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UMHVERFISMÁL OG SAMKEPPNISFORSKOT 

 
Hrönn Hrafnsdóttir, MS í umhverfis- og auðlindafræðum 
Runólfur Smári Steinþórsson, prófessor, Háskóli Íslands 

 
 

SAMANTEKT  
 

Hér er leitað svara við spurningum um þýðingu þess fyrir fyrirtæki að huga að 
stefnumótun í umhverfismálum. Fyrst er greint frá fræðilegri nálgun að 
viðfangsefninu þar sem tvær gagnstæðar kenningar um viðbrögð fyrirtækja við 
auknum kröfum vegna umhverfismála eru kynntar, þ.e. „win-lose“ kenningin og 
sérstaklega „win-win“ kenningin. Síðan er greint frá rannsókn að erlendri 
fyrirmynd á íslenskum framleiðslufyrirtækjum þar sem „win-win“ kenningin var 
höfð að leiðarljósi. Settar eru fram tilgátur um sambandið á milli stefnumótunar í 
umhverfismálum og atriða sem styðja við samkeppnisforskot og árangur í starfsemi 
fyrirtækja. Niðurstöðurnar hér á landi eru að mestu í samræmi við niðurstöður 
erlendu rannsóknarinnar. Fram komu jákvæð áhrif af stefnumótun í 
umhverfismálum á nýsköpun, samkeppnisforskot og fjárhagslega afkomu.  

 
 

INNGANGUR 
 
Tímarnir breytast og mennirnir með. Reynslan hefur kennt að breytingar sem hafa 
grundvallarþýðingu taka oft langan tíma. Sífellt koma fram nýjar áskoranir í samfélaginu sem 
fyrirtæki þurfa að huga að. Ef ekkert er að gert standa fyrirtæki um síðir frammi fyrir vandamálum 
sem geta ógnað tilveru þeirra. Jafnan dugar ekki að takast á við vandamál vegna grundvallar 
breytinga í aðstæðum fyrirtækis með hefðbundnum hætti. Nýjar aðstæður kalla á nýjar nálganir. 
 
Dæmi um aðstæður og skilning sem er að verða mönnum ljósari í dag en áður er samvirknin á milli 
þátta á sviðum umhverfismála, samfélagsmála og efnahagsmála. Mikilvægi þessa samspils er m.a. 
undirstrikað í kenningum sem varða sjálfbæra þróun (Lamberton, 2005; Harpa Dís Jónsdóttir og 
Runólfur Smári Steinþórsson, 2010). Hingað til hafa fyrirtæki lengi vel litið framhjá því að þessir 
málaflokkar séu sérstaklega tengdir eða samhangandi og mörg þeirra hafa komið fram af hörku við 
birgja, viðskiptavini og samfélagið (Porter og Kramer, 2011). Það eru frekar stærri fyrirtæki sem 
ganga á undan þegar kemur að stefnumótun í umhverfismálum (Knudsen og Madsen, 2001; Collins 
o.fl., 2007). Meginviðhorfið hefur engu að síður verið að það sé ekki á hendi fyrirtækja að sinna 
samfélagslegum verkefnum, heldur sé það fyrst og fremst á ábyrgð hins opinbera (Friedman, 1970). 
Ábyrgð fyrirtækja hafi fyrst og fremst verið að gæta að efnahagslegu hliðinni svo reksturinn sé bæði 
hagkvæmur og árangursríkur. Þannig fái viðskiptavinir það sem þeir vilja kaupa, starfsmenn fái 
launin sín, ríkið skattana og eigendur arð af fjárfestingu sem þeir setja í starfsemina. Það er líka bent 
á það í greinum Porters og Kramers (2002, 2006, 2011) að þetta efnahagslega viðhorf hafi verið 
ríkjandi. Að það sé nauðsynlegt en þó ekki nægilegt því fyrirtæki þurfi að bregðast við nýjum 
aðstæðum á stefnumiðaðan hátt með samvirkni og ávinning fyrir alla hagsmunaaðila að leiðarljósi.  
 
Af ofangreindu má ráða að umræða um umhverfismál, samfélagsmál og efnahagsmál er að verða 
fyrirferðarmeiri. Fyrirtæki geta hins vegar gengið mislangt í viðbrögðum sínum. Þau geta sett sér 
stefnu í samfélagslegri ábyrgð án þess að taka á umhverfismálum og þau geta sett sér stefnu í 
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umhverfismálum án þess að setja sér stefnu um samfélagslega ábyrgð. Umræðan kallar hins vegar 
eftir viðbrögðum og setur þrýsting á fyrirtækin. Þrýstingur er ýmist utanaðkomandi eða þá að 
framsæknir stjórnendur hafa frumkvæði að því að bregðast við. Það að fyrirtæki setji sér stefnu í 
umhverfismálum getur verið fyrsta skrefið í átt að stefnumörkun til sjálfbærrar þróunar. Í þessari 
grein er fjallað um tvenns konar stefnumarkandi afstöðu í fyrirtækjum til umhverfismála, þ.e. „win-
lose“ og „win-win“. Einnig er greint frá því hvaða áhrif „win-win“ afstaðan getur haft á 
samkeppnisforskot fyrirtækja. 

