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Ágrip 

Ritgerð þessi er skrifuð sem lokaverkefni í námi höfundar til BS-gráðu í viðskiptafræði frá 

Háskólanum á Bifröst. Vægi lokaverkefnisins er 14 ECTS einingar og er það skrifað á 

tímabilinu 25. september 2011 – 13. desember 2011.  

Viðfangsefni þessa BS verkefnis er að rannsaka hvort að íslenskir neytendur kjósi 

umhverfisvottaðar vörur (grænar vörur) fram yfir hefðbundnar, sem og að setja fram 

stefnumótunar ferli fyrir ímyndaðan íslenskan framleiðanda sem vill innleiða hjá sér nýja 

sjálfbæra stefnu við eigin framleiðslu. 

Fyrri hluta verkefnisins ætlar höfundur sér að framkvæma með því að gera vefkönnun á meðal 

íslenskra neytenda þar sem þeir eru spurðir um viðhorf gagnvart ýmsum umhverfismálum 

sem og um kauphegðun þeirra gagnvart umhverfisvottuðum vörum. Það er mat höfundar að 

það að innleiðing sjálfbærni í rekstri sé arðbær, sé grunnforsenda þess að fyrirtæki almennt 

vilji leitast við að innleiða slíka stefnubreytingu hjá sér og það sé því nauðsynlegt að rannsaka 

afstöðu neytenda til slíkra vara, áður en lengra er haldið. 

Í upphafi vinnunnar var gert ráð fyrir því að afla sem mestra upplýsinga út frá fyrirliggjandi 

gögnum, en það kom fljótt í ljós að það eru ekki til fyrirliggjandi rannsóknir og niðurstöður 

um kauphegðun íslenskra neytenda þegar kemur að umhverfisvottuðum vörum. Neyslu- og 

lífstílskönnun Gallup (Capacent) tekur á þessum málaflokki að einhverju leyti, en þó afar 

takmörkuðu. Aðgengi að könnuninni er ekki opið og fékk höfundur að skoða upplýsingar 

þaðan hjá Ásmundi Þórðarssyni, rannsóknarstjóra hjá Auglýsingamiðlun (Ásmundur 

Þórðarson, 2011) . Skortur á ítarlegum upplýsingum er því ástæða þess að höfundur kaus að 

gera eigin rannsókn. 

 

Það er illa framkvæmanlegt í einu verki að ætla að setja fram ítarlega verkáætlun um 

stefnumótunarferli sem henta myndi öllum fyrirtækjum á landinu, í raun ógerningur. 

Höfundur ákvað því að einbeita sér að því í seinni hluta þessa verkefnis, að skoða hvernig 

hann telur að stefnumótunarferlið færi best fram almennt fyrir íslenskt framleiðslufyrirtæki 

sem framleiðir vörur til markaðssetningar inn á íslenskan markað, það er að segja „retail“. 

 

Höfundur vill leitast við að svara rannsóknarspurningunni: 

„Er hagur af því fyrir innlenda framleiðendur að innleiða sjálfbærar áherslur í eigin rekstri 

og hvernig færi slíkt ferli fram út frá hugmyndafræði stefnumótunar?“ 
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Helstu niðurstöður 

Það er mat höfundar að það að innleiðing sjálfbærni í rekstri sé arðbær, sé grunnforsendan 

fyrir því að fyrirtæki almennt vilji leitast við að innleiða slíka stefnubreytingu hjá sér. 

Höfundur telur það skýrt af niðurstöðum spurningakönnunarinnar að það séu raunveruleg 

sóknarfæri fyrir íslenska framleiðendur sem hafa hug á því að sækja inn á markað fyrir 

umhverfisvottaðar vörur. Þó að það sé mjótt á mununum á milli þeirra sem að eru tilbúnir til 

þess að greiða hærra verð fyrir umhverfisvottaða vöru og hinna sem að eru það ekki, þá eru 

sóknarfærin að mati höfundar í því fólgin að skapa sér sérstöðu í gegnum stefnumótun með 

Blue Ocean ferlinu. Í gegnum það ferli munu framleiðendur geta skapað sér sérstöðu á 

markaðnum og um leið samkeppnislega yfirburði. Þar sem að val neytandans ræðst enn mikið 

á kaupgetunni telur höfundur því að framleiðendur ættu að leita allra leiða til þess að 

lágmarka aukin framleiðslukostnað við slíka stefnubreytingu. 

Ein möguleg leið væri til að mynda klasamyndun með öðrum „grænum“ framleiðendum og þá 

væri það vafalaust sterkur leikur að fá umhverfisvænan orkuframleiðanda með í slíkt 

klasasamstarf, en þær hugleiðingar eru efni í aðra ritgerð. 

Höfundur telur að Blue Ocean stefnumótunarferlið sé ákjósanlegasta leiðin fyrir íslenska 

framleiðendur til að vinna eftir við stefnubreytinguna. Vel staðfærð og markaðssett íslensk 

umhverfisvottuð vara yrði án vafa eftirsótt hjá íslenskum neytendum. 

 

 

Þakkir 

Ég vill koma á framfæri þökkum til þeirra sem aðstoðuðu við gerð verkefnisins á einn eða 

annan hátt, hvort sem að það var með óformlegu hætti eður ei. 

 

Þá vil ég einnig þakka eiginkonu minni og börnum fyrir mikla þolinmæði og tillitssemi í 

gegnum síðustu fjögur ár sem að námið á Bifröst hefur staðið yfir. Það er ljóst að það reynir 

mikið á fjölskylduna þegar að einn meðlimur hennar velur að fara í fullt háskólanám með 

fram rúmlega fullu starfi. Elsku María, Jónatan og Messíana, takk fyrir alla hjálpina :) 
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1. Inngangur 

Undanfarin ár hefur aukist mjög umræðan um umhverfismál í samfélaginu, þar sem sitt sýnist 

hverjum að vanda. Höfundur hefur lengi haft þá skoðun að hvað svo sem hverjum sýnist um 

þörfina á aukinni umhverfisvitund og mögulega vernd, séu litlar líkur til þess að viðskiptalífið 

taki við sér og fari að sækja í auknum mæli til sjálfbærni í sínum verkum, nema að hægt sé að 

sýna fram á það með skýrum hætti að það sé í því fólginn ábati fyrir fyrirtækin. 

Þessar vangaveltur höfundar leiddu hann að þessu verkefni. 

Bæði vill höfundur hér setja fram stefnumótunar- og innleiðingarferlið eins og hann sér fyrir 

sér að það gæti verið, en eins vill höfundur rannsaka hvort að neytendur séu raunverulega í 

miklum mæli að leita eftir umhverfisvottuðum vörum. Það er hvort að neytendur séu komnir á 

það stig í sínum kaupháttum. 

Þetta verkefni mun að sjálfsögðu ekki svara með neinum óyggjandi hætti spurningunni um 

hvort að sjálfbærni borgi sig fyrir tiltekna rekstraraðila. Til þess þyrfti mun ítarlegri könnun 

sem tæki beint tillit til vöru þeirra og afstöðu neytenda til hennar, um leið og rannsaka þyrfti 

aðgengi þeirra að auðlindum, endurnýjunar getu þeirra og svo framvegis. 

