos, 2015). Leggja þarf áherslu á 

atvinnulífið, greiðsluvilja neytenda á sama tíma og ytri þætti (Myndi 29). 



 

57 

 

Mynd 29. Skilvirkni á bak við hönnun í anda sjálfbærni (Skerlos, 2015, bls. 15). 

Sjálfbær hönnun tekst á við allar hliðar sjálfbærni, til kerfisins alls frá framleiðslu til neyslu 

(Spangenberg o.fl., 2010). Sem slík nær sjálfbær hönnun til þátta sem eru stærri en hönn-

unin sjálf og þarf að koma til móts við hagsmuni fyrirtækja með áherslu á umhverfisleg, 

efnahagsleg og samfélagsleg sjónarmið (Skerlos, 2015). Nýsköpun fyrir sjálfbærni krefst 

víðtækrar þátttöku og sterks tengslanets (van Kleef og Roome, 2007). Hönnun í anda sjálf-

bærni þarf að byggja á rannsóknum en jafnframt alhliða lausnum þar sem allir hagsmuna-

aðlar skipta máli. Hönnuðir þurfa að horfa til framtíðar þar sem hlutverk þeirra felur í sér 

bæði framlag og ábyrgð á breytingum í átt að sjálfbæru samfélagi (Spangenberg o.fl., 

2010). Nauðsynlegir þættir til að ferli verði árangursríkt eru; 

1. þekking á vandamálum og samfélagslegur vilji til aðgerða, 

2. stjórnhættir sem byggja á umræðum (e. deliberation), 

3. aðferðir sem virða gildi hagsmunaaðila (representative stakeholders), 

4. aðferðir sem leiða til samstöðu (Spangenberg o.fl., 2010). 

Áður fyrr var litið á hönnun sem vandamál sem ýtti undir neysluhyggju frekar en hugsan-

legt framlag til lausna (Packard, 1958). Þetta hefur breyst og nú er víðtækari viðurkenning 

á því að hönnun sé samkeppnisþáttur í rekstri fyrirtækja (Spangenberg o.fl., 2010). Vöru-

hönnun ræður vistspori og lífsferli vöru (He og Gu, 2016) og án framlags hönnuða verður 

framleiðsla vöru ekki sjálfbær og þar með hvorki neysla né samfélag. Til að ná tilsettum 

sjálfbærnimarkmiðum þarf sjálfbærnistefnu og stjórnun auk reglugerða sem styðja ferlið 
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(Spangenberg o.fl., 2010). Sjálfbær hönnun hefur það markmið að þróa sjálfbærar lausnir, 

þar sem jafnvægi ríkir á milli hagsmuna fyrirtækisins annars vegar og umhverfis, efnahags 

og samfélags hins vegar (Skerlos, 2015).  

Hönnun í anda sjálfbærni tekst á við allar víddir sjálfbærni og gegnir mikilvægu hlut-

verki til að tengja saman skilvirkni og hagkvæmni (Spangenberg o.fl., 2010). Vegir vöru og 

þjónustu verða sífellt flóknari og alþjóðlegri því ákvarðanir hönnuða, framleiðenda og 

neytenda eru tengdar og geta haft áhrif hver á aðra og þar með umhverfi á heimsvísu. Til 

dæmis geta ákvarðanir framleiðanda um hönnun vörunnar haft áhrif á neytendur hvað 

varðar neikvæð umhverfisáhrif sem tengjast notkun vörunnar. Á sama hátt geta ákvarð-

anir neytenda á einum stað haft neikvæð áhrif á framleiðendur og samfélög annars staðar 

á jörðinni. Áskorunin er að stjórna gagnáhrifum og stuðla að þróun án þess að skaða um-

hverfið (Cucuzzella og De Coninck, 2008). Hönnun í anda sjálfbærni þarf að bjóða upp á 

val, veita sjálfbæra kosti og bæta fullnægjandi skilvirkni (Spangenberg o.fl., 2010). Hags-

munum fyrirtækis er gætt innan ramma sjálfbærni og jafnvægi er á milli hagsmuna fyrir-

tækja hvað varðar umhverfi, efnahag og samfélag (Skerlos, 2015).  

Varúðarreglan getur hjálpað til við að innleiða heppilegan ramma til nýsköpunar. 

Einnig náð á hærra plan við hagræðingu fyrir vörur og þjónustu, í átt til hönnunar sem 

ógnar stöðnun og þar með uppgötvað nýja möguleika sem stuðla að betri lífsgæðum 

einstaklinga og betri stöðu jarðarinnar (Cucuzzella og De Coninck, 2008). Áskoranir 

hönnunar í anda sjálfbærni beinast að því að lágmarka áhrif vörunotkunar og að gera 

neyslu sem byggð er á sjálfbærni að jákvæðum valkosti, með því að vera með valkosti sem 

líkjast hefðbundum venjum neytenda (Spangenberg o.fl., 2010). Sjálfbærri nýsköpun er 

ætlað að byggja á framförum varðandi samfélagslegar, efnahagslegar og umhverfis-

áhyggjur (Rosca o.fl., 2017). Innblástur til nýsköpunar í sjálfbærri hönnun þarf ekki að vera 

þvingun fyrir framleiðendur. Sérstaklega ekki ef þetta sjónarhorn leiðir til nýrra lausna, 

jafnvel byltingakenndra lausna (Skerlos, 2015). Sjálfbær tíska á til dæmis við um heildrænt 

ferli þar sem horft er kerfislægt á ferli hönnunar sem lágmarkar neikvæð áhrif og leitast 

til að skapa jákvæð efnahagsleg, umhverfisleg og samfélagsleg áhrif. Sjálfbær tíska felur í 

sér góðar starfsvenjur sem miða að því að auðga og hafa jákvæð áhrif á samfélag, menn-

ingu, fólk, aðrar lífverur og umhverfið í virðingu við og til að hvetja til fjölbreytni 

(Kozlowski o.fl., 2018). Einnig er talað um arðbæra hönnun sem þá hönnun sem fellur að 
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hringrásarhagkerfi sem lámarkar neikvæð áhrif og hámarkar á sama tíma jákvæð áhrif 

bæði á samfélag og náttúru (Kozlowski o.fl., 2018). 

Hjá Kozlowski o.fl., (2018) hafði hugsun í anda sjálfbærni áhrif á þróun viðskiptalíkana 

og vöruþróun í anda sjálfbærni. Mismunandi skilgreiningar hönnuða höfðu áhrif á allt 

framleiðsluferlið. Það getur verið erfitt að ná árangri í sjálfbærri hönnun, en það kallar á 

markaðstengda nálgun. Þrátt fyrir áskoranir sem fylgja breytingum og auknum kröfum 

þarf að halda áfram þó að á móti blási (Skerlos, 2015). Nú standa hönnuðir frammi fyrir 

áskorunum sem stuðla að umskiptum í átt að sjálfbærara samfélagi. Framboð á nýjum 

vörum innan um gamlar eykur ekki skilvirkni. Nýsköpun þarf að tryggja lausnir þar sem 

gamlar venjur og ósjálfbærar vörur eru lagðar til hliðar (Spangenberg o.fl., 2010). Kröfur 

til hönnuða varðandi endingu, tæknilegan sveigjanleika, fagurfræði og vinnuvistfæði eru 

nauðsynlegir og í forgangi hjá hönnuðum og því gefa þeir sér ekki tíma til að takast á við 

umhverfismál (Lagerstedt, 2003). Með áherslu á hönnun á öllum sviðum sjálfbærni gæti 

og ætti hönnun í anda sjálfbærni að gegna mikilvægu hlutverki í umskiptum í átt að sjálf-

bærari framleiðslu og neyslu sem lykilþættir lífsgæða.  

5.7 Rammi 4S og Hönnunarhraðalinn 

Rammi 4S SqEME® er staðall til að meta þróun verkferla sem er öllum aðgengilegur. Hann 

(Mynd 30) er samsettur úr fjórum gluggum; stemningu, stefnumótun, starfsemi og stjórn-

un og er gagnlegur til stöðumats. Stemning (e. Chemistry) felur í sér ríkjandi gildi ásamt 

þekkingu og áhuga á sjálfbærni. Stefnumótun (e. Cunstitution) felur í sér hvata sem leiða 

til aðgerða og hefur einnig að geyma sérkenni fyrirtækis. Starfsemi (e. Cunstruct) á við 

það starf sem er í raun unnið og stjórnun (e. Control) felur í sér eftirlit í formi mats á 

árangri, skýrslugerð og endurskoðun (Lára Jóhannsdóttir, Brynhildur Davíðsdóttir og 

Snjólfur Ólafsson, 2014). 

 

Mynd 30. 4S rammi (byggður á 4C (SqEME, 2007, bls. 7). 
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Hönnunarhraðallinn, reDesign Canvas (Mynd 31, stærri útgáfa í Viðauka 4) byggir á 

áherslublokkum stefnumótunnar sem hafa það markmið að styðja við þróun í átt að sjálf-

bærni. Atriðin eru auk hugmyndarinnar sjálfrar, vöruhönnun, hönnun og efnisval, hring-

lagahönnun og hagkerfi, viðskiptalíkan, rekstur (tekjur/kostnaður), gagnaöflun, kynning, 

markaðssetning, viðskiptavinir og aðfangakeðjur sem byggja á sjálfbærni (Kozlowski et al., 

2018). 

 

Mynd 31. Hönnunarhraðall “reDesign Canvas” (Kozlowski o.fl., 2018, bls. 200). 

Höfundar segja hönnunarhraðalinn árangursríkt matstæki fyrir frumkvöðla í hönnun til að 

nota í vöruhönnun, framleiðslu og sölu. Þar eru tækifæri til að mæta áskorunum sjálf-

bærrar hönnunar þar sem lykilatriðið er samvinnu hönnuða og hagsmunaaðila (Kozlowski 

et al., 2018).  

5.8 Hvatar til sjálfbærrar hönnunar 

Fyrirtæki verða ekki fyrirmyndar samfélagsþegnar á einni nóttu (Zadek, 2007) því um-

breytingar taka tíma á meðan samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja hefur aldrei átt sér stað 

vegna algerrar fórnfýsi. Margskonar hvatar liggja að baki þess að starfa í anda samfélags-

legrar ábyrgðar (Carroll, 2015). Vaxandi þrýstingur er á fyrirtæki að starfa í anda sjálf-

https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0959652618303184-egi107LBSVGQJ0_lrg.jpg
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bærni, (Kleindorfer, Singhal og Van Wassenhove, 2005) þar á meðal frá eigin hagsmuna-

aðilum (Lára Jóhannsdóttir og McInerney, 2018). Utanaðkomandi hvatar til handa fyrir-

tækjum hvers umhverfisstefnur hafa það markmið að verða samfélagslega ábyrgar eru 

meðal annars hvatar vegna lagasetningar, alþjóðlegir hvatar, auðlindahvatar, markaðs-

hvatar og samfélagslegir hvatar (Hoffman, 2000). Dæmi eru um að ytri þrýstingur komi 

frá löggjafanum í formi umhverfis laga og regla, en sá þrýstingur er sagður hafa mest áhrif 

á þróun fyrirtækja í átt að sjálfbærni (Holton o.fl., 2010). Aðrir ytri hvatar skipta einnig 

máli eins og þrýstingur samfélagsins (Snjólfur Ólafsson o.fl., 2014), til dæmis hvað varðar 

þrýsting frá markaðnum og neytendum varðandi tækniframfarir (Mynd 32). 

 

Mynd 32. Hvatar til vistnýsköpunar (Lüdeke-Freund, 2010, bls. 3). 

Árið 2014 virtist ytri þrýstingur frá stjórnvöldum á Íslandi vera takmarkaður, sem var ólíkt 

Norðurlöndum þar sem stærri fyrirtæki voru þá þegar krafin um upplýsingar með útgáfu 

skýrslna um stöðu samfélagslegrar ábyrgðar í eigin rekstri (Snjólfur Ólafsson o.fl., 2014). 

Ólík sjónarmið um gagnkvæman ávinning umhverfis og fyrirtækis (e. win-win), eða ein-

hliða ávinning (e. win-lose) (Hoffman, 2000). Hagsmunaaðilar eru mikilvægir þegar kemur 

að því að þrýsta á um innleiðingu og nýsköpun fyrirtækja á sviði sjálfbærni og geta hjálpað 

til við að samþætta sjálfbærni í viðskiptalegum tilgangi og ferlum, en slíkt þjónar tilgangi 

hvað varðar samkeppnisforskot (Bocken o.fl., 2014).  

Innri hvatar, svo sem gildismat leiðtoga í fyrirtækjum, hjálpar til við að laða að sérhæft 

starfsfólk og stuðlar að aukinni arðsemi (Snjólfur Ólafsson o.fl., 2014). Hugmyndir um hag-
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ræna hvata með áherslu á umhverfismál er ætlað að hvetja til uppbyggingar græns hag-

kerfis með áherslu á vottun og verðlaun til þeirra sem skara fram úr. Til stóð að nota hag-

ræna hvata hér á landi til að beina atvinnulífinu inn á umhverfisvænni brautir og stuðla 

að langlífi fyrirtækja og umbuna þeim sem að eru umhverfisvæn meðal annars með 

skattaívilnunum. Hvatar í formi styrkja, lánakerfa og skattkerfa sem taka mið að sjálf-

bærnimálum fyrirtækja væru líka hvetjandi. Fjárhagslegir hvatar eins og grænir verðbréfa-

sjóðir og lægri virðisaukaskattsþrep fyrir umhverfismerktar vörur kæmu einnig til álita 

(Umhverfisráðuneytið, 2010). Hafi þessar áherslubreytingar um hagræna hvata orðið í 

atvinnulífinu eru þær ekki sýnilegar, en hagrænir hvatar fyrir vistvænar bifreiðar voru inn-

leiddir árið 2011 og hefur sala rafbíla aukist samfellt síðan (Gunnar Smári Eggertsson 

Claessen, 2019). Þingsályktun um aðgerðaráætlun um orkuskipti frá 2017 felur í sér að 

tryggðar séu hugrænar forsendur sem stuðli að orkuskiptum og orkusparnaði (Alþingi, 

2017). Orkuskiptin hafa snertifleti við atvinnulífið en aðra hvata er ekki að finna.  