 
Megin rannsóknarspurningin er hvort hægt sé að mæta kröfum um aukna umhverfisvernd og auka 
samhliða getu fyrirtækja til að ná árangri. Að viðbrögðin við umhverfismálunum leiði til þess að 
fyrirtæki nái samkeppnisforskoti og þannig „win-win“ stöðu (Hrönn Hrafnsdóttir, 2011).  
 
 

UMHVERFISMÁLIN GEFA TILEFNI TIL BREYTINGA 
 
Umhverfismál eru ekki á dagskrá að ástæðulausu. Því er spáð að mannkyn verði nálægt 9 milljörðum 
árið 2050 (U.S. Census Bureau, e.d.). Þessi staða ein og sér felur í sér áskoranir fyrir hagsmunaaðila. 
Það verður vöxtur í efnahagslífinu, eftirspurn eftir vörum og þjónustu mun aukast. Hvað umhverfið 
varðar er hins vegar ljóst að með fjölgun mannfólks verður ágangurinn á jörðina sífellt meiri. Vegna 
fjölgunar mannkyns munu stöðugt fleiri kaupa ýmsar neysluvörur sem valda mengun og ágangi á 
auðlindir. Laust landrými á jörðinni minnkar einnig stöðugt og æ færri landssvæði eru óspillt (Botkin 
og Keller, 2007). Vaxandi losun gróðurhúsalofttegunda af mannavöldum hefur haft í för með sér 
loftslagsbreytingar með víðtækum afleiðingum, þar á meðal hækkun sjávarmáls, bráðnun jökla, 
sviptingum í veðri og hitastigi sem sér ekki fyrir endann á (IPCC, 2007).  
 
Þróunin sem hér er rakin felur í sér að fyrirtæki verða fyrir stöðugt meiri þrýstingi um ábyrgð í 
umhverfismálum. Þeir þættir sem hvetja fyrirtæki nú þegar til að vera umhverfisvænni eru að mati 
Hoffmans (2000) eftirfarandi: a) innlend lög og reglur, b) alþjóðlegar reglur, c) samningsstaða birgja 
og/eða viðskiptavina, d) markaðshvatar og e) samfélagslegir hvatar. Þessi atriði sýna að 
umhverfismál er sérstakur málaflokkur með alþjóðlega skírskotun sem snertir alla þætti í 
verðmætasköpun og virðiskeðju sérhvers fyrirtækis. Jafnframt eru dæmi um að harðari viðmið um 
minni losun gróðurhúsalofttegunda og minni úrgang hafa haft í för með sér kröfur um nýjar lausnir 
hjá fyrirtækjum sem eru bæði tæknilegs og efnahagslegs eðlis (Brynhildur Davíðsdóttir o.fl., 2009).  
 
Kastljósinu hefur þannig verið beint að því að framleiðsla hefur áhrif á náttúruna eins og allt annað. 
Það að minnka neikvæð áhrif framleiðslu á náttúruna felur í mörgum tilfellum í sér kostnað sem 
fyrirtæki hafa ekki áður þurft að borga (Hanley, Shogren og White, 2007). Jafnvel þótt fyrirtæki þurfi 
ekki að taka á sig slíkan kostnað þá kostar aukin áhersla fyrirtækis á umhverfismál ávallt fjármuni og 
tíma starfsmanna, t.d. við öflun þekkingar á umhverfismálum (Hoffman, 2000). Spurningin er 
hvernig fyrirtæki bregðast við þeim kostnaði og hvaða áhrif auknar kröfur um ábyrgð fyrirtækja í 
umhverfismálum hafi á árangur fyrirtækja og getu þeirra til að standast samkeppni og ná 
samkeppnisforskoti. 
 
Áhrif aukinnar umhverfisverndar á rekstur fyrirtækj a 

Í umhverfishagfræði eru uppi tvær ólíkar kenningar um hvaða áhrif aukin áhersla á umhverfismál og 
kostnað vegna umhverfismála hefur á fyrirtæki og rekstur þeirra. Þetta er annars vegar „win-win“ 
kenningin og hins vegar „win-lose“ kenningin: 
 
 



112 

Vorráðstefna Viðskiptafræðistofnunar Háskóla Íslands 13.apríl 2011  
 

• „Win-lose“ kenningin : Umhverfisvernd hamlar framleiðni fyrirtækja og eyk ur kostnað. 
Kenningin byggir á því að fyrirtæki geri alltaf eins vel og þau geta. Þegar þau þurfa að taka 
tillit til umhverfisverndar kosti það fjármuni og hafi þannig neikvæð áhrif á getu þeirra til að 
standast samkeppni. Hins vegar sé sá kostnaður nauðsynlegur til að vernda umhverfið. 
(Walley og Whitehead, 1994; Jaffe, Peterson og Portney, 1995; Palmer, Oates og Portney, 
1995; Simpson og Bradford, 1996). Annaðhvort græðir vistkerfið og hagkerfið tapar, eða 
hagkerfið græðir og vistkerfið tapar. Gagnkvæmur ávinningur umhverfis og efnahags er 
útilokaður.  

