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Útdráttur 

Vitundarvakning hefur átt sér stað á síðustu árum um mikilvægi þess að fyrirtæki leggi áherslu á 

sjálfbærnistefnu. Umræðan um sjálfbærni hefur aldrei verið háværari en undanfarin ár, sérstaklega 

vegna möguleika hennar til að hafa áhrif á viðhorf og kauphegðun neytenda. Viðfangsefni 

rannsóknarinnar var að kanna áhrif sjálfbærnistefnu fyrirtækja í fataiðnaði á val neytenda á 

vörumerki. Megindleg rannsókn í formi vefkönnunar var framkvæmd og hún birt á 

samfélagsmiðlinum Facebook, í heildina voru 300 manns sem tóku þátt í vefkönnuninni. Einföld 

lýsandi tölfræði og „kí-kvaðrat” tölfræðipróf voru framkvæmd.  

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að áhrif sjálfbærnistefnu hefur ennþá ekki 

nægileg áhrif á val neytenda á vörumerki. Það getur verið meðal annars vegna þekkingarleysis 

neytenda á sjálfbærni. Þá leiddu niðurstöður ennfremur í ljós að þrátt fyrir þekkingarleysi neytenda 

er þekking þeirra að aukast með hverju árinu sem líður og mun hún vonandi koma til með að hafa 

áhrif á val neytenda á vörumerki í náinni framtíð. 

 

Lykilorð: sjálfbærni, sjálfbær þróun, fataiðnaður, hringlaga hagkerfi, gagnsæi, hagsmunaaðilar, 

neytendahegðun 
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Mynd 22 Hversu sammála eða ósammála þátttakendur eru fullyrðingunni: „Mér finnst 

græn/umhverfisvæn markaðssetning vörumerkja í fataiðnaði vera áberandi”.............................. 45 
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1.0 Inngangur 

Vitundarvakning hefur átt sér stað á síðustu árum um mikilvægi þess að fyrirtæki leggi áherslu á 

sjálfbærnistefnu og hefur umræðan um sjálfbærni aldrei verið háværari en undanfarin ár. 

Samfélagið í dag stendur frammi fyrir þeim áskorunum að draga úr neyslu náttúruauðlinda og efla 

þróun sjálfbærni. Sjálfbær þróun er skilgreind sem „þróun sem mætir þörfum samtímans án þess 

að skerða möguleika komandi kynslóða til þess að mæta eigin þörfum” (World Commission on 

Environment and Development, 1987, bls. 41). Hugmyndafræðin sem liggur að baki sjálfbærni 

hefur öðlast aukna athygli á heimsvísu og er sjálfbærni nú orðið eitt af lykilhugtökum tuttugustu 

og fyrstu aldar, sérstaklega vegna möguleika þess til að hafa áhrif á viðhorf og kauphegðun 

neytenda (Gazzola o.fl., 2020). 

Fyrirtæki eru í auknum mæli farin að auka sjálfbærni með því að einbeita sér að nálguninni 

um hina þreföldu rekstrarútkomu (e. triple bottom line), sem felur í sér efnahags-, umhverfis- og 

félagslega þætti sjálfbærni (Karaosman o.fl., 2020; Lee og Klassen, 2008; M. Tachizawa og Yew 

Wong, 2014; Saeed og Kersten, 2019). Margt bendir þó til þess að skortur sé á upplýsingum eða 

þekkingu sem varðar sjálfbærni hjá neytendum og því er gagnsæi vörumerkja mikilvægt. Gagnsæi 

segir til um upplýsingamagnið sem fyrirtæki og stofnanir birta hagsmunaaðilum, um ákvarðanir 

þeirra, verklag og frammistöðu (Birtwistle og Moore, 2007). 

Fataiðnaður er talinn vera einn stærsti og mest mengandi iðnaður í heimi (Shen o.fl., 2017), 

með umtalsverð umhverfis-, félags- og efnahagsleg áhrif (Legere og Kang, 2020). 

Framleiðsluhugtakið hröð tíska er talið vera ráðandi í fataiðnaði í dag, en eftir því sem tískusveiflur 

verða hraðari hafa fyrirtæki tekið upp sífellt ósjálfbærari framleiðslutækni til að halda í við 

eftirspurn og auka hagnað (McNeill og Moore, 2015). Ef þessi þróun ofneyslu og sóunar heldur 

áfram sem fram horfir má ætla að það muni koma til með að hafa afdrifarík neikvæð áhrif á 

komandi kynslóðir. Til að bregðast við þessari þróun var hugmyndin um hæga tísku (e. slow 

fashion) þróuð (Clark, H., 2008, eins og vísað er til í Zhang o.fl., 2021). Það er því ljóst að fyrirtæki 

í fataiðnaði verða að grípa til aðgerða sem leiða til þess að neytendur íhugi val sitt á vörumerkjum, 

þ.e.a.s. vörumerkjum sem hafa skýra sjálfbærnistefnu sem farið er eftir. Mikilvægt er í þessu 

sambandi að innleiða hringlaga hagkerfi í fataiðnaði (Ellen Macarthur Foundation, 2017), lengja 

þannig líftíma auðlinda jarðar og minnka auðlindanotkun. Þannig er komið í veg fyrir að hlutir og 

efni verði að úrgangi og hverfi úr hagkerfinu (Hringrásarhagkerfi, e.d.). 
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Hagsmunaaðilar geta líka gegnt lykilhlutverki við innleiðingu á sjálfbærni og án þeirra eru 

raunverulegar breytingar á markaði ómögulegar. Þó svo að það hafi verið sýnt fram á að 

hagsmunaaðilar hafi í auknum mæli áhyggjur af vinnubrögðum og viðhorfi vörumerkja til þess að 

takast á við sjálfbærni, endurspeglast þessar áhyggjur ekki alltaf í hegðun þeirra (Bray o.fl., 2011). 

Samkvæmt Brozović, D’Auria, og Tregua, (2020) geta hagsmunaaðilar þó verið hvatning fyrir 

fyrirtæki til að bregðast við þessari neikvæðu þróun. Hin svokallaða hagsmunaaðilakenning (e. 

stakeholder theory) segir að fyrirtæki þurfi að taka tillit til allra hagsmunaaðila sem hafa áhrif á 

eða verða fyrir áhrifum af rekstri fyrirtækisins (Freeman, R. E., 1984, eins og vísað er til í 

Sigurdsson og Candi, 2020). 

Fyrri rannsókn (Maas, Schaltegger, og Crutzen, 2016, eins og vísað er til í Pereira o.fl., 

2021) bendir til þess að eftirspurn á markaði sé að færast í meðvitaðri kauphegðun í átt að 

sjálfbærni. Neytendur leita í auknum mæli að vörum og vörumerkjum sem eru á einhvern hátt 

sjálfbærari. Aðrar rannsóknir (Carrigan og Attalla, 2001; McNeill og Moore, 2015) benda hins 

vegar til þess að þó svo að neytendum sé almennt umhugað um þetta málefni þýðir það ekki að 

kauphegðun þeirra breytist. Það geti stafað af almennum skorti á þekkingu á neikvæðum áhrifum 

fataiðnaðarins. Forgangsröðun og val þeirra liggur annars staðar og byggir fremur á sparnaði og 

tískusveiflum. Rannsakendum leikur því forvitni á að vita hvort sjálfbærnistefna fyrirtækja í 

fataiðnaði hafi í raun áhrif á val neytenda á vörumerki eða ekki og er því markmið þessarar 

rannsóknar að rannsaka þetta bil, þá sér í lagi vegna þess að lítið er um rannsóknir sem takast á við 

þessi mál. Einnig verður skoðað hvernig hegðun neytenda hefur breyst undanfarin ár, þ.e.a.s. fá 

dýpri innsýn í neysluvenjur landsmanna þegar kemur að því að taka ákvarðanir við kaup á fatnaði. 

Þetta leiðir til eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

Hefur sjálfbærnistefna  fyrirtækja í fataiðnaði áhrif á val neytenda á vörumerki?  

Niðurstöður rannsóknarinnar munu koma til með að skipta máli fyrir dýpri skilning á 

raunverulegri hegðun neytenda gagnvart sjálfbærni í fataiðnaði. Rannsóknin mun hjálpa 

fyrirtækjum enn frekar að aðlaga starfshætti sína að markmiðum sjálfbærni og innleiða sjálfbærar 

lausnir.  
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2.0 Saga og þróun sjálfbærni 

Til að öðlast betri skilning á því sviði sem verið er að rannsaka er fræðilega hlutanum skipt niður 

í tvo undirkafla, Saga og þróun sjálfbærni og Hagsmunaaðilar. Einnig eru mikilvæg hugtök á borð 

við þreföld rekstrarútkoma, gagnsæi, hröð tíska, hæg tíska, hringrásarhagkerfi og neytendahegðun 

skilgreind. Farið verður dýpra í þessi hugtök þar sem grunnþekking á þessum viðfangsefnum er 

mikilvæg til að öðlast betri skilning á rannsóknarefninu.  

Hugtakið sjálfbærni þykir flókið, umdeilt og ansi krefjandi hugtak, þar sem það býður upp 

á mismunandi túlkun (Ramos o.fl., 2020). Skilgreining sem er hvað mest notuð í dag má rekja til 

ársins 1987 í skýrslu World Commission on Environment and Development (WCED), betur þekkt 

sem Brundtland skýrslan. Í þeirri skýrslu var hugtakið sjálfbær þróun fyrst skilgreint sem „þróun 

sem mætir þörfum samtímans án þess að skerða möguleika komandi kynslóða til þess að mæta 

eigin þörfum” (World Commission on Environment and Development, 1987, bls. 41). Þetta eru 

þarfir sem fela í sér gildi og frelsi til hugsana, athafna og þátttöku í samfélaginu, þarfir sem ná 

lengra en einfaldar efnislegar þarfir (Moo-Young, 2019). Skilgreining Brundtland krefst þess að 

komandi kynslóðir erfi jörð sem er að minnsta kosti jafn góð og jörðin sem fyrri kynslóðir nutu, 

hafi jafnan aðgang að náttúruauðlindum og að auðlindir verði ekki tæmdar (Shiel o.fl., 2020).  

Brundtland skýrslan markaði ákveðið upphaf í þá veru að vekja athygli fólks á mikilvægi 

umhverfismála (Hopkins, M., 2016, eins og vísað er til í Thorisdottir og Johannsdottir, 2020). Fyrir 

skýrslu Brundtland birti Rómarklúbburinn (1972) (Club of Rome) greinargerð sem taldi að margar 

af okkar lífsnauðsynlegu náttúruauðlindum yrði útrýmt með komandi kynslóðum. Greinargerð 

þessi var talin dauðadómur fyrir þjóðina. Í kjölfarið birtist Brundtland skýrslan sem kom með nýja 

sýn á þessa þróun (Meadows o.fl., 2009). Í upphafi snerist skilgreining Brundtland á sjálfbærri 

þróun um umhverfisáhyggjur, en síðar hafa menn séð margs konar möguleika á æskilegum 

framförum (R.W. Kates, T.M. Parris og A.A. Leiserowitz, 2005, eins og vísað er til í Geissdoerfer 

o.fl., 2017). Eftir útgáfu Brundtland skýrslunnar hefur hugtakið sjálfbærni fengið meira vægi og 

nær nú yfir eftirfarandi þrjú sjónarmið: umhverfis-, efnahags- og félagsleg sjónarmið, betur þekkt 

sem hin þrefalda rekstrarútkoma (e. triple bottom line) (Hacking og Guthrie, 2008; Zhang o.fl., 

2021).  
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2.1 Þreföld rekstrarútkoma (e. triple bottom line) 

Hugmyndin um þrefalda rekstrarútkomu, einnig þekkt sem fólk (e. people), pláneta (e. planet) og 

hagnaður (e. profit) bendir til þess að fyrirtæki þurfi ekki aðeins að axla samfélagslega og 

umhverfislega ábyrga hegðun, en líka að ná jákvæðum fjárhagslegum ávinningi í því ferli 

(Gimenez o.fl., 2012). Árið 1994 lagði John Elkington til að fyrirtæki byggðu uppgjör sitt á hinni 

þreföldu rekstrarútkomu. Frammistaða fyrirtækjanna yrði þá metin út frá þremur sjónarmiðum, 

þ.e. félagslegum, umhverfislegum og efnahagslegum með áherslu á jafnvægi milli þessara 

sjónarmiða (Festa, e.d.; Żak, 2015). Þetta krefst þess að fyrirtæki breyti markmiðum sínum um 

frammistöðu og hugi ekki einungis að hámörkun efnahagslegs hagnaðar en líka heildar hámörkun 

þriggja sjónarmiða hinnar þreföldu rekstrarútkomu (Li o.fl., 2014; Seuring og Müller, 2008).  

Skilgreining á umhverfis- og samfélagslegri sjálfbærni er oft óskýr. Með 

umhverfissjónarmiðum er átt við áhrifin sem starfsemin hefur á umhverfið, bæði með beinum og 

óbeinum hætti, notkun orku og annarra auðlinda svo og kolefnisspori fyrirtækja vegna 

starfseminnar (Gimenez o.fl., 2012; Pullman o.fl., 2009). Umhverfissjónarmið eru stór þáttur í 

umræðunni um sjálfbærni. Ekki aðeins vegna þeirra neikvæðu áhrifa úrgangs og loftmengunar 

heldur líka vegna þeirra skaðlegu, minna augljósu áhrifa tengdum hlýnun jarðar (Slack og 

Brandon-Jones, 2019). Félagslegu sjónarmiðin eru aftur á móti áhrifin sem fyrirtæki hafa á 

samfélagið. Ábyrgð fyrirtækjanna er því miklu víðtækari en eingöngu það eitt að hámarka hagnað, 

en talið er að þau fyrirtæki sem eingöngu hafa slíkt að leiðarljósi munu ekki verða langlíf 

(Govindarajan og Srinivas, 2012, eins og vísað er til í Kumar og Christodoulopoulou, 2014).  

2.2 Sjálfbærni í nútíma þjóðfélagi 

Áhersla fyrirtækja á sjálfbærni hefur breyst töluvert síðastliðin ár (Bianchi og Gonzalez, 2021). 

Með auknum þrýstingi og umhverfisáhyggjum neytenda eru fyrirtæki farin að sýna aukna 

samfélagslega ábyrgð í rekstri sínum og huga betur að komandi kynslóðum (Bianchi og Gonzalez, 

2021). Hugtakið sjálfbærni hefur þróast í þá átt að fyrirtæki eru farin að láta sig varða margvísleg 

áhyggjuefni sem tengjast umhverfismálum, réttindum starfsmanna, stjórnarháttum og verndun 

neytandans, ásamt félagslegum málefnum eins og hungri, fátækt, menntun og mannréttindum og 

hvernig lausnir á þessum vandamálum leiða til hagnaðar (Savitz, 2013).  

Fyrirtæki sem áður fyrr voru álitin sjálfbær litu á sjálfbærni sem góðgerðarmál, en með 

tímanum hefur sjálfbærni orðið þáttur í stefnu fyrirtækja (Global Compact, e.d.). Í dag er sjálfbærni 
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mikilvægur þáttur í öllum geirum hagkerfisins (Rahman og Koszewska, 2020). Sjálfbærni er meira 

en sýn um betri framtíð, hún er orðin langtíma markmið sem fyrirtæki ættu að tileinka sér þar sem 

aukin sjálfbærnisvitund fyrirtækja getur ýtt undir samkeppnishæfari markaði (Thorisdottir og 

Johannsdottir, 2020; UNESCO, e.d.). Um leið getur sjálfbærni skapað aukinn hagnað fyrirtækja 

sem leiðir til bættrar félagslegrar, efnahagslegrar og umhverfislegrar velmegunar fyrir samfélagið 

í heild (Savitz, 2013). 

Heimurinn er sífellt að breytast og eftirspurn á markaði er að þróast í átt að umhverfisvænna 

vöruúrvali og þjónustu og talið er að sjálfbærni sé almennt áhrifarík leið til að laða að viðskiptavini 

(Ciasullo o.fl., 2017; Shen o.fl., 2012). Tæknin er líka að aukast og tækninýjungar geta sömuleiðis 

gegnt mikilvægu hlutverki í að leysa margvíslegar sjálfbærni áskoranir. Það er hins vegar ekki 

hægt að gera ráð fyrir því að tækni muni leysa auðlindavandamál heimsins. Því er mikilvægt að 

hver og einn leggi sitt af mörkum til að tryggja komandi kynslóðum betra líf á jörðu (Long o.fl., 

2016; Rantala o.fl., 2018).  

Fyrirtæki í dag eru undir miklum þrýstingi að fara eftir sjálfbærnimarkmiðum sínum og 

fylgjast neytendur grannt með loforðum þeirra. Álitið er að neytendur eigi orðið erfiðara með að 

greina á milli vörumerkja sem skuldbinda sig umhverfinu og þeirra sem segjast gera það en standa 

ekki við það. Fyrirtæki nota sjálfbærnivottanir sem einhvers konar leið til að sanna skuldbindingu 

sína, en til að fá slíka vottun þurfa fyrirtæki að uppfylla ákveðna staðla (Moore, K., 2019, eins og 

vísað er til í Shen o.fl., 2012). Þrátt fyrir aukna vitundarvakningu í samfélaginu um sjálfbærni eru 

enn ekki allir meðvitaðir um mikilvægi hennar. Þess vegna ættu fyrirtæki að móta starfshætti sína 

gagnsærri í garð sjálfbærni og koma þannig í veg fyrir þekkingar- og upplýsingaskort; koma fram 

upplýsingum um sjálfbærni og um leið vekja fólk til umhugsunar á mikilvægi málefnisins (Beard, 

2008, eins og vísað er til í Strähle og Köksal, e.d.). Vikið verður að hugmyndafræði um gagnsæi 

vörumerkja hér á eftir og henni gerð skil. 