5.9 Íslensk hönnun innblásin af náttúru 

Íslenskir hönnuðir og fyrirtæki segjast sum hver innblásin af náttúru Íslands eins og eftir-

farandi dæmi af heimsíðum hönnuða sýna; „Það er íslenska náttúran sem er henni hvað 

mest hugleikin og veitir henni sterkan innblástur“ (Vorhus living, 2018), þetta er sagt um 

myndlistarkonuna Sveinbjörgu Hallgrímsdóttur hönnuð hjá Sveinbjörgu (Vorhus living, 

2018). Eins um hönnuðinn og listakonuna Heklu Björk Guðmundsdóttur hjá heklaisland; 

Hekla hefur alla tíð unnið við list og sækir allan sinn innblástur í íslenska 
náttúru og hefðir. Lóan, kindin og hesturinn hafa einnig spilað stórt hlutverk í 
sköpun Heklu ásamt villtri flóru Íslands (heklaislandi, 2018). 

Listakonan Telma Magnúsdóttir sem hannar skartgripi undir nafninu Varpið er innblásin 

af íslenskri náttúru, „Fuglsegg veita innblástur til að gera einstaka skartgripi, óð til 

íslenskrar náttúru“ (Varpið, 2018). Eins segir skartgripahönnuðurinn Helga Mogensen; „í 

verkum mínum legg ég áherslu á tengingu, tengingu við fólk, tengingu við náttúruna“ 

(Helga Mogensen, 2019). Hönnuðirnir Bergþóra Guðnadóttir og tónlistarmaðurinn Jóel 

Pálsson reka hönnunar- og fatamerkið Farmets market. „Náttúruleg efni, handverk og 

virðing fyrir umhverfið eru lykilgildi fyrirtækisins“ (Farmers Market, 2018). Á heimasíðu 

sinni taka þau jafnframt fram að þau trúi því að sjálfbær tíska og endurvinnsla sé ekki hluti 
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af tískubylgju heldur lykillinn að framtíðinni (Farmers Market, 2018). Hjá öðru íslensku 

textílfyrirtæki segir: 

Eitt af markmiðum Lín Design er að hanna og framleiða vistvænar vörur. 
Markmið okkar hefur verið að draga úr notkun óumhverfisvænna umbúða svo 
sem umbúða úr plasti og pappír (LÍN design, 2019b). 

María Krista og Börkur hjá Krista Design leggja áherslu á endurnýtingu og segja það 

„sérstaklega gaman að hanna nytjahluti og skrautmuni úr efnum sem eru óvenjuleg og 

ekki er verra ef þau eru endurnýtt á einhvern hátt“ (Systur og makar, 2018). Þá segir 

húðvörufyrirtækið Verandi eftirfarandi um vörur sínar „Verða til af ástríðu til að vernda 

umhverfið - gæða hráefni sem annars væri sóað“ (Verandi, 2019). Sum fyrirtækin vinna 

beint með íslenska náttúru eins og húðvörufyrirtækin Angan sem er:  

Sjálfbært og handgert húðvörumerki sem handgerir húðvörur úr náttúru-
legum og sjálfbærum hráefnum. Markmið okkar er að vinna með náttúrunni 
og skapa einfaldar og áhrifaríkar húðvörur sem gefa húðinni raka, mýkt og 
dásamlegan angan (Angan, 2019). 

og Hraundísi sem átti sér draum um „að framleiða ilmkjarnaolíur á jörðinni Rauðsgili þar 

sem hún býr… og [nýta] ýmsar tegundir plantna sem vaxa í náttúru Íslands“ (Hraundís, 

2019). 
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 Rannsóknaraðferð  

Með eigindlegum rannsóknaraðferðum er reynt að svara spurningum um samfélag á 

ákveðnum tíma. Rannsóknirnar byggja á fáum tilvikum, einstakri lýsingu þátttakanda 

hverju sinni og því er ekki hægt að alhæfa út frá þeim. Þessi rannsóknaraðferð nýtist vel 

þegar leitað er eftir heildstæðri mynd af upplifun og eða skoðun fólks (Bogdan og Biklen, 

2003; Rannveig Traustadóttir, 1993). Markmið eigindlegra rannsókna er að skilja hlutina 

frá sjónarhóli þátttakenda, því er mikilvægt að leggja áherslu á að fá upplýsingar frá ein-

staklingunum sjálfum um upplifun þeirra og finna einstaklinga sem henta rannsókninni. Í 

eigindlegum rannsóknum er rannsakandinn mælitækið og hefur óhjákvæmilega áhrif á 

rannsóknina, þó er mikilvægt að reyna að leggja til hliðar eigin skoðanir og viðhorf en 

skilja þá merkingu sem fólk leggur í upplifanir sínar (Bogdan og Biklen, 2003).  

Eftirfarandi rannsóknarspurningar liggja til grundvallar þessa verks  

1. Hvers vegna velja hönnuðir og fyrirtæki að starfa í anda sjálfbærni? 

2. Hvernig vinna hönnuðir og fyrirtæki samkvæmt aðferðum og/eða uppfylla 
staðla sjálfbærrar hönnunar? 

3. Hverjar eru helstu hindranir sem mæta hönnuðum og fyrirtækjum sem vilja 
vinna í anda sjálfbærni? 

Rannsóknarsniðið telst vera tilviksrannsókn (Bogdan og Biklen, 2003) þar sem leitað var 

til nokkurra eigenda í litlum íslenskum hönnunarfyrirtækjum til að fá fram sýn þeirra á 

eigin hönnun út frá hugmyndafræði um sjálfbærni. Í upphafi voru heimasíður íslenskra 

fyrirtækja skoðaðar og sýningin Handverk og hönnun í Ráðhúsi Reykjavíkur (Handverk og 

hönnun, 2018) heimsótt. Rannsakandi setti sér það skilyrði við val á viðmælendum að 

minnst væri á íslenska náttúru og eða umhverfismál í kynningarefni fyrirtækis og í fram-

haldi af því var haft samband við eigendur valinna fyrirtækja og óskað eftir þátttöku 

(Viðauki 1), úrtakið var því markvisst. Fyrirtækjum sem gáfu jákvætt svar var sendur 

spurningarlisti með bakgrunnsspurningum (Viðauki 2) og í framhaldi af því voru tekin opin 

viðtöl við eigendur (Viðauki 3).  

Hér verður byggt á lýsandi rannsóknargögnum; afrituðum opnum viðtölum. Opin viðtöl 

eiga vel við þessa rannsókn þar sem leitað er eftir upplifun þátttakenda og rannsóknar-

sviðið er vel afmarkað. Viðtölin byggjast á viðtalsspurningum rannsakanda þar sem við-

mælendur eru beðnir um að lýsa með eigin orðum hvernig þeir skilja hugtök sem tengjast 
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sjálfbærni og koma fram í viðtalsramma (Viðauki 3) og hvernig þeir sjá fyrir sér eigin fyrir-

tæki í tengslum við eigin sýn (Bogdan og Biklen, 2003).  

Viðtöl voru tekin á tímabilinu desember 2018 til febrúar 2019, við tíu einstaklinga sem 

í öllum tilfellum eru konur, eigendur viðkomandi fyrirtækja. Fyrirtækin eru þrjú úr húð-

vörugeiranum; Angan, Hraundís og Verandi, þrjú úr textíl; Gústa, Yarm og Lin Design, 

hönnunarfyrirtækið Cool Design og þrjú skartgripafyrirtæki; Ása, Helga Mogensen og 

Hring eftir Hring. Fyrirtækin tíu teljast öll til lítilla fyrirtækja, átta þeirra eru einyrkjar, hjá 

Veranda er starfskonurnar tvær og starfsfólk Lín design 18 til 22. Viðmælendur eru í öllum 

tilfellum, nema hjá Lin design, einnig hönnuðir og hugmyndasmiðir þess sem verið er að 

búa til. Tvö fyrirtækjanna, Angan og Verandi byggja starfsemi sína á hliðarafurðum (e. 

byproducd) eða afgangsafurðum. Íslenska ullin sem Gústa og Yarm nota er líka hálfgerð 

hliðarafurð þar sem að sauðfé er ræktað til matvælaframleiðslu og það sama á við um 

dúninn hjá Lín Design, endurnar eru ræktaðar til matvælaframleiðslu. Öll umfjöllun um 

fyrirtækin sem á eftir kemur er í þessari röð.  

Greining viðtala fór fram að gagnaöflun og afritun lokinni. Viðtölum var ætla að gefa 

mynd af sýn eigenda á eigin rekstur hvað varðar staðla og framleiðsluaðferðir. Hvaða gild-

um er starfað eftir, hverjir eru helstu hvatar og hindranir. Einnig hvort stjórnendur hafa 

áhuga á því að starfa í anda sjálfbærni og hvert starfsumhverfið sé á Íslandi. Auk þess ættu 

niðurstöður að gefa upplýsingar um það hvort þessi fyrirtæki uppfylli staðla sjálfbærrar 

hönnunar. Í viðtölum er lögð sérstök áhersla á hlutverk lítilla fyrirtækja. Gögn af heima-

síðum fyrirtækja voru í sumum tilfellum notuð til að staðfesta viðtalsgögnin (e. triangul-

ation). 

Til gagnagreiningar eru valdir 4S ramminn (SqEME, 2007) og Hönnunarhraðalinn (kafli 

5,7) en vonast er til að þetta séu árangursríkt matstæki fyrir frumkvöðla í hönnun til að 

nota í vöruhönnun, framleiðslu og sölu eins og höfundar halda fram (Kozlowski et al., 

2018).  
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 Niðurstöður 

7.1 Rammi 4S 

Rammi 4S samanstendur af fjórum gluggum. Hér verða niðurstöður viðtala dregnar fram 

í gluggana, stemningu, stefnumótun, starfsemi og stjórnun og staða fyrirtækjanna þannig 

metin. Í lokin verður heildarframmistaða metin.  

7.1.1 Stemning 

Stemning (Tafla 1) og hugsun í anda sjálfbærni virðist vera ríkjandi hjá öllum viðmælend-

um sem taka allir fram að fyrirtæki þurfi að standa undir sér fjárhagslega (efnahagshluti 

sjálfbærni). Eins gefa öll fyrirtækin til góðgerðamála (samfélagshluti sjálfbærni), efsta 

þrep píramída samfélagslegrar ábyrgðar, þrátt fyrir að tvö þeirra standi ekki undir sér. 

Varðandi efnisval og framleiðsluferli skoða öll fyrirtæki það ítarlega.  

Tafla 1. Stemning í fyrirtækjum í anda sjálfbærni. 

Fyrirtæki  Stemning Lýsing Gerð starfs í anda sjálfbærni 

Angan Hráefni Unnið með hliðarafurð Umhverfi 

 Innblástur Náttúra, orka, auðlind Umhverfi 

 Samfélagsleg ábyrgð Strandhreinsun Samfélag 

  Loftslagsmál Minnka kolefnisspor Umhverfi 

Hraundís Hráefni Náttúrulegt efnisval Umhverfi 

 Samfélagsleg ábyrgð Aukin vellíðan Samfélag 

 Framleiðsla  Vistvæna Umhverfi 

 Vottun Tún Umhverfi 

  Loftslagsmál Kolefnisbinding skóga Umhverfi 

Verandi Hráefni Unnir með hliðarafurð Umhverfi 

 Innblástur Matarsóun, HMS 12,3* Umhverfi 

 Samfélagsleg ábyrgð Fyrirmynd Samfélag 

  Loftslagsmál Lausn á vandamáli Umhverfi 

Gústa Hráefni Náttúrulegt efnisval Umhverfi 

  Samfélagsleg ábyrgð Aðbúnaður starfsfólks Samfélag 

Yarm Hráefni Náttúrulegt efnisval Umhverfi 

Lín Design  Hráefni Lífræn bómull Umhverfi 

 Endurvinnsla Samstarf við Rauða krossinn Umhverfi / samfélag 

 Fjármál Gegnsægi, fyrirmyndarfyrirtæki Efnahagur 

 Samfélagsleg ábyrgð Aðbúnaður starfsfólks - ISO 1400 Samfélag 

  Félagsaðild Aðild að Festu Samfélag 

Cool design Stefna „Slow Design“  Umhverfi 

  Hráefnisval Lágmarka vistsporin Umhverfi 

Ása Stefna „Slow Design“  Umhverfi 

 Hráefni 50% endurunnið Umhverfi 

  Samfélagsleg ábyrgð Gott fordæmi Samfélag 
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Helga Mogensen Hráefni Rekaviður Umhverfi 

 Endurnýting Endurgerir vörur sem ekki seljast Umhverfi 

 Samfélagsleg ábyrgð Endurvinnsla á hráefni Umhverfi / samfélag 

Hring eftir hring Hagkerfi hringrásar Áhuga á vegabréfi vöru Umhverfi 

 Samfélagsleg ábyrgð Aðbúnaður starfsfólks og launakjör Samfélag 

*Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna undirmarkmið 12,3 

7.1.2 Stefnumótun 

Eitt fyrirtækjanna, Lín Design, hefur formlega umhverfisstefnu sem birt er á heimasíðu 

þess, en önnur fyrirtæki í rannsókninni hafa ekki skrásetta stefnu:  

Eitt af markmiðum Lín Design er að hanna og framleiða vistvænar vörur. 
Markmið okkar hefur verið að draga úr notkun óumhverfisvænna umbúða svo 
sem umbúða úr plasti og pappír. Flestar vörur Lín Design eru pakkaðar í 
bómullarumbúðir sem eru endurnýtanlegar. Í stað þess að notast við plast-
innkaupapoka framleiðir Lín Design eigin poka sem saumaðir eru úr 100% 
bómull. 

Vörurnar frá Lín Design eru unnar úr sérvalinni bómull sem er ræktuð og unnin 
án eiturefna. Litaður rúmfatnaður er unnin án skaðlegra efna, hvort sem er 
fyrir fólk eða umhverfið. Litarefnin eru án málma, formaldehýð eða annarra 
eiturefna. Litirnir í rúmfatnaðinum frá Lín Design eru samkvæmt bestu vitund 
og samvisku unnir úr umhverfisvænum og "húðvingjarnlegum" efnum (Lín 
Design, 2019a). 