• „Win-win“ kenningin: Umhverfisvernd hefur jákvæð áh rif á framleiðni og er 
uppspretta samkeppnisforskots. Kenningin byggir á því að fyrirtæki geti alltaf gert betur. 
Þegar þau þurfa að taka tillit til umhverfisverndar hvetji það þau til að gera enn betur. Þegar 
fyrirtæki líta á umhverfisvernd sem tækifæri og hafi frumkvæði að því að móta stefnu þar 
sem komið er í veg fyrir sóun og úrgang leiði það til nýsköpunar, samkeppnisforskots og betri 
fjárhagslegrar afkomu (Hart, 1995; Porter og Linde, 1995a, 1995b; Porter og Kramer, 2006, 
2011). Bæði vistkerfið og hagkerfið græða. Gagnkvæmur ávinningur umhverfis og efnahags 
er til staðar. 

„Win-lose“ kenningin byggir á því að umhverfisvernd og efnahagsvexti er stillt upp sem andstæðum. 
Þar með er umhverfissinnum og atvinnurekendum einnig stillt upp sem andstæðingum. Áherslur 
umhverfissinna er að ná fram umhverfisvernd hvað sem hún kostar, en talið er að atvinnurekendur 
láti sér fátt um finnast og leggi aðaláhersluna á að ná fram skjótum hagnaði. Meginmálið í „win-lose“ 
er að það er gengið út frá því að fyrirtæki hafi þegar leitað allra leiða til að lágmarka kostnað og 
hámarka tekjur sínar. Þannig hafi þau nú þegar fundið allar lausnir sem eru mögulegar til 
umhverfisverndar án þess að gengið sé á mögulegan vöxt þeirra. Ef settar eru fram auknar kröfur um 
umhverfisvernd þá dregur úr afkomunni og hagvöxturinn minnkar samkvæmt „win-lose“ 
kenningunni (Hoffman, 2000).  
 
Fylgjendur „win-win“ kenningarinnar líkja ofangreindri nálgun við söguna um hagfræðinginn sem 
sagði við son sinn að peningaseðill sem liggur á götunni gæti ekki verið til, því ef hann væri til væri 
löngu búið að hirða hann. Spurningin sé því í raun hvort við sjáum peningaseðilinn á götunni eða 
ekki (Hoffman, 2000). Porter og Linde (1995a, 1995b) settu fram þá skoðun að umhverfisvernd geti 
lækkað kostnað og ýtt undir nýsköpun og vöruþróun hjá fyrirtækjum. Ástæðan væri sú að mengun og 
úrgangur væri sóun á bæði auðlindum og fjármunum. Mannkyninu hefði áður tekist að bjarga sér úr 
aðstæðum sem voru fyrirfram dæmdar ómögulegar. Með sama hætti væri hægt að tengja saman 
umhverfisvernd og aukna getu fyrirtækja til að standast samkeppni, bæði umhverfi og efnahag til 
góðs. Samkvæmt „win-win“ kenningunni eflast fyrirtækin og hagvöxtur eykst með aukinni 
umhverfisvernd. 
 
Ágreiningur þeirra sem fylgja „win-win“ kenningunni og þeirra sem fylgja frekar „win-lose“ 
kenningunni snýst um hvernig dæmið er reiknað út. Hoffman (2000) bendir réttilega á að báðar 
kenningarnar: „win-win“ og „win-lose“, séu öfgakenndar. Það er hvorki hægt að segja að kröfur um 
aukna umhverfisvernd sé alltaf á kostnað þess að fyrirtæki nái samkeppnisforskoti né að aukin 
umhverfisvernd leiði alltaf til aukinnar getu til að standast samkeppni. Raunhæfa lausnin hlýtur að 
liggja einhvers staðar mitt á milli þessara tveggja kenninga. Meginþungi deilna um „win-win“ og 
„win-lose“ kenningarnar áttu sér stað á tíunda áratug síðustu aldar. En aðalatriðin eru áfram hin 
sömu. Farsæl fyrirtæki þurfa á heilbrigðu samfélagi að halda og samfélagið þarf á heilbrigðum 
fyrirtækjum að halda (Porter og Kramer, 2006).  
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ER „WIN-WIN“ NÁLGUN LYKILL AÐ SAMKEPPNISFORSKOTI FY RIRTÆKJA? 
 