Þangað til að slík rannsókn fer fram hér á landi telur höfundur því fremur að spurninguna 

þyrfti að setja fram í samhengi við vangaveltur um samfélagslega ábyrgð. Það er hvort að 

aukin áhersla á sjálfbærni og þar með umhverfismál sé eitthvað sem er samfélagslega rétt að 

gera og þá hvort að fyrirtækin geti ekki nýtt sér þá áherslu við markaðssetningu eigin vara 

og/eða  þjónustu. 

1.1 Markmið með vinnslu verkefnisins: 

Markmið höfundar er að verkefnið verði fræðandi, fullnægi kröfum Háskólans á Bifröst og 

nýtist lesendum þess sem allra best. Einnig að höfundur öðlist frekari þjálfun í fræðilegum 

vinnubrögðum með öflun, meðferð og gagnrýnni úrvinnslu heimilda og nýti þá fræðilegu 

þekkingu sem að hann hefur þegar öðlast. 

1.1.1 Megin markmið með verkefninu eru að: 

 Rannsaka hvort íslenskir neytendur hafi sérstakan áhuga á því að kaupa heldur „grænar 

vörur“ og þá hvort eða hversu mikið dýrari þær megi vera til þess að neytandinn velji 

hana fremur en ódýrari „hefðbundna“ vöru. 

 Greina stefnumótunarferlið við innleiðingu á sjálfbærum áherslum. 

 Dýpka skilning höfundar og lesenda á viðfangsefninu. 
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 Leggja áherslu á gagnrýna meðferð og túlkun heimilda sem notaðar eru við 

uppbyggingu verkefnisins. 

 Vinna verkefni sem er áhugavert, fræðandi, áreiðanlegt og stenst kröfur Háskólans á 

Bifröst hvað varðar uppbyggingu og meðhöndlun heimilda. 

 Að svara rannsóknarspurningunni eftir bestu getu. 

 

1.2 Helstu annmarkar verkefnisins eru: 

Með meiri tíma og fjármagni hefði verið möguleiki á því að hafa öryggismörkin í 

vefkönnuninni 95% eða 99% og niðurstöður þar með mun nákvæmari. Það hefði krafist mun 

fleiri svarenda og um leið minnkað til muna öryggisbilið. Það er að segja ályktanir af úrtakinu 

yfir á þýðið hefðu verið líklegri til þess að endurspegla raunveruleikann. En sökum hamla hjá 

höfundi, meðal annars skorti á bæði tíma og fjármagni, valdi hann að miða við lægri 

öryggismörk, eða 90% eins og skýrt er betur hér síðar í verkefninu.  

1.3 Aðferðafræði 

Höfundur kaus að nota sex þrepa líkan Philip Kotler við uppsetningu á verkefninu, eins og sjá 

má á mynd 1 hér að neðan. Með þessu líkani varð undirbúningurinn skipulagðari. Verkefnið 

var skilgreint, upplýsinga aflað og úr þeim unnið. 

     Mynd 1 - Rannsóknarþrep Philip Kotler 

 

Í verkefninu styðst höfundur við niðurstöður netkönnunarinnar sem hann framkvæmdi 

samhliða þessu verkefni, ásamt því að taka viðtöl við fagaðila og fá fram þeirra túlkun á 

niðurstöðum könnunarinnar og viðhorf til umhverfisvottunar mála almennt sem og mögulegri 

stefnubreytingu í þá áttina, auk þess sem að höfundur nýtir skriflegar heimildir. 

Tilgangur netkönnunarinnar er sem fyrr segir, að kanna afstöðu neytenda til 

umhverfisvottunar á vörum. 
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2. Skilgreining á hugtökum 

Mörg mismunandi hugtök eru notuð í tengslum við umhverfismál og oft erfitt fyrir 

utanaðkomandi að skilja hvað um er rætt. Það er því full ástæða til þess að fara hér aðeins yfir 

nokkur þeirra. 

2.1 Græn þvottur 

Græn þvottur er hugtak notað yfir það þegar gefið er í skyn að vara sé umhverfisvæn, en hún 

er það í raun ekki eða gengur ekki nógu langt í þá áttina.  Stefán Gíslason umhverfis ráðgjafi 

kemur inn á hugtakið í nýlegum pistli, en þar segir hann m.a.:  

Grænþvott má skilgreina sem aðgerð sem gefur til kynna að tiltekið fyrirtæki, vara eða 

þjónusta sé „grænni“ (þ.e. umhverfisvænni) en hún er í raun. Grænþvottur getur tekið á sig 

ýmsar myndir og átt sér stað hvort sem er af ásetningi eða gáleysi. Grænþvottur vöru felst 

oftar en ekki í því að á umbúðum vörunnar sé að finna heimatilbúin græn merki eða 

óstaðfestar staðhæfingar um umhverfislegt ágæti vörunnar, sem er þá gjarnan sögð vera 

„umhverfisvæn“, „visthæf“, „all natural“ og þar fram eftir götunum. Stundum ganga menn 

meira að segja svo langt að nota í óleyfi hugtök sem hafa tiltekna lögvarða merkingu. Þetta 

á við þegar vara er sögð „lífræn“ án þess að sú fullyrðing sé studd með viðurkenndu merki 

sem vottar lífrænan uppruna  (Stefán Gíslason, 2011). 

2.2 Sjálfbærni 

Það eru ýmsar skýringar á ferðinni um hvað sjálfbærni er, þegar hlustað er á umræðuna í 

samfélaginu. Ýmsir vilja teygja skilgreininguna til hins ítrasta til þess að nýta hana í eigin 

markaðsstarfi. Við of- eða vantúlkun er hætt við að hugtakið verði alfarið marklaust og er 

grænþvottur að verða æ algengari. 

Sjálfbærni er skilgreind þannig að mennirnir nýti ekki meira af náttúruauðlindum en svo að 

þeir, með hjálp náttúrunnar, geti viðhaldið auðlindum í að minnsta kosti sama magni og til er 

af þeim í dag. Að mati höfundar er skýringin á sjálfbærri þróun sem kemur fram í svo nefndri 

Brundtland skýrslu og er almennt mikið notuð, eigi í raun betur við um sjálfbærni hugtakið 

sjálft fremur en almennan skilning á sjálfbærri þróun, en þar segir: 

„[...]which implies meeting the needs of the present without compromising the ability of 

future generations to meet their own needs, [...]“ (United Nations, 1987). 

 

Sjálfbær þróun er síðan sprottin af þessu hugtaki og lýsir ferli eða vilja til að þróast í átt að 

sjálfbærni, vilja til að vinna að því að uppfylla þetta markmið að mæta þörfum okkar án þess 

að skerða möguleika framtíðarkynslóða til hins sama. 
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Brundtland skilgreiningin er má segja brú fyrir stjórnvöld og fyrirtæki til að geta tekið undir 

þörfina á sjálfbærni um leið og þau lýsa vilja til að þróast þangað. 