Í stefnunni eru leiðum til að framfylgja henni og meta ekki lýst. 

7.1.3 Starfsemi  

Í viðtölunum kom fram að hvorki umhverfisstefnur né mælanleg markmið liggja fyrir. Því 

er ekki hægt að meta aðgerðir fyrirtækjanna út frá mælanlegum markmiðum. Verandi er 

með þetta á stefnuskránni, en fyrirtækið stefnir á að birta opinberar skýrslur:  

Okkur langar að halda mikið upp á tölfræði út að því að maður getur aldrei 
lagað neitt nema að hafa tölfræðina á bak við það. Verandi bjargaði milljón 
gúrkum á síðasta ári. 

Fyrirtækið Lín Design er skráð þátttakandi í loftslagsverkefni Reykjavíkurborgar og Festu, 

en eins og könnun frá 2017 sýnir hefur fyrirtækið ekki verið virkt, hvorki birt markmið né 

niðurstöður (Festa, 2017). Ástæðuna segir viðmælandi vera tímaskort.  

7.1.4 Stjórnun 

Stjórnunarhluti rammans gengur út á lærdómsferli, mat á starfsemi og endurskoðun. Þar 

sem bæði vantar stefnur og samantekt á formi skýrsla verður ekkert endurmat.  
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7.1.5 Samantekt 

Þegar rammi 4S eru skoðaður (Tafla 2) og staða í fyrirtækjum metin, kemur í ljós að 

stemmning er til staðar en tækifæri eru til umbóta fyrir aðra glugga.  

 

Tafla 2. Frammistaða fyrirtækja með tilliti til ramma 4S. 
Græni liturinn táknar starf í anda sjálfbærni, appelsínuguli að hugsun sé  

til staðar en frammistöðu megi bæta, fyrir rauða litin er skortur á formlegheitum. 

7.2 Hönnunarhraðall 

Hönnunarhraðalinn samanstendur af áherslublokkum til stefnumótunar sem hafa það 

markmið að styðja við þróun í átt að sjálfbærni. Hér er gerð grein fyrir niðurstöðum viðtala 

fyrir hverja blokk fyrir sig með samantekt í lokin.  

7.2.1 Hugmynd 

Grunnur á bak við hugmynd er að skilgreina sjálfbærni og heildarsýn fyrirtækis. Ekkert 

fyrirtækjanna hefur formlega staðsett sig með tillitil til sjálfbærrar þróunar en heildarsýn 

er þó til staðar hjá öllum viðmælendum þó að mismunandi sé hvernig viðmælendur skil-

greina sjálfbæra þróun. Eigandi Angan þekkir vel til hennar, segir „að fjárhagslega þurfi 

fyrirtæki að standa undir sér, gildin séu alltaf að vinna með náttúrunni. Hún vill ekki velja 

einn þátt fram yfir annan segir þau hjálpa hvort öðru. Hluti af [viðskipta] líkaninu gengur 

út á að leggja samfélaginu lið.“ 

Hvort sem er að gefa til góðgerðarmála eða samstarfi um strandhreinsun... 
Umhverfið og sjórinn skiptir okkur auðvitað máli.  

Skilgreining Hraundísar er „að ganga ekki á náttúruna“ og segir viðmælandi að auðvelt sé 

að staðsetja eigin vöru með tilliti til sjálfbærni þar sem verið er að vinna úr kvistum barr-

trjáa og verið að nýta hráefni sem annars færi til spillis. Hjá viðmælanda eru samfélags- 

og umhverfisþættirnir í forgrunni, en viðmælandi segir einnig að framleiðslan þurfi að 

standa undir sér og helst skapa fjárhagsleg verðmæti.  

Eigandi Veranda segir sjálfbæra þróun ganga út á að „að taka ekki meira en að jörðin 

getur provædað [skilað] til baka“ og getur staðsett vörur sínar með tilliti til hennar þar 
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sem verið sé að nýta hráefni sem að fellur til við framleiðslu. Umhverfi er alltaf í forgrunni 

þátta sjálfbærni þar sem „við kaupum okkur ekki úr umhverfisvanda í framtíðinni“ en allt 

sé auðveldara ef efnahagurinn sé í lagi.  

Gústu finnst erfitt að skilgreina sjálfbæra þróun „það er bara allt.“ Það sem skiptir 

mestu máli er að sé komið sé fram við fólk af virðingu, það fái greitt fyrir vinnuna sína og 

að ekki sé verið að nýta „einhverjar fáránlegar auðlindir,“ nota eitthvað náttúrulegt en 

ekki „svakalega skaðlegt.“ Samfélagið og umhverfi finnast Gústu vera mikilvægustu þættir 

sjálfbærni, það er að ekki sé verið að meiða fólk eða nota eitur sem fer út í umhverfið og 

ætlast til að hverfi. Gústa segir einnig „það er eitt í sjálfbærni, þú verður að vera fjárhags-

lega sjálfstæður. Þú getur ekki verið með fyrirtæki sem græðir enga peninga.“ 

Lín Design skilgreinir sjálfbæra þróun sem „það að nýta það sem að er í náttúrunni, sé 

ekki verið að skemma, nýtingin sé á eðlilegan máta.“ Lín Design tengir sig mest við um-

hverfismálin og samfélagið, góðan aðbúnað fyrir starfsfólk og hækkandi laun í Kína. Fram 

kom í viðtalinu að það hafi í för með sér samfélagslegan ávinning að aðföng séu dýrari 

núna en áður, því að betri efnahagur í Kína skili sér til starfsfólksins. 

Cool design leggur þá merkingu í sjálfbæra þróun „að skilja eftir sem minnst og fæst 

vistspor.“ Gullsmiðurinn Ása segist þekkja sjálfbæra þróun lítilega að eigin sögn.  

Að ekki sé verið að taka of mikið… þegar verið er að taka úr námunni. Það er 
ekki sjálfbært, málmurinn vex ekki aftur og sama með demanta. Skartgripa-
iðnaðurinn er ekki sjálfbær þar sem að verið er að nýta óendurnýjanlegar auð-
lindir og demantanámur klárast, verið er að loka námum og leita að nýjum. 
Þrír aðilar sem að eiga þennan heim, námurnar sem að finnast eru ekki nógu 
stórar svo að borgi sig að byrja að grafa. Hinar eru smátt og samt að tæmast 
þannig að þetta er ekki sjálfbær iðnaður. Þess vegna skiptir mestu máli að 
nota sem mest endurunnin málm. Ekki óþjótandi auðlind í gull og silfur-
námum. 

Ása segir þetta samspil og einn þátt ekki sterkari öðrum þó svo að hann hugsi mikið um 

umhverfismáli en ef efnahagurinn er ekki í lagi þá beri fyrirtækið sig ekki. Fyrir samfélags-

hlutann telur viðmælandi að fólkið sem vinnur vöruna sé á eðlilegum launum miðað við 

landið sem það vinnur í og að vinnuaðstæður séu góðar. Í þessu tilviki hefur viðmælandi 

ekki staðsett vöru sína með tilliti til sjálfbærni en segir gegnsæi og að fólk viti fyrir hvað 

hún standi mikilvægt fyrir ímyndunarsköpun. 
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Ég er náttúruverndarsinni og auðvitað vill maður hafa hlutina í lagi Ég veit að 
það eru fyrirtæki sem að framleiða úti en segja „smíðað á Íslandi“. Mér er 
sama hvar er smíðað en finnst að upplýsingarnar eigi að vera réttar. Ég 
skammast mín ekkert fyrir að láta framleiða í Tælandi. Ég hanna og þau smíða. 

Eigandi Hring eftir hring segir sjálfbæra þróun standa fyrir:  

Að við gætum lifað á því sem að stendur okkur nærri án þess að skaða eitthvað 
ákveðið. Án þess að taka of mikið af öðrum.  

Hún hefur reynt að færa síg í átt að sjálfbærni en segist núna vera farin að láta framleiða 

í Tælandi.  

Mér finnst neikvætt við það er það að það krefst þess að... fljúga með það. 
Hráefnið er upphaflega frá Bandaríkjunum og Indónesíu. Ég hef lært það til 
dæmis með minni nýjustu línu þá er hún svo létt. Ég er að gera línu sem að 
tekur mjög lítið pláss, lært það af reynslunni, stórar umbúðir eru óheppilegar. 
Vandamál fyrir verslanir eru bæði sendingaskostnaður og rými í verslunum. 
Umbúðir og allt gert í Tælandi í dag. 

Einn viðmælandi þekkti Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna, þær hjá Veranda vinna 

„mest með tólfuna, 12,3 er matarsóun,“ Heimsmarkmiði 12 um sjálfbæra þróun og sjálf-

bæra framleiðsla og neyslu þar sem undirmarkmiðið 12,3 er um matarsóun. Veranda 

hefur verið boðið að vera hluti að samtökunum Champion 12,3, sem tengja sig við 

Heimsmarkmiðið 12,3. Þar eru fyrirtæki sem vinna í anda hagkerfis hringrásar. 

Ása hefur verið að skoða Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og mun hún reyna að 

vinna samkvæmt þeim ef það kemur inn fjármagn.  

Hraundís spyr hvort átt sé við Kyoto en segist aðallega að fylgjast með kolefnisbindingu 

í skóginum og Gústa hvort að Heimsmarkmiðin snúi að „þessu með 1,5 eða 2 gráðu 

hlýnun“ [Parísarsáttmálanum]. 

7.2.2 Viðskiptavinir 

Allir viðmælendur segja fyrirtækin vera með breiðan hóp viðskiptavina, mest konur á mis-

munandi aldursbilum. Neysluhegðun þeirra hefur hvorki verið markvisst skoðuð né gildi 

viðskiptavina, samt sem áður hafa eigendur ákveðnar hugmyndir um sinn hóp. Angan og 

Hraundís benda á virkni vöru. Í tilfelli Angan sagði viðmælandi að vörurnar virkuðu bólgu-

eyðandi og slakandi fyrir breiðan hóp viðskiptavina. Fyrir fólk sem spáir í náttúru og lífstíl 

og hefur það gildi að því sé „umhugað um heilsuna og hvað það setur á sig.“ Hraundís 
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segir sína viðskiptavini velja að nota náttúrulegar vörur frekar en kemískar vörur og að 

það lýsir neytendavenjum þeirra.  

Viðskiptavinir Gústu eru, að mati viðmælanda, hófsamar og vandvirkar konur sem velja 

fínt garn til að prjóna úr, mest á haustin og veturna. Viðmælandinn frá Yarm talar um 

fagurkera hvers gildi felast í því að hrífast að útliti vörunnar eða að hún er gerð úr íslenskri 

ull. Viðskiptavinirnir Cool design eru „að leita gjöf fyrir ástvini eða þá sem eiga allt". Við-

skiptavinirnir Hring eftir hring eru að mati viðmælanda nokkuð efnaðir:  

Þær sem versla í fínni búðum. Þetta eru menntaðar konur í ágætisstörfum og 
hafa pening á milli handanna.  

Ása segir markhóp sinn vera sjálfstæðar konur sem:  

Stjórna eigin lífi og vilja ná árangri í því sem þær taka sér fyrir hendur. Með-
vitaðar um umhverfið og vilja vita hvaðan hlutirnir koma. 

Vörur eru „fyrst og fremst keyptar sem gjafir“ fyrir breiðan hóp til dæmis fermingar- og 

útskriftargjafir, neytendavenjurnar eru árstíðabundnar, Viðskiptavinir Helgu Mogensen 

eru að hennar sögn mest erlendar konur sem versla í Kirsuberjatrénu. 

Gildi viðskiptavina sinna segir Ása vera „gegnsæi, sjálfbærni, umhverfisvitund.“ Mis-

munandi er hvernig viðmælendur upplifa umhverfisvitund viðskiptavina, en viðmælandi 

Yarm segir:  

Umhverfisvitund Íslendinga er frekar stutt komin. Og hvatinn til að vera 
umhverfisvænn í kauphegðun sinni nær til frekar fárra.  

Ólíkt Lín Design viðmælandanum sem telur:  

Umhverfishugsunin vera að aukast og þegar að fólk kemur í búðina er fólk að 
setja sögur að því hvað það notar hlutina.  

Á sama tíma tekur fyrirtækið meðvitað aukinn þátt í „fast fashion“ vörum sem stoppa 

styttra við og koma ekki aftur, með áherslu á yngri hópinn, rúmföt í tískulitum. Cool design 

starfar samkvæmt stefnu „Slow Design.“ Ása hefur áhuga á að færa sig úr því að hanna úr 

silfri yfir í gull, að gera dýrari vöru ekki út af því að hún sé dýrari heldur út af því að það 

eru önnur viðmið þegar fólk kaupir gull fjær þessu „fast dæmi.“ Þegar eigandi Hring eftir 

hring var með umhverfisvænu línuna sína, Teboðið, þá:  
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Vildu allir skoða og búðirnar sem að voru farnar að vinna í því að vera 
umhverfisvænar komu mikið á básinn [2012-2015], en enginn til í að borga 
það sem að þurfti að borga.  

Sölustaðir sýndu dýru umhverfisvænu vörunni mikinn áhuga, vildu alls ekki að vörur væri 

búnar til í Kína, en voru aldrei til í að borga fyrir þessar vörur, „tóku andköf þegar þau sáu 

verðið.“  

7.2.3 Markaðssetning  

Samfélagsmiðlar eru ráðandi sem markaðstæki, Instagram er þar virkast, en orðspor og 

söluaðilar eru stundum látnir um að kynna. Í sumum tilfellum er val á söluaðilum tengt 

markhópum. Angan vörurnar eru meðal annars seldar í heilsubúðum, hönnunar- og líf-

stílsverslunum en ferðapakkningar í sérstökum ferðamannaverslunum. Verandi selur 

mikið í Leifstöð, en útlendingarnir eru hrifnir að fram komi á vörunum „product of Ice-

land.“ Það er sagt virka.  