2.2.1 Gagnsæi vörumerkja 

Margt bendir til þess að skortur sé á upplýsingum eða þekkingu um sjálfbærni hjá neytendum, og 

þá sérstaklega tengdu sjálfbæru framleiðsluferli vörumerkja, eins og rannsókn Bristwile og Moore 

(2007) leiddi í ljós. Gagnsæi þykir mikilvægt til að auka þekkingu neytenda á sjálfbærni og getur 

það leitt til þess að fyrirtæki verði ábyrgari og leitist enn frekar að þekkja alla aðila 

aðfangakeðjunnar. 
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Flestar skilgreiningar á gagnsæi segja til um upplýsingamagnið sem fyrirtæki og stofnanir 

birta hagsmunaaðilum um ákvarðanir þeirra, verklag og frammistöðu (Grimmelikhuijsen og 

Meijer, 2014; Welch, 2004). Kröfur hagsmunaaðila um aukið gagnsæi komu fram á tíunda áratug 

síðustu aldar þegar neytendur byrjuðu að þrýsta á fyrirtæki um sjálfbærari og gagnsærri 

aðfangakeðjur í rekstri (Jestratijevic o.fl., 2021; Wulff, 2019). Þó að gagnsæi í upplýsingagjöf um 

sjálfbærni meðal vörumerkja sé sífellt að verða mikilvægara, hefur hugtakið um gagnsæi í 

fataiðnaði aðeins nýlega fengið aukinn fræðilegan áhuga (Jestratijevic o.fl., 2021). Ógagnsæi í 

aðfangakeðju fataiðnaðarins var sérstaklega gagnrýnt eftir hrun Rana Plaza verksmiðjunnar í 

Bangladess, sem þykir eitt mannskæðasta slys í sögu fataiðnaðarins, en þar komst upp um 

vanrækslu í upplýsingagjöf  (Heuer og Becker-Leifhold, 2018).  

Gagnsæi ætti ekki að vera valkostur fyrir fyrirtæki, og þá sérstaklega í fataiðnaði, heldur 

ætti það að vera skylda fyrirtækja að koma í veg fyrir mögulega fjárhagslega eyðileggingu og 

tryggja þannig líftíma fyrirtækja (Bhaduri og Ha-Brookshire, 2011; Jestratijevic o.fl., 2021). Um 

leið skapar aukið gagnsæi möguleika fyrir neytendur að bera saman vörumerki og framboð þeirra 

á sjálfbæru vöruúrvali, og gerir þeim kleift að taka vel upplýstar kaupákvarðanir. Það er ekki 

einungis nóg að innleiða sjálfbærar lausnir heldur er mikilvægt að fyrirtæki miðli áreiðanlegum og 

gagnsæjum upplýsingum (Wulff, 2019), til að auka traust neytandans á vörumerkinu (Vermeir og 

Verbeke, 2006). Tækniframfarir hafa leitt til þess að hægt er að miðla upplýsingum til neytenda á 

mun auðveldari hátt en áður fyrr. Þar ber hæst tilkoma internetsins sem hefur gert það að verkum 

að neytendur geta samstundis nálgast upplýsingar um vörumerki og því eiga fyrirtæki orðið 

erfiðara með að leyna upplýsingum (Granados og Gupta, 2013; Jestratijevic o.fl., 2021). 

2.3 Sjálfbær fataiðnaður og þróun 

Sjálfbær fataiðnaður er tiltöluleg ný hreyfing innan fataiðnaðarins. Hugmyndin um sjálfbæran 

fataiðnað kom fyrst fram á sjöunda áratugnum, þegar neytendur urðu meðvitaðir um áhrifin sem 

fataframleiðsla hafði á umhverfið og kröfðust breytinga (Henninger o.fl., 2016; Jung og Jin, 2014). 

Þrátt fyrir að árangur sjálfbærni hafi náðst í annars konar iðnaði hefur hann verið takmarkaður í 

fataiðnaði (Navas o.fl., 2021). Með sjálfbærum fataiðnaði er átt við iðnað sem skapar sjálfbæra 

framtíð og skaðar hvorki umhverfið né samfélagið þegar fatnaður er framleiddur og notaður (Wei 

og Jung, 2017). Eftirleiðis verður miðað við framangreinda skilgreiningu á sjálfbærni í þessari 

rannsókn. Sjálfbærni í fataiðnaði nær yfir margar víddir hins hringlaga hagkerfis, allt frá efnisvali 
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fyrirtækis til langlífis fatnaðar svo og hugsanlegrar endurnotkunar á honum hjá neytendanum 

(Braungart o.fl., 2007). Hægfara tískuhreyfingin er hluti af þessum iðnaði, en vikið verður að þeirri 

hugmyndafræði síðar og henni gerð skil.  

Vegna efnahagslegra, félagslegra og umhverfislegra vandamála innan fataiðnaðarins 

leggja fyrirtæki í auknum mæli áherslu á sjálfbærni og leitast við að sömu gæðum og stöðlum sé 

fylgt gegnum alla aðfangakeðjuna (Pedersen o.fl., 2019; Pereira o.fl., 2021). Með aðfangakeðju er 

átt við framleiðsluferlið þegar hráefni er valið og breytt í lokaafurð, sem að lokum lendir í höndum 

neytenda (Beamon, 1998). Með félagslegum vandamálum er átt við að veita þurfi jöfn tækifæri, 

hvetja til fjölbreytileika og tryggja lífsgæði bæði innan sem utan fyrirtækisins (Elkington, 1994, 

eins og vísað er til í Gimenez o.fl., 2012). Sé horft til umhverfissjónarmiða þarf að draga úr losun 

gróðurhúsalofttegunda og það er meðal annars gert með því að minnka úrgang og mengun sem 

fylgir iðnaðinum. Þá þarf að draga úr orkunýtingu svo og úr neyslu á hættulegum og skaðlegum 

efnum (Pullman o.fl., 2009). 

Fataframleiðsla í heiminum hefur tæplega tvöfaldast á síðustu tuttugu árum. Ástæðan fyrir 

því er aukin neysla sem er keyrð áfram í hraðri framleiðslu sem má rekja til hrað tísku (e. fast 

fashion). Ef þessi þróun heldur áfram má búast við því að heildarneysla fatnaðar verði um 160 

milljónir tonna árið 2050, sem er rúmlega þrefalt meiri neysla en í dag (Ellen Macarthur 

Foundation, 2017).   

2.3.1 Hröð tíska (e. Fast Fashion) 

Hröð tíska er íslensk þýðing á hugtakinu fast fashion. Hugtakið kom upp á níunda áratugnum og 

hafa neikvæð áhrif hennar aukist síðustu ár í kjölfar alþjóðlegra verslunarkeðja (Koszewska, 

2018). Hugtak þetta er ráðandi í fataiðnaðinum í dag (Bhardwaj og Fairhurst, 2010). Hröð tíska 

felur í sér að föt eru framleidd í miklu magni og litlum gæðum og því er hægt að selja þau á afar 

lágu verði. Gríðarleg eyðing verður á náttúruauðlindum við framleiðslu á slíkum fatnaði sem oftar 

en ekki er hannaður í einu landi og jafnvel framleiddur af láglaunafólk í öðru landi (Brydges, 2021; 

Leslie o.fl., 2014). Fatnaðurinn er síðan fluttur og seldur út um allan heim enn og aftur á kostnað 

náttúruauðlindanna (Brydges, 2021; Ellen Macarthur Foundation, 2017; Leslie o.fl., 2014).  

 Samkvæmt McNeill og Moore þurfa fyrirtæki að taka upp ósjálfbærari framleiðslutækni til 

að viðhalda eftirspurn á markaði (2015). Ósjálfbærari framleiðsla gerir fyrirtækjum kleift að fylgja 

tískusveiflum í samfélaginu og auka með því hagnað sinn. Þróun þessi byggir á fjöldaframleiðslu 
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og óhóflegri neyslu sem knýr áfram aukna sóun og ógnar þar af leiðandi sjálfbærum starfsháttum 

(McNeill og Moore, 2015). Vörumerki sem tileinka sér hrað tísku í framleiðslu- og 

dreifingarferlinu borga oftar en ekki lág laun, brjóta á réttindum starfsmanna og menga umhverfið 

(Aspers og Skov, 2006; Y. Kim og Oh, 2020). Því má segja að hröð tíska sé ákveðin hindrun fyrir 

sjálfbærni (Pereira o.fl., 2021).  

Hraðinn sem fylgir hrað tísku er í sjálfu sér hvorki siðlaus né óumhverfisvænn, heldur er 

það græðgi seljanda og kaupanda sem knýr áfram aukna sóun og ógnar sjálfbærum starfsháttum 

(Fletcher, K., 2010, eins og vísað er til í Ozdamar Ertekin og Atik, 2015). Það má því segja að eftir 

því sem að framleiðsla á fatnaði hefur aukist hefur fjöldi skipta fækkað sem neytendur klæðast 

keyptum fatnaði (Ellen Macarthur Foundation, 2017). Talið er að fjöldi skipta sem neytendur 

klæðast fatnaði hafi fækkað um 36% miðað við fyrir 15 árum, og því má draga þá ályktun að 

fatnaður sé að verða einnota (Euromonitor International, 2016, eins og vísað er til í Ellen 

Macarthur Foundation, 2017). Til að bregðast við þessari þróun var hugmyndin um hæga tísku, 

eða slow fashion þróuð (Clark, H., 2008, eins og vísað er til í Zhang o.fl., 2021). 

2.3.2 Hæg tíska (e. Slow Fashion) 

Hugtakið hæg tíska er bein þýðing af enska hugtakinu slow fashion og er oft skilgreint sem 

andstæða hrað tísku (Zarley Watson og Yan, 2013). Hæg tíska byggist á sjálfbærni innan 

fataiðnaðarins og felur í sér að hanna fáar hágæða vörur, undir sanngjörnum vinnuskilyrðum 

(Pookulangara og Shephard, 2013). Kate Fletcher (2007) var fyrst til að fjalla um hugtakið hæg 

tíska og er hugmyndafræðin að baki hugtaksins í samræmi við „slow food” hreyfinguna sem Carlo 

Petrini stofnaði á Ítalíu árið 1986. Líkt og í matvælaiðnaði hefur fataiðnaður gengið út á mikinn 

hraða og því er hægt að tengja hæga tísku við „slow food“ hreyfinguna (Jung og Jin, 2014; Zarley 

Watson og Yan, 2013). Eftirleiðis verður vitnað til enska hugtaksins slow food. 

Slow food hreyfingin hóf göngu sína á Ítalíu þar sem fámennur hópur mótmælti 

fyrirhugaðri opnun McDonalds skyndibita staðarins í Róm. Hreyfingin hefur vaxið í það að verða 

alþjóðleg baráttu hreyfing innan matvælaiðnaðarins (Ritzer, G., 2001, eins og vísað er til í Germov 

o.fl., 2011). Helsta baráttumál hreyfingarinnar er að almenningur geti nálgast hágæða matvöru sem 

framleidd er við góð skilyrði og hefur minni neikvæð áhrif á náttúruauðlindir jarðar. Á sama hátt 

gengur hæg tíska út á það að kaupa færri flíkur sem eru vandaðar og endast lengur, hægja ekki 
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aðeins á framleiðslu- og neysluferli en vernda líka velferð starfsmanna svo og samfélagið og 

umhverfið í heild (Ozdamar Ertekin og Atik, 2015).  

Með hægri tísku þarf bæði að taka tillit til þess hvernig eigi að framleiða vöru og neyta 

hennar til þess að endanleg vara geti talist sjálfbær (LeBlanc, 2012). Með því að hægja á 

framleiðslu- og neysluferli er unnt að takmarka vinnuálag á starfsfólk, draga úr óhóflegum 

innkaupum birgja sem oft á tíðum hefur í för með sér óraunhæfan afhendingarfrest (Fletcher, 

2007). Um leið er unnt að framleiða hágæða vörur sem nýtast í lengri tíma, og um leið er dregið 

úr sóun (Clark, H., 2008, eins og vísað er til í Pookulangara og Shephard, 2013). Minni tímapressa 

gerir birgjum kleift að áætla og skipuleggja framleiðslu sína fram í tímann og spá þannig fyrir um 

fjölda starfsmanna sem þarf til langs tíma. Fjarlægð milli framleiðenda og neytenda minnkar og 

kolefnisfótspor af völdum vöruflutninga rýrnar að sama skapi (Fletcher, K., 2007, eins og vísað er 

til í Ozdamar Ertekin og Atik, 2015) –hæg tíska muni tvímælalaust vinna gegn þróun einnota 

neyslu, fylgifiski hrað tísku.  

Talið er að viðhorf neytenda til hægfara tísku sé ennþá á þroskastigi (Şener o.fl., 2019), en 

með aukinni vitund þeirra síðustu ár um ósjálfbæra starfshætti fataiðnaðarins hefur hæg tíska ýtt 

við neytendum að taka meðvitaðri kaupákvarðanir. Með því er átt við að neytendur kaupi færri og 

vandaðri vörur og færri auðlindir eru notaðar (Kaniskan, E., 2013, eins og vísað er til í Şener o.fl., 

2019). Þessi þróun hvetur fyrirtæki til að íhuga núverandi starfshætti sína og taka sjálfbærari 

ákvarðanir (Pookulangara og Shephard, 2013). Hæg tíska getur því átt stóran þátt í því að móta 

framtíð fataiðnaðarins með því að takast á við vandamál og áskoranir sem fylgja nútíma 

neyslusamfélagi (Ozdamar Ertekin og Atik, 2015) –hægfara tískuhreyfingin byggir allt á góðu 

jafnvægi milli framleiðslu og neyslu.   

2.4 Sjálfbær þróun á Íslandi 

Áhugi Íslendinga og vaxandi áhyggjur þeirra af loftlagsbreytingum hefur leitt til aukinnar 

vitundarvakningar um umhverfisvandamál (Reykjavíkurborg, 2021). Samkvæmt 

umhverfiskönnun Gallup, sem var lögð fyrir árið 2021, er talið að meira en helmingur Íslendinga 

sé farinn að taka upplýstari ákvarðanir til að lágmarka áhrif umhverfis- og loftslagsbreytinga 

(Gallup, 2021). Hver einasta athöfn einstaklinga í átt að sjálfbærni hefur sameiginleg áhrif á 

umhverfi okkar (Sjálfbær neysla og framleiðsla, e.d.). Það er sífellt betur að koma í ljós að þörf er 

á róttækum aðgerðum til að koma í veg fyrir alvarlegar afleiðingar sem loftslagsbreytingar hafa á 
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jörðina (Reykjavíkurborg, 2021). Íslensk stjórnvöld hafa sett sér það markmið að minnka losun 

gróðurhúsalofttegunda um 40% á næstu tíu árum, en þetta er eitt af sameiginlegum markmiðum 

Evrópusambandsins (ESB). Ísland gengur enn lengra í þessum efnum, landið á að verða 

kolefnishlutlaust land ekki seinna en árið 2040 (Helga J. og Sigurður, 2020).  

Árið 2015 voru Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun samþykkt og 

hefur Ísland skuldbundið sig til að innleiða þau. Heimsmarkmiðin mynda jafnvægi milli 

efnahagslegra, félagslegra og umhverfislegra sjónarmiða sjálfbærni. Þetta er risastórt og 

umfangsmikið verkefni þar sem ólíkir kraftar koma saman og þróa framtíðarsýn um sjálfbærni. 

Íslensk stjórnvöld tóku fyrstu skrefin í innleiðingu Heimsmarkmiðanna með því að setja af stað 

verkefnastjórn (Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna) sem var falið að skrifa stöðuskýrslu. 

Skýrslan á að varpa ljósi á og veita innsýn í hver staða Íslands er gagnvart markmiðunum, bæði á 

innlendum og erlendum vettvangi (Stjórnarráð Íslands, 2018). Með þessu hafa íslensk stjórnvöld 

tekið stórt skref í átt að betri heimi.  

Lífskjör Íslendinga eru almennt talin vera góð samanborið við önnur lönd og er Ísland álitið 

standa mjög framarlega þegar kemur að jafnrétti kynjanna, sem er eitt Heimsmarkmiða Sameinuðu 

þjóðanna. Engu að síður á Ísland langt í land með að innleiða önnur Heimsmarkmið og stendur 

landið þar frammi fyrir mörgum áskorunum til að uppfylla þau (Stjórnarráð Íslands, 2019).   

2.5 Hegðun og viðhorf ólíkra kynslóða til sjálfbærni 

Mikill munur er talinn vera á kynslóðum þegar kemur að viðhorfi fólks til sjálfbærni. Skilningur á 

þessum kynslóðamuni er nauðsynlegur þegar rannsaka á hegðun og viðhorf neytenda til sjálfbærra 

vörumerkja. Hægt er að skilgreina kynslóð sem hóp einstaklinga sem fæddust innan ákveðins 

tímaramma og hafa upplifað sambærilega félagslega og sögulega atburði (Twenge o.fl., 2010). Í 

ritgerðinni verður fjallað um þrjár kynslóðir, kynslóð X (e. generation X), kynslóð Y (e. generation 

Y) og kynslóð Z (e. generation Z).  

Einstaklingar fæddir á árunum 1965 til 1979 flokkast undir kynslóð X og eru taldir vera 

33% fólks á vinnumarkaði og eru einnig sagðir vera frumkvöðlar tæknibyltinga á samskiptasviði 

(McCrindle og Wolfinger, 2009). Kynslóð Y er fædd á tímabilinu 1980 til 1994. Hún er talin vera 

35% af heildarvinnuafli og tilheyra sömuleiðis fyrstu tæknivæddu kynslóðinni (Desy o.fl., 2017). 

Kynslóð Z eru síðan þeir sem eru fæddir eftir árið 1995; þetta eru þeir sem lifa á tímum 

efnahagskreppu og mikillar tækniþróunar (Gazzola o.fl., 2020). Budac (2014) sagði að kynslóðin 
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sem íhugaði hvað mest umhverfisáhrif og kolefnisfótspor vara væri kynslóð Z. Það er álit margra 

að yngri kynslóðir séu mun upplýstari um neikvæð áhrif sem ósjálfbærni hefur á heiminn en þær 

eldri. Þessi kynslóðamunur gæti stafað af því að umræðan um sjálfbærni er orðin háværari í dag 

en áður fyrr (Vogt, M. og Weber, C., eins og vísað er til í Pereira o.fl., 2021) enda er hugtakið 

sjálfbærni að jafnaði betur þekkt í kennsluefni nútímans (Pereira o.fl., 2021).  

Rannsókn sem hefur verið gerð á þessu sviði bendir einnig til þess að eldri kynslóðir hafi 

hvorutveggja minni löngun til að vernda umhverfið og vilja til að bregðast við slíkum 

umhverfisvandamálum en yngri kynslóðir (Bulut o.fl., 2017; Gray o.fl., 2019; Twenge o.fl., 2010). 