Hugtakið fól svo sannarlega í sér nýja nálgun þegar það kom fyrst fram og brúaði það bilið á 

milli hópa sem hefði að öðrum kosti vafalaust gengið mjög illa að ná saman. Hugtakið þarf 

hins vegar að mati höfundar að skerpa enn frekar í umræðunni í dag. Það var mjög sterkt að 

lýsa yfir vilja til þess að leitast við sjálfbæra þróun 1987, en árið 2011 er eðlilegt að mati 

höfundar að viljayfirlýsingu stjórnvalda og fyrirtækja um sjálfbæra þróun, fylgi skýr tímasett 

aðgerðaráætlun sem skref fyrir skref útskýrir hvernig markmiðinu um sjálfbærni skal náð, sé 

það vilji þeirra að þróast í þá áttina. 

Til þess að ýta á að fyrirtæki leitist almennt við að þróast til sjálfbærrar starfsemi telur 

höfundur að einsýnt sé að stjórnvöld verða að leggja til hvata. Það er að það sé af því beinn 

efnahagslegur ávinningur fyrir fyrirtækin að verða sjálfbær. 

Að mati höfundar snýst sjálfbærni í rekstri einnig mikið um að sýna samfélagslega ábyrgð, að 

fara vel með þær auðlindir og hráefni sem við höfum úr að moða, og vera enn öðrum 

fyrirmynd í því að vera ábyrg og láta þannig gott af okkur leiða. 

2.3 Vistvæn vottun 

Vistvæn vottun og umhverfisvottun eru hugtök sem skarast mikið. Upphaflega er hugtakið 

vistvænt notað yfir eitthvað sem að er vænt vistkerfinu, en notkun hugtaksins er mjög gjarnan 

sú sama eða nánast sú sama hjá neytendum og notkun hugtaksins um sjálfbærni. 

Vara með íslensku vottunina „vistvæn landbúnaðarvara“, er vara sem uppfyllir skilyrði 

reglugerðar 504 frá 1998 um vistvæna landbúnaðarframleiðslu (Landbúnaðarráðuneytið, 

1998). Það er því mat höfundar að íslenska hugtakið „Vistvæn landbúnaðarvara“ sé villandi 

fyrir neytendur, þar sem að það uppfyllir ekki helstu skilyrði fyrir vottun sem umhverfisvæn 

vara og að hugtakið geti hæglega verkað sem grænþvottur á neytendur. 

2.4 Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja 

Það hefur verið almennt viðmið um langt skeið að ábyrgð fyrirtækja sé fyrst og fremst 

gagnvart hluthöfum þess, að samfélagslegt hlutverk fyrirtækja sé að hámarka hagnað sinn. 

Eða með orðum Milton Friedman: 

There is one and only one social responsibility of business–to use its 

resources and engage in activities designed to increase its profits so long as 

it stays within the rules of the game, which is to say, engages in open and 

free competition without deception or fraud  (Friedman, 1970). 
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Það hefur hinsvegar færst mjög í vöxt í seinni tíð að horft sé til þess hvort fyrirtæki þurfi ekki 

að bera ríkari samfélagslega ábyrgð. Bæði varðandi efnahagsmál almennt og mögulegar 

afleiðingar gjörða þeirra, sem og gagnvart umhverfismálum nú þegar að hætta er á eyðingu 

ýmissa auðlinda og umhverfisleg úrlausnarefni verða sífellt flóknari. 

 

Höfundur telur að hugtakið um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja sé best skýrt sem: 

Aðgerðir fyrirtækis/stofnunar sem miða að því að ná fram þjóðfélagslegum ávinningi frekar 

en að leggja eingöngu áherslu á að hámarka hagnað hluthafa og uppfylla lagalegar skyldur 

(Ghyllier, 2008) (Hanna Katrín Friðriksson stundakennari þýddi). 
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3. Sækja íslenskir neytendur í grænar vörur fram yfir aðrar? 

Eins og kemur fram í innganginum, þá lék höfundi forvitni á því að vita hvort íslenskir 

neytendur væru raunverulega að velja umhverfisvottaða vöru í sínum innkaupum og hvert 

viðhorf þeirra væri til slíkrar vottunar. Í umræðunni er gjarnan vísað til nágrannalanda okkar 

og kemur Þýskaland þar oft upp sem dæmi um land með mikla áherslu á sjálfbæra þróun og 

lífræna ræktun. En er raunhæft að yfirfæra hegðun neytenda í Þýskalandi eða öðrum 

nágrannalöndum okkar yfir á íslenska neytendur? Um það hefur höfundur efasemdir. 

Eins og fram kom í ágripinu hér að framan, þá gerði höfundur ráð fyrir því að afla sem mestra 

upplýsinga út frá fyrirliggjandi gögnum. Sér til furðu komst hann að því að slík gögn eru af 

afar skornum skammti þegar kemur að  rannsóknum og niðurstöðum á kauphegðun íslenskra 

neytenda gagnvart umhverfisvottaðri vöru. Hér virðist mjög mikið vera horft til 

nágrannalanda okkar í Evrópu, og ályktað út frá neytendahegðun nágranna okkar um þróunina 

hjá íslenskum neytendum. Slík ályktun segir okkur hins vegar lítið um hver staðan er hjá 

íslenskum neytendum í dag, eða hvort þróunin hér heima verði í raun samkvæmt því sem hún 

hefur mögulega verið í nágrannalöndunum. Það er jú mikill munur á menningu og hegðun 

Íslendinga í samanburði við nágrannalöndin. Þó að það sé margt sameiginlegt eða svipað í 

menningu landanna, þá myndu margir segja að við Íslendingar séum gjarnan óheflaðri og 

óagaðri í okkar hegðun og erum nokkrir eftirbátar nágrannalandanna okkar þegar að kemur að 

umhverfismálum. Til þess að reyna að svara ofangreindri spurningu af sem mestri nákvæmni, 

kaus höfundur því að gera eigin rannsókn í formi spurningakönnunar. 

3.1 Framkvæmd könnunarinnar 

Rannsóknin er megindleg rannsókn framkvæmd með spurningakönnun á internetinu. 

Höfundur kaus að nota megindlega aðferðarfræði til þess að geta greint tölur og gögn og 

ályktað um niðurstöðuna út frá þeim yfir á þýðið, sem er allir neytendur á Íslandi. 

Spurningakönnunin er 10 spurningar. Markmið þeirra er að svara því sem best hvort að 

íslenskir neytendur sæki fremur en í hefðbundnar vörur, í umhverfisvottaðar vörur sem 

gjarnan eru nefndar „grænar“ vörur á markaðnum. 

Þá vildi höfundur einnig skoða í ferlinu hvort að íslenskum neytendum finnist það yfir höfuð 

eftirsóknarvert að versla heldur við fyrirtæki, sem í rekstri sínum leggja á það áherslu að 

viðhafa sem mesta eða fulla sjálfbærni við framleiðsluna. 