Allar vörur er hægt að versla á netinu en áhersla hjá mörgum (Hraundís, Gústa, Yarm, 

Cool design, Helga Mogensen) eru sýningar og markaði eins og Handverk og hönnun sem 

eru þá markaðstæki á sama tíma. Lín Design er með öflugustu og víðtækustu markaðs-

setninguna. Auglýsendur sem auglýsa fyrir Lín Design nota umhverfisþáttinn í auglýs-

ingum. Umboðsmenn Hring eftir hring erlendis segja hana ekki standa sig nógu vel í að 

markaðssetja tengsl sín við Íslandi og græna orku. 

7.2.4 Hringrásarhönnun og -hagkerfi 

Hugsun hagkerfis hringrásar segir eigandi Veranda vera lykil fyrirtækisins „eins manns rusl 

er annars manns gull“ en hugtakið hringrásarhagkerfi er fáum viðmælendum tamt. Eig-

andi Angan spyr hvort átt sé við „from cradel-to-cradel“ eða efnishringi? Hún segir nám 

sitt hafi byggt á sjálfbærni og nýtingu auðlinda svo að hún þekki það vel og hugmyndin 

byggi á því:  

Að nýta hráefni úr náttúrunni og jurtaríkinu sem að getur skolast til baka... 
ekki verið að nota nein efni sem að skaða umhverfið. Þannig að við hugsum 
um þetta varðandi vöruna sjálfa, okkar framleiðslu hér, handgerum sjálf í litl-
um skömmtum.  

Cool design segir erfitt að þekkja uppruna hráefnis á Íslandi í ljósi smæðar og „vöruskorts.“ 

Flestir viðmælendur vanda mjög til vals á hráefnum. Eigandi Hring eftir hring velur alltaf 
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vörur með einhverja vottun sem séu örugglega ekki þær ódýrustu. Hraundís nota gamlan 

mjólkurtank í framleiðslu sína og Verandi gamlan ofn til að þurrka kaffið sitt „sem passar 

við hagkerfi hringrásar.“ Viðmælandi Veranda segir þetta stundum margþætt þegar að 

komi að vélum, þar sem eldri vélar noti oft meiri orku.  

Enginn viðmælanda þekkir til uppruna verkfæra í verksmiðjum sem keypt er af en þeim 

er treyst til að velja vel. Flestir heimsækja verksmiðjur upp á eftirfylgni. Lín Design setur 

til dæmis skilyrði um að ferlið sé vistvænt, litun án málma eða eiturefna og að dúnhreins-

un sé framkvæmd án efnanotkunar.  

Olíulaust barr, sem úrgangur frá framleiðslu, frá Hraundísi nýtist í stígagerð. Vatnið fer 

beint niður í jarðveginn hjá Hraundísi þar sem þetta er svo lífrænt að hennar sögn. Gústa 

segist þurfa að skoða eigin framleiðslu betur, veit að mikill þvottur og vatnsnotkun fylgir 

framleiðsluferlinu. Verandi notar aðeins skaðlausar afurðir án eiturefna í vörurnar og hef-

ur í huga skaðlaust lífríki sjávar. Viðmælandi staðhæfir að fráveitur á Íslandi séu fáránlega 

lélegar. Ása telur að heilbrigðiseftirlitið kæmi til með að loka öllum vinnustofum gullsmiða 

ef fráveitumál væru skoðuð þar sem sýruvaskar séu ekki algengir, sjálf dælir hún sýrum 

og eiturefnum í vínflöskur og skilar til Sorpu.  

7.2.5 Sjálfbær viðskiptalíkön 

Ekkert fyrirtækjanna hafði skilgreint viðskiptalíkan, né heldur sjálfbær viðskiptalíkön. 

Fyrirtækið „þróast frá degi til dags,“ segir Hraundís, „að sníða sér stakk eftir vexti“ segir 

Cool design og Helga Mogensen talar um eitthvað ómeðvitað, „að vera með ákveðnar 

vörur sem að maður þarf alltaf að eiga svo byggir maður ofan á hitt.“  

Hugsun í anda sjálfbærra viðskiptalíkana virðist þó liggja á baki starfseminni. Angan til 

að mynda skilgreindi markhóp sinn og viðskiptahugmynd um að fullnýta hráefni sem 

annars væri „skolað út í sjó.“ Verandi hefur gert skýrslur í kringum styrksumsóknir og Ása 

fjárhagslíkan í tengslum við endurfjármögnun.  

7.2.6 Hönnun og efnisval 

Fyrir hönnun og efnisval skiptir innblástur lykilmáli. Ólíkt er hvert viðmælendur sækja inn-

blástur en segja má að sköpunarþörfin sé undir áhrifum frá íslenskri náttúru, umhverfis-

vitund, íslenskri arfleifð, virkni efna og handverks.  
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Flestir viðmælendur telja upp íslenska náttúru og umhverfisvitund. Viðmælandi Angan 

segir: „Íslensk náttúra, orkan og auðlindirnar til að vinna áfram í þessa átt með hliðar-

afurð.“ Hönnun Lín Design byggir á Íslenskri náttúru og arfleifð. Frjótt ímyndunarafl veitir 

Cool design innblástur, það er „Inspired by Iceland.“ Innblástur Ásu er sköpunarþörfin og 

„ímyndasköpun vörunnar er oft á tíðum hrein og tær náttúra Íslands.“ Hver lína á sína 

sögu en oftast er hún tengd náttúru landsins. Tilgangurinn er að „framleiða skart úr eðal-

málmum með áherslu á norræna náttúru og menningu“ að skapa störf í hönnunargeiran-

um með áherslu á klassík. Skart Ásu er framleitt á Tælandi „auðlindin er ekki á Íslandi svo 

það þarf að flytja hana hvort sem er.“ Innblástur fær Helga Mogensen frá náttúrunni, þá 

sérstaklega frá hafi og náttúru norður á Ströndum. „Eins er drifkraftur í að fanga lífið og 

njóta þess að gera það sem mér finnst skemmtilegast að gera.“  

Hraundís skoðar bæði virkni þessa sem hún býr til og leggur áherslu á umhverfi „virkni 

olíanna á líkama okkar og hversu oft er hægt að lækna bæði líkama og sál á einfaldan og 

náttúrulegan hátt.“  

Umhverfissjónarmið eru ráðandi hjá Veranda en Samtök viðmælenda Vakandi sem ein-

blína á matarsóun veita innblástur svo og pælingar um matarsóun.  

Sá hvað var mikið að falla til af hráefnum á Íslandi. Að nýta það eitthvað í 
staðinn fyrir að hafa það verðlaust og fylla Álfsnesið. 

Tilgangur Veranda er að búa til verðmæti úr því sem að eftir liggur með því að nota þau 

sem lykilhráefni í hverri vöru.  

Það eru allir til í þetta sem að er frábært. Að taka þátt í einhverju svona nýju, 
það er svo mikil vitundavakning um umhverfismál og annað. Hjá sumum stór-
fyrirtækjum [í matvælaframleiðslu] tikkar þetta í stóru grænu skýrsluna 
þannig að þetta er gagnkvæmur ávinningur fyrir alla. Utanaðkomandi 
fyrirtæki hjálpar þeim með grænar lausnir.  

Handverk og náttúra eru ráðandi hjá Gústu og Hring eftir hring, Gústa segir „ég elska að 

prjóna og hanna prjónavörur“ á meðan hönnuður Hring eftir hring sækir hugmyndir í 

handverk, gildi hennar snúa að því að eiga góða hluti sem lifa.  

Ég er alin upp í mikilli handavinnu, allt í kringum mig var prjón, saum, hekl, 
málað, keremik, fluguhnítingar. Mig langar svo að handverk lifi, þetta er svo 
róandi og gott.  

Þakklæti og gleði eru þær tilfinningar sem að veita innblástur hjá Yarm.  
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Verandi notar besta hráefni sem að til er. Fyrirtækið er skilgreint sem Vegan og ætlar 

að halda sig við það. Þó að merkingar séu ekki til staðar þá var kaffið valið af því að það 

er réttlætismerkt (e. fair traid) og lífrænt. Gúrkuframleiðendurnir nota hvorki sýklalyf né 

kemís efni á gúrkurnar og byggið er lífrænt vottað. Þannig finnst Verandi þau vera sönn 

sínum gildum og vona að það skili sér í vörurnar, þessar upplýsingar koma fram á vöru-

umbúðum. 

7.2.7 Vöruhönnun og frumgerðir 

Vöruhönnun og ferli frumgerða er mismunandi eftir gerðum vöru. Í húðvörugeiranum eru 

vörur prófaðar, efnagreining fer fram í Englandi hjá Hraundísi og Angan en vörur Verandi 

fara í gegnum vöruþróunarferli hjá Matís. Olíur Hraundísar eru prófaðar í þröngum hópi í 

nokkurn tíma áður en þær fara á markað. Sama má segja um vörur Angan. Þær sem rata 

á markað hafa áður verið notaðar af eigendum, fjölskyldum þeirra og vinum. Eigendur 

Veranda nota frumgerðir, fyrir sig og sína þar sem að þær virka þó að vanti eitthvað upp 

á áferð eða lykt.  

Gústa prjónar frumgerðir sjálf og notar í myndatökur og hefur til sýnis í búðum. Stund-

um eru sýnishorn seld eða gefin til fólks með áhuga á viðkomandi vörum. Eins eru frum-

gerðir Yarm unnar strax úr ull. Ef vel tekst til enda þær inn á heimili eigenda eða ættingja. 

Þegar vörur heppnast ekki eins vel eru þær notaðar sem fyllingarefni í púða og gólfpullur. 

Hjá Lín Design gerir fjarlægðin framleiðslu erfiða. Senda þarf hugmyndir frá Íslandi til Kína, 

en fyrirtækið getur lent í því að senda vörur þrisvar sinnum fram og til baka áður en 

endanleg útgáfa er samþykkt. Frumgerðir koma með hraðflugi og eru seldar á lagersölum.  

Cool design notar ýmiss efni í frumgerðir og geymir þær. Ása gerir frumgerðir oftast úr 

silfri, pappír eða vaxi, en allt efni er síðan flokkað og endurunnið. Helga Mogensen notar 

frumgerðir. Hring eftir hring býr frumgerðir til í höndunum og sendar út til framleiðslu. 

Hér er það eðli skartgripaframleiðslunnar sem er ólíkt húðvöruframleiðslunni. Ása og 

Hring eftir hring eru með framleiðslufyrirtæki, en Helga vinnur allar sínar vöru sjálf á eigin 

vinnustofu. Vöruhönnun Angan snýr meðal annars að því að finna betri lausnir og hvernig 

vörum er pakkað.  



 

76 

7.2.8 Tekjur og kostnaður 

Innkaup, rekstrakostnaður og erfiður aðgangur að fjármagni er viðmælendum ofarlega í 

huga, þar með talið hár starfsmannakostnaður, innflutningskostnaður og tollaumhverfið. 

Framleiðslukostnaður á Íslandi er hár og starfsumhverfið erfitt en það er vilji Veranda að 

framleiða á Íslandi:  

[Við] gætum sent kaffið okkar og gúrkurnar út í heim og látið framleiða þar og 
fá svo aftur heim, það væri ódýrara. Ég er mjög lítið hrifin af því að senda vörur 
fram og til baka, mikið kolefnisspor [sem fylgir] því. Við viljum styðja við 
íslenska framleiðslu. Ef allt fer, verður ekkert eftir. Þannig að sé eitthvað hér 
fyrir komandi kynslóðir.  

Lín Design talar um fjárbindingu og langt framleiðsluferli. Helga Mogensen talar um ójafnt 

tekjuflæði og fyrir Gústu eru hindranirnar ónóg sala og tilkostnaður við kynningu, markað-

urinn fyrir fínt garn er minni og erfiðara að komast inn á hann. Undir þetta tekur við-

mælandi Cool design og segir tækifærin mýmörg, en að þau standi og falli með kostnaði 

og tíma sem fer í kynningar. Fjárhagslegar hindranir eru ekki til staðar hjá Angan, fyrir-

tækið annar eftirspurn. 

Í framtíðinni vonast Yarm eftir auknum greiðsluvilja þeirra sem velja meðvitað að borga 

aðeins meira fyrir vöru, vegna þess að hún er náttúruleg, umhverfisvæn og það styrki 

rekstrargrundvöll lítils fyrirtækis. 

Eigendur Verandi telja ávinning felast í því að auglýsa vörur ekkert sérstaklega sem 

umhverfisvænar, þó að merki vöru vísi til þess, þetta eru samkeppnishæfar vörur og 

bónusinn er að þær eru umhverfisvænar. Umhverfissinnar eru ekki þeirra helsti mark-

hópur, sem er meðvituð ákvörðun, en viðmælandi vonast til þess að í framtíðinni verði 

það að vera umhverfissinni almennt (e. mainstreem) viðhorf. 

Flestir viðmælendur eru sammála um starfsumhverfið á Íslandi sé gott, jákvætt og 

hvetjandi að því leyti að vörum sé vel tekið, en innkaupsverð, innfluttar umbúðir og hrá-

efni séu einnig vandamálið.  

Eigandi Hring eftir hring segir íslenska hönnuði hafa verið í aðalhlutverki í kjölfar efna-

hagshrunsins. Yarm talar um hraða, sem og hraða tískustrauma, sem sé ógnvekjandi og 

einnig kemur viðmælandi inn á alltof langan opnunartíma verslana. Viðmælandi Cool 

design segir starfsumhverfið erfitt á Íslandi fyrir sérvöru eins og hennar:  
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Þetta 100% vinnan mín en ég lifi ekki af henni. Þetta myndi aldrei bera sig, það 
eru mjög erfitt. Það eru mjög fáir hönnuðir sem lifa á því eða ég held það… 
Mest mengist konur með fyrirvinnu. Sjaldnast konur með sjálfstæðan fjárhag 
eða ég hef það á tilfinningunni.  

Viðmælandi Cool design ítrekar að erfitt sé að nálgast viðskiptavini. Draumur hennar væri 

að hafa fastan vettvang með vörum í svipuðum gæðaflokki og sínar vörur, 1 til 2 í mánuði. 