Að mati Porters og Kramers (2011) er kominn tími til að endurmeta þá hugmyndafræði sem getur 
leiðbeint stjórnendum fyrirtækja við þróun á vörum og þjónustu. Samhliða þarf að endurhugsa 
markaðinn og um leið þann grundvöll sem fyrirtæki geta lagt að samkeppnisforskoti sínu til lengri 
tíma litið. Ákveðið samspil á milli samfélagslegs og efnahagslegs virðis þarf að vera til staðar.  
 
Porter og Kramer (2011) gagnrýna markaðsbúskapinn sem hefur verið við lýði á Vesturlöndum um 
áratugaskeið. Það eru þrjú atriði sem sérstaklega er vikið að. Fyrst er gagnrýnt að fyrirtæki hafi 
einblínt um of á eigin hagsmuni með því að reyna að selja sem mest. Fyrirtækin hafi þannig litið 
fram hjá því mikilvægasta, þ.e. hvort varan eða þjónustan hafi mætt raunverulegum þörfum 
viðskiptavina. Porter og Kramer (2011) benda á að leiðin til raunverulegra framfara sé 
óumdeilanlega áfram markaðsbúskapurinn, en í víðara ljósi og með samtvinnaða hagsmuni ólíkra 
hagsmunaaðila að leiðarljósi. 
 
Annað meginatriðið snertir skilning og leiðir til að auka verðmætasköpun og framleiðni gegnum 
endurskipulagningu virðiskeðjunnar. Við endurhögunina þurfi að bregðast við auknum kröfum og 
öðrum ytri áhrifum og um leið leita leiða til að nýta allar auðlindir og aðföng betur. Sérstök áhersla 
er á að gera þetta út frá hugsun um eins hagkvæma samvirkni milli þeirra sem koma að 
verðmætasköpuninni og að gera mögulegt að skapa sem mest virði sem svo deilist á milli aðila sem 
koma að málum (e. shared value) – þ.e. að framlag fyrirtækisins skipti máli fyrir umhverfið en að 
það framlag sé einnig verðmætt fyrir fyrirtækið (Porter og Kramer, 2006, 2011). 
 
Þriðja meginatriðið í nýjustu útfærslu Porters og Kramers (2011) á „win-win“ nálguninni er 
mikilvægi þess að vinna að eflingu staðbundinna klasa þar sem saman fer samspil og samvirkni milli 
fyrirtækja í ólíkum en tengdum atvinnugreinum auk stofnana og skipulagsheilda sem koma frá bæði 
hinu opinbera og úr þriðja geiranum. Það hefur verið staðfest með rannsóknum að virkir klasar ýta 
undir verðmætasköpun og hagsæld (Porter, 2003; Lindquist, Malmberg og Sölvell, 2008) og það sem 
skiptir einna mestu fyrir árangurinn er að aðilarnir að klasanum leggi sig fram um að bæta almennar 
aðstæður til verðmætasköpunar og að sjá til þess að allt samkeppnisumhverfi innan atvinnugreinanna 
sé sem heilbrigðast (Porter, 2008; Porter og Kramer, 2011). 
 
Fyrirtæki eru einmitt talin hafa náð efsta stigi við umhverfisstjórnun fyrirtækja þegar umhverfismálin 
eru samtvinnuð öllum rekstri þeirra og tekið er tillit til umhverfisins í daglegum rekstri (Hoffman, 
2000). Porter og Kramer (2011) lýsa þessu sambandi þannig að þegar bæði sameiginleg gildi 
samfélagsins (m.a. varðandi umhverfismál) og gildi fyrirtækisins eru höfð að leiðarljósi verður til 
gildismat sem hefur áhrif á allar ákvarðanir fyrirtækisins. Útgangspunktur Porters og Kramers er sá 
að fyrirtæki mun frekar leita leiða til umhverfisvænni reksturs þegar framleiðni er höfð að leiðarljósi 
en þegar rekstur er gerður umhverfisvænni eingöngu með það í huga að verið sé að gera góðverk 
(Porter og Kramer, 2006). Þessar áherslur liggja svo til grundvallar stefnu viðkomandi fyrirtækja og 
hinu stefnumiðaða starfi er jafnan ætlað að skila fyrirtækjunum samkeppnisforskoti. 
 
Samkeppnisforskot fyrirtækis endurspeglast í raun í þeim ávinningi sem fyrirtæki hefur að bjóða 
viðskiptavinum sínum. Sá ávinningur getur t.d. verið sérstæður, tengdur stefnu fyrirtækis sem miðar 
að aðgreiningu á grundvelli stöðugrar nýsköpunar eða mikilla gæða. Ávinningurinn getur líka verið 
ódýrari vara og þá tengdur stefnu sem miðar að því að fyrirtækið búi við sem lægstan kostnað í 
samanburði við keppinautana (Porter, 1985). 
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UMHVERFISMÁL OG SAMKEPPNISFORSKOT: TILGÁTUR 
 
Til að kanna hvort stefnumótun í umhverfismálum hafi áhrif á samkeppnisforskot var gerð rannsókn 
á íslenskum framleiðslufyrirtækjum að erlendri fyrirmynd (Hrönn Hrafnsdóttir, 2011). 
Útgangspunkturinn var sóttur í „win-win“ kenninguna og stuðst var við tilgátur sem Karagozoglu og 
Lindell (2000) höfðu lagt til grundvallar við rannsókn á bandarískum framleiðslufyrirtækjum. 
Rannsakað var hvort stefnumótun í umhverfismálum hafi haft áhrif á nýsköpun, samkeppnisforskot 
og fjárhagslega afkomu íslenskra framleiðslufyrirtækja.  
 