Við framkvæmd spurningakönnunarinnar notaði höfundur fyrirliggjandi könnunartól hjá 

Surveymonkey (Surveymonkey, 2011) og lagði fram spurningakönnunina á vefslóðinni: 

https://www.surveymonkey.com/s/THK7TB (Baldvin Jónsson, 2011). 

https://www.surveymonkey.com/s/THK7TB
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3.1.1 Öryggismörk 

Öryggismörk í spurningakönnuninni eru miðuð við 90% og til þess að uppfylla þau þurfti 

höfundi að berast svör frá að minnsta kosti eitt hundrað þátttakendum. Það þýðir að miðað við 

100 úrtök úr þýði séu 90% innan vikmarka og að þar sé hægt að alhæfa um þýðið út frá úrtaki 

með 90% vissu um rétta niðurstöðu (McDaniel & Gates, 2008). Það þarf þá að sjálfsögðu að vera 

meðvitaður um að þar með eru þá einnig 10% líkur á því að ályktunin sé röng. 

Alls bárust 103 svör og markmiðinu um öryggismörk er því náð. 

 

3.2 Spurningakönnunin og niðurstöður í súluritum 

 

Mynd 2 - Spurning 1, niðurstöður 

Markmið þessarar spurningar var að fá fram afstöðu svarenda og nota til samanburðar við 

aðrar breytur í könnuninni. Sérstaklega var höfundur áhugasamur um að sjá hvort það væri 

sterk fylgni á milli þess að hafa jákvætt viðhorf til umhverfisvottaðra vara og þess að vera 

meðvitaður um möguleikana á því að auðlindir geti klárast. Höfundur kaus að túlka ekki svör 

þátttakenda og setti þau svör sem tóku ekki afstöðu með skýrum hætti, undir liðinn „Svarar 

ekki spurningunni“. 

Fram kemur að 79% svarenda eru meðvitaðir um að auðlindir jarðar séu margar hverjar í 

hættu á að klárast á komandi árum eða áratugum.  

79% 

14% 
8% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 
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1. Ertu sammála kenningum um að auðlindir jarðar séu margar hverjar í 
hættu á því að klárast á komandi árum eða áratugum? Með auðlind á 

ég við allar náttúrulegar afurðir og hráefni sem arðbært er að nýta 
og/eða vinna? 
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Mynd 3 – Spurning 2, niðurstöður 

Höfundur fékk athugasemd við þessari spurningu frá einum þátttakanda í könnuninni, um að 

þetta væru tvær spurningar og erfitt að svara þeim sem einni. Höfundur setti þessa spurningu 

fram með þessum hætti, til þess að fá fram viðhorf viðhorf neytandans. Þátttakendur þurftu að 

svara í texta en ekki aðeins að merkja við á raðkvarða, og mat höfundur svo svör þeirra niður í 

þessar þrjár breytur út frá því hvort að þátttakendur svöruðu báðum spurningunum jákvætt eða 

neikvætt. Ef spurningunum var ekki svarað með skýrum hætti fóru svörin í „Svarar ekki 

spurningunni“. Höfundur tekur undir þau sjónarmið að það hefði verið skýrara að hafa þetta í 

sitt hvorri spurningunni og framsetningin kann að hafa haft áhrif á hversu margir, eða 18%, 

svara ekki spurningunni með skýrum hætti. 

Vel flest svörin voru þó á þá leið að meirihluti svarenda svaraði spurningunni á þann máta að 

annað hvort voru þeir á þeirri línu að það væri líklegt að umhverfisvottun sé til hins betra fyrir 

umhverfið og höfðu jákvætt viðhorf til umhverfisvottunar almennt, eða þá að þeir voru á því 

að það væri ólíklegt að umhverfisvottun vara væri til hins betra fyrir umhverfið og höfðu 

fremur neikvætt viðhorf eða hlutlaust viðhorf til umhverfisvottunar almennt. 

Hér stendur uppúr að mikill meirihluti þeirra sem svara spurningunni eða 74%, telja að 

umhverfisvottun sé til hins betra fyrir umhverfið okkar og hafa jákvætt viðhorf til 

umhverfisvottunar á vörum almennt.  
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2. Telurðu líklegt eða ólíklegt að umhverfisvottun sé til hins betra fyrir 
umhverfið okkar? Hvaða viðhorf hefurðu til umhverfisvottunar vara 

almennt? 
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Mynd 4 - Spurning 3, niðurstöður 

Þessa spurningu setti höfundur fram til þess að fá fram ítarlegri skilning á svörum 

þátttakendanna. Það er mikið af mismunandi vöru vottunum í gangi og margar vottanir sem að 

mætti flokka sem grænþvott. 

Dæmi um slíkt millistig er til dæmis íslenska merkingin um vistvæna landbúnaðarvöru sem 

nefnd var hér að framan, sem fjölmargir misskilja og skilja sem umhverfisvæna eða lífræna, 

eins og fram kemur í rannsókn Neytendasamtakanna á málinu. (Neytendasamtökin, 2004)  

Höfundur bar þetta undir fjölmargt fólk á meðan að gerð þessa verkefnis stóð yfir, og telur 

það nokkuð víst að þessi misskilningur sé enn ríkjandi hjá neytendum almennt. 

Eða eins og Stefán orðar þetta í sínum pistli: „Orðið „vistvænt“ og útlit merkisins gefa til 

kynna umhverfislegt ágæti umfram það sem innistæða er fyrir og því getur merkingin flokkast 

sem óræð skilaboð [...] eða jafnvel rúmlega það“ (Stefán Gíslason, 2011). 
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3. Við val á vörum, skoðarðu hvort að vara er umhverfisvottuð sem vara 
framleidd í sjálfbæru ferli? 
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Mynd 5 - Spurning 4, niðurstöður 

Hér svara um 61% þátttakenda því játandi að þeir velji fremur umhverfisvottaða vöru. Það 

ætti að vera nokkuð upplýsandi fyrir íslenska framleiðendur um hvert sé gott að stefna með 

eigin framleiðslu. Þá segjast um 47% þátttakenda vera tilbúnir að greiða fyrir hana að 

einhverju marki hærra verð, sem réttlætir jafnvel enn frekar slíka stefnubreytingu hjá 

framleiðendum. Fyrir suma þýðir það að auknum kostnaði sé mætt, en fyrir aðra jafnvel meiri 

framlegð þar sem það er ekki algilt að umhverfisvottuð vara sé dýrari í framleiðslu þó að það 

sé mjög almennt þannig. 
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4. Velurðu umhverfisvottaða vöru samanber spurningu 3, fram yfir 
hefðbundna vöru? 
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Mynd 6 - Spurning 5, niðurstöður 

Hér er ljóst að meirihluti aðspurðra versla helst þrif- og hreinsivörur þegar þeir velja 

umhverfisvottaða vöru fram yfir aðra. Höfundi þykir afar líklegt að megin orsökin hér liggi í 

því að slíkar vörur hafa fengið nokkuð mikla athygli í þessari umræðu undanfarin ár. Til 

dæmis í gegnum kynningu á Svansmerkinu (Umhverfisstofnun), en þar var í upphaflegri 

kynningu á merkinu á Íslandi mikil áhersla á efnavöru allskyns og urðu hreinsivörur þar 

áberandi. 
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5. Ef þú velur umhverfisvottaðar vörur, hvaða vörur ertu helst að 
versla? 
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Mynd 7 - Spurning 6, niðurstöður 

47% þátttakenda lýsa sig tilbúna til þess að greiða hærra verð fyrir umhverfisvottaða vöru og 

7% til viðbótar segja að verðið skipti ekki máli við valið. 