Helga Mogensen segir að sér gangi vel og er þakklát fyrir að komast í félagskap kvennanna 

í Kirsuberjatrénu, „ég hef því lært gríðarlega margt af þeim hvað varðar að halda út fyrstu 

árin.“  

Eigandi Hring eftir hring talar um skort á ráðgjöf, að allir séu að finna upp hjólið. Ása 

nefnir að lítið sé af styrkjum fyrir fyrirtæki sem ekki eru í „klassískri – nýsköpun.“ Viðmæl-

andi Veranda gagnrýnir styrkjaumhverfið á Íslandi. Það er hennar mat að ríkisstjórnin 

segist verja meiru til nýsköpunar, en á sama tíma sé Rannís fjársvelt. Um sé að ræða 

marga, litla styrki sem viðmælandi kallar bjarnargreiða. Heppilegt segir hún að 20 milljónir 

eins og Verandi fékk, ætti að vera lágmark til að ná að gera eitthvað í alvöru. Það gefur 

kost á því að hafa tvo á launum í tvö ár. Þannig nái hugmynd að blómstra, fyrirtækið að 

verða til og ná að verða arðbært.  

7.2.9 Gagnasöfnun 

Þar sem fyrirtæki hafa ekki sett sér mælanleg markmið á þetta atriði mælitækisins ekki 

við en viðmælandi Veranda lýsti áhuga á gagnaöflun og skýrslugerð (s.br. 7.1.3 um 

Starfsemi). 

7.2.10 Uppsprettur 

Viðmælendur eiga það allar sameiginlegt að vanda sig við val á birgjum fyrir hráefni og 

framleiðendum og treysta að viðkomandi samstarfsaðilar umgangist náttúruauðlindir af 

virðingu. Varðandi lífsferla eru hvorki vörum sem viðmælendur eru að hanna og framleiða 

né heldur umbúðir og tæki sem framleitt er í lífsferilsgreint þó framleiðsluferlið sé þekkt. 

Eigandi Hring eftir hring hefur áhuga á að láta vegabréf vörunnar fylgja þannig að við-

skiptavinir sjái lífsferilinn í heild sinni.  

Hjá Ásu er grunnur að framleiða úr eðalmálmum, en helmingur af silfri sem framleitt 

er úr sé endurunnið, ekki einnota eða „fast fashion.“ Varðandi önnur efni er reynt eftir 

bestu getu að velja náttúruvæn efni sem hafi sem minnst skaðleg áhrif á náttúruna:  
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Gullsmíði er fyrsta iðngreinin, eða við [gullsmiðir] höfum alltaf endurnýtt, það 
er ekki nýtt fyrir okkur. Það er allt silfur sópað upp þar sem að þetta er svo 
gríðarlega verðmætt, sog í ljósunum - ekki bara út af því að þetta eru óholl 
efni - , síur í vöskum, skúringavatnið er síað svo að þetta er gegnsýrt í gull-
smiðum að gera þetta.  

Húðvöruframleiðendur eru að vandræðast með umbúðir og velta fyrir sér valkostum sem 

eru í boði. Draumsýn viðmælanda Angan er eftirfarandi: 

Það er draumurinn að vera með „biodegradeble“ [niðurbrjótanlegar] um-
búðir. Fólk fari í bað og skoli umbúðunum niður, fullkomin hringrás. 

Viðmælandi Veranda segir stærsta flækjustigið í heildar lífsferli tengist umbúðum þar sem 

umhverfisvænar lausnir séu fáar og að þær séu óumhverfisvænastar þar en „það sé vand-

lifað í þessum harða heimi. Við reynum okkar allra besta„ 

Við erum eins umhverfisvænar og við getum verið en möguleikarnir eru svo 
fáir ennþá. Við setjum skilaboð á umbúðirnar um að endurvinna og hvernig 
og nýta á þær í eitthvað annað. Setja blóm í það eða nota undir nálar.  

Valmöguleikarnir hafa verið skoðaðir og niðurstaðan sé að nota endurunnið plast og 

hvetja fólk til endurvinnslu.  

Plast er búið til, til að nota í 1000 ár þannig að ef þú notar það áfram er það 
jafn umhverfisvænt og að nota gler. Vitum að fólk er ef til vill ekki mikið að 
setja blóm í plast, ætlum að koma með nýja heimasíðu um það hvernig þú 
getur endurnotað og endurnýtt en vitum hvernig heimurinn er.  

Glerið sé of dýr auk þess sem það sé ekki heppilegt á baðherbergjum, álið finnst þeim ekki 

koma til greina vegna framleiðsluaðferðar. En þær nota líka sykurreyr: 

 Sykurreyr er ágæt leið. Hann brotnar að minnsta kosti niður en það þarf að 
skoða alla framleiðslulínuna eins og með álið þó sé hægt að endurvinna það 
endalaust þá er frumframleiðsla á áli svo óumhverfisvæn.  

Hjá Lín Design er allri vöru pakkað í textíl nema útsendri vöru frá netversluninni sem er 

pakkað í endurunnið plast sem kemur með vörum frá Kína. Angan býður upp á áfyllingu á 

umbúðir og Hraundís fyrir ákveðnar vörur. Húðvörufyrirtækin taka ekki við umbúðum en 

hvetja viðskiptavini til endurvinnslu. Hjá Veranda verða seldir áfyllingapokar fyrir sjampó 

og sápur. 

Yarm leggur áherslu á gæði umfram magn og er viðmælandinn ánægður með að geta 

notað íslenskt hráefni „þarf ekki að menga heiminn með því að flytja það á milli landa.“ 
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Varðandi lífsferil vörunnar trúir Gústa því að fólk noti handprjónað lengur og komi því 

miklu frekar í notkun, endurnotkun:  

Eðli vörunnar ef þú er með handprjónaða peysu sem þú hefur prjónað sjálf þá 
viltu koma henni áfram á einhvern sem að þér þykir vænt um. 

Hvorki er boðið upp á móttöku á garni né umbúðum hjá Gústu enda setur hún slíkt í líf-

ræna moltu. Hugmynd er um að taka við garnendum og nota þá sem uppfyllingu í púða. 

Yarm tekur við ónýtum vörum og endurnotar í mottur. Lín Design tekur á móti textíl, í 

samstarfi við Rauða Krossinn, og fá viðskiptavinir 15% afslátt gegn því að skila inn textíl.  

Ása og Helga Mogensen segja móttöku og endursölu ekki eiga við í tilviki skartgripa. 

Ása hefur þó tekið við gömlu skarti til endurvinnslu. Hún segir vöru sinni sjaldan fargað og 

fólk geyma skartgripi þó að „fast fasion“ úr alvöruefnum sé á lægra verði og að verða 

algengari, meiri neysla og fleiri vörulínur koma árlega.  

Verðið hefur lækkað, fólki finnst í lagi að kaupa, nota stutt og henda sem að 
er mjög slæmt af því að þetta er ekki málmur sem er óþrjótandi. Maður veit 
ekki hvað fólk fer mikið með gömlu skartgripina í endurvinnslu, út af því að 
þetta er oft tengt tilfinningum, fólk geymir þetta. Þá er förgun óljós, fólk selur 
helst gull af því að það er dýrara. Selur málminn.  

Uppistöðu hráefnið, rekavið, tínir Helga Mogensen norður á Ströndum. 

Hugmyndavinna og ferli í vöru er ekki bundið við að vara sé ekki nógu góð til 
að vera notuð. Allt er nýtt. Ég á mjög erfitt með að safna upp lager af ónotuð-
um vörum, finnst það sóun.  

Ef vörur seljast ekki á ákveðnum tímum eru þær endurgerðar. Helga segist meðvituð um 

að þekkja ekki uppruna gulls og silfurs sem hún notar en að hún þyrfti að hækka verðið 

mjög mikið til að geta staðið undir því: 

Það er hægt að kaupa endurnýtt silfur og gull sem að er miklu dýrara. Þá er 
það “fairtrade” og þú getur rakið upprunann. 

Helga segist meðvituð um að geta ekki sagt að vara sín sé umhverfisvæn þegar hún notar 

silfrið.  

Ég hef í rauninni ekki sett þetta upp sem umhverfisvæna vöru þó að ég sé að 
nota vörur úr umhverfinum. Frekar bara einhver svona náttúrulegur prósess 
sem að hefur komið. Hráefnið hefur fundið mig og ég hef fundið hráefnið. 
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Rekaviður sem ég er að nota er í einhverri hringrás, en mér finnst þetta með 
förgunina ekki eiga við um skartgripi.  

Hring eftir hring býðst til að taka sínar vörur til baka sé þess óskað, sem hefur aðeins einu 

sinni verið gert. Hún er spennt fyrir nýju endurvinnslulínunni sinni en segir hana ef til vill 

óraunhæfa. Hún verði því líklega alltaf í takmörkuðu upplagi og dýrari. Skarti er safnað frá 

einstaklingum, Rauðakrossinum og Góða hirðinum, hún segist eiga „sekki af þessu“ og set 

á silkiþræði eftir uppskrift.  

Viðmælendur leggja litla áherslu á vottanir, segja ferlið bæði dýrt og tímafrekt fyrir 

einyrkja. Eins og eigandi Angan heldur fram:  

Tún vottun er dýr fyrir bændur og skiptir ef til vill ekki máli ef hráefnissala er 
treyst.  

Ekki stendur til að votta vörur Verandi sem lífrænar „það er dýrt og flókið. Þannig að þetta 

verður ekki vottað lífrænt,“ en Svansmerkið er ekki útilokað. Sama segir Gústa um garnið 

„Græni svanurinn gæti hugsanlega vottað“ okkar vörur og viðmælandi Lín Design segist 

hafa áhuga á að skoða vottun fyrir valda vöruflokka, til dæmis bómullina sem lífræna og 

gæti fengið Svansvottun. Viðmælandi Cool design segir öllum vera alveg sama og tekur 

dæmi um svansmerkta vöru úr eigin forum. 

Diskamottur prentaðar á endurunnin pappír, seldar 12 í búnti, gátu þolað 
marga umganga bara ef þetta eyðileggst ef hellist ofan í svona þá rífur þú ofan 
af og út í tunnum með efsta [lagið] og ferlið fer í hring. Endurunnin pappír og 
vistvænt bleki, 100% Svansvottuð vara. Seldist ekki, það tímdi enginn að 
kaupa vöru sem að dugði ekki út í rauðan dauðan. Þannig að þetta seldist mjög 
illa, þó svo að þetta sé með Svansmerkinu og öll hugsun útskýrð. 

Svansvottuninni var því fórnað og farið var í dýrari framleiðslu, þar sem vara er plöstuð, 

en hún selst nú betur. Þó segir viðmælandi bakkana sína seljast vel og henni finnst falla 

vel í kramið að vinna með „endurunnar bækur“.  

Fyrirtækið sem framleiðir fyrir Ásu er í Responsible Jewellery Council, en það er staðall 

fyrir aðfangakeðjur í skartgripageiranum.  

Skartgripageirinn er 30 árum á eftir fatageiranum, rosalega íhaldssamur og 
gamaldags, tekur hægt við öllum breytingum. Aðeins að byrja með fairtrade 
málma.  

https://www.responsiblejewellery.com/
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Sjálf ætlar Ása ekki að ganga í Responsible Jewellery Council, þar sem það sé of mikil vinna 

fyrir einyrkja. Helga Mogensen segir vottun ekki eiga við um skartgripi. Hraundís sker sig 

úr hópnum hér því hún trúir því að vottunin auki markaðsforskot á erlendum markaði, en 

með vottuninni vill hún „sýna fram á hreinleika“ vörunnar:  

Við erum með svo hreina náttúru hérna á Íslandi. Það eru mjög fá lönd sem 
gera státað af svona hreinni náttúru, að ég tali nú ekki um vatninu. Þetta er 
allt lífrænt hjá mér. Þegar að ég verð komin með vottunina get ég sýnt fram á 
og sannað það.  

Hraundís tekur samt fram að vottunin sé dýr og hún, ásamt árlegu eftirliti, hækki verðið 

enn frekar. Þrátt fyrir þetta á hún viðskiptahóp sem kaupir hennar dýru olíu vegna hrein-

leika landsins. 

7.2.11 Sjálfbær aðfangakeðja 

Hvorki aðfangakeðjur fyrirtækja, né valdar vörur hafa verið skoðaðar í heild, eða fram-

leiðendur og birgjar metnir formlega. Viðmælendur gera sér allir grein fyrir mikilvægi 

birgja fyrir vörur sínar, velja þá af kostgæfni og telja þá til hagsmunaaðila. Mismunandi er 

hversu víð sýn er á hagsmunaaðila, en allir viðmælendur nefna viðskiptavini sem lykil-

hagsmunaaðila. Helga Mogensen minnist á fólk sem er að leita af fallegum hlutum og 

skartgripasafnara. Angan gerir sér grein fyrir hagsmunaaðilum, allt frá bændum sem selja 

jurtir til íblöndunar, til birgja, flutningsaðila, seljenda og kaupenda í erlendum heilsulind-

um. Gústa segir prjónakonur vera sína helstu hagsmunaaðila, en tiltekur einnig bændur á 

Íslandi og í Perú. Hjá Lín Design er litið til allra þá sem tengjast þeirra aðfangakeðju, allt 

frá bómullarbændum til auglýsenda og ríkisins í formi skatttekna og umhverfis vegna um-

hverfisstefnu fyrirtækisins. Helstu hagsmunaaðilar segir Hraundís vera sig sjálfa, náttúr-

una og neytendur, en hún tilgreinir einnig söluaðila burðarolíu og umbúða. Hagsmuna-

hópar Verandi eru taldir vera framtíðin, umhverfið, íslenskur landbúnað, viðskiptavinir og 

eigendur.  

Fellur vel í hringrásarhagkerfið og í sjálfbæra þróun... Öll fyrirtæki þurfa að 
fara í þetta í framtíðinni. Gengur ekki að bara að taka, taka og taka, skiptir 
máli að vera fyrsta í heiminum. Fáum mikla athygli frá erlendri pressu.  

Ása telur hagsmunaaðila vera allt frá framleiðendum til samfélags í formi skattgreiðsla. 