 
Áhrif stefnumótunar á nýsköpun 

Samkvæmt „win-win“ kenningunni eru þau fyrirtæki sem hafa að eigin frumkvæði sett sér stefnu í 
umhverfismálum líklegri til að huga að nýsköpun í rekstri sínum. Þau hugsa jafnframt bæði um ferlin 
og framleiðsluna á nýjan hátt þannig að hún verði umhverfisvænni (Porter og Linde, 1995a). Þetta 
var lagt til grundvallar í fyrstu tilgátunni: „Frumkvæði við stefnumótun í umhverfismálum hefur 
jákvæð áhrif á nýsköpun í umhverfismálum“. 
 
Áhrif nýsköpunar á samkeppnisforskot 

Því hefur verið haldið fram að umbætur í umhverfismálum í gegnum nýsköpun hrindi af stað ferli 
sem leiði til enn frekari jákvæðra breytinga sem veita tækifæri í samkeppni (Porter og Linde, 1995a). 
Þar sem flókið er að herma eftir þessu ferli, a.m.k. fyrst um sinn (Hart, 1995), felur nýsköpunin í sér 
samkeppnisforskot á önnur fyrirtæki. Þar með var komin önnur tilgátan: „Nýsköpun vegna 
umhverfisstefnu hefur jákvæð áhrif á samkeppnisforskot vegna umhverfismála“. 
 
Áhrif samkeppnisforskots á fjárhagslega afkomu 

Að lokum skiptir máli hvaða áhrif samkeppnisforskot vegna umhverfismála hefur á fjárhagslega 
afkomu fyrirtækisins. Því hefur verið haldið fram að aukin umhverfisvernd hljóti að hafa í för með 
sér minni hagnað fyrirtækjanna og þar með lakari fjárhagslega afkomu (Palmer o.fl., 1995; Walley 
og Whitehead, 1994). Á hinn bóginn hefur því einnig verið haldið fram að með aukinni 
umhverfisvernd aukist nýting aðfanga, úrgangur minnki og þannig aukist hagnaður fyrirtækja (Porter 
og Linde, 1995a). Það er því forvitnilegt að sjá hvort samkeppnisforskotið sem skapast vegna 
umhverfismála hafi áhrif á fjárhagslega afkomu fyrirtækjanna. Þetta leiddi af sér þriðju og síðastu 
tilgátuna: „Samkeppnisforskot fyrirtækis vegna umhverfismála hefur jákvæð áhrif á fjárhagslega 
afkomu þess“. 
 
 

RANNSÓKN Á ÍSLENSKUM FRAMLEIÐSLUFYRIRTÆKJUM 
 
Gerð var megindleg rannsókn. Slík aðferðafræði byggir m.a. á könnunum þar sem niðurstöðurnar eru 
settar fram í tölulegu formi. Niðurstöðurnar eru síðan nýttar til að áætla eða spá fyrir um atburði eða 
magn í framtíðinni (Field, 2009). Niðurstöðurnar voru nýttar til að spá fyrir um áhrif einstakra breyta 
og þar með samþykkja eða hafna ofangreindum tilgátum.  
 
Eins og fram er komið var rannsóknin gerð að erlendri fyrirmynd og að fengnu leyfi höfunda 
(Karagozoglu og Lindell, 2000). Spurningalistinn hjá Karagozoglu og Lindell (2000) skiptist í 6 
kafla: Eðli laga og reglugerða í umhverfismálum, stefna í umhverfismálum, nýsköpun í 
umhverfismálum, áhrif fyrirtækisins á umhverfi og náttúru, samkeppnisforskot í umhverfismálum og 
fjárhagsleg afkoma. Alls voru þetta 27 spurningar. Köflum um eðli laga og reglugerða í 
umhverfismálum og áhrif fyrirtækisins á umhverfi og náttúru var sleppt í þeim tilgangi að takmarka 
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umfang rannsóknarinnar. Rannsóknin náði því til fjögurra kafla af þessum sex og spurt var út í 16 
gagnstæðar staðhæfingar.  Svarmöguleikar spurninganna voru á skala frá 1 til 7 þar sem mestur 
stuðningur við hinar gagnstæðu staðhæfingar var á sitthvorum enda skalans. Óskað var eftir því að 
svarendur merktu við á skalanum sem næst þeirri staðhæfingu sem átti við um fyrirtækið í samræmi 
við rannsókn Karagozoglu og Lindell (2000). Til viðbótar við þessar 16 spurningar var bætt við 
spurningu um umhverfisvottun og að lokum var spurt um starfsmannafjölda fyrirtækjanna til að nýta 
sem bakgrunnsbreytu við úrvinnslu rannsóknarinnar. Spurningar voru því samtals 18 (Hrönn 
Hrafnsdóttir, 2011). 
 