Framleiðendur tala gjarnan um að framleiðsla á grænni vöru sé dýrari en framleiðsla á 

hefðbundinni vöru. Við framleiðsluna á hefðbundinni vöru geti þeir gjarnan notað áburð 

og/eða aukaefni sem að flýti jafnvel fyrir framleiðslunni, en að því séu mikil takmörk sett við 

framleiðsuna á umhverfisvottaðri vöru og því geti framleiðslan tekið lengri tíma og verið 

dýrari. 
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6. Skiptir verðið þig máli við val á umhverfisvottaðri vöru fram yfir 
hefðbundna og þá hversu miklu máli? 
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Mynd 8 - Spurning 7, niðurstöður 

Meirihluti þeirra sem velja umhverfisvottaða vöru fram yfir hefðbundna, gera það vikulega 

eða oftar. 

 

Mynd 9 - Spurning 8, niðurstöður 

Hér stendur upp úr að þátttakendur velja umhverfisvottaða vöru helst vegna annars vegar 

umhverfissjónarmiða og hins vegar heilsusjónarmiða. 
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7. Ef þú velur umhverfisvottaðar vörur fram yfir hefðbundnar, hversu 
oft gerir þú það? 

20% 

10% 

17% 

6% 

1% 
4% 

8% 

0% 

34% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

U
m

h
ve

rf
is

ve
rn

d
 

H
ei

ls
a 

ef
 m

at
u

r 

V
ar

a 
án

 a
u

ka
ef

n
a 

G
æ

ð
i 

Á
n

 e
rf

ð
ab

re
yt

tr
a 

ef
n

a 

N
æ

ri
n

ga
rr

ík
ar

i e
f 

m
at

u
r 

Sa
n

n
gj

ar
n

ar
i 

vi
ð

sk
ip

ta
h

æ
tt

ir
 

Ek
ke

rt
 a

f 
þ

es
su

 

V
el

 e
kk

i f
re

m
u

r 
u

m
- 

h
ve

rf
is

vo
tt

að
ar

 v
ö

ru
r 

8. Ef þú velur fremur umhverfisvottaðar vörur, hvað skiptir þig mestu 
máli við valið? 
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Mynd 10 - Spurning 9, niðurstöður 

Afgerandi meirihluti þátttakenda telur að val þeirra sem neytenda hafi áhrif á umhverfið og 

þróun lífríkisins. Það stangast þó á við niðurstöður úr Neyslu- og lífstílskönnun Gallup 

(Capacent), en út úr henni má lesa að meirihluta Íslendinga finnist of mikil áhersla á 

umhverfismál (Ásmundur Þórðarson, 2011). 

3.2.1 Um þátttakendur 

Spurning 10 var fjölliða spurning sem spurði um persónulega hagi þátttakenda. Það er kyn, 

starf/stöðu, hjúskaparstöðu, heildartekjur heimilis, aldur þátttakenda og póstnúmer búsetu. 

Af 103 þátttakendum voru 93 sem að svöruðu spurningunni og byggja neðangreindar myndir 

á þeim niðurstöðum. 

 

Mynd 11 - Spurning 10, fjöldi þátttakenda 
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Mynd 12 - Spurning 10, meðalaldur þátttakenda 

 

Mynd 13 - Spurning 10, meðaltekjur á heimili 

 

Mynd 14 - Spurning 10, meðaltekjur á heimili - allir 
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3.2.2 Svör við spurningu 4 greind frekar eftir breytum um tekjur, kyn og stöðu. 

Í spurningu fjögur var spurt: Velurðu umhverfisvottaða vöru (...) fram yfir hefðbundna vöru? 

Í myndritunum hér á eftir greinum við þátttakendur ítarlegar út frá svörum við henni. 

 

 

Mynd 15 - Svör við spurningu 4 út frá meðaltekjum 

 

 

Mynd 16 - Svör við spurningu 4 út frá kyni 

Hér þarf að hafa í huga að konur voru fleiri í svarenda hópnum, en þó virðist ljóst að þær 

skaga upp úr sem líklegar til þess að velja umhverfisvottaða vöru oft. Konur í könnuninni eru 

einnig almennt frá tekjuhærri heimilum eins og við sjáum á mynd 13 hér á undan. 
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Mynd 17 - Svör við spurningu 4 út frá samfélagsstöðu  

Það var erfitt að koma fyrir á einu myndriti svörum útfrá samfélagsstöðu og biður höfundur 

lesandann að taka viljann fyrir verkið. Hér stendur upp úr að svarendur í námi og 

stjórnunarstöðum eru líklegastir til þess að velja umhverfisvottaða vöru. Það eru þar með þeir 

sem eru annarsvegar með meiri menntun eða hærri tekjur, sem eru líklegri til þess að velja 

umhverfisvottaða vöru. 

 

 

Mynd 18 - Svör við spurningu 4 út frá hjúskaparstöðu 
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Mynd 19 - Svör við spurningu 4 út frá búsetu - Reykjavík 

 

Mynd 20 - Svör við spurningu 4 út frá búsetu - utan Reykjavíkur 
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4. Stefnumótunar ferlið 

„Heppni hefur velþóknun á undirbúningi.“  

- Luis Pasteur 

Í upphafi stefnumótunar vinnu er nauðsynlegt að hefja vinnuna á því að greina 

markaðsaðstæður eins og þær eru í dag. Framhaldið byggir á þeim niðurstöðum og eru þær 

síðan nýttar til þess að setja sér markmið um hvert skal stefna og um hvaða sýn og mögulega 

hugsjón fyrirtækið vill standa fyrir, og hvernig fyrirtækið nýtir best kjarnahæfni sína til þess 

að ná settum markmiðum.  

Eins þurfa stjórnendur að taka um það ákvörðun strax á fyrstu stigum hvort að þeir ætli sér að 

bjóða starfsfólkinu að koma að stefnumótunar vinnunni. Það er mælt mjög sterklega með því 

enda gengur innleiðingar ferlið allt mun betur fyrir sig, ef starfsfólkið upplifir að það eigi hlut 

að máli, að þetta sé stefna sem að þau tóku þátt í að móta og að þeirra framlag sé virt og 

metið. 

Myndin hér að neðan lýsir stefnumótunarferlinu: 

 

Mynd 21 – Stefnumótunarferlið  (Hitt, Hoskinsson, & Ireland, 2007) 

Ferlið er þá ytri- og innrigreining, sýn og markmið sett, valkostir við stefnumótun, innleiðing. 