Tvö fyrirtæki, Ása og Lín Design, minnast á skatttekjur og stjórnvöld. Hraundís, Lín Design 

og Verandi minnast á umhverfið, en Verandi eitt fyrirtækja minnist á framtíðina.  

https://www.responsiblejewellery.com/
https://www.responsiblejewellery.com/
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Hnattnært hugsa allir til dreifingar á stærra markaðssvæði en Ísland, hvort sem vörur 

eru að mestu framleiddar á Íslandi eða erlendis. Allir viðmælendur flytja inn vörur eða 

hráefni til landsins. Umbúðir allra koma erlendis frá, mest frá Kína, en einnig frá Banda-

ríkjunum. Íblöndunarefni sem að Hraundís og Verandi nota eru flutt inn, jafnvel þó að 

megin hráefnið sé íslenskt. Angan og Yarm vinna að mestu með íslenska afurð og Gústa 

blandar hráefni frá Perú við íslensku ullina. Vínarna sína fær Helga Mogensen frá Banda-

ríkjunum, en málmar í þeim eiga uppruna víða, en aðalhráefnið er rekaviður sem borist 

hefur til Íslands annars staðar frá. Vörur Ásu og Hring eftir hring eru framleiddar í Tælandi 

en uppruni hráefna er mismunandi. Hráefni Lín Design, bómullin, vex í sama landi og 

varan er framleidd í. 

Viðmælendur hugsa allir um áhrif af eigin framleiðslu og sölu og ábyrgð sína í sam-

félaginu á einhvern hátt. Þeir vísa meðal annars til þess að vörur hjálpi fólki að líða vel og 

fari vel með náttúru, Lín Design minnist á að þeir séu með umhverfisstefnur. Hraundís 

segir framleiðslu sína 100% vistvæna og Angan talar um:  

Frumkvæði af því að hlúa að náttúrinni og það sem passar fyrir Angan með 
umhverfisvernd… Skilaboðin okkar eru líka að hugsa um sjálfan sig. Sjálfsást á 
þessum hraða tíma, þegar að allir þessir sjúkdómar og „börnát“ er í gangi 
[kulnun í starfi]. Það eru skilaboð Angans út í samfélagið sem að mér finnast 
mikilvæg. Okkar skilaboð eru náttúruvernd og lýðheilsa.  

Í samfélaginu segist Ása hafa áhrif: 

Á öllum tímum og alls staðar í heiminum hefur fólk haft þörf fyrir að skreyta 
sig. Skart er borið til að skapa ímynd og býður fyrirtækið upp á tækifæri til að 
svala þeirri þörf. 

Helga Mogensen segir fyrirtækið hafa áhrif í samfélaginu með því að vera með skargripi 

úr öðrum efnum en tíðkast „það skapar samtal og vonandi eykur það víðsýni varðandi 

þennan miðil sem skartgripahönnun er.“ Ábyrgð hönnuða í samfélaginu snýr að vinnu 

með umhverfisvernd og endurvinnslu á hráefni, endurnýtingu sem hún heldur að fólk 

heillist af og spyr: 

Þarf ég að búa til fleiri hluti? Þarf heimurinn fleiri hluti og það er nóg til og við 
þurfum ekki meira. En þá er ég að minnsta kosti að nota eitthvað sem að er til 
staðar og eitthvað sem er ekki nýtt í neitt annað lengur.  

Gústa gefur uppskriftir og algengt er að verið sé að gefa til góðgerðarmála og í happdrætti. 
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Sum fyrirtækjanna starfa mest með ákveðnum samtökum, eins og Lín Design, sem vinnur 

með Rauða krossi Íslands. Þá vann Hring eftir hring með Einhverfusamtökunum um tíma. 

Fyrir samfélagslega ábyrgð finnst henni skipta mestu máli að greiða mannsæmandi laun 

fyrir alla vinnu og gefa allt upp til skatts. Eins er mikilvægt að fara vel með: 

Mér finnst ég ekki hafa rétt á að búa til rugl, ég nýti allt hráefni sem að ég fæ 
og hendi aldrei neinu hráefni eða umbúðum. Ég klára bara. Ég myndi aldrei 
breyta um umbúðir og bara henda því sem að er eftir. Frekar bíða þar til að 
ég hef klárað.  

Nokkur fyrirtækjanna nefna mikilvægi þess að vera til fyrirmyndar fyrir önnur fyrirtæki. 

Viðmælandi Veranda finnst ábyrgð sín snúa að því að vera til fyrirmyndar fyrir önnur fyrir-

tæki og fyrirbyggja grænþvott (e. greenwash). Eins minnist viðmælandi Yarm á að vera til 

fyrirmyndar fyrir önnur fyrirtæki í samfélaginu hvað varðar umhverfisvitund, notkun á 

náttúrulegu hráefni og því að velja meðvitað að hafa framleiðsluna hérlendis. Samfélags-

lega ábyrgð sína tengir Ása því að sýna gott fordæmi, vera ekki að ljúga að fólk hvernig að 

hlutirnir eru gerðir og greiða skatta. Helga Mogensen sér sig sem fyrirmynd fyrir fólk sem 

hefur áhuga á að fara út í eigin rekstur.  

Nokkrir nefna atvinnusköpun, en það á helst við þau fyrirtæki sem framleiða á fram-

andi slóðum. Bæði Ása og Hring eftir hring tala um atvinnusköpun í Tælandi og Lín Design 

í Kína.  

Viðmælandi Lín Design er eina fyrirtækið sem er aðili að Festu en hefur þó „ekki farið 

á fundi hjá þeim vegna tímaskorts.“ 

Varðandi gegnsæi aðfangakeðju endurspeglar það hugmyndir um lífsferla (7.2.10) og 

til dæmis Hring eftir hring og hugmyndir um vegabréf vöru. Einnig stefnu Veranda í gagna-

öflun og samantektum (7.1.3) og ítrekuð svör viðmælenda um að bestu mögulegu að-

ferðir séu notaðar og besta hráefnið valið.  

Viðmælendur segja viðskiptavini og sýndan áhuga vera hvata, en tækifærin liggja á 

erlendum mörkuðum, þar sem mikilvægt sé að fylgja vörum eftir. Viðmælandi Veranda 

segir hvatann vera að sjá góða hugmynd verða að veruleika, fyrstu sinnar gerðar á mark-

aðnum:  

Mér finnst fáránlegt að séu ekki allir að gera þetta. Þvílíkt mikið magn sem að 
er verið að henda út um allar heim. Allir uppteknir af Parísarsáttmálanum og 
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loftlagsmálum en samt er ekkert að gerast. Mér finnst gefandi að taka þátt í 
því að breyta heiminum.  

Tækifærin telja viðmælendur liggja í því að selja góðar vörur að eigin mati, samanber 

Hraundísi „náttúrulegar vörur sem geta hjálpað fólki við ýmsum kvillum.“ Viðmælandi 

Veranda segir tækifærin rosaleg ef allt gengur upp og að við „treystum á þetta litla hring-

rásarhagkerfi“:  

Viðskiptavinur hefur val um tvær vörur upp í hillu. Önnur hjálpar að bjarga 
heiminum pínu lítið annars, eru þær alveg eins. Framtíðardraumurinn er að 
hafa Veranda í Evrópu með útibú, í Skandinavíu og Ameríku því að það falla 
alstaðar til matvæli. 

Styrkur efnahagur er hvati fyrir starfsemina segir viðmælandi Lín Design og samkeppnis-

hæfni um gæði og verð við samskonar vöru erlendir. Yarm viðmælandinn segir tækifærin 

liggja í mikilli grósku og því að Íslendingar séu mjög opnir fyrir nýjungum og einstaklings-

framtakinu almennt. Tækifæri Gústu felast í því að reksturinn verði sjálfbær, en tækifæri 

Ásu snúa að götum (e. gap) á markaðnum fyrir skartgripamerki með sterka ímyndarsköp-

un. 

Það eru miklar breytingar á skartgripamarkaði í heiminum, 80% af heimsmark-
aði er „un-branded“ en aðalsveiflan er í átt að merkjavöru. Stærstu skartgripa-
fyrirtæki heims ráða einungis yfir 12% af markaðnum.  

Gústa horfa á útflutning og hugsanlega að kynna vöruna sem sjálfbæra.  

Tækifærin Helgu Mogensen liggja í auknum áhuga og sýnileika, bæði hvað varðar tekju-

möguleika og möguleika til sýninga hérlendis og erlendis. Helstu hvatarnir eru: 

Verkefni sem kalla á aukna vinnu og þróun. Ég hef fengið verkefni erlendis frá 
sem hafa svo rúllað áfram og gefið mér aukinn áhuga annars staðar frá og ég 
þá fengið fleiri sölustaði fyrir vinnuna mína.  

Þættir sem taldir eru upp sem hindranir eru það að vera einyrki, en í því felst „áskorun að 

sinna öllum þáttum“ sjálfur (Angan), hráefnisskortur á Íslandi, lítill markaður, fjarlægðir 

frá birgjum og viðskiptavinum, sem og samkeppni við stóra erlenda aðila sem eru nær 

hráefninu hvort sem það eru íblöndunarefni til ilmolíugerðar eða vírar til skartgripa-

smíðar. Í mörgum tilfellum er verslað inn frá mörgum löndum. Viðmælandi Veranda segir 

drauminn vera þann að kaupa allt frá Íslandi eða „vilji hefði verið á að kaupa allt frá einu 

landi til að sameina flutninga en það er ekki hægt.“  
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Helstu hindranir segir Cool design vera takmarkað aðgengi beint að viðskiptavinum á 

vönduðum mörkuðum eins og Handverki og hönnun í Ráðhúsinu. Helstu hindranirnar 

Yarm snúa að tímaleysi, „það vantar fleiri klukkustundir í sólarhringinn.“ Fyrir Veranda er 

stærsta hindrunin að aðeins sé eitt fyrirtæki á Íslandi getur framleitt fyrir þær og fjar-

lægðin þar sem að fyrirtækið er staðsett á Norðurlandi. Það að leggja áherslu á umhverfið 

getur stundum verið takmarkandi fyrir Lín Design sem vill einungis nota náttúrulega liti, 

þá eru ákveðnir litir ekki í boði. Eigandi Hring eftir hring segir vandamálið vera að fólk sem 

sé með sömu gildi og hún kaupi ekki neitt. 

Viðmælendur trúa allir á lítil fyrirtæki á einhvern hátt. Hraundís telur lítil fyrirtæki 

skipta heilmiklu, ef sé ekki hlustað í stóra samhenginu þá hvetja kaupendur hana áfram. 

Viðmælandi Veranda minnist á að þó að þekkt sé að stóru fyrirtækin kaupi þau litlu, trúi 

hún samt á áhrifamátt þeirra litlu, að stór líti til þeirra og verka þeirra. Eigandi Hring eftir 

hring bendir á að „stórar búðir eru stundum samsettar af litlum aðilum.“  

Gústa segir lítil fyrirtæki geta haft áhrif, en völdin í heiminum séu hjá stóru fyrirtækjun-

um. Ása er efins um áhrifamátt lítilla fyrirtækja en að samtakamáttur sem skapast með 

þátttöku í samtök skipti máli. Cool design viðmælandinn segir lítil fyrirtæki skipta máli, því 

„ef maður hefur áhrif á 10 er það að hafa áhrif“. Þó vinnst henni „smæðin hefta á allan 

máta.“ Helga Mogensen er svipaðrar skoðunar og segir alla telja, litla og stóra, framlag 

einstaklingsins skipti heiminn máli. 

Ef þetta kemur frá sjálfri þér er þetta pottþétt eitthvað framlag, þó að það sé 
ekki sýnilegt þá er það samt eitthvað. Þú ert að færa eitthvað, með því að 
vinna út frá sjálfri þér  

Viðmælandi Angan segir að það vanti pláss fyrir litla framleiðendur, fólk vill það sem er 

staðbundið, það sem sé hreint og ferskt. Gústa segir að fyrir lítil fyrirtæki skipti persónuleg 

tengsl máli miklu máli og að sömu lögmál gildi um allan heim.  

7.2.12 Samantekt 

Þegar blokkir hönnunarhraðalsins eru skoðaðir sem heild er frammistaða fyrirtækjanna 

áþekk (Tafla 3).  
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Tafla 3. Frammistaða fyrirtækja með tilliti til hönnunarhraðalsins. 
Græni liturinn táknar starf í anda sjálfbærni, appelsínu guli að hugsun sé til staðar en frammistöðu megi 

bæta, fyrir rauða litin er skortur á hugsun. Viðtöl gáfu ekki fullnægandi svör fyrir markaðssetningu. 

Viðmælendur hugsa allir í anda hringrásarhagkerfis, framleiðsluferli auka virði fyrir við-

skiptavini en móttöku og endurvinnslu má bæta. Varðandi hönnun og efnisval veitir sjálf-

bærnihugsun innblástur, þó svo að skilgreint viðskiptalíkan sé ekki til staðar. Meðhöndlun 

frumgerða og vöruhönnun er í anda sjálfbærni. Uppsprettur hráefna, hráefnisval er út-

hugsað hjá öllum, Cool design og Helga Mogensen þekkja þó ekki uppruna allra sinna 

efna. Aðfangakeðjur eru ekki formlega sjálfbærar en öll hugsa fyrirtækin um bestu mögu-

legu tækni og þekkja eigin hagsmunaaðila, en auka má gegnsæi með mælanlegum mark-

miðum og skýrslugerð.  

Varðandi fjárhag stefna Gústa og Cool design á að auka tekjur sínar, en Ása og Hring 

eftir hring eru í endurfjármögnun og endurskipulagningu. Angan og Verandi eru bæði í 

frumkvöðlafasa, en Verandi hefur hlotið styrk fyrir starfsemina. Öðrum aðilum, að sögn, 

gengur vel þó svo að Lín Design tali um mikla fjárbindingu og að gjafavörur séu háðar 

árstíðabundinni sölu.  

Fyrir hugmyndir og hugmyndavinnu er þekking á sjálfbærni til staðar, en fyrirtækin eru 

ekki formlega skilgreind með tilliti til sjálfbærni. Hugsunin er til staðar en mælanleg mark-

mið um stöðu og árangur liggja ekki fyrir. Gildi og neytendavenjur viðskiptavina hafa ekki 

verið skoðuð en hugmyndir viðmælenda um eigin markhópa eru áþekkar.  

Hvorki viðskiptalíkön né gagnaupplýsingar um starf í anda sjálfbærni liggja fyrir.  