Yngri kynslóðir eru jafnframt sagðar félags- og umhverfislega meðvitaðari og hafi þar af leiðandi 

meiri væntingar til vörumerkja í garð sjálfbærni (Gazzola o.fl., 2020). Í ljósi þessa er vert að skoða 

þetta viðfangsefni betur og gefur það okkur færi á að setja fram rannsóknartilgátu: 

T1. Það er munur á kynslóðum og þekkingu þeirra á sjálfbærni. 

Tafla 1 

Kynslóðir 

 

 

 

 

 

2.6 Hegðun og viðhorf milli kynja til sjálfbærni 

Talið er að það sé kynjamunur á hegðun og viðhorfi neytenda þegar kemur að sjálfbærni (Bulut 

o.fl., 2017). Þessi munur hefur vakið óskipta athygli fræðimanna og niðurstöður rannsókna hafa 

verið mismunandi. Því er sérstaklega mikilvægt að skoða þetta sjónarhorn ennþá betur. Samkvæmt 

Robin og Babin (1997) er munurinn fólginn í því að karlar hafa meiri réttlætiskennd en konur og 

eru þar af leiðandi líklegri til að grípa til aðgerða og leita svara við margvíslegum vandamálum 

með hjálp laga og reglna í þágu samfélagsins. Konur eru aftur á móti taldar bera meiri umhyggju 

fyrir öðrum og eru þær því líklegri til að nálgast siðferðisleg vandamál með samúð og skilningi 

(Robin og Babin, 1997). 

 Fæddur Aldur 

Kynslóð Z (e. generation Z) 

 

1995 - 

 

27 ára og yngri 

 

Kynslóð Y (e. generation Y) 1980 - 1994 

 

28 - 42 ára 

 

Kynslóð X (e. generation X) 

 

1965 - 1979 

 

43 - 57 ára 
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Aðrir rannsakendur (Brough o.fl., 2016; Hwang og Choi, 2018) telja að konur séu að 

meðaltali upplýstari og meðvitaðari um mikilvægi sjálfbærni en karlar. Þennan kynjamun má skýra 

með næmni og sterkri tilfinningu kvenna fyrir sjálfshyggju. Konur eru einnig sagðar líklegri til að 

sýna sjálfbæra neytendahegðun við kaup en karlar; þær hafi meiri áhyggjur af áhrifum ofneyslu og 

vilja bregðast við henni (Berenguer o.fl., 2005). Vikið verður að hugmyndafræði um sjálfbæra 

neytendahegðun hér á eftir og henni gerð skil. Aftur á móti komust D'Souza, Taghian, Lamb og 

Peretiatko (2007) að því að viðhorf til sjálfbærra vörumerkja tengjast ekki kyni. Í ljósi þessa er 

vert að skoða þetta viðfangsefni betur og gefur það okkur færi á að setja fram rannsóknartilgátu: 

T2. Það er munur á kynjum og áhyggjum þeirra af neikvæðum áhrifum sjálfbærni. 

2.7 Hringrásarhagkerfi 

Flest fyrirtæki hafa verið að framleiða vörur og veita þjónustu eftir svokölluðu línulegu hagkerfi. 

Með línulaga hagkerfi er átt við að auðlindir eru teknar frá jörðu og búin er til vara sem á endanum 

er fargað (Circular economy introduction, e.d.). Línulegt hagkerfi samanstendur af þremur stigum; 

taka, framleiða og henda. Þar er átt við að ná í hráefni, framleiða síðan úr því vöru og að lokum er 

vörunni fargað (Ellen Macarthur Foundation, 2017). Með þessu hagkerfi er álitið að fyrirtæki fargi 

um 80% af hráefnum sínum eftir aðeins eina notkun sem hefur gríðarleg neikvæð áhrif á 

samfélagið, umhverfið og efnahaginn (Ellen MacArthur Foundation, 2013; Ki o.fl., 2020). 

Línulegt hagkerfi gerir ráð fyrir því að auðlindir jarðar séu ótakmarkaðar og stuðlar því að 

óhóflegri neyslu hráefna sem jörðin okkar ræður ekki við til lengri tíma (Bruyninckx, 2017; Ki 

o.fl., 2020) –neysla sem gerir það að verkum að mannkynið gengur á auðlindir jarðar hraðar en 

þær geta endurnýjað sig. 

Með aukinni vitundarvakningu á umhverfisvandamálum í heiminum eru fyrirtæki smám 

saman farin að aðlaga viðskiptaferla sína að hagkerfi sem byggir á hringrás (Stjórnarráð Íslands, 

2021a). Í því felst að fyrirtæki eru farin að grípa til róttækra breytinga á núverandi 

viðskiptamódelum með aukinni áherslu á að hámarka auðlindanýtingu, en á sama tíma lágmarka 

sóun (Brydges, 2021; Gupta o.fl., 2019). Seint á áttunda áratugnum ruddi hugmyndin um 

hringrásarhagkerfi sér til rúms (MacArthur, E., 2013, eins og vísað er til í Geissdoerfer o.fl., 2017) 

og er markmið þess að lengja líftíma auðlinda jarðar og minnka auðlindanotkun. Þannig er komið 

í veg fyrir að hlutir og efni verði að úrgangi og hverfi úr hagkerfinu (Hringrásarhagkerfi, e.d.). 

Með þessu móti eykst verndun og hagkvæmari nýting á náttúruauðlindum sem eru takmarkaðar 
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(Mugge, 2018). Þetta hagkerfi er talið skilvirkara og líklegra til að skila mun betri efnahagslegum, 

samfélagslegum og umhverfislegum árangri fyrirtækja í fataiðnaði (Ellen Macarthur Foundation, 

2017). 

Evrópusambandið og kínverskir hugsuðir kynntu hugtakið hringlaga hagkerfi sem eina leið 

til að gera löndum, fyrirtækjum og neytendum kleift að minnka skaða á umhverfinu (Deselnicu 

o.fl., 2018; Murray o.fl., 2017). Hugmyndafræðin um hringrásarhagkerfi hefur fengið síaukna 

athygli um allan heim og það má rekja til þess að fólk er orðið meðvitaðra um auðlindaskort og 

neikvæð áhrif atvinnustarfsemi á umhverfið (Gupta o.fl., 2019). Breytingar í átt að hringlaga 

hagkerfi krefjast aðlögunar á ýmsum grundvallarþáttum samfélags og hagkerfis. Má þar nefna 

breytingar á virðiskeðjum og vöruhönnun; gera þarf ný viðskiptamódel og beita nýjum aðferðum 

við að breyta úrgangi í auðlindir. Þá þurfa neytendur að aðlaga hegðun sína að breyttu hagkerfi 

(European Commission, 2014, eins og vísað er til í Kant Hvass og Pedersen, 2019). Þetta 

umbreytingarferli krefst þess að neytendur setji sjálfbærni í fyrsta sæti, endurhugsi hvernig vörur 

eru hannaðar, framleiddar og þeirra neytt (Preston, 2012).  

Með innleiðingu á hringrásarhagkerfi eru fyrirtæki farin að framleiða og veita þjónustu sem 

stuðla að hringrás, þar sem megin áhersla er lögð á endurvinnslu, endurnýtingu og 

endurframleiðslu (Stjórnarráð Íslands, 2021b). Með þessari stefnu og áherslu beina fyrirtæki 

línulegu flæði efnis og orku, sem stýra mörgum ferlum framleiðslunnar, í hringlaga kerfi 

(Andersen, 2007). Einnig er slíkt hagkerfi líklegra til að ýta undir að komandi kynslóðir hafi 

aðgang að lífsnauðsynlegum náttúruauðlindum og lífsskilyrði verði betri í framtíðinni (Stjórnarráð 

Íslands, 2021a). Því virðist sem að breytingin frá línulegu hagkerfi í hringlaga hagkerfi sé 

óumflýjanleg (Kim o.fl., 2021). 

Eins og áður hefur komið fram er fataiðnaðurinn mikill umhverfis- og mengunarvaldur og 

sú atvinnugrein sem skilur eftir sig mikinn úrgang (Candeloro, 2020; Ki o.fl., 2020). Tölur segja 

að þessi iðnaður framleiði næstum 20% af úrgangi heimsins og kolefnislosun af völdum hans sé 

um 10% af kolefnislosun heims (Rooney, K., 2019 eins og vísað er til í Bianchi og Gonzalez, 

2021). Hins vegar er þessi iðnaður talinn vera ómissandi í hagkerfi heimsins og því afar 

þýðingarmikið að breyta honum með sjálfbærni að leiðarljósi (Candeloro, 2020; Ki o.fl., 2020). 

Mikilvægt er í þessu sambandi að innleiða hringlaga hagkerfi í fataiðnaði, en þá fer 

fatnaður og annar vefnaður aftur inn í hagkerfið eftir notkun og endar þar af leiðandi aldrei sem 

úrgangur (Ellen Macarthur Foundation, 2017). Því er brýnt að hvetja neytendur að vanda val sitt á 
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vörumerkjum, eða velja vörumerki sem styðja sjálfbæra aðfangakeðju (Koszewska, 2018). 

Fataiðnaðurinn á hins vegar langt í land að verða hringlaga hagkerfi. Ástæður þess eru m.a. þær 

hversu langan tíma þessar breytingar geta tekið vegna skorts á tæknilegum og efnahagslegum 

lausnum (Gazzola o.fl., 2020).  

3.0 Hagsmunaaðilar 

Oft er sagt að hugmyndin að sjálfbærni hafi þróast þegar hagsmunaaðilar hófu að þrýsta á fyrirtæki 

í þeirri viðleitni að ná fram sjálfbærni í rekstri og bæta samfélagslega ábyrgð (Lawrence, A. T., og 

Weber, J., 2013, eins og vísað er til í Jones III o.fl., 2017). Þrýstingur sem þessi er talinn vera  

hvatning fyrir fyrirtæki til að gera betur á sviði sjálfbærni (Silva o.fl., 2019; Strand o.fl., 2015). 

Skilvirk þátttaka hagsmunaaðila er talin vera lykilatriði í sjálfbærri þróun og fleiri fyrirtæki eygja 

tækifæri að auka samkeppnishæfni sína með því að tileinka sér sjálfbærni og aðgreina þannig vörur 

sínar og þjónustu (Jones III o.fl., 2017).  

Hagsmunaaðilakenningin (e. stakeholder theory) segir að fyrirtæki þurfi að taka tillit til 

allra hagsmunaaðila sem hafa áhrif á eða verða fyrir áhrifum af rekstri fyrirtækisins (Freeman, R. 

E., 1984, eins og vísað er til í Sigurdsson og Candi, 2020). Í ljósi þessa er talið ómögulegt að reka 

fyrirtæki án traustra samskipta við bæði lykil- og aukahagsmunaaðila (Freudenreich o.fl., 2020). 

Hagsmunaaðilar leggja áherslu á að frammistaða fyrirtækja á sviði sjálfbærni sé metin og mæld og 

þess vegna er upplýsingagjöf til hagsmunaaðila lykilatriði (Maas o.fl., 2016; Moldavska og Welo, 

2016; Searcy, 2012). Þetta eru upplýsingar sem tengjast efnahags-, félags- og umhverfislegum 

sjónarmiðum (Herremans o.fl., 2016; Rasche og Esser, 2006). Rannsókn Gerwanski, Kordsachia 

og Velte hefur sýnt að þrýstingur hagsmunaaðila um að fá ekki einungis í hendur fjárhagslegar 

upplýsingar fyrirtækis en einnig ófjárhagslegar upplýsingar hefur jákvæð áhrif á fyrirtækið (2019). 

Með þessari upplýsingagjöf er hægt að auka líkur á að hagsmunaaðilar fái þær upplýsingar sem 

þarf til að meta hvort fyrirtæki er raunverulega að standa sig með tillit til samfélagslegrar ábyrgðar; 

og séu að ná árangri í sjálfbærni.  

Samkvæmt Stjórnarráði Íslands eru hagsmunaaðilar skilgreindir á eftirfarandi hátt: 

„Hagsmunaaðilar eru allir þeir sem eiga hagsmuna að gæta, fjárhagslegra eða annarra. Þar á meðal 

eru frjáls félagasamtök, launþegar og atvinnurekendur, neytendur, sveitarfélög, opinberar 

stofnanir, o.s.frv” (Stjórnarráð Íslands, 2013, bls. 35). Hagsmunaaðilar eru líka þeir sem geta ekki 

komið skoðunum sínum á framfæri eins og komandi kynslóðir, vistkerfi og aðrir hagsmunaaðilar 
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(Stjórnarráð Íslands, 2021b). Hagsmunaaðilar eru tvenns konar, lykilhagsmunaaðilar (e. primary 

stakeholders) og aukahagsmunaaðilar (e. secondary stakeholders) (Clarkson, 1995). 

Lykilhagsmunaaðilar hafa bein áhrif á fyrirtæki og eru mikilvægir fyrir afkomu fyrirtækja. Í 

þessum hópi geta verið starfsmenn fyrirtækis, viðskiptavinir, stjórnvöld og/eða birgjar (Clarkson, 

1995; Helmig o.fl., 2016). Aukahagsmunaaðilar hafa óbeint áhrif á fyrirtæki með því að miðla 

upplýsingum. Aukahagsmunaaðilar geta líka verið mikilvægir fyrir lífdaga fyrirtækja því það er 

talið að þeir fái lykilhagsmunaaðila til að beita þrýstingi á fyrirtæki við að innleiða samfélagslega 

ábyrgð (Clarkson, 1995).  

Samvinna hagsmunaaðila er einnig talin mikilvæg, hún eykur virðisauka og 

verðmætasköpun fyrirtækja og fyrirtæki verða langlífari fyrir vikið (Fassin, 2012). Fyrirtæki þurfa 

því að skilgreina hverjir hagsmunaaðilar þeirra eru, skapa tengsl við þá og finna leiðir til að vinna 

með þeim svo að gagnkvæmur ávinningur náist (Savitz, 2013). Til að öðlast dýpri innsýn í það 

hvernig sjálfbærni kemur inn í ákvarðanatöku neytenda sem hagsmunaaðilar verður farið yfir 

kenninguna um neytendahegðun.  

3.1 Neytendahegðun 

Skilningur á neytendahegðun er mikilvægur til að öðlast betri skilning á rannsóknarefninu. Val 

neytenda er oft bein afleiðing af aðgerðum fyrirtækja og því hvatning fyrir fyrirtæki að hafa skýrari 

markmið er varðar sjálfbærni. Síðastliðinn áratug hefur neysla á vörum og þjónustu aukist talsvert 

um allan heim og jörðin okkar sögð vera undir miklu álagi vegna núverandi neyslumynsturs. Þessi 

aukning hefur orsakað mikla eyðingu á náttúruauðlindum sem hefur haft neikvæð áhrif á 

umhverfið (Chen og Chai, 2010).  

Neytendahegðun er skilgreind sem hegðun sem á sér stað við val, kaup og neyslu á vörum 

og þjónustu sem fullnægir þörfum eða óskum neytandans (Solomon, 2011). Margir þættir hafa 

áhrif á hegðun neytenda og má segja að kaupákvörðun sé afleiðing þessara þátta (Ramya og Ali, 

2016). Þetta geta verið persónulegir þættir eins og aldur, starf, persónuleiki, fjárhagsstaða og 

lífsstíll. Kaupákvörðun neytenda getur einnig stafað af áhrifum sálfræðilegra þátta eins og 

menntun, hvatningu, skoðunum og viðhorfum (Rani, 2014). Félagslegir þættir, líkt og 

viðmiðunarhópar sem neytendur tilheyra, geta líka haft áhrif á kaupákvörðun neytenda. Í 

viðmiðunarhópi eru neytendur sem eru líklegir til að deila svipuðum gildum, hagsmunum og 
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kaupákvörðunar mynstrum (Sharma o.fl., 2010). Oft velja neytendur vöru, þjónustu og afþreyingu 

út frá ákveðnum lífsstíl sem þeir tileinka sér (Solomon, 2011).  

Ákvörðunarferlið samanstendur af fimm skrefum, vandamálagreiningu, upplýsingaöflun, 

mat á valkostum, val á vöru og að lokum mat á kaupum eftir að kaup hafi átt sér stað. Neytandi 

greinir vandamál eða þörf, metur síðan hvort varan uppfyllir þarfir hans. Þar á eftir metur hann 

valkosti sína með því að bera saman vörur og greinir kosti og galla. Að lokum velur hann ákveðna 

vöru sem hann vill kaupa og metur síðan kaup sín með hliðsjón af ánægju sinni eða óánægju 

(Plananska, 2020). 

3.2 Sjálfbær neytendahegðun  

Rannsóknum á sjálfbærri neytendahegðun og viðhorfum neytenda til sjálfbærni hefur fjölgað 

tölvuvert undanfarin ár (Musova o.fl., 2021). Sjálfbærni hugtakið kom af stað umræðu um það 

hvernig hægt væri að fullnægja þörfum neytenda á sjálfbæran hátt (World Commission on 

Environment and Development, 1987). Sjálfbær neytendahegðun er eitt skref í átt að markmiðum 

sjálfbærrar þróunar (Brinzan o.fl., 2012). Sjálfbær neytendahegðun tekur mið af umhverfismálum 

og er markmið hennar að minnka mengun og úrgang á sama tíma og færri náttúruauðlindir eru 

notaðar. Í víðari skilningi þurfa neytendur að endurskoða lífshætti og neysluvenjur sínar til að ná 

fram velgengni sjálfbærrar neyslu (Marchand, A., Walker, S., og Cooper, T., 2010, eins og vísað 

er til í Lakatos o.fl., 2018). Þeir þurfa til að mynda að endurskoða val sitt á vörumerkjum og velja 

vörumerki sem eru umhverfisvæn og draga úr neyslu með því að kaupa færri en vandaðari hluti 

(Carbon Trust, 2011, eins og vísað er til í Soyer og Dittrich, 2021) –það þarf að sannfæra neytendur 

og gera þá meðvitaðri um áhrifin sem fatakaup þeirra hafa á heiminn.  

Til eru margvíslegar leiðir til að tileinka sér sjálfbæra neytendahegðun, til að mynda að 

kaupa notaðan fatnað og/eða leigja hann (Henninger o.fl., 2019; Machado o.fl., 2019). Þá er líka 

þýðingarmikið að hvetja neytendur til að draga úr kaupum sínum og þar af leiðandi breyta 

hugarfari þeirra úr magni yfir í gæði (Fletcher, K., 2010, eins og vísað er til í Jung og Jin, 2021). 