Úrtakið voru 437 framleiðslufyrirtæki á Íslandi en þau voru fundin með víðtækri leit á á netinu, í 
gegnum vefsíður ýmissa félagasamtaka atvinnurekenda og í listum yfir 300 stærstu fyrirtækin og 200 
áhugaverðustu sprotafyrirtækin árið 2008 í tímaritinu Frjálsri verslun (Steinunn Benediktsdóttir, 
2009; Eyþór Ívar Jónsson, 2009). Könnunin hófst í september 2010, var send með tölvupósti 
stíluðum á framkvæmdastjóra eða framleiðslustjóra, ítrekuð tvisvar og síðan lokað fyrir svörun í 
nóvember 2010. Alls svöruðu 139 fyrirtæki könnuninni og var svarhlutfallið 32%.  
 
 

NIÐURSTÖÐUR OG UMRÆÐA 

Við úrvinnslu á könnuninni var notuð fylgnigreining og aðhvarfsgreining (e. hierarchical regression 
analysis) til að prófa tilgáturnar. Greiningarnar voru framkvæmdar með forritinu SPSS þar sem fyrst 
var keyrð fylgnigreining og síðan aðhvarfsgreining fyrir hverja tilgátu fyrir sig, alls þrjár greiningar í 
samræmi við aðferðafræði Karagozoglu og Lindell (2000). 

 
 

Tafla 1. Meðaltöl, staðalfrávik og fylgni. (Hrönn Hrafnsdóttir, 2011, bls. 75) 

 Breyta: Meðaltal Staðalfrávik 1. 2. 3. 4. 
1. Stærð fyrirtækja 2,5585 1,68254         

2. Stefnumótun í umhverfismálum 4,7353 1,3959 -,057       

3. Nýsköpun 4,0911 1,62895 ,182* ,759**      

4. Samkeppnisforskot vegna 
umhverfismála 

4,5367 0,95676 -,009 ,722**  ,697**    

5. Fjárhagsleg afkoma 4,1871 0,8645 ,037 ,398**  ,375**  ,551**  

 *p < 0.05 (1-tailed) **p < 0.01 (1-tailed)  
 
 
Eins og sjá má í töflunni hér að ofan virðast vera tengsl á milli þess að fyrirtæki setji sér stefnu í 
umhverfismálum og að það stundi nýsköpun (0,759), hafi aukið samkeppnisforskot (0,722) og 
jákvæða fjárhagslega afkomu (0,398). Nýsköpun hefur jákvæða fylgni við samkeppnisforskot vegna 
umhverfismála (0,697) og á fjárhagslega afkomu (0,375). Loks hefur fjárhagsleg afkoma jákvæða 
fylgni við samkeppnisforskot vegna umhverfismála (0,551) (sbr. töflu 1). 
 
Tilgátur metnar með aðhvarfsgreiningu 

Í töflunum sem fara hér á eftir eru settar fram beta (β), fylgnistuðull í öðru veldi (R2) og breyting sem 
verður á fylgnistuðli í öðru veldi (R2) þegar nýrri breytu er bætt við módelið (∆R2) í hverri tilgátu 
fyrir sig. Eins og hjá Karagozoglu og Lindell (2000) var breytan „stærð fyrirtækja“ keyrð fyrst inn í 
módelið áður en öðrum breytum var bætt við í tengslum við hverja tilgátu fyrir sig. 
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Áhrif stefnumótunar í umhverfismálum á nýsköpun 

Í tilgátu 1 var því haldið fram að ef fyrirtæki settu sér stefnu í umhverfismálum hefði það jákvæð 
áhrif á nýsköpun. Í samræmi við kenningu Porter og Linde (1995a) hefur stefnumótun í 
umhverfismálum áhrif á hve mikla áherslu fyrirtæki leggja á nýsköpun sem er einn liður til að auka 
samkeppnisforskot þeirra. Niðurstaðan er sú að stefnumótun í umhverfismálum virðist hafa mjög 
mikil áhrif á að fyrirtæki stundi nýsköpun (sbr. töflu 2). 

 
    

Tafla 2. Áhrif stefnumótunar í umhverfismálum á nýsköpun (Hrönn Hrafnsdóttir, 2011, bls. 78) 

Breyta: β ∆R2 R2 

Tilgáta 1    
Fasti -,734*   
Stærð fyrirtækja ,219** ,033* ,033 
Stefnumótun í umhverfismálum ,901** ,594** ,627 
*p < 0.05, **p < 0.001 

 
 
Tilgáta 1 stenst samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar. Svo virðist sem verulega jákvæð fylgni sé 
á milli nýsköpunar og stefnumótunar í umhverfismálum, eða 0,759 (sbr. töflu 1). Í rannsókn 
Karagozoglu og Lindell (2000) voru tengslin á milli nýsköpunar og stefnumótunar í umhverfismálum 
einnig jákvæð, en fylgnistuðullinn var ekki þó ekki jafnhár og í þessari rannsókn, eða 0,37 
(Karagozoglu og Lindell, 2000).  
 