Markmiðið ætti að vera að ná „above-average return“. Það er að ná hærri arðsemi en fjárfestar 

ná að meðaltali hjá öðrum svipuðum fyrirtækjum. Hér á eftir er fjallað sérstaklega um hvern 

þátt fyrir sig. 
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Mynd 22 - PEST módelið  (Hitt, Hoskinsson, & Ireland, 2007) 

4.1 Ytri greining 

Til þess að greina ytri markað eru til ýmis verkfæri og tól, en hér mun höfundur fjalla 

sérstaklega um nokkur þeirra. 

4.1.1 PEST 

PEST er ensk 

skammstöfun fyrir 

Politics, Economy, 

Sociocultural og 

Technological. Í seinni 

tíð hefur gjarnan verið 

bætt við greininguna 

Demographic og Global, 

til nánari greiningar fyrir 

fyrirtæki á alþjóðlegum 

mörkuðum. Höfundur 

mun þó ekki fara 

sérstaklega í þá þætti í 

þessu verkefni, heldur 

einbeitir hann sér að innlendum markaði. Hugi framleiðandinn að útflutningi, þá eru þetta þó 

þættir sem að full þörf er á að skoða vel. 

4.1.1.1 Pólitískt og lagalegt umhverfi (Political/legal) 

Verði þingsályktunartillaga um eflingu græna hagkerfisins (Alþingi Íslands, 2011) samþykkt á 

Alþingi mun áhersla á sjálfbær gildi mjög líklega setja mark sitt á stefnu stjórnvalda í 

atvinnumálum sem og markaðinn í heild. Það hefur verið mikið óöryggi í íslensku samfélagi 

nú um nokkurt skeið. Fjölmargir atvinnurekendur kvarta sáran undan því hversu erfitt sé að 

setja sér framtíðarstefnu. Þá hafa flestir trú á því að ástandið verði erfitt áfram (Samtök 

atvinnulífsins). Allar hugmyndir sem fram koma lenda óðara í skotgröfum stjórnmálamanna 

og helstu hagsmunaaðila, en lítið er sjáanlegt af hugmyndum sem myndu nýtast þjóðinni allri 

til uppbyggingar, atvinnurekendum sem og neytendum. Sem samfélag þurfum við virkilega á 

því að halda að geta orðið sátt um stefnu og markmið til að vinna að sem heild, að setja okkur 

þó ekki væri nema bara skammtíma markmið sem við getum sammælst um og unnið út frá, 

þar til að meira kemur í ljós og hægt er mögulega að setja sér langtíma markmið (Birgir 

Grímsson, 2011). 
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Að mati höfundar hafa einnig aðildarviðræður við Evrópusambandið (ESB) mikil áhrif. Það 

eru afar skiptar skoðanir á meðal félaga innan Samtaka atvinnulífsins á því hvort að 

aðildarviðræðurnar og möguleg innganga í ESB séu góð hugmynd, en þar birtist andstaðan 

sterkast á meðal íslenskra útvegsmanna sem óttast mjög um hagsmuni sína ef af inngöngunni 

verður, á meðan að til að mynda íslenskir hugbúnaðarframleiðendur eru afar jákvæðir almennt 

gagnvart innöngu í ESB (Jónas B. Antonsson, 2011). 

En hvort sem af inngöngu í ESB verður eða ekki, þá er ljóst að íslenska krónan verður 

gjaldmiðillin hér næstu árin og hún verður áfram háð gjaldeyrishöftum. Það er ástandið sem 

við búum við, hvort sem að aðilum máls líkar það eða ekki (Mbl.is, 2011). 

Það er því mat höfundar að með því að horfa kalt á þá stöðu eins og hún er og vinna með 

hana, skapi menn sér strax samkeppnislegt forskot. Það er, að einbeita sér að því að vinna með 

núverandi stöðu í stað þess að bíða bara eftir því að einhver (ríkið) stígi inn með töfrasprotann 

og geri allt fullkomið. Fyrirtæki ættu að sjálfsögðu að vera með bæði skammtíma- og 

langtímastefnu og endurskoða langtímastefnuna mjög reglulega út frá breytingum í ytra og 

innra umhverfi. En með því að sitja og bíða eru takmarkaðar líkur á því að þau skapi sér 

samkeppnislegt forskot. 

 

Fyrir íslenska framleiðendur sem hyggja á græna framleiðslu eru aðstæður nokkuð góðar á 

Íslandi. Það er gott aðgengi að ódýrri grænni raforku og með auknu framboði á grænu 

eldsneyti ýmisskonar (Metan, Vetni og Methanol sem dæmi), skapast enn betri möguleikar á 

því að framleiða sjálfbæra vöru. Þá eru þess ýmiss teikn á lofti að ríkið muni fljótlega koma 

fram með ýmsar ívilnanir fyrir græna framleiðendur á Íslandi (Alþingi Íslands, 2011), en þó er 

ekkert orðið að lögum enn sem komið er og því í raun ekki á það að treysta. En slík breyting 

myndi vissulega bæta samkeppnisstöðu grænna framleiðenda. 

Reglugerðir varðandi starfsmannamál eru væntanlega eins hjá bæði grænum og hefðbundnum 

framleiðendum og því ólíklegt að þær hafi áhrif á stefnuna. Sama er með aðgengi að 

fagmenntuðu starfsfólki, en þar er það fremur spurning um hvort að vinnuveitandinn bjóði 

upp á betri og vistvænni vinnuaðstöðu. Þar gæti græni framleiðandinn mögulega skapað sér 

forskot sem vænni kostur og ætti að íhuga það sterklega. 

 

Stefnubreyting yfir í sjálfbæra framleiðslu með umhverfisvottun í huga, virðist því enn sem 

komið er, því miður, þýða aukinn kostnað fyrir framleiðendur. Dýrari framleiðsla, langur 

aðlögunartími og kostnaður við vottun eru dæmi um kostnaðarliði sem að til falla. En á móti 

kemur lækkun á til dæmis urðunar- og endurvinnslukostnaði (Birgir Grímsson, 2011). 
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4.1.1.2 Efnahagslegt umhverfi (Economical) 

Það eru afar margir efnahagslegir þættir þar sem pólitíkin hefur á mikil áhrif, eins og búið er 

að koma inn á hér á undan varðandi ýmsa lagasetningu, mögulega inngöngu í ESB, upptöku 

annars gjaldmiðils og svo framvegis. Hagstjórnin hefur mikil áhrif á það hvernig verðbólgan 

þróast. Verðbólgan á Íslandi hefur stærstan hluta undanfarinnar áratuga verið í hærri kantinum 

á Íslandi og ekki teikn á lofti um að það muni breytast mikið í bráð (Seðlabanki Íslands). Það 

er þó ljóst að samkeppnisaðilar á innanlandsmarkaði sitja við sama borð þar. 

Vaxtakostnaður er hár á Íslandi í dag (Seðlabanki Íslands) og lítið aðgengi að lánsfé, en þó 

verður að horfa til þess að einstaka rekstraraðilar sem eru í eigu viðskiptabankanna í dag hafa 

samkeppnisforskot í aðgengi að fjármagni (Birgir Grímsson, 2011).  

Almennt er ástandið á Íslandi í dag þannig að lítil sókn eða geta er í fjárfestingar og sparnað 

og vextir á innlánum svo lágir að þar er lítill hvati fyrir almenning og reksrtaraðila að spara. 