Að hætta hversdagslegum neysluháttum sem knúnir eru áfram af þægindum gæti reynst neytendum 

afar erfitt (Ozdamar Ertekin og Atik, 2015; Scaraboto og Fischer, 2013).  

Hegðun og viðhorf neytenda er í auknum mæli farin að breytast og samkvæmt Ciasullo 

o.fl. (2017) er vaxandi áhugi þeirra á vörum og vörumerkjum sem eru sjálfbær. Neytendur eru 

áhugasamari um uppruna fatnaðar en áður svo og hráefnunum sem fatnaðurinn er framleiddur úr. 
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Aðrar rannsóknir hafa líka sýnt að eftirspurn á markaði sé að færast í meðvitaðri kauphegðun í átt 

að sjálfbærni (Maas, K., Schaltegger, S., og Crutzen, N., 2016, eins og vísað er til í Pereira o.fl., 

2021). Þá kunna neytendur líka að meta gagnsæi vörumerkja. Þrátt fyrir þennan vaxandi áhuga, og 

þó að þessi grunnþekking sé til staðar, er það í mörgum tilfellum ekki nóg til að það skili sér í 

endanlegri ákvörðunartöku þeirra (McNeill og Moore, 2015; Shen o.fl., 2012). 

Fyrir rúmlega tuttugu árum lagði Dickson (2000) til að efna þyrfti til rannsóknar á 

framtíðarhegðun neytenda. Hann spáði að stórar breytingar ættu eftir að eiga sér stað í fataiðnaði 

vegna síaukinna krafna neytenda um það að fyrirtæki axli ábyrgð á félagslegum og 

umhverfislegum vandamálum. Samkvæmt honum eru áhyggjur neytenda ásamt þekkingu og 

viðhorfi þeirra á sjálfbærum fataiðnaði, grundvöllur viðhorfsmótunar neytenda til þessarar þróunar 

(Dickson, 2000). Nýleg rannsókn bendir til þess að siðferðilegir eiginleikar skipta litlu máli þegar 

spáð er fyrir um kauphegðun neytenda (Achabou o.fl., 2020; Pérez o.fl., 2021).  

Sjálfbær neytendahegðun er tiltölulega nýtt hugtak innan ákvörðunartöku neytenda og því 

eru líkur á að hún hafi ekki veruleg áhrif á sjálfa ákvörðunartökuna (Roy, 2013). Vísindamenn 

halda því fram að neytendur fataiðnaðarins hafi meiri áhuga á þörfum sínum en þörfum annarra 

sem taka þátt í aðfangakeðjunni (Joergens, C., 2006, eins og vísað er til í Pérez o.fl., 2021). Það er 

orðinn vani neytenda að kaupa föt reglulega og þeir búast við að sjá nýjar vörur í verslunum í 

hverri viku. Vegna þessa er þörf á víðtækum, skýrum og áreiðanlegum upplýsingum um sjálfbærni 

sem hjálpa neytendum við ákvarðanatöku. Neytendur eru nefnilega líklegri til að taka sjálfbæra 

ákvörðun ef greiður aðgangur er að slíkum raunhæfum upplýsingum (Turunen og Halme, 2021). 

Vitund neytenda er því talin vera nauðsynleg forsenda breytinga í átt að ábyrgara neyslumynstri 

og þróun sjálfbærni (Hansen og Schrader, 1997).  

Rannsóknir hafa sýnt að til eru aðrir eiginleikar, sem eru ekki taldir sjálfbærir, en hindra 

samt sem áður sjálfbæra neytendahegðun (Rahman, O., 2015, eins og vísað er til í Abreu o.fl., 

2021). Verð er til að mynda einn þeirra, en verð og verðmyndun skiptir hvað mestu máli við 

ákvörðunartöku neytenda (Abreu o.fl., 2021; Tseng, 2016). Hátt verð getur verið hindrun við 

sjálfbæra ákvörðunartöku, þ.e.a.s. hærra verð er líklegt til að minnka líkur á því að neytendur kaupi 

og noti sjálfbæra vöru. Verð vöru leikur einnig stórt hlutverk í persónulegri trú á efni sem notuð 

eru við framleiðslu á sjálfbærum fatnaði (Sheoran, M., og Kumar, D., 2020, eins og vísað er til í 

Abreu o.fl., 2021). Þar af leiðandi eru neytendur líklegri til að velja vörumerki sem þeir þekkja, 

óháð því hvort það sé sjálfbært eða ekki (Schuitema og de Groot, 2015; Strizhakova o.fl., 2008). 
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Niðurstöður rannsókna (Kaynak o.fl., 2000; Lusk o.fl., 2006; Murtiasih o.fl., 2014) hafa 

einnig sýnt að upprunaland vöru eða vörumerkis getur haft veruleg áhrif á mat neytenda á vöru 

eða vörumerki. Sumir mynda sér skoðanir á upprunalandi vöru eða vörumerkis og slíkt getur haft 

áhrif á kaupákvarðanir. Neytendur tengja vörur og vörumerki við orðspor og staðalmyndir 

upprunalands (Murtiasih o.fl., 2014). Þar að auki geta innri og ytri hindranir haft áhrif á sjálfbæra 

neytendahegðun í fataiðnaði (Connell, 2010). Með innri hindrunum er átt við persónulega 

eiginleika, eins og skort á umhyggju gagnvart umhverfinu, vantrausti á vörumerkjum eða 

takmörkuðu vöruframboði sem getur stafað af því hversu nýtilkomið hugtakið sjálfbærni er innan 

þessa iðnaðar. Ytri hindranir geta hins vegar verið hátt vöruverð á sjálfbærum fatnaði og takmarkað 

úrval af fatastíl. Þá geta félagslegar væntingar og menningarleg viðmið haft áhrif á sjálfbæra 

neytendahegðun (Connell, 2010). Það er því vert að skoða hvort sjálfbærnistefna vörumerkja hafi 

áhrif á neytendur og hegðun þeirra. Þetta gefur okkur færi á að setja fram tvær rannsóknartilgátur: 

T3. Þekking neytenda á sjálfbærni hefur jákvæð áhrif á vilja fólks til að verðlauna sjálfbær 

vörumerki í fataiðnaði með kauphegðun sinni.  

T4. Áhyggjur neytenda af neikvæðum áhrifum fataiðnaðarins hefur jákvæð áhrif á vilja fólks 

til að verðlauna sjálfbær vörumerki í fataiðnaði með kauphegðun sinni. 

4.0 Aðferð 

Í eftirfarandi kafla verður farið yfir aðferðafræði rannsóknarinnar. Fjallað verður um tilgang 

þessarar rannsóknar, þátttakendur og hvaða mælitæki voru valin til að styðja við aðferðina. Að 

lokum verður farið yfir framkvæmd og úrvinnsluaðferðir.  

Aðferðafræði félagsvísinda skiptist í tvær tegundir rannsóknaraðferða, eigindlegar (e. 

qualitative) og megindlegar (e. quantitative) aðferðir. Töluverður munur er á þessum 

rannsóknaraðferðum. Eigindlegar aðferðir ganga út á það að öðlast dýpri skilning á ákveðnum 

atburðum frá sjónarhorni þátttakenda og það getur reynst erfitt að mæla með aðferðum 

megindlegra rannsókna (Kreuger og Neuman, 2006). Með eigindlegum rannsóknum er ekki ætlað 

að alhæfa niðurstöður líkt og í megindlegri aðferðafræði (Alston og Bowles, 2003). Við gerð 

þessarar rannsóknar var ákveðið að styðjast við megindlega aðferðafræði þar sem sú aðferð getur 

verið mjög gagnleg þegar úrtakið er stórt. Einnig var ákveðið að taka eitt djúpviðtal til að veita 

rannsakendum aukinn skilning á rannsóknarefninu ásamt því að aðstoða þá við mótun 

spurningalista fyrir megindlegu rannsóknina.  
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Með vaxandi tækniþróun og tilkomu internetsins hefur megindleg rannsókn orðið mun 

auðveldari í framkvæmd. Megindlegar rannsóknir fela í sér að safna og greina töluleg gögn í þeim 

tilgangi að mælingar verði nákvæmar og áreiðanlegar. Gögnin er svo hægt að túlka með 

tölfræðilegri greiningu sem síðan er hægt að alhæfa yfir á þýði (Goertzen, 2017). Þegar leitað var 

svara við rannsóknarspurningunni var megindleg rannsókn framkvæmd. Markmið 

rannsóknarspurningarinnar var að kanna hvort sjálfbærnistefna fyrirtækja í fataiðnaði hefði áhrif á 

val neytenda á vörumerki.  

Framkvæmd var vefkönnun til að safna gögnum fyrir rannsóknina. Sú ákvörðun að notast 

við vefkönnun í formi spurningalista var valin vegna þess að spurningalistar geta verið mjög 

skilvirkir, sérstaklega þegar tími, fyrirhöfn og kostnaður við gerð rannsóknar er skoðaður. Einnig 

er talið að hærra svarhlutfall náist með vefkönnun, ásamt því að greining gagna verður hraðari og 

skilvirkari (Dominelli, 2003). 

4.1 Þátttakendur  

Viðmælandi djúpviðtalsins var Aldís Eik Arnarsdóttir, verkefnastjóri skrifstofu forstjóra 

66°Norður. 66°Norður er íslenskt fyrirtæki í fataiðnaði sem sérhæfir sig í útivistarfatnaði. Ástæðan 

fyrir þessu vali var að 66°Norður er mjög framarlega í aðgerðum sem lúta að sjálfbærni í fataiðnaði 

hér á landi og töldu rannsakendur sig geta aukið þekkingu sína á sjálfbærum fataiðnaði með þessu 

viðtali, en líka var það gagnlegt fyrir gerð megindlegu rannsóknarinnar.  

Rannsókn þessi var í formi vefkönnunar þar sem notast var við hentugleikaúrtak (e. 

convenience sample) sem er hluti af ólíkindaúrtaki (e. nonprobability sample), þar sem 

þátttakendur voru valdir úr þýði vegna aðgengi þeirra og nálægðar (Callegaro o.fl., 2015). Það eru 

kostir og gallar við hentugleikaúrtak. Það felur í sér lítinn kostnað og er auðvelt í framkvæmd. 

Hins vegar er líklegt að úrtaksskekkja geti átt sér stað (Daniel, 2012). Til að geta endurspeglað 

þýðið var leitast við að ná til fjölbreytts hóps þátttakenda. Hentugleikaúrtakið samanstóð af 

notendum Facebook. Úrtakið samanstóð af 14.121 manns, heildarsvör voru N = 300,  sem gefur 

2,12% svarhlutfall. Frá tímabilinu 11. til 28.mars voru alls 300 manns sem tóku þátt í könnuninni, 

þar af voru svör þriggja (1%) sem rannsakendur töldu ekki uppfylla markmið könnunarinnar. Því 

var ákveðið að fjarlægja þau og þá stóðu eftir svör frá 297 þátttakendum.  

Meirihluti svara kom frá konum, eða 173 konur á móti 124 karlmönnum. Kynjahlutfallið 

skiptist þannig að konur voru 58,25% þátttakenda og karlar 41,75% þátttakenda. Aldursbil 
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þátttakenda var nokkuð breitt allt frá því að vera frá 18 ára eða yngri, til 58 ára eða eldri. Flestir 

þátttakendur, eða 40,07%, voru á aldrinum 18-27 ára og flokkast þeir undir kynslóð Z (yngri en 

27 ára). Engir þátttakendur voru af öðru kyni. Í ljós kom að flestir þátttakendur hafa lokið að 

minnsta kosti framhaldsskólaprófi/stúdentsprófi. Dreifing mánaðarlegra meðaltekna þátttakenda 

fyrir skatt var frekar jöfn. 

4.2 Mælitæki 

Mælitæki megindlegu rannsóknarinnar var í formi spurningalista. Spurningarnar voru hannaðar af 

rannsakendum að loknu djúpviðtali við 66°Norður. Rannsakendur nýttu svörin úr viðtalinu við 

gerð spurningalistans, ásamt þeim upplýsingum sem fengust við gerð fræðilega hluta 

ritgerðarinnar. Spurningalistinn var í formi vefkönnunar í gegnum forritið Google Forms þar sem 

könnunin var birt á samfélagsmiðlinum Facebook. Til að ná til sem flestra þátttakenda var 

samfélagsmiðillinn Facebook notaður, enda þykir Facebook mjög öflugur miðill og einfaldur í 

notkun.  

Vefkönnunin samanstóð af formála og spurningalista sem má sjá í Viðauka B. 

Spurningalistinn taldi 22 spurningar, þar af voru 18 efnislegar spurningar og 4 

bakgrunnsspurningar. Flestar spurningar voru fjölvalsspurningar nema ein sem var opin spurning. 

Fjölvalsspurningarnar voru ýmist lokaðar eða hálf-lokaðar og gafst þátttakendum í einstaka 

tilfellum kostur á að velja einn eða fleiri valmöguleika. Áætlaður tími til að svara könnuninni var 

um 3-5 mínútur.  

Byrjað var á að spyrja hvað það væri sem skipti þátttakendur mestu máli við val á fatnaði 

og var sú spurning á nafnkvarða. Önnur spurningin var raðkvarðaspurning sem bað þátttakendur 

að tilgreina hvað þeir eyða að jafnaði miklum fjármunum í fatnað á mánuði. Því næst voru 

þátttakendur spurðir hvað þeir telja flokkast undir sjálfbærni, en sú spurning var á nafnkvarða með 

svarmöguleikunum umhverfismál, efnahagsmál og samfélagsmál. Einnig gafst þátttakendum 

möguleiki á að velja svarmöguleikann veit ekki. Þátttakendur gátu valið alla þá svarmöguleika sem 

þeir töldu að ættu við. Fjórða og fimmta spurning voru síðan á raðkvarða, þar svöruðu þátttakendur 

því hversu mikið eða lítið þeir telja sig vita um sjálfbærni og hvort þeir hafi mjög miklar, frekar 

miklar, frekar litlar eða mjög litlar áhyggjur af hlýnun jarðar.  

Í framhaldi af því voru þátttakendur beðnir um að svara tveimur spurningum um það hversu 

sammála eða ósammála þeir væru ákveðnum fullyrðingum um sjálfbærni. Önnur fullyrðingin var 
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hvort þátttakendur telja sig vera umhverfisvæna. Hin fullyrðingin var hvort þátttakendur telja sig 

vera skylduga til þess að leggja sitt af mörkum til að draga úr umhverfisvandamálum sem steðjar 

að heiminum. Tilgangur næstu spurningar var síðan að kanna hversu miklar eða litlar áhyggjur 

þátttakendur hafa af félagslegum, umhverfislegum og siðferðilegum áhrifum sem fataiðnaður 

hefur á heiminn. Sú spurning var einnig á raðkvarða.  

Í framhaldi af því voru þátttakendur beðnir um að svara hvort þeir reyni að fylgja ábyrgri 

neysluþróun með því að kaupa minna af fatnaði. Sú spurning var með svarmöguleikunum já, nei, 

veit ekki. Því næst tóku við tvær raðkvarðaspurningar, önnur spurningin spurði þátttakendur hversu 

sammála eða ósammála þeir eru fullyrðingunni um að kaupa frekar eina dýra flík í góðum gæðum 

en að kaupa nokkrar ódýrar flíkur. Tilgangur hinnar spurningarinnar var síðan að kanna hversu 

mikið þátttakendur eru tilbúnir að greiða fyrir vöru sem framleidd er undir formerkjum sjálfbærni.  

Í tólftu spurningu voru þátttakendur síðan beðnir um að tilgreina hvaða vörumerki í 

fataiðnaði kæmi fyrst í huga þeirra þegar þeir heyra orðið sjálfbærni. Þeirri spurningu fylgdi 

skilgreining á sjálfbæru vörumerki. Skilgreiningin var samin af rannsakendum og var markmið 

rannsakenda að hafa hana einfalda. Skilgreiningin var eftirfarandi: „Sjálfbært vörumerki er 

vörumerki sem hefur tekist að samþætta umhverfis-, efnahags- og félagsmál með góðum árangri í 

rekstri sínum”. Þátttakendur voru einnig beðnir um að svara „ekkert” ef þeim dytti ekkert í hug, til 

að auðvelda rannsakendum hreinsun og greiningu gagna. Í framhaldi af því tóku við tvær 

raðkvarðaspurningar þar sem þátttakendur voru spurðir, í fyrsta lagi hvort þeir kanni hvort 

vörumerki er sjálfbært áður en þeir kaupa vörur frá því vörumerki og í öðru lagi hvort þeir versli 

við umhverfisvæn vörumerki.  

Því næst voru þátttakendur spurðir hvort þeir velji umhverfisvottaða vöru fram yfir 

hefðbundna vöru í fataiðnaði. Sú spurning var með svarmöguleikunum já, nei, veit ekki. Síðustu 

tvær spurningarnar sem tengdust efni rannsóknarinnar snerust um að kanna viðhorf þátttakenda til 

markaðssetningar vörumerkja á sjálfbærni og voru þær spurningar á raðkvarða. Að lokum voru 

fjórar einfaldar bakgrunnsspurningar sem veittu upplýsingar um aldur, kyn, hæsta menntunarstig 

og mánaðartekjur fyrir skatt þátttakenda. Allar bakgrunnsspurningar voru lokaðar að undanskilinni 

einni sem var hálf-opin. Sjá má spurningalistann í heild sinni í Viðauka B.  
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4.3 Framkvæmd 

Við undirbúning rannsóknarinnar var ákveðið að byrja á því að taka eitt djúpviðtal sem stuðningur 

við gerð megindlegu rannsóknarinnar. Við framkvæmd þessa djúpviðtals settu rannsakendur sig í 

samband við viðmælanda í gegnum tölvupóst, þar sem verkefnið var skilgreint og ástæða þess að 

honum var send beiðni vegna viðtals útskýrð. Í framhaldi af því var ákveðið hvar og hvenær skyldi 

hittast. Viðtalið fór fram í höfuðstöðvum 66°Norður á Íslandi. Viðmælandi samþykkti að viðtalið 

yrði hljóðritað með fullvissu um að fyllsta trúnaðar yrði gætt.  