Spurningar varðandi markaðssetningu voru ekki fullnægjandi, spurt var út í markaðs-

setningu og framkvæmd hennar en ekki nógu skýrt hvort að í henni fælist að styrkja þau 

gildi sem hönnuðir trúa að vörur búi yfir.  
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 Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða lítil hönnunarfyrirtæki sem segjast innblásin af 

náttúru og athuga hvort þau leggi áherslu á sjálfbæra hönnun og sjálfbærni í rekstri með 

því að byggja á sjálfbærum viðskiptalíkönum eða aðferðum. Megin niðurstaðan er sú að 

viðmælendur hafa áhuga á að leggja áherslu á sjálfbærni og sjálfbæra hönnun, en þau eru 

ekki komin langt á veg hvað varðar að formgera þessa þætti í starfseminni. Rannsóknin 

sýnir, eins og kortlagning Holton o.fl., (2006), að sömu vandamál eru algeng hjá ólíkum 

fyrirtækjum. Utanaðkomandi stuðningur eða notkun líkana sem hér hafa verið kynnt 

gætu auðveldað einyrkjum að skýra eigin sýn og gera starfsemi þar með lífsferla vöru 

gegnsærri.  

8.1 Hvati til starfa í anda sjálfbærni 

Ástæða þess að hönnuðir og hönnunarfyrirtæki velja að starfa í anda sjálfbærni ræðst af 

gildismati viðmælanda og eiganda og það passar vel við Jenkins, (2009) sem segir að lítil 

og meðalstór fyrirtæki geti verið sterklega knúin áfram af gildismati leiðtoga sinna. Þrátt 

fyrir erfiðleikana sem geta fylgt því að vera lítið fyrirtæki trúa viðmælendur á áhrifamátt 

lítilla fyrirtækja í stóra samhenginu. Það er mikilvægt því að frammistaða lítilla fyrirtækja 

skiptir lykilhlutverki í að styrkja hringrásarhagkerfið samkvæmt Heyes o.fl., (2018). Innri 

hvöt og sterk trú viðmælenda á eigin hugmyndir er ráðandi. Tengsl við náttúruleg hráefni 

og sjálfbærnihugsunarháttur eru áberandi þegar innblástur er skoðaður.  

Bocken o.fl., (2014) segir hagsmunaaðila mikilvæga sem hvata til innleiðingar sem 

stuðlar að sjálfbærni. Jákvætt viðmót viðskiptavina hvetur viðmælendur áfram og sumir 

finna fyrir aukinni umhverfisvitund viðskiptavina en að öðru leyti er ekki hægt að meta 

áhrif þeirra á frammistöðu fyrirtækjanna. Ottman, (2011) heldur því fram að aukinn vilji 

sé til að greiða fyrir umhverfisvænar vörur. Það passar ekki við upplifun viðmælanda frá 

Hring eftir hring, því greiðsluvilji var ekki til staðar þegar línan hennar Teboðið var sýnd 

erlendis þrátt fyrri mikinn sýndan áhuga. Gústa segir markaðinn fyrir fínt garn minni og 

erfiðara að komast inn á hann, því hér vanti stærri hóp með greiðsluvilja til að greiða fyrir 

betri vöru.  

Ólík sýn Yarm og Lín Design á umhverfisvitund viðskiptavinna sinna er erfitt að skýra. 

Yarm segir að hvatinn til að vera umhverfisvænn í kauphegðun nái til fárra á meðan upp-
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lifun Lín Design er að umhverfishugsunin sé að aukast sem passar við fullyrðingar 

Lagerstedt, (2003) um að áhugi á umhverfismálum sé að aukast.  

Teece, (2010) segir kjarna viðskiptalíkans skýra þarfir viðskiptavina og greiðslugetu auk 

þess sem skilgreina þarf framlag fyrirtækisins og þau gildi sem það hefur fram að færa. 

Gildi og greiðslugetu viðskiptavina hafa ekki verið skoðuð en greiðslugeta og greiðsluvilji 

fara ekki endilega saman. Einstaklingar sem hafa greiðslugetu til að velja umhverfisvænni 

vöru gera það ekki endilega. Samkvæmt Spangenberg o.fl., (2010) snýst sjálfbær neysla 

um valkosti og það telst til lífsgæða að njóta þess að hafa jafnan aðgang að auðlindum. 

Breytt gildismat gæti haft áhrif á greiðsluvilja og þar með lífsgæði viðkomandi hóps.  

Varðandi greiðsluvilja þarf að ítreka að ákveðinn hópur hefur ekki val á því að velja 

dýrari vörur (skortur á greiðslugetu) því er heppilegt að vörur séu á samkeppnishæfu verði 

sem hentar hugmyndafræði Verandi. Þessi hugsun fellur að vistvænni skilvirkni og eykur 

samkeppnishæfni (Spangenberg o.fl., 2010). Teece, (2010) segir mikilvægt að fyrirtæki 

kynni hvað þau hafi fram að færa til að líklegra sé að ná til þessa hóps, sjálfbærar vörur 

séu jákvæður valkostur sem ætti að skila sjálfbærara samfélagi.  

8.2 Starf í anda sjálfbærni 

Viðmælendur vinna að stórum hluta í anda sjálfbærni en þó hvorki formlega samkvæmt 

sjálfbærniaðferðum né uppfylla staðla sjálfbærrar hönnunar. Þekking á sjálfbærni er til 

staðar hjá viðmælendum en ekki er hægt að skilgreina fyrirtækin formlega með tilliti til 

sjálfbærni. Samkvæmt Kozlowski o.fl., (2018) geta mismunandi skilgreiningar haft áhrif á 

allt ferlið. Fyrirtækin starfa öll í anda sjálfbærni samkvæmt blokkum Hönnunarhraðalsins. 

Frammistöðu þarf að skoða í víðtæku samhengi samfélagslegra, efnahagslegra og um-

hverfislegra þátta samanber Keijzers, (2002) til að fyrirtæki geti talist sjálfbær (Mynd 11, 

Azapagic (2003)). Hvorki aðfangakeðjur fyrirtækja, né valdar vörur, voru skoðaðar svo að 

hvorki er hægt að halda því fram að aðfangakeðja né fyrirtækin sem hér um ræðir teljist 

sjálfbær.  

Niðurstöður hér passa við niðurstöður Rizos o.fl., (2015) um að hluti fyrirtæki þekki 

ekki til hringrásarhagkerfa en þó er ekki hægt að segja að fyrirtæki skilji ekki kostina þar 

sem hugsun í anda hringrásarhagkerfis er til staðar. Rammi Mendoza o.fl., (2017) með 10 

skrefum í átt að hringrásarhagkerfi gæti verið gott tæki til árangursríkrar innleiðingar og 

styrkt starf fyrirtækja til að stafa í anda sjálfbærni. Hafi framleiðandi farið í gegnum skref 
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eitt til fjögur (skilgreiningu og kosti hringrásarhagkerfis) með eina vöru er hægt að byggja 

á þeirri greiningu og byrja í skrefi fimm og sex í vöruhönnun og meta strax í skrefi sjö. 

Viðmælendur hér eru á skrefum fimm og sex, það er þau velja vöru og hugsa um 

framleiðsluferli en sleppa skrefi sjö sem gengur út á matið. Heyes o.fl., (2018) segja skref 

eitt til þrjú ganga úr á að móta sýnina en fjögur til sex út á hönnunina, samkvæmt þeim 

gæti fyrirtækið sem mótað hefur sýn hafist handa í skrefi fjögur fyrir hverja nýja vöru sem 

framleidd er. Skref sjö til tíu ganga út á innleiðingu og endurgjöf. Eins og áður hefur komið 

fram er skortur á skilgreindum mælanlegum markmiðum og eiga þau því ekki við hér, en 

væri til bóta.  

Casadesus-Masanell og Ricart, (2010) segja öll fyrirtæki starfa eftir viðskiptalíkani með 

beinum eða óbeinum hætti. Ekkert þeirra fyrirtækja sem var skoðað hér hafði formlegt 

viðskiptalíkan. Því má segja að þau starfi öll óbeint eftir viðskiptalíkani sem fangar starf-

semina. Eigendur trúa á hugmyndir sínar, leyfa fyrirtækjum að þróast og taka á móti tæki-

færum sem koma til þeirra. „Þetta reddast“ hugarfarið virðist vera ráðandi en mikil vilji er 

til að verkefni gangi upp, trú á hugmynd og vandað er til vals á hráefni og framleiðslu.  

Blanda mættir skrefum Teece, (2010) í átt að sjálfbæru viðskiptalíkani við ramma 

Mendoza o.fl., (2017) og efla þar með hringrásarhagkerfi. Teece, (2010) sleppir mati og 

endurgjöf og því gæti verið auðveldara að tengja starfsemi fyrirtækjanna við skref í líkani 

hans þar sem áherslan hér er á vörurnar sjálfar og framleiðslu þeirra. Klettner o.fl., (2014) 

segir árangursríkt fyrir fyrirtæki að innleiða sjálfbærni í daglegan rekstur fyrirtækja. Líkan 

Azapagic, (2003) er af sama meiði og Klettner o.fl., (2014) en nákvæmara og getur því 

hentað fyrirtækjum sem óska eftir skýrari leiðbeiningum. Hjá honum eru hagsmunaaðilar 

til að mynda auðkenndir, viðmælendur hér geta skilgreint eigin hagsmunaaðila svo auð-

velt væri að bæta því við.  

Líkan Jenkins, (2009) fyrir samfélagslega ábyrgð er líkt líkani Azapagic, (2003) um sjálf-

bærni fyrirtækja. Rétt væri að blanda þeim saman til að leggja áherslu á samfélaglega 

ábyrgð innan sjálfbærnilíkansins. Viðmælendur hugsa allir sterkt til áhrifa og ábyrgðar 

sinnar í samfélaginu og má staðseta þau öll á toppi píramída Carroll, (1991) fyrir mann-

úðarsjónarmið, þar sem fyrir eru aðilar sem gera meira en þarf fyrir samfélagið. Fyrirtæki 

passa við haghafakenninguna (Hunsak, 2018; Jenkins, 2006) þar sem blandað er saman 

viðskipum og siðfræði.  
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Fyrir samfélagslega ábyrgð gegna fyrirtækin öll jákvæðum skyldum til viðbótar við lág-

markskröfur þar sem þau gefa til góðgerðarmála. Helga Mogensen uppfyllir væntingar 

umfram jákvæðar skyldur þar sem hún á í sumum tilfellum frumkvæðið að því að styrkja 

valin málefni. Sama má segja um Hring eftir hring og Lín Design sem hafa bæði gagnkvæm-

an ávinning af samstarfi við góðgerðarsamtök.  

Það sem aðferðir hönnunar í anda sjálfbærni hafa umfram aðferðir visthönnunar, sam-

kvæmt Spangenberg o.fl., (2010) er að horft er á vöru í alþjóðlegu samhengi til langs tíma. 

Fyrirtækin eru í alþjóðlegu umhverfi, hráefni eru fengin víða að auk þess sem tækifærin 

er sögð á erlendum mörkuðum. Æskilegt væri að staðsetja sig á heimskortinu og gera sér 

grein fyrir staðbundnum og hnattrænum áskorunum og kostum. Ása lítur hnattrætt á 

fyrirtæki sitt, það skapar henni vinnu á Íslandi þar sem mesta salan fer fram og þar með 

afleidd störf í verslunum sem þýðir skatttekjur fyrir íslenska ríkið. Hráefnið er héðan og 

þaðan í heiminum og framleiðsla á Tælandi nær upprunum en Íslandi, þar sem hún tryggir 

að allt sé til fyrirmyndar og sambærilegt og í Vestrænum fyrirtækjum. Það sama á við um 

Lín Design hugsun þeirra er hnattræn og bættum efnahaf starfsfólks í Kína er fagnað. Við-

mælandi frá Hring eftir hring finnst hún vera að fjarlægjast sjálfbærni með því að fram-

leiða vörur í Tælandi, þar sem nú þarf að fljúga með vörur. Uppruni þeirra er þó ekki á 

Íslandi svo áður en hún endurskipulagði reksturinn flutti hún hráefni til Íslands til að fram-

leiða hér og flytja svo út aftur. Þetta er nýtt ferli hjá henni og tekur ef til vill tíma fyrir hana 

að sjá framleiðslu í heildrænu alþjóðlegu ljósi.  

Það kemur á óvart að viðmælendur þekktu almennt ekki til Heimsmarkmiða Sam-

einuðu þjóðanna (Stjórnarráð Íslands, 2018). Verandi vinnur þó markvisst með undir-

markmið 12,3 matarsóun sem tilheyrir sjálfbærri þróun og sjálfbærri framleiðslu og 

neyslu. Verandi vísar í sjálfbæra þróun (WCED, 1987) þegar lögð er áhersla á að „ekki sé 

hægt að kaupa sig frá umhverfisvanda í framtíðinni“. Eins tiltaka viðmælendur framtíðina 

sem hagsmunaaðila (Snjólfur Ólafsson o.fl., 2014) sem er hugsun í anda sjálfbærni og 

sjálfbærrar framtíðar og uppfylla þar með markmið sjálfbærrar þróunar (Diesendorf, 

2000). 

8.3 Hindranir til starfa í anda sjálfbærni 

Tímaskorur er megin hindrun viðmælanda sem vilja vinna í anda sjálfbærni. Hugsun er til 

staðar og vilji til góðra verka verður undir í daglegu amstri. Það passar við Rizos o.fl., 
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(2015) sem segir lítil fyrirtæki sjaldnast setja sjálfbærnimál í forgang þar sem daglegur 

rekstur og hversdagslegrar áskoranir eigi hug þeirra allan.  