Það er því mjög líklegt að eigendur fyrirtækja þurfi að gera ráð fyrir að breytingar þurfi að 

greiða af eigin fé eða með lánsfé. 

4.1.1.3 Félagslegir þættir (Sociocultural) 

Atvinnuþátttaka er há á Íslandi. Árið 2009 mældist hún hæst á Íslandi í samanburði við 

Norðurlöndin eða 85%. Atvinnuleysi er einnig hátt hér á landi um þessar mundir og ætti það 

að vera tækifæri fyrir atvinnurekendur (Vinnumálastofnun, 2010). 

Af samtölum höfundar við nokkra atvinnulausa einstaklinga eru útborguð laun sem eru í boði 

oft lægri en útborgaðar atvinnuleysisbætur. Þar af leiðandi vantar oft hvatann fyrir þann 

atvinnulausa til þess að ráða sig í vinnu (Arnar Hilmarsson, Þorvaldur Guðlaugsson, o.fl. sem 

vildu ekki að nöfn þeirra kæmi fram, 2011). Þarna liggja tvímælalaust tækifæri að mati 

höfundar, en með því að bjóða fólki upp á gott starfsumhverfi og einhverja „gulrót“ að auki 

ætti að vera hægt um vik með að fá það til starfa. Launin eru ekki alltaf allt, oft metur fólk 

einnig viðhorf, aðstöðu og umhverfi mjög mikils. Engin þeirra sem að rætt var við, gekkst við 

því að líka vel við að vera atvinnulaus og sögðu það þvert á móti afar íþyngjandi - sérstaklega 

til lengri tíma. 

Þá er það einnig mat höfundar, að ef hægt er að yfirfæra viðhorf svarenda í könnuninni á 

Íslendinga almennt, þá ætti að vera tækifæri til þess að ná í gott starfsfólk út á það að um sé að 

ræða sjálfbæra framleiðslu. 
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4.1.1.4 Tæknilegir þættir (Technological) 

Hér þarf að meta hvernig fyrirtækið stendur tæknilega. Þetta snýr að tæknibúnaði, vélum, 

verkfærum og svo framvegis. Er fyrirtækið vel í stakk búið til að takast á við framþróun og 

nýsköpun? Stendur það jafnvel eða betur að vígi en mögulegir samkeppnisaðilar? 

Það getur skipt afar miklu máli að vera forsjár varðandi tækniþróun og fljótur að aðlagast og 

innleiða nýja tækni, sé hún til þess gerð að hún auki samkeppnishæfni fyrirtækisins (Porter M. 

E., 1990). Almennt séð er aðgengi að tækni almennt góð hér á landi, það er tölvukosti, 

interneti og upplýsingum. 

4.1.2 Fimm krafta módel Porters 

Við mat á samkeppnishæfni fyrirtækis er vinsælt að nota Fimm krafta líkan Porters, en það 

gefur góða mynd yfir hvernig staðan er og á hvaða þætti ætti að einbeita sér í rekstrinum, til 

þess að ná 

sem mestri 

samkeppnis

hæfni. 

Fimm 

krafta 

líkanið 

gefur 

glögga 

mynd 

af því hvaða atriði stjórna og hafa áhrif á samkeppni. Að mati Porters eru kraftarnir fimm 

alltaf til staðar í samkeppni, óháð því hvaða iðnað er um að ræða, þó að þeir hafi vissulega 

mismikil áhrif eftir mismunandi geirum. Með mati á þessum fimm ólíku þáttum (Fimm 

kröftum) er hægt að meta arðsemi fyrirtækja sem og starfsgreina. Greining út frá Fimm krafta 

módelinu getur hjálpað til við að móta ákvarðanir er snúa að verðlagningu, 

framtíðaráætlunum um fjárhag og fjárfestingu, ásamt öðru því sem hefur áhrif á stefnu 

fyrirtækisins (Porter M. E., 1998). 

4.1.2.1 Ógnin frá nýjum samkeppnisaðilum? 

Það þarf að vega það og meta hversu auðvelt eða erfitt það er að koma nýr inn á markaðinn. 

Er fyrirtækið að keppa á markaði sem erfitt er að koma inn á? 

 Er fyrirtækið í framleiðslu sem krefst mikils upphafskostnaðar til að mynda? 

 Er erfitt að uppfylla lagalegar skyldur? 

Mynd 23 - Fimm krafta módel Porters  (Porter M. E., 1990) 
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 Er samkeppnin mikil eða lítil fyrir? 

 Þyrfti neytandinn að leggja út fjármuni til að skipta um vörumerki? 

 Er gott að gengi að dreifingarleiðum? 

 Eru samkeppnisaðilarnir með einhverskonar forskot í aðgengi að hráefni, staðsetningu, 

tækni, sérleyfi, ríkisstyrki og svo framvegis? 

 Hefur náðst mikil stærðarhagkvæmni við framleiðsluna sem erfitt er fyrir nýja aðila að 

ná fljótt? 

 Hefur varan sem fyrir er mjög sterka staðfærslu hjá neytendum sem erfitt er fyrir nýja 

vöru að keppa við? Það er að segja er samkeppnisvaran til dæmis sú vara sem er 

neytandanum efst í huga eða vara sem hefur tekist að markaðssetja sem þá bestu? 

 Er von á mótleik frá samkeppnisaðilum? 

 (Hitt, Hoskinsson, & Ireland, 2007).  

Allt er þetta á meðal þátta sem þarf að vega og meta ítarlega af öllum þeim sem taka þátt í 

stefnumótunar vinnunni. Utanaðkomandi aðili getur vissulega hjálpað til að benda á einhver 

atriði sem starfsfólki yfirsést, en að stærstum hluta er sérþekkingin á markaðnum til staðar 

innan fyrirtækisins og hana þarf að sjálfsögðu að nýta sem best í vinnunni. 

En til þess að greina þetta aðeins svona utanfrá séð, þá má ætla að fyrir íslenskan 

framleiðanda sem hyggst innleiða hjá sér framleiðslu á grænni vöru, sé mikið af tækninni og 

nauðsynlegum tækjabúnaði til staðar nú þegar. Þá eins og Birgir Grímsson sagði, þarf að gera 

ráð fyrir auknum framleiðslu kostnaði - að minnsta kosti á fyrstu stigum framleiðslunnar, en á 

móti kemur möguleg lækkun í kostnaði við úrgang og endurvinnslu (Birgir Grímsson, 2011).  

Það er mat höfundar að samkeppnin sé nokkuð mikil fyrir, því þó að ekki sé mikið um 

sjálfbæra og/eða lífræna íslenska vöru á markaðnum, þá er viðhorf íslenskra neytenda almennt 

það að að íslensk vara sé mjög vönduð. Ef um matvöru er að ræða þá telja þeir íslensku 

vöruna almennt hreina og holla. Þá hefur þessi almenni misskilningur á hugtakinu vistvæn 

íslensk framleiðsla væntanlega mikil áhrif, sem aftur veitir þeim framleiðendum ákveðið 

forskot í minni kröfum og kostnaði við framleiðsluna (Andrés Jónsson, 2011). 