Áhrif stefnumótunar á nýsköpun eru einnig mikil eða 0,901 (sbr. töflu 2). Hjá Karagozoglu og 
Lindell (2000) voru áhrifin einnig jákvæð en forspárgildið nokkru lægra en í þessari rannsókn eða 
0,27 (Karagozoglu og Lindell, 2000). Þessi niðurstaða er í samræmi við rannsókn Knudsen o.fl. 
(2001) þar sem auknar áherslur á umhverfismál höfðu jákvæð áhrif á frumkvæði og uppfinningar hjá 
fyrirtækjum til lengri tíma litið. 
 

Áhrif nýsköpunar á samkeppnisforskot 

Í tilgátu 2 var spáin sú að nýsköpun í umhverfismálum hefði jákvæð áhrif á samkeppnisforskot 
fyrirtækjanna.  
 
 

Tafla 3. Áhrif nýsköpunar á samkeppnisforskot (Hrönn Hrafnsdóttir, 2011, bls. 79) 

Breyta: β ∆R2 R2 

Tilgáta 2       
Fasti  3,004**   
Stærð fyrirtækja -,080* 0,000 0,000 
Nýsköpun ,425** 0,506** 0,506 
*p < 0.05, **p < 0.001 

 
 
Tilgáta 2 stenst einnig. Fylgnin á milli þess að nýsköpun eigi sér stað innan fyrirtækis og að 
fyrirtækið njóti samkeppnisforskots virðist vera jákvæð og er fylgnistuðullinn 0,697 (sbr. töflu 1). 
Hjá Karagozoglu og Lindell (2000) var fylgnistuðull þessara tveggja breyta einnig jákvæður eða 0,23 
(Karagozoglu og Lindell, 2000). 



117 

Vorráðstefna Viðskiptafræðistofnunar Háskóla Íslands 13.apríl 2011  
 

Jafnframt virðist vera að aukin nýsköpun hafi jákvæð áhrif á samkeppnisforskot fyrirtækja þegar 
gerð var línuleg aðhvarfsgreining eða 0,425 (sbr. töflu 3). Hjá Karagozoglu og Lindell (2000) voru 
áhrifin einnig jákvæð en forspárgildið nokkru lægra en í þessari rannsókn eða 0,24 (Karagozoglu og 
Lindell, 2000). 
 
Þessi niðurstaða er sú sama og hjá þeim sem hafa rannsakað „win-win“ kenninguna. Knudsen o.fl. 
(2001) komust að þeirri niðurstöðu að þar sem auknar áherslur á umhverfismál hefðu jákvæð áhrif á 
frumkvæði og uppfinningar væri hægt að álykta sem svo að það hefði jákvæð áhrif á 
samkeppnisforskot. González-Benito og González-Benito (2005) komast að þeirri niðurstöðu, að eins 
og Porter og Linde (1995a, 1995b) bentu á, þá setur bætt hegðun í umhverfismálum af stað 
atburðarás sem getur verkað hvetjandi á nýsköpun sem muni leiða til samkeppnisforskots og betri 
fjárhagslegrar afkomu fyrirtækis.  
 
Áhrif samkeppnisforskots á fjárhagslega afkomu 

Þriðja tilgátan sneri að því að fyrirtæki sem hefði samkeppnisforskot í umhverfismálum væri líklegra 
til að skila góðri fjárhagslegri afkomu. Niðurstaðan er sú að áhrif samkeppnisforskots vegna 
umhverfismála á fjárhagslega afkomu virðast vera sterk (sbr. töflu 4). 
 
 

Tafla 4. Áhrif samkeppnisforskots á fjárhagslega afkomu (Hrönn Hrafnsdóttir, 2011, bls. 80) 

Breyta: β ∆R2 R2 

Tilgáta 3    

Fasti 1,872**   

Stærð fyrirtækja ,022 0,001 0,001 

Samkeppnisforskot vegna umhverfismála ,498** ,305** 0,304 

*p < 0.05, **p < 0.001 

 
 
Tilgáta 3 stenst því einnig. Fylgnistuðullinn á milli fjárhagslegrar afkomu og samkeppnisforskots er 
0,551 (sbr. töflu 1) en hjá Karagozoglu og Lindell (2000) var sá stuðull 0,44. Línuleg áhrif 
samkeppnisforskots á fjárhagslega afkomu er 0,498 að öllu öðru óbreyttu í þessari rannsókn (sbr. 
töflu 4). Sami stuðull er 0,43 í rannsókn Karagozoglu og Lindell (2000).  
 