Samkvæmt Snjólfi Ólafssyni o.fl. (2014) virtust fyrirtæki á Íslandi ekki finna fyrir þrýst-

ingi frá stjórnvöldum um að birta skýrslur um stöðu samfélagslegrar ábyrgðar í eigin 

rekstri, enginn viðmælenda hér nefnir þrýsting frá stjórnvöldum. Þrátt fyrir það heldur 

Fanney Karlsdóttir, (2019) sérfræðingur í forsætisráðuneytinu því fram að fyrirtæki sem 

ekki eru aðilar að Festu, hafi sett sér stefnu um samfélagslega ábyrgð og gefi út sjálfbærni-

skýrslur. Ef til vill er það raunin hvað stærri fyrirtæki varðar. Væru það jákvæð afleidd áhrif 

af framtaki Festu. Auk þess segist Fanney Karlsdóttir, (2019) hafa heimildir fyrir því að 

mörg þeirra fyrirtækja sem séu í Festu, hafi sett sér stefnu varðandi samfélagslega ábyrgð 

og séu að gefa út sjálfbærniskýrslur. Þátttaka Lín Design í Festu endurspeglar þetta ekki. 

Fyrirtækið hefur ekki verið virkt, hvorki birt markmið né niðurstöður (Festa, 2017). Vilji 

eiganda er til að mæta á á fundi hjá Festu en af því hefur ekki orðið vegna tímaskorts. 

Þetta mætti ef til vill útskýra með því að nýir eigendur eru tiltölulega nýkomnir að rekstrin-

um svo óvirk þátttaka þeirra í Festu endurspeglar sennilega hvorki frammistöðu þeirra né 

heildarlandslagið. Tímaskortur var helsta hindrun þess að fyrirtæki tileinkuðu sér sam-

félagslega ábyrgð formlega eins og fyrir fimm árum (Snjólfur Ólafsson o.fl., 2014), en hvort 

sem horft er á samfélagslega ábyrgð eða sjálfbæni er stuðningur stjórnvalda takmarkaður.  

Viðmælendur nefndu ekki hagræna hvata en samkvæmt Velferð til framtíðar 

(Umhverfisráðuneytið, 2010) stóð til að leggja áherslu á þá í uppbyggingu græns hag-

kerfis. Viðmælendur kvarta aftur á móti undan háum sköttum. Væru hagrænir hvatar í 

formi skattalækkanna í boði er ekki ólíklegt að fyrirtæki settu í forgang að skýra frammi-

stöðu sína í umhverfismálum, með stefnu og viðeigandi skýrslugerð.  

Viðmælendur minntust ekki á þrýsting frá stjórnvöldum varðandi það að taka upp 

Svaninn sem var eitt af markmiðum Íslands sem var í gildi til ársins 2013 (Bergþóra Njála 

Guðmundsdóttir, 2019). Þó eru fjögur þeirra sem minnast á hann sem raunverulegan val-

kost. Í ljósi smæðar fyrirtækja og tímaskorts einyrkja er hægt að skilja að kostnaðarsöm 

vottun sé ekki í forgangi. Viðmælandi frá Cool design er því marki brenndur að hafa verið 

með Svansmerkta vöru sem gekk illa að selja en þar var skortur á greiðsluvilja.  

Viðmælendur hafa blendnar tilfinningar til starfsumhverfis hönnuða á Íslandi. Það er 

vilji til að starfa hér, gróskuhugarfar og góðvild er lýst, en framleiðsluferli er dýrt og öll 
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innkaup og innflutningur eru talin til hindrana sem og erfið samkeppni við stóra erlenda 

aðila. Eins er aðgangur að fjármagni og styrkjaumhverfið gagnrýnt. Bent er á að smáir 

styrkir til frumkvöðla séu bjarnargreiði, heppilegra sé að veita nokkra stærri styrki sem 

styðji frumkvöðla fyrstu árin.  

8.4 Horft til framtíðar 

Sjálfbær viðskiptalíkön eru ekki til staðar en kæmu til með að beina rekstrinum í átt að 

sjálfbærni og þar með flétta saman samfélagslega ábyrgð, hugsun í anda hringrásarhag-

kerfis og lífsferilsgreinar. Hönnun viðeigandi viðskiptalíkans væri líklegt til að auka líkur á 

að góðar hugmyndir verði langlífar því eins og Rosca o.fl., (2017) heldur fram og þannig 

tryggja árangur starfseminnar og jafnframt sameina efnahagsleg gildi umhverfis- og sam-

félagslegum ávinningi. Gott væri að fara eftir formlegu kerfi, til dæmis horfa til þrístrend-

ings Spangenberg o.fl., (2010) um sjálfbærni. Til fyrirmyndar væri að tryggja að öll starf-

semi fyrirtækis væri innan varfærnimarka sjálfbærrar þróunar sem Cucuzzella og De 

Coninck, (2008) setja fram þar sem gildi hvers þáttar þarf að vera tekið með. Samkvæmt 

Bocken o.fl., (2014) er samstarf sérstaklega mikilvægt fyrir lítil fyrirtæki eða að minnsta 

kosti að þekking gangi manna á milli samkvæmt Jenkins, (2006) til að koma í veg fyrir að 

öll fyrirtæki þurfi að finna upp hjólið.  

Til að yfirstíga baráttu einyrkja við daglegt amstur án þess að draga úr sterkri trú þeirra 

á eigin hugmyndir væri aðstoð líkleg til frekari árangurs. Líkan eins og Azapagic, (2003), 

rammi Mendoza o.fl., (2017) í átt til hringrásarhagkerfis eða skref Teece, (2010) í átt að 

sjálfbæru viðskiptalíkani væru hjálpleg til að styrkja starf í anda sjálfbærni. Til fyrirmyndar 

væri ef öll fyrirtæki fengju valið líkan til að staðsetja starfsemi sína við stofnun. Starfandi 

fyrirtæki ættu auk þess að hafa aðgang að slíku líkani, útbúa mætti stutt myndband með 

leiðbeiningum til að auðvelda notkun. Eðlilegast væri að aðstoð með þessum hætti væri 

á ábyrgð stjórnvalda og hluti af aðgerðaráætlun með aðkomu fyrirtækjaskrár og jafnvel 

miðstöðvar um sjálfbærni í fyrirtækjum eða í tengslum við Heimsmarkmið Sameinuðu-

þjóðanna. Stjórnvöld ættu að auka stuðning sinn við sprotafyrirtæki. 
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 Lokaorð 

Fræðilegt framlag rannsóknar þessarar felst í því að endurspegla upplifanir og stöðu sjálf-

bærni í hönnunarfyrirtækjum á Íslandi og að meta stöðuna út frá fræðilegum líkönum. 

Hagnýtt framlag snýr að fyrirtækjum sem vilja stíga skref í átt til sjálfbærni með því að 

tileinka sér valið viðskiptalíkan sem hér er líst, til dæmis líkan Azapagic, (2003). Útfærsla 

þess er nákvæm og má máta núverandi starf við líkanið og bæta úr því sem upp á vantar.  

Fyrirtækin 10 sem tóku þátt í rannsókninni eru öll á byrjunarreit, hugsun og vilji til 

verka í anda sjálfbærni liggur til grundvallar hjá fyrirtækjunum og því má halda fram að 

starfað sé óbeint eftir sjálfbæru viðskiptalíkani. Rannsóknin er tilviksrannsókn með fáum 

tilvikum og hefur sem slík ekki alhæfingargildi en gefur skýra mynd af hugmyndum þátt-

takenda hvað varðar sjálfbærni í hönnun og rekstri hönnunarfyrirtækja.  

Spurningar sem lúta beint að stefnumótun koma hvorki fram í bakgrunnspurningum 

né viðtalsrammanum og það lítur takmarkandi út fyrir rannsóknina og mætti álykta að 

það endurspeglist meðal annars í því að rammi 4S virki ekki. Svör varðandi stefnumótun, 

umhverfisstefnu og matstæki komu fram í öllum viðtölunum. Skortur á formlegum vinnu-

brögðum í anda sjálfbærni er því líklegri skýring á því hvers vegna rammi 4S er ekki heppi-

legur hér. Skortur á formlegheitum má skýra með því að fyrirtækin eru lítil, sum hafa starf-

að í skamman tíma og hafa því ekki formlega mótað rekstarumgjörð sína. Hönnunar-

hraðalinn á betur við í þessari rannsókn þar sem blokkir hans lúta sérstaklega að hönnun 

og fanga því betur starfsemi umræddra fyrirtækja fyrir hvert viðfangsefni fyrir sig. Tak-

markanir hans í þessari rannsókn snúa að ófullnægandi spurningum varðandi markaðs-

setningu og hvort hún endurpegli gildi vöru. 

Sjálfbærni er verðugt viðfangsefni til enn frekari rannsókna á starfsháttum fyrirtækja í 

anda sjálfbærni, byggja má á þessum grunni og felast tækifærin meðal annars í saman-

burði á litlum fyrirtækjum í ólíkum atvinnugreinum og því að bera saman stór og lítil fyrir-

tæki innan sömu atvinnugreina. Sérlega áhugavert væri að bjóða fyrirtækjum að vinna 

formlega með líkan Azapagic, (2003) og meta áhrif þess.  

Hönnuðir og frumkvöðlar í litlum fyrirtækjum eru mikilvægir fyrir sjálfbærni, þetta er 

fólk sem lætur verkin tala, er gjarnan leiðandi og fyrirmyndir fyrir stærri fyrirtæki. Hlúa 

þarf sérstaklega að þessum hópi, tryggja starfsskilyrði og hverja til verka í anda sjálfbærni. 

Saman skipta þau veigamikinn sess fyrir daglegt líf okkar og ekki síður framtíðina.  
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Viðauki 1 

Óskað eftir þátttöku 

 

Ágæti viðtakandi, 

Ég er meistaranemi í umhverfis- og auðlindafræði við Háskóla Íslands og er að skoða 

viðskiptalíkön í nokkrum íslenskum fyrirtækjum út frá hugmyndafræði um sjálfbæra 

hönnun.  

Ég hef áhuga á að skoða þitt fyrirtæki. Skoðunin fer þannig fram að ég sendi þér 

nokkrar spurningar og bið þig að svara. Í framhaldinu hittumst við og viðtalið fer fram.  

Gert er ráð fyrir að viðtalið taki 30 til 60 mínútur. 

Með von um jákvæð viðbrögð. 

 Kveðja Hólmfríður Sigþórsdóttir, hos2@hi.is 
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Viðauki 2 

Bakgrunnsupplýsingar 

Bakgrunnsupplýsingar varðandi fyrirtækið, sendar á eigendur til svörunar áður en viðtal 

er tekið.  

Fyrirtæki  

1. Hvernig myndir þú lýsa fyrirtækinu? 

(starfsemi, fjölda starfsmanna, staðsetning, stofnár, árleg velta, ársskýrslur) 

2. Hver er tilgangur fyrirtækisins? Gildi þess / vöru? 

3. Hvað veitir þér innblástur til að gera það sem þú ert að gera? 

4. Hvaða áhrif hefur fyrirtækið á samfélagið? 

5. Hvernig þarf fjárflæðið að vera svo að rekstur fyrirtækisins sé tryggður? 

Vörur  

1. Hver er saga hönnunarinnar hjá þínu fyrirtæki? 

2. Hvernig er hráefni valið? 

3. Hvert er ferli framleiðslunnar? Hvernig eru tæki valin? 

4. Hvað ræður mest um það hvernig vara er framleidd? 

5. Hvernig er vörunni pakkað?  

6. Hvernig er vörumekið kynnt? 

7. Hvað er notað í frumgerðir (e. prototypes) og hvað verður um þær? 

8. Býður þú upp á móttöku á vöru, varðandi endursölu / móttöku / förgun? 

9. Er vara vottuð? Ef já hvernig var ferlið / en nei, hví ekki? 

10. Uppfyllir varan alþjóðasamþykktir? 

11. Hvernig fer markaðssetning fram? 

Viðskiptavinir  

1. Hvernig kynnist fólk vörumerkinu? 

2. Hverjir eru viðskiptavinir?  

3. Hvaða gildi hafa viðskiptavinir þínir? 

4. Hverjar eru neytendavenjur með tilliti til þinnar vöru? 
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5. Með hvaða hætti hafa viðskiptavinir áhrif á hönnunina? 

Annað  

1. Hvað ertu ánægðust /ánægðastur með varðandi fyrirtækið? 

2. Hvað ertu ánægðust /ánægðastur með varðandi eigin vörur? 

3. Hverjar eru helstu hindranir sem þú mætir? 

4. Hvernig finnst þér starfsumhverfið á Íslandi? 

5. Hverjir eru hvatar sem hafa áhrif á hönnun og starfsemi? 

6. Hvaða tækifæri sérðu þegar horft er til framtíðar? 
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Viðauki 3 

Viðtalsrammi 

Viðtalsrammi fyrir viðtöl við eigendur fyrirtækja sem hafa svarað bakgrunnsupplýsingum. 

1. Hvernig er viðskiptalíkan fyrirtækisins byggt upp? 

2. Fyrir hvað telur þú að sjálfbær þróun standi? 

Nánar, hvað? 

3. Hvernig staðsetur þú vörur / fyrirtæki með tilliti til sjálfbærrar þróunar? 

4. Hver er þekking þín á hringrásarhagkerfi (hringlaga hagkerfi)? 

Nánar, hvað? 

5. Hver er þekking þín á Heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna? 

Ef já, hvernig sérðu snertiflöt þinnar starfsemi við þau? 

6. Hvernig hugsar þú mikið um heildar lífsferil vörunnar? 

7. Hvaða ábyrgð hefur fyrirtækið í samfélaginu? 

8. Hvað er gert umfram fyrir samfélagið? 

9. Hvernig hefur hugmyndafræðin við nýsköpun breyst frá stofnun? 

10. Þegar þú hugsar um fyrirtækið í heild, hvaða þáttur skiptir mestu máli? 

Efnahagur, samfélag eða umhverfi? 

11. Hverja telur þú hafa hagsmuni af fyrirtæki þínu? 

(hverjir eru hagsmunaaðilar og hvers vegna?) 

12. Hvernig skipta hagsmunaaðilar sér að fyrirtækinu? 

13. Hvernig telur þú lítil fyrirtæki hafa áhrif í alþjóðlegu samhengi? 

14. Vinnur þú með öðrum fyrirtækjum / ert hluti af samtökum? Hvernig? 

15. Hvaða áhrif hefur það á þig og fyrirtækið? 
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Viðauki 4  

Hönnunarhraðall “reDesign Canvas” (Kozlowski o.fl., 2018, bls. 200). 

 

https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0959652618303184-egi107LBSVGQJ0_lrg.jpg