Stuðst var við fyrirfram útbúinn spurningalista til þess að rannsakendur gætu haft ákveðinn 

viðtalsramma. Fyrst var viðmælandi spurður spurninga sem snerust um að fá upplýsingar um 

bakgrunn viðmælanda og þekkingu hans á sjálfbærni í rekstri fyrirtækis í fataiðnaði. Því næst tóku 

við spurningar um vörumerkið 66°Norður, þar sem spurt var um mikilvægi sjálfbærni í rekstrinum 

og hver markmið þeirra væru til að stuðla að sjálfbærri þróun. Spurt var hvort 66°Norður tæki eftir 

breyttri kauphegðun hjá viðskiptavinum sínum og hvort þeir væru farnir að þrýsta á 66°Norður til 

að gera betur í þessum málum. Að lokum var spurt hvort 66°Norður teldi sig hafa áhrif á önnur 

fyrirtæki hvað sjálfbærni varðar. Síðasti hlutinn snerist um framtíðarsýn 66°Norður og hvort 

viðmælandinn hefði eitthvað við viðtalið að bæta. Djúpviðtalið veitti rannsakendum betri og dýpri 

skilning á viðfangsefninu sem auðveldaði þeim að koma megindlegu rannsókninni í framkvæmd. 

Spurningalistinn fyrir megindlegu rannsóknina var saminn eftir djúpviðtalið. 

Rannsakendur voru svo í sambandi við leiðbeinanda ritgerðarinnar, sem fór yfir spurningalistann. 

Spurningalistinn var fluttur yfir á vefforritið Google Forms, þar sem það þykir einfalt í notkun og 

er rannsakendum kunnugt. Forprófun var gerð á könnuninni til þess að auka líkur á réttmæti 

mælitækisins, ganga úr skugga um málfars- og stafsetningarvillur ásamt því að kanna hvort 

könnunin værir auðskiljanleg. Einnig var mikilvægt að framkvæma forprófun til að athuga hvort 

virkni vefforritsins væri rétt á hinum ýmsu raftækjum (Slattery o.fl., 2011). Forprófunin var 

framkvæmd á þrem aðilum sem fóru í gegnum spurningarnar með gagnrýnum huga. Alls voru 

gerðar þrjár breytingar á spurningalistanum á grundvelli athugasemda sem fengust úr forprófunum. 

Könnunin var síðan gerð aðgengileg og var hlekkur könnunarinnar birtur á 

samfélagsmiðlinum Facebook. Rannsakendur deildu könnuninni á persónulegum Facebook 

reikningum sínum og fengu vini og fjölskyldu einnig til að deila honum á sína reikninga. 

Könnuninni var einnig deilt áfram í fjölmenna hópa á Facebook til að auka þátttöku og fjölbreytni 

þátttakenda. Þeir Facebook hópar voru Spurningakannanir og Markaðsnördar. Spurningalistinn 
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var aðgengilegur á Facebook í 17 daga, með 2 áminningum til þess að auka líkur þess að fá hærra 

svarhlutfall.  

Við opnun könnunarinnar birtist þátttakendum stuttur formáli þar sem þeim var tjáð að 

könnunin væri hluti af rannsókn fyrir lokaverkefni í viðskiptafræði með tölvunarfræði sem 

aukagrein, við Háskólann í Reykjavík. Því næst var tilgangur könnunarinnar útskýrður og 

þátttakendur upplýstir um að könnunin væri nafnlaus og svör þeirra órekjanleg. Þátttakendur voru 

enn fremur upplýstir um að þeim bæri ekki skylda til að svara öllum spurningum í könnuninni. Að 

lokum voru netföng rannsakenda gefin upp ef þátttakendur hefðu einhverjar spurningar tengdar 

könnuninni.  

4.4 Úrvinnsluaðferðir 

Þegar vefkönnuninni var lokað var hafist handa við að vinna úr gögnunum sem safnað var á Google 

Forms. Niðurstöðurnar voru síðan fluttar yfir í Microsoft Excel þar sem gögnin voru hreinsuð og 

forunnin. Þaðan voru gögnin flutt yfir í tölfræðiforritið Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS) þar sem frekari tölfræðileg úrvinnsla fór fram. Þá voru svör við spurningum kóðuð á þann 

hátt að fyrsti svarmöguleikinn fékk númerið 1, annar svarmöguleiki númerið 2 og svo framvegis.  

Einföld lýsandi tölfræði var framkvæmd, svörin við spurningunum úr vefkönnuninni voru 

borin saman með notkun krosstaflna til þess að sjá hvort marktækur munur væri á milli breyta. Sú 

ákvörðun að framkvæma „kí-kvaðrat” tölfræðipróf var tekin vegna þess að háðu breyturnar (e. 

dependent variable) og óháðu breyturnar (e. independent variable) voru ýmist á nafnkvarða eða 

raðkvarða (Schindler, 2019). Rannsakendur völdu að nota 5% marktökustig þar sem það er 

algengast. Þá voru svarmöguleikar sameinaðir og þeim skipt upp í færri hópa til að einfalda 

úrvinnslu gagna og til að koma í veg fyrir að „kí-kvaðrat” tölfræðiprófin hefðu brotnar forsendur. 

5.0 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður greint frá áhrifum sjálfbærnistefnu fyrirtækja í fataiðnaði á val neytenda á 

vörumerki. Farið verður yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar og þær greindar til að fá svör við 

rannsóknarspurningunni. Ekki verður farið yfir allar spurningarnar sem lagðar voru fyrir í 

könnuninni, heldur aðeins þær sem skipta máli varðandi rannsóknarspurninguna ásamt þeim 

spurningum sem rannsakendum þótti áhugaverðar við úrvinnslu gagna og höfðu skýr tengsl við 

markmið rannsóknarinnar. Ítarlegar niðurstöður „kí-kvaðrat” tölfræðiprófa má finna í Viðauka C. 
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5.1 Kynslóðamunur og þekking mismunandi kynslóða á sjálfbærni 

Rannsakendur ákváðu að spyrja þátttakendur hvað það væri sem skipti þá mestu máli við val á 

fatnaði. Á Mynd 1 má sjá að meirihluti þátttakenda mat það svo að útlit skipti þá mestu máli við 

val á fatnaði, eða 56,90%. Aðeins tveir þátttakendur, eða 0,67%, sögðu að umhverfislegir 

eiginleikar vöru skiptu þá mestu máli. 28,28% þátttakenda mátu það svo að gæði skipti þá mestu 

máli, 9,09% þátttakenda sögðu að verð skipti þá mestu máli og 3,03% þátttakenda sögðu að tíska 

skipti þá mestu máli við val á fatnaði. Mun færri þátttakendur mátu það svo að vörumerki 

fatnaðarins eða hvort fatnaðurinn væri vegan, skipti þá mestu máli. Þátttakendur höfðu kost á að 

nefna aðra eiginleika sem ekki voru taldir upp í könnuninni með valmöguleikanum „Annað“. 

Aðeins tveir þátttakendur nýttu sér þann valmöguleika. Sjá má nánari dreifingu svara á Mynd 1. 

Þátttakendur voru síðan spurðir hvað þeir töldu flokkast undir sjálfbærni. Samkvæmt 

niðurstöðum var 91,59% hlutfall þátttakenda sammála um að umhverfismál flokkist undir 

sjálfbærni. 57,91% hlutfall þátttakenda var sammála um að samfélagsmál flokkist undir sjálfbærni 

Mynd 1 

Það sem skiptir þátttakendur mestu máli við val á fatnað 
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og 54,88% hlutfall þátttakenda var sammála um að efnahagsmál flokkist undir sjálfbærni. Þá voru 

aðeins tveir þátttakendur sem töldu sig ekki vita hvað flokkast undir sjálfbærni, eða 0,67% hlutfall 

þátttakenda. Rannsakendur buðu upp á valmöguleikann „Veit ekki“ fyrir þá þátttakendur sem ekki 

töldu sig vita neitt um sjálfbærni og hvað flokkast undir hana. Aðeins tveir þátttakendur nýttu sér 

þann valmöguleika. 121 þátttakandi af 297 þátttakendum sögðu að öll þrjú sjónarmið hinnar 

þreföldu rekstarútkomu; umhverfis-, efnahags- og samfélagsmál, flokkist undir sjálfbærni. Fjallað 

var nánar um hina þreföldu rekstrarútkomu í kafla 2.1. Sjá má nánari dreifingu svara á Mynd 2.   

 

Þegar litið var til bakgrunnsbreyta kom í ljós að ekki var mikill munur milli aldurshópa á 

því hvað þeir flokka undir sjálfbærni. Allir aldurshópar voru nokkurn veginn sammála um að 

umhverfismál flokkist undir sjálfbærni. Þátttakendur yngri en 28 ára voru ekki jafn vissir um að 

samfélagsmál flokkist undir sjálfbærni, eða aðeins 47,97%. 61,62% þeirra sem eru 48 ára eða eldri 

töldu að samfélagsmál flokkist undir sjálfbærni og 69,33% þátttakenda sem eru á aldrinum 28-47 

ára töldu að samfélagsmál flokkist undir sjálfbærni. Þegar efnahagsmál voru skoðuð með tilliti til 

sjálfbærni voru 43,90% þátttakenda yngri en 28 ára sammála um að efnahagsmál flokkist undir 

Mynd 2 

Það sem þátttakendur telja að flokkist undir sjálfbærni 
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sjálfbærni. Hins vegar fór svarhlutfall þátttakenda hækkandi eftir því sem að þátttakendur urðu 

eldri. 57,33% þátttakenda á aldrinum 28-47 ára töldu að efnahagsmál flokkist undir sjálfbærni en 

66,67% þátttakenda 48 ára eða eldri töldu svo vera. Sjá má nánari dreifingu svara á Mynd 3. 

Þá voru þátttakendur líka spurðir hversu mikið eða lítið þeir töldu sig vita um sjálfbærni. 

Niðurstöður leiddu í ljós að hæsta hlutfall þátttakenda, eða 38,18%, töldu sig vita hvorki mikið né 

lítið um sjálfbærni. 33,11% töldu sig vita frekar mikið um sjálfbærni og 16,89% töldu sig vita 

frekar lítið um sjálfbærni. Þar á eftir voru 7,43% þátttakenda sem töldu sig vita mjög mikið um 

sjálfbærni. Þeir þátttakendur sem töldu sig vita mjög lítið um sjálfbærni voru 4,39%. Sjá má nánari 

dreifingu svara á Mynd 4.  

Mynd 3 

Það sem þátttakendur telja að flokkist undir sjálfbærni samanborið við aldurshópa 
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Þegar litið var til bakgrunnsbreyta kom í ljós að ekki var mikill munur á milli aldurshópa 

og þekkingu þeirra á sjálfbærni. Flestir í aldurshópnum 48 ára eða eldri og aldurshópnum yngri en 

28 ára tóku ekki afstöðu og sögðust vita hvorki mikið né lítið um sjálfbærni, eða 44,90% og 

33,33%. Flestir í aldurshópnum 28-47 ára sögðust vita frekar mikið um sjálfbærni, eða 40,00%. 

Sjá má nánari dreifingu svara á Mynd 5. Niðurstöður „kí-kvaðrat” tölfræðiprófs voru (X2 (8) = 

11,844, p = 0,158), tengsl þessara breyta segja að p > 0,05. Samkvæmt þessum niðurstöðum er 

ekki hægt að álykta að marktækur munur sé á aldurshópum og þekkingu þeirra á sjálfbærni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4 

Þekking þátttakenda á sjálfbærni 
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5.2 Kynjamunur og áhyggjur kynjanna af neikvæðum áhrifum ósjálfbærni 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir hefðu mjög miklar, frekar miklar, frekar litlar eða mjög litlar 

áhyggjur af hlýnun jarðar. Tæplega helmingur þátttakenda sagðist hafa frekar miklar áhyggjur af 

hlýnun jarðar, eða 41,89%. 26,68% þátttakenda sagðist hvorki hafa miklar né litlar áhyggjur af 

hlýnun jarðar. 19,26% þátttakenda sagðist hafa mjög miklar áhyggjur af hlýnun jarðar, þar á eftir 

voru 9,12% þátttakenda með frekar litlar áhyggjur af hlýnun jarðar. Einungis 3,04% þátttakenda 

sagðist hafa mjög litlar áhyggjur af hlýnun jarðar. Sjá má nánari dreifingu svara á Mynd 6. 

 

Mynd 5 

Þekking þátttakenda á sjálfbærni samanborið við aldurshópa 
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Þegar litið var til bakgrunnsbreyta kom í ljós að töluverður munur var á milli kynja og 

áhyggja þeirra af hlýnun jarðar. Samkvæmt Mynd 7 hafa konur mun meiri áhyggjur af hlýnun 

jarðar samanborið við karla. 48,26% kvenna sem tóku þátt í könnuninni og 33,06% karla sögðust 

hafa frekar miklar áhyggjur af hlýnun jarðar. Þá voru 23,84% kvenna og 12,90% karla sem sögðust 

hafa mjög miklar áhyggjur af hlýnun jarðar. Niðurstöður „kí-kvaðrat” tölfræðiprófs voru (X2 (4) = 

24,136, p <,001), tengsl þessara breyta segja að p < 0,05. Samkvæmt þessum niðurstöðum er hægt 

að álykta að marktækur munur sé milli kynja og áhyggja þeirra af hlýnun jarðar.  

 

 

 

Mynd 6 

Áhyggjur þátttakenda af hlýnun jarðar 
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Þá voru þátttakendur spurðir hversu miklar eða litlar áhyggjur þeir hefðu af félags-, 

umhverfis- og siðferðilegum áhrifum sem fataiðnaðurinn hefur á heiminn. Flestir þátttakendur 

höfðu frekar miklar áhyggjur af félags-, umhverfis- og siðferðilegum áhrifum sem fataiðnaðurinn 

hefur á heiminn, eða 40,88%. 28,04% þátttakenda tóku ekki afstöðu og sögðust hvorki hafa miklar 

né litlar áhyggjur. 18,24% þátttakenda höfðu mjög miklar áhyggjur af neikvæðum áhrifum 

fataiðnaðarins og 9,12% þátttakenda sögðust hafa frekar litlar áhyggjur. Þá höfðu aðeins 3,72% 

þátttakenda mjög litlar áhyggjur af félags-, umhverfis- og siðferðilegum áhrifum sem 

fataiðnaðurinn hefur á heiminn. Sjá má nánari dreifingu svara á Mynd 8. 

 

 

 

 

Mynd 7 

Áhyggjur þátttakenda af hlýnun jarðar samanborið við kyn 



 31 

Þegar litið var til bakgrunnsbreyta kom í ljós að töluverður munur var á milli kynja og 

áhyggja þeirra af félags-, umhverfis- og siðferðilegum áhrifum sem fataiðnaðurinn hefur á 

heiminn. Samkvæmt Mynd 9 hafa konur mun meiri áhyggjur samanborið við karla. 23,70% 

kvenna sem tóku þátt könnuninni á móti 10,57% karla sögðust hafa mjög miklar áhyggjur af  

neikvæðum áhrifum fataiðnaðarins. Þá má líka sjá að 48,55% kvenna á móti 30,08% karla sögðust 

hafa frekar miklar áhyggjur. Niðurstöður „kí-kvaðrat” tölfræðiprófs voru (X2 (4) = 34,434, p < 

,001), tengsl þessara breyta segja að p < 0,05. Samkvæmt þessum niðurstöðum er hægt að álykta 

að marktækur munur sé á kynjum og áhyggjum þeirra af félags-, umhverfis- og siðferðilegum 

áhrifum sem fataiðnaðurinn hefur á heiminn.  

Mynd 8 

Áhyggjur þátttakenda af félags-, umhverfis- og siðferðilegum áhrifum sem fataiðnaðurinn hefur 

á heiminn 
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5.3 Áhrif sjálfbærni í fataiðnaði á kauphegðun neytenda  

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir reyni að fylgja ábyrgri neysluþróun og kaupa minna af fatnaði. 

Niðurstöður voru afgerandi jákvæðar þar sem tæplega sjötíu prósent þátttakenda svöruðu játandi, 

eða 69,02%. 19,87% þátttakenda svöruðu neitandi og 11,11% þátttakenda sögðust ekki vera viss 

um hvort þeir reyni að fylgja ábyrgri neysluþróun og kaupa minna af fatnaði. Sjá má nánari 

dreifingu svara á Mynd 10.  

 

 

 

Mynd 9 

Áhyggjur þátttakenda af félags-, umhverfis- og siðferðilegum áhrifum sem fataiðnaðurinn hefur 

á heiminn samanborið við kyn 
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  Þegar þekking þátttakenda er skoðuð í samhengi við ábyrga neysluþróun og þar með minni 

kaup á fatnaði kemur í ljós að því meiri sem þekkingin er því ábyrgari er kauphegðun þátttakenda 

eins og sjá má á Mynd 11. 70,33% hlutfall þátttakenda sem sagðist hafa mikla þekkingu á 

sjálfbærni svaraði spurningunni um hvort þátttakendur reyna að fylgja ábyrgri neysluþróun játandi, 

á móti 53,97% þeirra sem sögðust hafa litla þekkingu á sjálfbærni. Niðurstöður „kí-kvaðrat” 

tölfræðiprófs voru (X2 (4) = 18,317, p < ,001), tengsl þessara breyta segja að p < 0,05. Samkvæmt 

þessum niðurstöðum er hægt að álykta að marktækur munur sé á þekkingu neytenda á sjálfbærni 

og hvort þeir reyni að fylgja ábyrgri neysluþróun og kaupa minna af fatnaði. Sjá má nánari 

dreifingu svara á Mynd 11.  

 

 

Mynd 10 

Reyna þátttakendur að fylgja ábyrgri neysluþróun og kaupa minna af fatnaði 
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Þegar áhyggjur þátttakenda af neikvæðum áhrifum fataiðnaðarins voru skoðaðar með tilliti 

til þess hvort þeir reyni að fylgja ábyrgri neysluþróun og kaupa minna af fatnaði, kom í ljós  

afgerandi munur. Samkvæmt Mynd 12 má sjá að 84,00% þátttakenda sem höfðu miklar áhyggjur 

af neikvæðum áhrifum fataiðnaðarins svöruðu játandi á móti 31,58% þátttakenda sem höfðu litlar 

áhyggjur af neikvæðum áhrifum fataiðnaðarins. Niðurstöður sýna að eftir því sem áhyggjur 

þátttakenda verða meiri, því meiri líkur eru á að þátttakendur reyni að fylgja ábyrgri neysluþróun. 