Niðurstaðan er í svipuðum dúr og niðurstöður hjá Karagozoglu og Lindell (2000), þar sem 
samkeppnisforskot fyrirtækis vegna umhverfismála hafði jákvæð áhrif á fjárhagslega afkomu 
fyrirtækjanna. Hins vegar er niðurstaðan önnur en hjá Knudsen o.fl. (2001). Þar hafði bætt 
umhverfisstjórnun hvorki neikvæð né jákvæð fjárhagsleg áhrif í þau ár sem rannsóknin stóð yfir. 
Niðurstaðan er í samræmi við niðurstöður sem koma fram í yfirliti Molina-Azorin o.fl. (2009) þar 
sem áhrifin voru jákvæð í meirihluta rannsóknanna.  
 
Áhrif stærðar fyrirtækja á aðra þætti rannsóknarinn ar  

Stærð fyrirtækja var skoðuð sérstaklega í rannsókn Hrannar Hrafnsdóttur (2011) þar sem stærri 
fyrirtæki eru líklegri til að skuldbinda sig til að fylgja eftir stefnumótun við umhverfisstjórn með 
aðgerðum (Knudsen o.fl. 2001). Verulega kom á óvart að niðurstöðurnar varðandi stærð voru aðrar 
en í rannsókninni sem var höfð sem fyrirmynd. Í rannsókn Karagozoglu og Lindell (2000) voru skýr 
tengsl á milli stærðar fyrirtækja og þriggja af þeim fjórum breytum sem einnig voru skoðaðar í 
íslensku rannsókninni. Hjá íslensku fyrirtækjunum var eingöngu ein af breytunum sem hafði tengsl 
við „stærð fyrirtækja”. Ómögulegt er að segja til um hvað skýrir þennan mismun. 
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Samanburður á umhverfisvottuðum og óvottuðum fyrirtækjum 

Til viðbótar við spurningar varðandi tilgáturnar þrjár voru fyrirtækin einnig spurð að því hvort þau, 
eða vörur sem þau selja, hafi einhvers konar vottun. Þessi spurning var valkvæð og því svöruðu ekki 
öll fyrirtækin. Hins vegar er áhugavert að skoða svörin með hliðsjón af þeim flokkum sem verið er 
að skoða í þessari rannsókn.  
 
 

 
Mynd 1. Umhverfisvottun og áhrif á árangur.  

 
 
Staða fyrirtækjanna var keyrð saman við einkunnagjöf í köflunum fjórum, stefnu í umhverfismálum, 
nýsköpun, samkeppnisforskot vegna umhverfismála og fjárhagslega afkomu. Þá mátti sjá að þau 
fyrirtæki sem eru vottuð skora almennt hærra, sýna meiri árangur í þessum málaflokkum en þau sem 
svara ekki eða eru ekki vottuð (sjá mynd 1). 

 
 

LOKAORÐ 
 
Hér hefur verið greint frá fyrstu rannsókninni á samspili stefnumótunar í umhverfismálum og 
samkeppnisforskoti íslenskra framleiðslufyrirtækja. Rannsóknin staðfestir að „win-win“ nálgunin 
hefur gildi þegar kemur að því að bregðast við auknum kröfum á sviði umhverfismála. Niðurstöður 
rannsóknarinnar hafa hagnýta þýðingu fyrir fyrirtæki sem eru að endurmeta stefnu sína. Rannsóknin 
sýnir fram á jákvæð tengsl stefnumótunar í umhverfismálum við allar breytur rannsóknarinnar. 
 
Það væri áhugavert að endurtaka þessa rannsókn eftir nokkur ár til að fá upplýsingar til samanburðar 
og frekari staðfestingar á niðurstöðum þessarar rannsóknar. Einnig væri auðvelt að stækka 
rannsóknina og skoða þær tilgátur í rannsókn Karagozoglu og Lindell (2000) sem var sleppt í 
íslensku rannsókninni. Annars vegar tilgátur um áhrif umhverfisreglna og eðli þeirra á stefnumótun 
fyrirtækja. Þar mætti rannsaka hvaða áhrif lagasetning í umhverfismálum hefur haft á stefnumótun 
fyrirtækja og hvort þær lagasetningar hafi hvatt íslensk fyrirtæki til að setja sér stefnu í 
umhverfismálum. Hins vegar eru tilgátur um umhverfisáhrif fyrirtækja. Eftir því sem þekking á 
umhverfisáhrifum íslenskra framleiðslufyrirtækja eykst væri áhugavert að rannsaka þau áhrif í 
samhengi við fjárhagslega afkomu þeirra. 
 
Meginniðurstaða rannsóknarinnar er að fyrirtæki geti haft ávinning af því fyrir sig og viðskiptavini 
sína að mæta auknum kröfum í umhverfismálum á stefnumiðaðan hátt og þannig leitað leiða til að 
skapa sér samkeppnisforskot.  
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