Niðurstöður „kí-kvaðrat” tölfræðiprófs voru (X2 (4) = 66,990, p < ,001), tengsl þessara breyta segja 

að p < 0,05. Samkvæmt þessum niðurstöðum er hægt að álykta að marktækur munur sé á áhyggjum 

Mynd 11 

Reyna þátttakendur að fylgja ábyrgri neysluþróun og kaupa minna af fatnaði eftir þekkingu 

þeirra á sjálfbærni 
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neytenda af neikvæðum áhrifum sem fataiðnaðurinn hefur á heiminn og hvort þeir reyni að fylgja 

ábyrgri neysluþróun og kaupa minna af fatnaði. Sjá má nánari dreifingu svara á Mynd 12.  

Þá voru þátttakendur spurðir hvort þeir kanni oftast, stundum eða sjaldan hvort vörumerki 

sé sjálfbært áður en þeir kaupa vörur frá því vörumerki. Meirihluti þátttakenda, eða 63,64% sagðist 

sjaldan kanna hvort vörumerki sé sjálfbært áður en þeir kaupa vörur frá því vörumerki. 25,59% 

þátttakenda sögðust stundum gera það og 10,77% þátttakenda sögðust oftast kanna hvort 

vörumerki sé sjálfbært áður en þeir kaupa vörur frá því vörumerki. Sjá má nánari dreifingu svara  

á Mynd 13. 

Mynd 12 

Reyna þátttakendur að fylgja ábyrgri neysluþróun og kaupa minna af fatnaði eftir áhyggjum 

þátttakenda af neikvæðum áhrifum sem fataiðnaðurinn hefur á heiminn 
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Þegar litið var til þekkingar þátttakenda á sjálfbærni, kom í ljós að töluverður munur var á 

þekkingu þátttakenda og hvort þeir kanni oftast, stundum eða sjaldan hvort vörumerki sé sjálfbært 

áður en þeir kaupa vörur frá því vörumerki. Niðurstöður „kí-kvaðrat” tölfræðiprófs voru (X2 (4) = 

34,053, p < ,001), tengsl þessara breyta segja að p < 0,05. Samkvæmt þessum niðurstöðum er hægt 

að álykta að marktækur munur sé á þekkingu neytenda á sjálfbærni og hvort þeir kanni oftast, 

stundum eða sjaldan hvort vörumerki sé sjálfbært áður en þeir kaupa vörur frá því vörumerki. 

Samkvæmt Mynd 14 má sjá að eftir því sem að þekking þátttakenda á sjálfbærni verður meiri, því 

meiri líkur eru á að þátttakendur kanni hvort vörumerki sé sjálfbært áður en þeir kaupa vörur frá 

því vörumerki. Meirihluti þátttakenda sem höfðu litla þekkingu á sjálfbærni svöruðu oftast sjaldan, 

eða 90,48%, en þeir þátttakendur svöruðu aldrei svarmöguleikunum oftast. Sjá má nánari dreifingu 

svara á Mynd 14.  

Mynd 13 

Kanna þátttakendur hvort vörumerki sé sjálfbært áður en þeir kaupa vörur frá því vörumerki 
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Þegar áhyggjur þátttakenda af neikvæðum áhrifum fataiðnaðarins voru skoðaðar, með tilliti 

til þess hvort þeir kanni oftast, stundum eða sjaldan hvort vörumerki sé sjálfbært áður en þeir kaupa 

vörur frá því vörumerki, kom í ljós töluverður munur. Þá sýna niðurstöður að þrátt fyrir að 

þátttakendur hefðu mismiklar áhyggjur af neikvæðum áhrifum fataiðnaðarins, kanna flestir 

þátttakendur sjaldan hvort vörumerki sé sjálfbært áður en þeir kaupa vörur frá því vörumerki, eins 

og sjá má á Mynd 15. Á myndinni má líka sjá að eftir því sem áhyggjur þátttakenda verða meiri, 

því meiri líkur eru á að þátttakendur kanni hvort vörumerki sé sjálfbært áður en þeir kaupa vörur 

frá því vörumerki. Niðurstöður „kí-kvaðrat” tölfræðiprófs voru (X2 (4) = 56,319, p < ,001), tengsl 

þessara breyta segja að p < 0,05. Samkvæmt þessum niðurstöðum er hægt að álykta að marktækur 

munur sé á áhyggjum neytenda af neikvæðum áhrifum sem fataiðnaðurinn hefur á heiminn og 

Mynd 14 

Kanna þátttakendur hvort vörumerki sé sjálfbært áður en þeir kaupa vörur frá því vörumerki 

eftir þekkingu þeirra á sjálfbærni 
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hvort þeir kanni oftast, stundum eða sjaldan hvort vörumerki sé sjálfbært áður en þeir kaupa vörur 

frá því vörumerki. Sjá má nánari dreifingu svara á Mynd 15. 

Þegar þátttakendur voru spurðir hversu sammála eða ósammála þeir væru fullyrðingunni: 

„Ég kaupi mér frekar eina dýra flík í góðum gæðum en að kaupa nokkrar ódýrar flíkur”, voru 

flestir þátttakendur sammála þeirri fullyrðingu, eða 71,96%. Þá voru 16,22% þátttakenda sem tóku 

ekki afstöðu og sögðust hvorki vera sammála né ósammála fullyrðingunni. Að lokum voru 11,82% 

þátttakenda ósammála fullyrðingunni. Sjá má nánari dreifingu svara á Mynd 16.  

Mynd 15 

Kanna þátttakendur hvort vörumerki sé sjálfbært áður en þeir kaupa vörur frá því vörumerki 

eftir áhyggjum þátttakenda af neikvæðum áhrifum sem fataiðnaðurinn hefur á heiminn 
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Þegar litið var til þekkingar þátttakenda á sjálfbærni, kom í ljós að ekki var mikill munur á 

þekkingu þátttakenda og hversu sammála eða ósammála þeir væru fullyrðingunni: „Ég kaupi mér 

frekar eina dýra flík í góðum gæðum en að kaupa nokkrar ódýrar flíkur”. Niðurstöður „kí-kvaðrat” 

tölfræðiprófs voru (X2 (4) = 6,761, p = 0,149), tengsl þessara breyta segja að p > 0,05. Samkvæmt 

þessum niðurstöðum er ekki hægt að álykta að marktækur munur sé á þekkingu neytenda á 

sjálfbærni og hversu sammála eða ósammála neytendur eru fullyrðingunni: „Ég kaupi mér frekar 

eina dýra flík í góðum gæðum en að kaupa nokkrar ódýrar flíkur”. Samkvæmt Mynd 16 má sjá að 

flestir þátttakendur voru sammála framangreindri fullyrðingu óháð þekkingu þeirra á sjálfbærni. 

Þá voru 78,33% þátttakenda sem höfðu mikla þekkingu á sjálfbærni sammála fullyrðingunni. 

70,80% þátttakenda sem höfðu hvorki mikla né litla þekkingu á sjálfbærni voru sammála 

Mynd 16 

Hversu sammála eða ósammála þátttakendur voru fullyrðingunni: „Ég kaupi mér frekar eina 

dýra flík í góðum gæðum en að kaupa nokkrar ódýrar flíkur” 
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fullyrðingunni og 61,29% þátttakenda sem höfðu litla þekkingu á sjálfbærni voru líka sammála 

fullyrðingunni. Sjá má nánari dreifingu svara á Mynd 17.  

Þegar áhyggjur þátttakenda af neikvæðum áhrifum fataiðnaðarins voru skoðaðar með tilliti 

til þess hversu sammála eða ósammála þeir væru fullyrðingunni: „Ég kaupi mér frekar eina dýra 

flík í góðum gæðum en að kaupa nokkrar ódýrar flíkur”, kom í ljós munur milli þessara breyta. 

Niðurstöður „kí-kvaðrat” tölfræðiprófs voru (X2 (4) =12,568, p < 0,014), tengsl þessara breyta 

segja að p < 0,05. Samkvæmt þessum niðurstöðum er hægt að álykta að marktækur munur sé á 

áhyggjum neytenda af neikvæðum áhrifum sem fataiðnaðurinn hefur á heiminn og hversu sammála 

eða ósammála þeir eru fullyrðingunni um að kaupa frekar eina dýra flík í góðum gæðum en að 

kaupa nokkrar ódýrar flíkur. Samkvæmt Mynd 18 má sjá að eftir því sem að áhyggjur þátttakenda 

Mynd 17 

Hversu sammála eða ósammála þátttakendur voru fullyrðingunni: „Ég kaupi mér frekar eina 

dýra flík í góðum gæðum en að kaupa nokkrar ódýrar flíkur” eftir þekkingu þeirra á sjálfbærni 
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verða meiri, því meiri líkur eru á að þátttakendur séu sammála fullyrðingunni. 76,86% þátttakenda 

sem höfðu miklar áhyggjur af neikvæðum áhrifum fataiðnaðarins voru sammála fullyrðingunni. 

Þá voru 62,20% þátttakenda sem höfðu hvorki miklar né litlar áhyggjur sammála fullyrðingunni. 

Hlutfallslega jafn margir þátttakendur sem höfðu litlar áhyggjur af neikvæðum áhrifum 

fataiðnaðarins voru sammála fullyrðingunni. Sjá má nánari dreifingu svara á Mynd 18. 

Þá voru þátttakendur spurðir hvort þeir velja umhverfisvottaða vöru fram yfir hefðbundna 

vöru í fataiðnaði. Dreifing svara var mjög jöfn milli svarmöguleika, 38,10% þátttakenda svöruðu 

neitandi. 35,37% þátttakenda sögðust ekki vita hvort þeir velja umhverfisvottaða vöru fram yfir 

Mynd 18 

Hversu sammála eða ósammála þátttakendur voru fullyrðingunni: „Ég kaupi mér frekar eina 

dýra flík í góðum gæðum en að kaupa nokkrar ódýrar flíkur” eftir áhyggjum þátttakenda af 

neikvæðum áhrifum fataiðnaðarins 
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hefðbunda vöru í fataiðnaði. Þá voru 26,53% þátttakenda sem svöruðu játandi. Sjá má nánari 

dreifingu svara á Mynd 19. 

Þegar litið var til þekkingar þátttakenda á sjálfbærni og hvort þeir velja umhverfisvottaða 

vöru fram yfir hefðbundna vöru í fataiðnaði, kom í ljós munur milli þessara breyta. Samkvæmt 

Mynd 20 má sjá að eftir því sem þekking þátttakenda á sjálfbærni verður meiri, því líklegri eru 

þeir til að velja umhverfisvottaða vöru fram yfir hefðbundna vöru í fataiðnaði. 39,50% þátttakenda 

sem höfðu mikla þekkingu á sjálfbærni sögðust velja umhverfisvottaða vöru fram yfir hefðbundna 

vöru í fataiðnaði, en aðeins 7,94% þátttakenda sem höfðu litla þekkingu velja umhverfisvottaða 

vöru fram yfir hefðbundna vöru. Niðurstöður „kí-kvaðrat” tölfræðiprófs voru (X2 (4) = 26,260, p 

= <,001), tengsl þessara breyta segja að p < 0,05. Samkvæmt þessum niðurstöðum má álykta sem 

svo að marktækur munur sé á þekkingu neytenda á sjálfbærni og hvort þeir velja umhverfisvottaða 

vöru fram yfir hefðbundna vöru í fataiðnaði. Sjá má nánari dreifingu svara á Mynd 20. 

Mynd 19 

Velja þátttakendur umhverfisvottaða vöru fram yfir hefðbundna vöru í fataiðnaði 
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Þegar áhyggjur þátttakenda af neikvæðum áhrifum fataiðnaðarins voru skoðaðar með tilliti 

til þess hvort þeir velja umhverfisvottaða vöru fram yfir hefðbundna vöru í fataiðnaði, kom í ljós 

töluverður munur. Niðurstöður „kí-kvaðrat” tölfræðiprófs voru (X2 (4) = 52,890, p < ,001), tengsl 

þessara breyta segja að p < 0,05. Samkvæmt þessum niðurstöðum er hægt að álykta sem svo að 

marktækur munur sé á áhyggjum neytenda af neikvæðum áhrifum sem fataiðnaðurinn hefur á 

heiminn og hvort þátttakendur velja umhverfisvottaða vöru fram yfir hefðbunda vöru í fataiðnaði. 

Samkvæmt Mynd 21 má sjá að eftir því sem áhyggjur þátttakenda verða meiri því meiri líkur eru 

á að þátttakendur velji umhverfisvottaða vöru fram yfir hefðbundna vöru. 40,46% þátttakenda sem 

hafa miklar áhyggjur af neikvæðum áhrifum sem fataiðnaðurinn hefur á heiminn velja 

Mynd 20 

Velja þátttakendur umhverfisvottaða vöru fram yfir hefðbundna vöru í fataiðnaði eftir þekkingu 

þeirra á sjálfbærni 
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umhverfisvottaða vöru fram yfir hefðbunda vöru í fataiðnaði, en aðeins 2,63% þátttakenda sem 

hafa litlar áhyggjur. Þá voru 26,01% þátttakenda sem hafa miklar áhyggjur af neikvæðum áhrifum 

fataiðnaðarins, sem svöruðu spurningunni neitandi, samanborið við 71,05% þátttakenda sem hafa 

litlar áhyggjur af neikvæðum áhrifum fataiðnaðarins. Sjá má nánari dreifingu svara á Mynd 21. 

5.4 Markaðssetning sjálfbærra vörumerkja í fataiðnaði  

Þátttakendur voru spurðir hvort þeim fyndist græn/umhverfisvæn markaðssetning vörumerkja í 

fataiðnaði vera áberandi. Samkvæmt Mynd 21 má sjá að 47,64% þátttakenda voru ósammála þeirri 

fullyrðingu, að græn/umhverfisvæn markaðssetning vörumerkja í fataiðnaði væri áberandi. Þá 

voru 23,65% þátttakenda sammála framangreindri fullyrðingu. Þá sýndu niðurstöður að 28,72% 

Mynd 21 

Velja þátttakendur umhverfisvottaða vöru fram yfir hefðbundna vöru í fataiðnaði eftir áhyggjum 

þátttakenda af neikvæðum áhrifum fataiðnaðarins 
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þátttakanda voru hvorki sammála né ósammála fullyrðingunni. Sjá má nánari dreifingu svara á 

Mynd 22. 

6.0 Umræða 

Í eftirfarandi kafla verður fjallað um helstu niðurstöður rannsóknarinnar ásamt því að svara 

rannsóknarspurningunni sem lögð var fram í upphafi. Rannsóknarspurningin hljóðaði svo: „Hefur 

sjálfbærnistefna fyrirtækja í fataiðnaði áhrif á val neytenda á vörumerki?” Einnig verða 

niðurstöður bornar saman við aðrar svipaðar rannsóknir og önnur fræðileg skrif. Þá verður skoðað 

hvort þær tilgátur sem settar voru fram samsvari niðurstöðum rannsóknarinnar. Fjallað verður um 

helstu takmarkanir rannsóknarinnar ásamt ráðgjöf rannsakenda til fyrirtækja.  

Mynd 22 

Hversu sammála eða ósammála þátttakendur voru fullyrðingunni: „Mér finnst 

græn/umhverfisvæn markaðssetning vörumerkja í fataiðnaði vera áberandi” 
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 Við framkvæmd rannsóknarinnar þar sem skoðuð voru áhrif sjálfbærnistefnu fyrirtækja í 

fataiðnaði við val neytenda á vörumerki var notast við hlutlæga þætti til að kanna hvort marktækur 

munur væri á ákveðnum hópum neytenda þar sem væntingar og þekking neytenda geta verið ólíkar 

eftir kyni, aldri, menntun og fleiri þáttum (Ramya og Ali, 2016; Rani, 2014; Sharma o.fl., 2010). 

Niðurstöður rannsóknarinnar veittu athyglisverða sýn á hegðun neytenda þar sem marktækur 

munur var oft mikill. Farið verður nánari yfir hvert rannsóknarefni hér að neðan.  

6.1 Þekking neytenda á sjálfbærni 

Þegar leitað var svara við því hvað það væri sem skipti þátttakendur mestu máli við val á fatnaði 

voru flestir þátttakendur sammála um að útlit skipti þá mestu máli. Aðeins örfáir þátttakendur 

sögðu að umhverfisvænir eiginleikar vöru skipti þá mestu máli. Markmið þessarar spurningar var 

meðal annars að kanna hversu ofarlega sjálfbærni væri í huga neytenda. Niðurstöður gáfu til kynna 

að sjálfbærni væri ekki ofarlega í huga neytenda við val á fatnaði. Þetta er í samræmi við þær 

rannsóknir sem skoðaðar voru og vitnað er í hér að ofan. Þær rannsóknir segja að aðrir eiginleikar 

líkt og verð geti hindrað sjálfbæra neytendahegðun (Abreu o.fl., 2021; Tseng, 2016). Þetta er í takt 

við niðurstöður þessarar rannsóknar, þar sem stór hluti þátttakenda í könnunni mat það svo að 

verð, gæði og útlit vöru skipti þá meira máli en sjálfbærir eiginleikar hennar.   

Þegar skoðað var hvað þátttakendur töldu flokkast undir sjálfbærni voru flestir sammála 

um að umhverfismál flokkist undir sjálfbærni. Mun færri töldu að samfélags- og efnahagsmál 

flokkist undir sjálfbærni, en líkt og fjallað var um í kafla 2.1 nær sjálfbærni yfir öll þrjú 

framangreind sjónarmið. Þessi sjónarmið eru betur þekkt sem hin þrefalda rekstrarútkoma (e. triple 

bottom line) (Hacking og Guthrie, 2008; Zhang o.fl., 2021).  

Þegar litið var til mismunandi aldurshópa og þekkingu þeirra á hvað flokkast undir 

sjálfbærni, kom í ljós að ekki var mikill munur milli aldurshópa. Flestir þátttakendur yngri en 28 

ára (kynslóð Z) voru þeirrar skoðunar að umhverfismál flokkist undir sjálfbærni en ekki eins 

sannfærðir um að samfélags- og efnahagsmál flokkist líka undir sjálfbærni. Skýringin á því getur 

verið sú að hugtakið umhverfismál er betur þekkt í orðaforða kynslóðar Z frekar en efnahags- og 

samfélagsmál (Gazzola o.fl., 2020). Sjálfbærni og umhverfismál eru að jafnaði betur þekkt hugtök 

í kennsluefni nútímans þ.e.a.s. námsefni Z kynslóðar og helst það í hendur við niðurstöður þessarar 

rannsóknar (Pereira o.fl., 2021). Það er álit margra að yngri kynslóðir séu betur upplýstari um þau 

neikvæðu áhrif sem ósjálfbærni hefur á heiminn en þær eldri, eins og kom fram í kafla 2.5 um 
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hegðun og viðhorf ólíkra kynslóða til sjálfbærni (BUDAC Adriana, 2014). Fjöldi þeirra 

þátttakenda sem álíta að efnahags- og samfélagsmál flokkist undir sjálfbærni fer vaxandi með 

hækkandi aldri. Það má því segja að því eldri sem einstaklingur er því meðvitaðri er hann um að 

efnahags- og samfélagsmál flokkist undir sjálfbærni.  

Þegar leitað var svara við hversu mikið eða lítið neytendur telja sig vita um sjálfbærni 

leiddu niðurstöður í ljós að flestir þátttakendur álíta sig vita hvorki mikið né lítið um sjálfbærni. 

Það getur verið skiljanlegt því hugtakið sjálfbærni þykir flókið og krefjandi hugtak, þar sem það 

býður upp á mismunandi túlkanir (Ramos o.fl., 2020). Þegar niðurstöður könnunarinnar voru 

bornar saman við mismunandi aldurshópa, kom í ljós að ekki var hægt að álykta að marktækur 

munur væri milli aldurshópa og þekkingu þeirra á sjálfbærni.  

Ofangreindar niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að það er ekki munur á 

kynslóðum og þekkingu þeirra á sjálfbærni (tilgáta 1). Samkvæmt þessum niðurstöðum virðast 

kynslóðir hafa sambærilega þekkingu á sjálfbærni og áhrifum hennar. Engu að síður, með hliðsjón 

af úrtaksstærð og fjölda svarenda, er hugsanlegt að niðurstöður yrðu aðrar ef rannsóknin yrði unnin 

á stærri skala. 

6.2 Áhyggjur neytenda af neikvæðum áhrifum ósjálfbærni 

Til að kanna áhyggjur neytenda af hlýnun jarðar, voru þátttakendur könnunarinnar spurðir hversu 

miklar áhyggjur þeir hefðu af hlýnun jarðar. Tæplega helmingur þátttakenda sagðist hafa frekar 

miklar áhyggjur af hlýnun jarðar, en eins og fram kom í fræðilega hluta ritgerðarinnar eru 

umhverfisáhyggjur neytendum ofar í huga nú en áður (Bianchi og Gonzalez, 2021). Þegar litið var 

til bakgrunnsbreyta kom í ljós að marktækur munur var á milli kynja og áhyggjum þeirra af hlýnun 

jarðar. Niðurstöður leiddu í ljós að konur hafa mun meiri áhyggjur af hlýnun jarðar samanborið 

við karla. 

Þegar leitað var svara við því hversu miklar eða litlar áhyggjur neytendur hefðu af félags-, 

umhverfis- og siðferðilegum áhrifum sem fataiðnaðurinn hefur á heiminn, höfðu flestir 

þátttakendur frekar miklar áhyggjur af þeim. Niðurstöður voru líka bornar saman við kyn 

þátttakenda og leiddu þær í ljós að marktækur munur var á milli kynja og áhyggja þeirra af félags-

, umhverfis- og siðferðilegum áhrifum sem fataiðnaðurinn hefur á heiminn. Samkvæmt þessum 

niðurstöðum hafa konur líka meiri áhyggjur af félags-, umhverfis- og siðferðilegum áhrifum sem 

fataiðnaðurinn hefur á heiminn samanborið við karla. Þessi kynjamunur er í samræmi við fyrri 
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rannsókn (Berenguer o.fl., 2005) sem skoðuð var og getið er hér að ofan, en niðurstöður þeirrar 

rannsóknar bentu til þess að konur hafa meiri áhyggjur af áhrifum ofneyslu og vilja bregðast við 

henni. 

Ofangreindar niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að það er munur á kynjum og 

áhyggjum þeirra af neikvæðum áhrifum ósjálfbærni (tilgáta 2). Það ber þó að varast að alhæfa 

þessar niðurstöður um alla einstaklinga samfélagsins. 

6.3 Þekking og áhyggjur neytenda á sjálfbærni og vilji þeirra til að verðlauna 

sjálfbær vörumerki með kauphegðun sinni 

Þegar leitað var svara við því hvort neytendur reyni að fylgja ábyrgri neysluþróun og kaupa minna 

af fatnaði komu í ljós áhugaverðar niðurstöður. Rúmlega helmingur þátttakenda virtist fylgja 

ábyrgri neysluþróun og kaupa minna af fatnaði. Þessar niðurstöður eru í beinu samræmi við 

umhverfiskönnun Gallup, sem var lögð fyrir árið 2021 og fjallað var um í kafla 2.4. Sú könnun gaf 

til kynna að meira en helmingur Íslendinga sé farinn að taka upplýstari ákvarðanir með hliðsjón af 

sjálfbærni (Gallup, 2021). Áhyggjur og þekking neytenda var borin saman við hinar ýmsu 

spurningar til að kanna hvort þeir þættir hafi áhrif á kauphegðun þeirra, en samkvæmt rannsókn 

Dickson (2000) eru áhyggjur neytenda ásamt þekkingu þeirra á sjálfbærum fataiðnaði talin vera 

grundvöllur fyrir viðhorfsmótun þeirra til sjálfbærrar þróunar. 

Þegar litið var til þekkingar neytenda á sjálfbærni og hvort hún hafi áhrif á neysluþróun 

þeirra kom í ljós að um marktækan mun var að ræða. Samkvæmt niðurstöðum má því segja að því 

meiri þekkingu sem neytandinn hefur á sjálfbærni, því meiri líkur eru á að hann fylgi ábyrgri 

neysluþróun og kaupi minna af fatnaði. Þegar áhyggjur þátttakenda af neikvæðum áhrifum 

fataiðnaðarins voru bornar saman við spurninguna, hvort þeir reyni að fylgja ábyrgri neysluþróun 

og kaupa minna af fatnaði, kom í ljós að um marktækan mun var að ræða. Niðurstöður sýndu að 

eftir því sem að áhyggjur neytenda eru meiri, því meiri líkur eru á því að þeir reyni að fylgja ábyrgri 

neysluþróun.  

Þegar skoðað var hvort neytendur kanni oftast, stundum eða sjaldan hvort vörumerki sé 

sjálfbært áður en þeir kaupa vörur, kom í ljós að flestir þátttakendur kanna sjaldan hvort vörumerki 

sé sjálfbært. Gera má ráð fyrir að það sé vegna þess að skortur er á upplýsingum og/eða þekkingu 

á sjálfbærni hjá neytendum, eins og fjallað var um í rannsókn Bristwile og Moore (2007). Ef þessi 

skortur á upplýsingum og þekkingu væri ekki til staðar, gætu neytendur borið saman vörumerki á 

auðveldari hátt og væru líklegri til að taka upplýstari kaupákvarðanir með sjálfbærni í huga 
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(Turunen og Halme, 2021). Þegar litið var til þekkingar neytenda á sjálfbærni og hvort hún hafi 

áhrif á það hvort neytendur kanni hvort vörumerki sé sjálfbært áður en vara er keypt mátti finna 

marktækan mun. Samkvæmt þessum niðurstöðum er hægt að segja að með aukinni þekkingu 

neytenda á sjálfbærni hafa neytendur meiri tilhneigingu til að kanna hvort vörumerki sé sjálfbært 

áður en þeir kaupa vörur frá því ákveðna vörumerki, samanborið við þá neytendur sem hafa ekki 

sambærilega þekkingu á sjálfbærni. Enn og aftur sýna niðurstöður að þekking á sjálfbærni hefur 

áhrif á kauphegðun neytenda. 

Þegar áhyggjur þátttakenda af neikvæðum áhrifum fataiðnaðarins voru skoðaðar, með tilliti 

til þess hvort þeir kanni hvort vörumerki sé sjálfbært áður en þeir kaupa vörur frá því vörumerki, 

mátti finna marktækan mun. Þá sýna niðurstöður að þrátt fyrir að þátttakendur hafi mismiklar 

áhyggjur af neikvæðum áhrifum fataiðnaðarins, kanna flestir þátttakendur sjaldan hvort vörumerki 

sé sjálfbært áður en þeir kaupa vörur frá því vörumerki. Þessar niðurstöður gefa til kynna að 

sjálfbær vörumerki hafa ekki mikið vægi í ákvörðunartöku neytenda þegar kemur að vali þeirra á 

vörumerki. Hugsanlega getur það verið vegna þess að fyrirtæki markaðssetja sjálfbærnistefnu sína 

ekki nægilega mikið, sem gerir það að verkum að neytendur eiga erfitt með að sjá hvort vörumerkið 

sé sjálfbært eða ekki. Þetta er í samræmi við niðurstöður þessarar rannsóknar sem sýna að 

neytendur álíta að græn/umhverfisvæn markaðssetning vörumerkja í fataiðnaði sé lítið áberandi.  

Þegar leitað var svara við því hvort neytendur kaupi frekar eina dýra flík í góðum gæðum 

í stað þess að að kaupa nokkrar ódýrar flíkur kom í ljós að flestir þátttakendur könnunarinnar voru 

sammála því. Þessi kauphegðun er í anda hinnar svokölluðu hægu tísku, sem gengur meðal annars 

út á það að kaupa færri vandaðar flíkur sem endast lengur, eins og fjallað var um í kafla 2.2.2 

(Ozdamar Ertekin og Atik, 2015). Þegar litið var til þekkingar neytenda á sjálfbærni og hvort hún 

hafi áhrif á það val neytenda að kaupa frekar eina dýra flík í góðum gæðum í stað þess að kaupa 

nokkrar ódýrar flíkur, mátti ekki finna marktækan mun. Ástæðan fyrir þessari niðurstöðu gæti 

verið sú að viðhorf neytenda til hægfara tísku sé ennþá á þroskastigi (Şener o.fl., 2019), líkt og 

fjallað var um í fræðilega hluta ritgerðarinnar. 

Þegar leitað var svara við því hvort neytendur velji umhverfisvottaða vöru fram yfir 

hefðbundna vöru í fataiðnaði kom engin ein áberandi niðurstaða í ljós. Þó voru margir þátttakendur 

sem vissu ekki hvort þeir velja umhverfisvottaða vöru eða ekki. Ástæðan fyrir því getur verið 

vegna þess að neytendur átta sig ekki á hvaða vara sé umhverfisvæn. Því getur verið erfitt að 

fullyrða hvort neytendur séu í raun og veru að velja umhverfisvottaða vöru fram yfir hefðbundna 
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vöru. Þetta er nokkurn veginn í samræmi við fyrri rannsóknir sem fjallað var um í kafla 2.2, en 

þær segja að neytendur eiga orðið erfiðara með að greina á milli umhverfisvottaðra vörumerkja og 

þeirra vörumerkja sem segjast vera umhverfisvottuð en eru það í raun ekki (Moore, K., 2019, eins 

og vísað er til í Shen o.fl., 2012). Einnig getur þessi óvissa neytenda stafað af takmörkuðum 

upplýsingum og vanþekkingu þeirra á því hvað þeir eru raunverulega að kaupa. Þrátt fyrir þessar 

niðurstöður sjá rannsakendur að hegðun og viðhorf neytenda eru að breytast og er vaxandi áhugi 

þeirra á sjálfbærum kostum augljósari. Þetta er í samræmi við rannsókn Ciasullo o.fl. (2017), en 

þar segir að hegðun og viðhorf neytenda sé í auknum mæli að breytast og vaxandi áhugi þeirra á 

vörum og vörumerkjum sem eru sjálfbær er sýnilegri. 

Þegar þekking þátttakenda var borin saman við það hvort þeir velji umhverfisvottaða vöru 

fram yfir hefðbundna vöru í fataiðnaði, kom í ljós að um marktækan mun væri að ræða. Neytendur 

sem hafa góða þekkingu á sjálfbærni eru líklegri til að velja umhverfisvottaða vöru fram yfir 

hefðbundna vöru en þeir neytendur sem eru minna upplýstir um sjálfbærni. Út frá þessum 

niðurstöðum álykta rannsakendur að eftir því sem þekking neytenda á sjálfbærni verður meiri, 

eykst vilji þeirra til að velja umhverfisvottaða vöru fram yfir hefðbundna vöru í fataiðnaði. Þegar 

áhyggjur þátttakenda af neikvæðum áhrifum fataiðnaðarins voru skoðaðar, með tilliti til þess hvort 

þeir velji umhverfisvottaða vöru fram yfir hefðbundna vöru í fataiðnaði, kom í ljós að um 

marktækan mun var að ræða. Niðurstöður sýndu að um það bil helmingur þátttakenda sem hefur 

miklar áhyggjur af neikvæðum áhrifum fataiðnaðarins velur umhverfisvottaða vöru fram yfir 

hefðbundna vöru, en aðeins örfáir þátttakendur sem hafa litlar áhyggjur velja umhverfisvottaða 

vöru fram yfir hefðbundna vöru. Það má því segja að auknar áhyggjur neytenda leiða til þess að 

neytendur séu líklegri til að velja umhverfisvottaða vöru fram yfir hefðbundna vöru í fataiðnaði.  

Ofangreindar niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að þekking neytenda á sjálfbærni 

hafi jákvæð áhrif á vilja fólks til að verðlauna sjálfbær vörumerki í fataiðnaði með kauphegðun 

sinni (tilgáta 3). Niðurstöður rannsóknarinnar benda einnig til þess að áhyggjur neytenda af 

neikvæðum áhrifum fataiðnaðarins hafi jákvæð áhrif á vilja fólks til að verðlauna sjálfbær 

vörumerki í fataiðnaði með kauphegðun sinni (tilgáta 3). Þó svo að margt bendi til þess að skortur 

sé á þekkingu sem varðar sjálfbærni hjá neytendum (Birtwistle og Moore, 2007), benda 

niðurstöður þessarar rannsóknar til, að sú þekking sem er nú þegar til staðar hafi jákvæð áhrif á 

kauphegðun neytenda. Hver einasta athöfn neytenda í átt að sjálfbærni hefur sameiginleg jákvæð 

áhrif á umhverfi okkar. 
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Niðurstöður þessarar rannsóknar, tilgáta og annarra rannsókna sem vitnað var í gera það 

að verkum að hægt er að svara rannsóknarspurningunni: „Hefur sjálfbærnistefna fyrirtækja í 

fataiðnaði áhrif á val neytenda á vörumerki?” á eftirfarandi hátt: Aukin þekking neytenda á 

sjálfbærni leiðir til þess að mun meiri líkur eru á að neytendur fylgi ábyrgri neysluþróun og kanni 

hvort vörumerki sé sjálfbært áður en þeir kaupa vörur frá því vörumerki. Neytendur eru einnig 

líklegri til að velja umhverfisvottaða vöru fram yfir hefðbundna vöru í fataiðnaði ef þekking á 

sjálfbærni er til staðar. Þó svo að grunnþekking á sjálfbærni sé til staðar hér á landi er hún ekki 

nægilega mikil til að hún skili sér í endanlegri ákvarðanatöku neytenda, enda er sjálfbær 

neytendahegðun tiltölulega nýtt hugtak sem ekki er farið að setja mark sitt á ákvarðanatöku 

neytenda svo um munar.  

Auk þess sjá rannsakendur merki þess að neytendur hafi meiri áhyggjur af neikvæðum 

áhrifum ósjálfbærni, sem virðist oft á tíðum leiða til upplýstari kaupákvarðana, þá sérstaklega hjá 

konum. Þó virðist sem þessar áhyggjur skili sér ekki nægilega mikið til breyttrar kauphegðunar 

enn sem komið er. Forgangsröðun og val þeirra liggur ennþá annars staðar og byggir fremur á 

útliti, gæðum og verði vörunnar. Neytendur hafi að öllum líkindum meiri áhuga á þörfum sínum 

en þörfum annarra. Því geta rannsakendur sagt með nokkurri vissu að enn sé ekki búið að brúa 

bilið á milli viðhorfa neytenda til sjálfbærni og kauphegðunar þeirra hér á landi. 

6.4 Takmarkanir rannsóknarinnar 

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar eru fyrst og fremst stærð og val úrtaks. Lítið úrtak leiðir til 

meiri breytileika sem getur leitt til hlutdrægni og ónákvæmari niðurstaðna (Schindler, 2019). 

Notast var við hentugleikaúrtak, en með slíku úrtaki er ekki hægt að alhæfa niðurstöður 

rannsóknarinnar. Takmarkað svarhlutfall hafði líka áhrif á alhæfingarhæfi rannsóknarinnar. 

Spurningalistinn var aðgengilegur 14.121 manns en aðeins 300 manns tóku þátt í vefkönnuninni 

og var svarhlutfallið því aðeins 2,12%. Samkvæmt leiðbeiningum Kline (2011) er 10% svarhlutfall 

hins vegar ásættanlegt í vefkönnunum þar sem, að hans mati, er almennt talið erfitt að ná háu 

svarhlutfalli í vefkönnunum (Kline, 2015). Þá er vert að taka fram að kynjahlutfall 

vefkönnunarinnar var ójafnt, meirihluti þátttakenda voru kvenkyns eða 58,1% á móti 41,6% 

karlkyns. 

Þá mátti einnig finna skekkju á aldursdreifingu þátttakenda, þar sem meirihluti þátttakenda 

var yngri en 28 ára, eða um 41,0%. Möguleg skýring á bakvið þessa skekkju getur verið vegna 
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þeirra aðferða sem notaðar voru til að nálgast þátttakendur. Rannsakendur birtu vefkönnunina á 

Facebook aðgangi sínum þar sem meirihluti Facebook vina þeirra eru á svipuðum aldri. Aðrar 

takmarkanir rannsóknarinnar eru að spurningalistinn var birtur á internetinu, við aðstæður sem 

ekki er hægt að stjórna. Það leiðir oft á tíðum til þess að ekki er hægt að ákvarða áreiðanleika 

niðurstaðna með fullri vissu og sannreyna heiðarleika þátttakenda. Rannsóknin var framkvæmd á 

ákveðnu tímabili, sem er takmarkandi þáttur en ætti ekki að hafa mikil áhrif á niðurstöður 

rannsóknarinnar, þegar á heildina er litið. Þó svo að ekki sé hægt að alhæfa um niðurstöður 

rannsóknarinnar þá sýna þær skýra mynd af stöðu Íslands þegar kemur að sjálfbærri 

neytendahegðun í fataiðnaði. 

6.5 Ráð til fyrirtækja 

Fataiðnaður er talinn vera meðal mest mengandi iðnaða í heimi og vilja rannsakendur því hvetja 

fleiri íslensk fyrirtæki í fataiðnaði til þess að kynna sér mikilvægi sjálfbærni og um leið umhverfis- 

og sjálfbærnistefnur. Ennfremur krefst alþjóðasamfélagið stöðugrar þróunar á því hvernig fatnaður 

er framleiddur, fluttur, markaðssettur og seldur. Þau fyrirtæki sem ætla sér að vera samkeppnishæf 

til langs tíma þurfa að endurskoða starfsemi sína og leggjast í ítarlega hagaðilagreiningu. 

Tilgangurinn helgar meðalið, þ.e.a.s. mikilvægi þess að lágmarka neikvæð áhrif sem kunna að 

stafa af starfsemi fyrirtækis á samfélagið, umhverfið og efnahaginn.  

Fyrirtæki í fataiðnaði ættu að beina markaðsherferðum sínum að neytendum og þar með 

leitast við að hafa áhrif á hegðun þeirra og um leið hvetja þá til kaupa á fatnaði framleiddum undir 

formerkjum sjálfbærni. Áhersla þeirra ætti að beinast að yngri kynslóðum, því án þekkingar og 

viðbragða þeirra munu komandi kynslóðir ekki búa við sömu lífsskilyrði og tækifæri og eldri 

kynslóðir. Stafræn væðing ætti að gera fyrirtækjum auðveldara fyrir þar sem samfélagsmiðlar eins 

og Facebook, Instagram, TikTok og fleiri miðlar geta haft veruleg áhrif á neytendur. Það ber að 

hafa í huga að til þess að hafa áhrif á neytendur þarf traust milli hagsmunaaðila og vörumerkis að 

vera til staðar. Traust krefst stöðugrar ræktunar og gagnsæis í allri upplýsingagjöf til 

hagsmunaaðila. Einnig hvetja rannsakendur fyrirtæki til að auka og þróa vöruúrval sitt með 

sjálfbærni í huga þar sem takmarkað úrval er af slíkum vörum á markaði. Að því sögðu vilja 

rannsakendur hvetja lesendur til þess að kynna sér efni þessarar rannsóknar betur og fylgja ábyrgri 

neysluþróun frá og með deginum í dag. 
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7.0 Lokaorð 

Áhugi rannsakenda á sjálfbærni og fataiðnaði varð til þess að hugmyndin um að skoða sjálfbæran 

fataiðnað varð að veruleika. Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort sjálfbærnistefna 

fyrirtækja í fataiðnaði hafi áhrif á val neytenda á vörumerki. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í 

ljós að sjálfbærnistefna fyrirtækja í fataiðnaði hefur ekki nægilega mikil áhrif á val neytenda á 

vörumerki.  

Niðurstöður sýndu þó fram á að þekking neytenda á sjálfbærni er að aukast til muna. Þrátt 

fyrir það er það ekki nóg til að hún skili sér í endanlegri ákvörðunartöku þeirra. Rannsakendum 

varð ljóst að sjálfbærni er enn ekki nógu ofarlega í huga neytenda þegar kemur að kaupákvörðun 

þeirra. Þegar niðurstöður rannsóknarinnar í heild sinni eru skoðaðar, koma þær rannsakendum ekki 

á óvart þar sem þær eru í samræmi við niðurstöður annarra rannsókna sem hafa verið framkvæmdar 

á þessu sviði. Núverandi bil milli viðhorfs neytenda og raunverulegra aðgerða er hægt að minnka 

ef sjálfbær fatnaður uppfyllir þarfir neytenda, ásamt því að upplýsa þá betur um mikilvægi 

sjálfbærni í fataiðnaði.  

Í framhaldi af þessari rannsókn og þeim niðurstöðum sem nú liggja fyrir álíta rannsakendur 

að áhugavert væri að framkvæma fleiri rannsóknir á þessu sviði. Rannsókn yrði þá gerð með 

eigindlegri aðferðafræði þar sem tekin væru djúpviðtöl við helstu fyrirtæki í fataiðnaði hér á landi. 

Þá væri sjónarhorn fyrirtækja í stað neytenda skoðað til að skoða og meta viðfangsefnið enn frekar. 

Þá væri líka áhugavert að framkvæma þessa rannsókn eftir fimm til tíu ár og sjá hvort breytingar 

til hins betra hafi átt sér stað, þar sem rannsakendur álíta að mikil umhverfisvakning eigi eftir að 

eiga sér stað á komandi árum.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna að vonir og væntingar um framtíð 

sjálfbærni séu miklar og þá sérstaklega í fataiðnaði. Tíminn til að bregðast við þessari neikvæðu 

þróun í fataiðnaði er núna, þar sem vitund og áhyggjur neytenda af neikvæðum áhrifum sem 

fataiðnaðurinn hefur á heiminn fer sívaxandi. Neytendur ættu að endurskoða lífshætti, viðhorf og 

neysluvenjur sínar til að ná fram velgengni sjálfbærrar neyslu, þ.e.a.s. að endurskoða val sitt á 

vörumerkjum og breyta hugarfari úr magni yfir í gæði. Eitt er þó ljóst að mati höfunda að sjálfbær 

fataiðnaður er kominn til að vera.     
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Viðauki A: Stuðningsviðtal við 66°Norður 

1. Hvert er starfsheiti þitt og hlutverk innan 66 norður? 

a. Hvað hefur þú unnið lengi í þessu starfi? 

b. Hvað hefur þessi deild verið lengi til starfa og hvert er megin hlutverk hennar? 

2. Hversu mikilvægt finnst ykkur málefnið um sjálfbærni vera? 

3. Hvað eru þið að gera til að huga að málefnum sem varða sjálfbærni? 

a. Hver eru markmið ykkar? 

4. Hafið þið áhyggjur af félagslegum, umhverfislegum og siðferðilegum áhrifum sem 

fataiðnaðurinn hefur á heiminn? 

5. Finnst þér fyrirtæki og einstaklingar farnir að hugsa meira um sjálfbærari lausnir? 

6. Hvernig notið þið markaðsefnið ykkar til að koma skilaboðum um sjálfbærni áfram til 

viðskiptavini ykkar? 

a. Hefur markaðssetning ykkar breyst eftir að þið fóruð að huga meira að sjálfbærni? 

7. Eru þið að sjá breytingar á kauphegðun hjá viðskiptavinum ykkar í garð sjálfbærni? a. Ef 

svo er hvernig breytingar eru það? 

8. Eru viðskiptavinir ykkar farnir að þrýsta/pressa meira á ykkur til að gera betur í þessum 

málum? 

a. Ef svo er, hvernig finnið þið fyrir því? 

9. Hvað finnst þér um umhverfis- og sjálfbærnistefnu - Telur þú mikilvægt að fyrirtæki 

innleiði slíka stefnu? 

a. Birtir 66 norður umhverfis- og sjálfbærnistefnu og af hverju? 

10. Telji þið að neytendur íhugi val sitt á vörumerkjum í fataiðnaðinum með sjálfbærni stefnu 

vörumerkja í huga? 

11. Þið eruð fyrsta íslenska fyrirtækið til að fá B CorpTM Certification, getur þú sagt okkur 

frá því? Og hvað það þýðir fyrir 66 norður að fá slíka viðurkenningu? 

12. Telji þið ykkur hafa áhrif á önnur fyrirtæki hvað sjálfbærni varðar? 

13. Hvar sjáið þið ykkur eftir 5-10 ár með tillliti til sjálfbærni? 

14. Telji þið að sjálfbærni sé orðin tískusveifla? 

15. Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri? 
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Viðauki B: Spurningakönnun 

Kæri þátttakandi, 

Þessi spurningakönnun er hluti af rannsókn fyrir B.Sc. ritgerð í viðskiptafræði við Háskólann í 

Reykjavík sem fjallar um áhrif sjálfbærnistefnu fyrirtækja í fataiðnaði á val neytenda á vörumerki. 

Könnunin er nafnlaus og eru niðurstöður órekjanlegar til viðmælanda. Ekki er skylda að svara 

einstaka spurningum jafnt og spurningalistanum í heild. Könnunin tekur tekur u.þ.b. 3-5 mín. 

 

Fyrirfram þakkir, 

Jóhanna Lind Kristinsdóttir og Katrín Ása Kristinsdóttir 

 

Ef það eru einhverjar spurningar þá eru netföngin okkar neðangreind, 

johannalind00@gmail.com 

katrinasa00@gmail.com 

 

Spurningalisti: 

1. Hvað er það sem skiptir þig mestu máli við val á fatnaði? 

Merktu við aðeins við einn valmöguleika 

- Útlit 

- Verð 

- Umhverfisvæn 

- Vegan 

- Vörumerki 

- Gæði 

- Í tísku 

- Annað: _______ 
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2. Hvað eyðir þú miklum pening í fatnað á mánuði að jafnaði? 

- Minna en 5.000 kr. 

- 5.000 - 14.999 kr. 

- 15.000 - 24.999 kr. 

- 25.000 - 34.999 kr. 

- 35.000 - 44.999 kr. 

- 45.000 kr. eða meira 

 

3. Hvað telur þú flokkast undir sjálfbærni? 

Merktu við alla þá valmöguleika sem að þú telur eiga við 

- Umhverfismál 

- Efnahagsmál 

- Samfélagsmál 

- Veit ekki 

 

4. Hversu mikið eða lítið telur þú að þú vitir um sjálfbærni? 

- Mjög mikið 

- Frekar mikið 

- Hvorki mikið né lítið 

- Frekar lítið 

- Mjög lítið 

 

5. Hefur þú mjög miklar, frekar miklar, frekar litlar eða mjög litlar áhyggjur af hlýnun 

jarðar? 

- Mjög miklar 

- Frekar miklar 

- Hvorki miklar né litlar 

- Frekar litlar 

- Mjög litlar 
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6. Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingu? 

Ég tel mig vera umhverfisvæna/nn 

- Mjög sammála 

- Frekar sammála 

- Hvorki sammála né ósammála 

- Frekar ósammála 

- Mjög ósammála 

 

7. Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingu? 

Mér finnst ég skyldug/ur til þess að leggja mitt af mörkum til að draga úr 

umhverfisvandamálum sem steðjar að heiminum 

- Mjög sammála 

- Frekar sammála 

- Hvorki sammála né ósammála 

- Frekar ósammála 

- Mjög ósammála 

 

8. Hversu miklar eða litlar áhyggjur hefur þú af félagslegum, umhverfislegum og 

siðferðilegum áhrifum sem fataiðnaðurinn hefur á heiminn? 

- Mjög miklar 

- Frekar miklar 

- Hvorki miklar né litlar 

- Frekar litlar 

- Mjög litlar 

 

9. Reynir þú að fylgja ábyrgri neysluþróun og kaupa minna af fatnaði? 

- Já 

- Nei 

- Veit ekki 
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10. Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingu? 

Ég kaupi mér frekar eina dýra flík í góðum gæðum en að kaupa nokkrar ódýrar flíkur 

- Mjög sammála 

- Frekar sammála 

- Hvorki sammála né ósammála 

- Frekar ósammála 

- Mjög ósammála 

11. Ertu tilbúin að borga hærra, lægra eða sama verð fyrir vöru sem er framleidd undir 

formerkjum sjálfbærni? 

- Hærra verð 

- Sama verð 

- Lægra verð 

 

12. Hvaða vörumerki í fataiðnaðinum dettur þér fyrst í hug þegar þú heyrir orðið 

sjálfbærni? (Vinsamlegast skrifaðu "ekkert" ef þér dettur ekkert vörumerki í hug) 

Sjálfbært vörumerki er vörumerki sem hefur tekist að samþætta umhverfsi-, efnahags- og 

félagsmál með góðum árangri í rekstri sínum 

 

 __________________________________________________ 

 

13. Kannar þú alltaf, stundum, sjaldan eða aldrei hvort vörumerki er sjálfbært áður en 

þú kaupir vörur frá því vörumerki? 

- Alltaf 

- Oftast 

- Stundum 

- Sjaldan 

- Aldrei 
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14. Ég versla við umhverfisvæn vörumerki 

- Alltaf 

- Oftast 

- Stundum 

- Sjaldan 

- Aldrei 

- Veit ekki 

 

15. Velurðu umhverfisvottaða vöru fram yfir hefbunda vöru í fataiðnaðinum? 

- Já 

- Nei 

- Veit ekki 

 

16. Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingu? 

Mér finnst græn/umhverfisvæn markaðssetning vörumerkja í fataiðnaði vera áberandi 

- Mjög sammála 

- Frekar sammála 

- Hvorki sammála né ósammála 

- Frekar ósammála 

- Mjög ósammála 

 

17. Hversu jákvætt eða neikvætt er viðhorf þitt til vörumerkja í fataiðnaði sem auglýsa 

sig sem umhverfisvæn? 

- Mjög jákvætt 

- Frekar jákvætt 

- Hvorki jákvætt né neikvætt 

- Frekar neikvætt 

- Mjög neikvætt 
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Bakgrunnsspurningar 

Vinsamlegast svaraðu eftirfarandi spurningum. 

1. Hvernig skilgreinir þú kyn þitt? 

- Karl 

- Kona 

- Annað 

 

2. Hvað ert þú gamall/gömul? 

- Yngri en 18 ára 

- 18 - 27 ára  

- 28 - 37 ára 

- 38 - 47 ára 

- 48 - 57 ára 

- 58 ára eða eldri  

 

3. Hvert er hæsta stig menntunar sem þú hefur lokið? 

- Grunnskólapróf 

- Framhaldsskólapróf / Stúdentspróf 

- Grunnnám á háskólastigi 

- Framhaldsnám á háskólastigi 

- Doktorsgráða 

- Annað:_________________ 

 

4. Hverjar eru mánaðarlegar tekjur þínar fyrir skatta? 

- Lægri en 200.000 kr. 

- 200.000 - 399.999 kr. 

- 400.000 - 599.999 kr. 

- 600.000 - 799.999 kr. 

- 800.000 - 999.999 kr. 

- Hærra en 1.000.000 kr. 

- Vil ekki svara 
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Viðauki C: Niðurstöður tölfræðiprófa 

Aldurshópar – Hversu mikið eða lítið telur þú að þú vitir um sjálfbærni? 

 

 Value df Asymptotic Significance 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 11,844𝑎 8 ,158 

Likelihood  Ratio 11,871 8 ,157 

Linear – by – Linear 

Association 
2,088 1 ,149 

N of Valid Cases 296   
 

a. 2 cells (13,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,29 

 

Kyn – Hefur þú mjög miklar, frekar miklar, frekar litlar eða mjög litar áhyggjur af hlýnun jarðar? 
 Value df Asymptotic Significance 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 24,136𝑎 4 <,001 

Likelihood  Ratio 24,356 4 <,001 

Linear – by – Linear 

Association 
22,486 1 <,001 

N of Valid Cases 296   
a. 1 cells (10,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,77 

 

Kyn – Hversu miklar eða litlar áhyggjur hefur þú af félagslegum, umhverfislegum og 

siðferðilegum áhrifum sem fataiðnaðurinn hefur á heiminn? 

 

 Value df Asymptotic Significance 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 34,434𝑎 4 <,001 

Likelihood  Ratio 34,986 4 <,001 

Linear – by – Linear 

Association 
31,403 1 <,001 

N of Valid Cases 296   
a. 1 cells (10,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,57 

 

Kyn – Reynir þú að fylgja ábyrgri neysluþróun og kaupa minna af fötum? 

 

 Value df Asymptotic Significance 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 18,317𝑎 4 <,001 

Likelihood  Ratio 18,175 4 <,001 

Linear – by – Linear 

Association 
5,706 1 <,0017 

N of Valid Cases 296   
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,02 
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Áhyggjur – Reynir þú að fylgja ábyrgri neysluþróun og kaupa minna af fötum? 

 

 Value df Asymptotic Significance 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 66,990𝑎 4 <,001 

Likelihood  Ratio 59,725 4 <,001 

Linear – by – Linear 

Association 
11,275 1 <,001 

N of Valid Cases 296   
a. 1 cells (11,1%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,24 

 

 

Þekking – Kannar þú alltaf, stundum, sjaldan eða aldrei hvort vörumerki er sjálfbært áður en þú 

kaupir vörur frá því vörumerki? 

 

 Value df Asymptotic Significance 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 34,053𝑎 4 <,001 

Likelihood  Ratio 40,827 4 <,001 

Linear – by – Linear 

Association 
31,419 1 <,001 

N of Valid Cases 296   
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,81 

 

Áhyggjur – Kannar þú alltaf, stundum, sjaldan eða aldrei hvort vörumerki er sjálfbært áður en þú 

kaupir vörur frá því vörumerki? 

 

 Value df Asymptotic Significance 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 56,319𝑎 4 <,001 

Likelihood  Ratio 64,065 4 <,001 

Linear – by – Linear 

Association 
43,615 1 <,001 

N of Valid Cases 296   
a. 1 cells (11,1%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,11 

 

Þekking – Ég kaupi mér frekar eina dýra flík í góðum gæðum en að kaupa nokkrar ódýrar flíkur 

 

 Value df Asymptotic Significance 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 6,761𝑎 4 ,149 

Likelihood  Ratio 6,663 4 ,115 

Linear – by – Linear 

Association 
4,994 1 ,025 

N of Valid Cases 295   
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,36 
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Áhyggjur – Ég kaupi mér frekar eina dýra flík í góðum gæðum en að kaupa nokkrar ódýrar flíkur 

 

 Value df Asymptotic Significance 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 12,568𝑎 4 ,014 

Likelihood  Ratio 12,231 4 ,016 

Linear – by – Linear 

Association 
9,305 1 ,002 

N of Valid Cases 295   
a. 1 cells (11,1%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,51 

 

Þekking – Velurðu umhverfisvottaða vöru fram yfir hefðbundna vöru í fataiðnaði? 

 

 Value df Asymptotic Significance 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 26,260𝑎 4 < ,001 

Likelihood  Ratio 27,976 4 < ,001 

Linear – by – Linear 

Association 
5,326 1  ,021 

N of Valid Cases 293   
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,56 

 
Áhyggjur – Velurðu umhverfisvottaða vöru fram yfir hefðbundna vöru í fataiðnaði? 

 

 Value df Asymptotic Significance 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 52,890𝑎 4 < ,001 

Likelihood  Ratio 58,694 4 < ,001 

Linear – by – Linear 

Association 
,339 1  ,560 

N of Valid Cases 293   
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,12 
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