Það er vissulega mjög líklega aukinn kostnaður í því fólginn fyrir neytandann að versla 

umhverfisvottaða sjálfbæra vöru, en á móti kemur að hann fær meiri gæði í vörunni. Þetta er 

vissulega hindrun, en eins og fram kom í niðurstöðum könnunarinnar hér að framan, þá má 

ætla að tæplega helmingur neytenda sé tilbúinn til að greiða eitthvað hærra verð fyrir 

umhverfisvottaða vöru. Almennt má svo segja að aðgengi að dreifingarleiðum sé gott hér á 
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markaði, en ráðandi staða örfárra stórra aðila í smásölu á matvælamarkaði kynni þó að setja 

eitthvað strik í reikninginn. 

4.1.2.2 Samningskraftur birgja (Samkeppnisvald birgja) 

Hér er verið að skoða hvernig valdastaðan, ef svo má að orði komast, er á markaðnum, hversu 

góða eða slæma samningsstöðu framleiðandinn hefur gagnvart sínum birgjum. 

 Eru markaðsráðandi samkeppnisaðilar í viðskiptum við sama birgja? 

 Eru fleiri birgjar að bjóða sömu eða svipaða vöru? 

 Skiptir iðnaðurinn sem framleiðandinn er hluti af birgjann miklu máli? 

 Skipta vörur birgjans höfuðmáli fyrir neytendur vörunnar? 

 Er dýrt að skipta yfir í staðkvæmdar vöru hjá öðrum birgja? 

 Er mögulegt að með því að byrja að nota vöru birgjans verði fyrirtækið háð honum til 

frambúðar, til dæmis vegna yfirráða hans yfir miklu af hráefninu eða einhverrar 

sérstöðu vörunnar hans? 

(Hitt, Hoskinsson, & Ireland, 2007) 

Allt eru þetta þættir sem þarf að skoða vandlega áður en lengra er haldið í vali á birgjum og 

geta margir þeirra haft mikil áhrif á hversu vel fyrirtækinu tekst að semja um verð á hráefni. 

Hér á landi gætu ýmsir framleiðendur til dæmis þurft að skoða hvort að samningar við tiltekna 

dreifingaraðila bindi þá til þess að versla af þeim tiltekin hráefni í vinnsluna um leið. 

4.1.2.3 Samningskraftur kaupenda (Samkeppnisvald kaupenda) 

Eins og hér á undan þá er þetta spurning um samningsstöðu, en nú þarf að skoða stöðuna 

gagnvart kaupandanum. Það þarf varla að taka það fram að kaupandinn vill eðlilega borga 

sem lægst verð fyrir vöruna en seljandinn um leið að fá sem hæst verð. 

Hver er staða kaupandans sem verið er að meta á markaðnum? 

 Er hann markaðsráðandi kaupandi? 

 Er umrædd vara sem verið er að semja um, stór hluti af hans endursölu? 

 Getur hann skipt yfir í staðkvæmdar vöru án mikils kostnaðar? 

 Er varan það stöðluð að kaupandinn gæti í raun hæglega farið að framleiða hana 

sjálfur og hafi þar með ekki þörf á því að versla af tilteknum framleiðanda? 

(Hitt, Hoskinsson, & Ireland, 2007) 

Hér á landi myndu til að mynda bæði Hagar og Kaupás vera aðilar með markaðsráðandi stöðu 

og þar með mjög sterka samningsstöðu. Báðir aðilar geta nýtt sér markaðsráðandi stöðu til 
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þess að í raun stýra verðlagningunni á markaðnum, bæði frá birgjum og framleiðendum sem 

og endursöluverðinu. 

Gagnvart slíkum aðilum metur höfundur það sem svo að staðfærslan á vörunni skipti 

höfuðmáli þegar kemur að samningum um kaup og kjör. 

4.1.2.4 Ógn af staðkvæmdarvörum 

Umhverfisvottuð íslensk framleiðsla er vara sem ekki er auðvelt að finna staðkvæmdarvöru 

fyrir, en aðeins ef framleiðandanum tekst að staðsetja hana þannig í hugum neytenda að þeir 

telji hana mun vænni kost en sambærilega erlenda vöru. Takist vel upp við slíka 

markaðssetningu styrkir það um leið verulega samningsstöðuna gagnvart kaupendum og er 

sterkt vopn í samningum við markaðsráðandi aðila sem og aðra. Í matvöru og fóðri er helsta 

ógnin líklega af íslenskri vistvænni vöru, en eins og fram hefur komið er hugtaka 

misskilningur í gangi hjá neytendum gagnvart henni og telja þeir hana í raun vera græna vöru. 

4.1.2.5 Samkeppni á meðal samkeppnisaðila 

Á markaði þar sem ríkir mikil samkeppni er kostnaður við sölu gjarnan hærri, vegna 

aukningar í útgjöldum sem falla til vegna samkeppninnar. Þar má nefna kostnað við 

rannsóknir og þróun, hærri kostnað við markaðssetningu og fleira. (Porter M. E., 1990) 

Á hinn bóginn er staða framleiðandans eðlilega mjög sterk þar sem lítil samkeppni ríkir og 

þess vegna er það mjög eftirsóknarverð staða að komast í. Eitt gott verkfæri til þess að skapa 

sér mögulega þá stöðu er Blue Ocean aðferðarfræðin, sem fjallað er betur um hér síðar. 

Tökum nokkra punkta sem vert er að skoða betur. 

 Er framleiðandinn á markaði sem vex hægt? 

 Er fastur kostnaður hár í greininni? 

 Er sérstaða vörunnar lítil eða lítill kostnaður við að velja staðkvæmdarvöru? 

 Er markaðurinn greininni mjög mikilvægur? 

 Er mikill kostnaður fólginn í að fara af tilteknum markaði? 

(Hitt, Hoskinsson, & Ireland, 2007) 

Ef um er að ræða hægt vaxandi markað verður samkeppnin gjarnan harðari um hvern kúnna 

og mikið um varnarviðbrögð, sem aftur hækkar kostnað. Hár fastur kostnaður kallar á aukna 

framleiðni og betri og meiri nýtingu á fyrirliggjandi búnaði. Aukin framleiðsla veldur svo 

gjarnan meira framboði á markaði sem almennt lækkar útsöluverð vörunnar. Allt eru þetta 

þættir sem auka kostnað eða lækka mögulegt útsöluverð vörunnar. 
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4.2 Innri greining 

Eftir að hafa grein ytra umhverfi ætti framleiðandinn að vera kominn með glögga mynd af því 

hvernig markaðsaðstæður eru og hvar helstu tækifærin liggja. Næsta skref er þá að greina hver 

geta fyrirtækisins er og hvernig það getur nýtt sér sem best tækifærin til þess að hámarka eigin 

árangur. Alveg eins og með ytri greininguna eru ýmiss tól notuð við innri greininguna. 

Það eru nokkrar spurningar sem þörf er á að svara í innri greiningar ferlinu. Þær snúast um að 

greina og finna aðgengi fyrirtækisins að auðlindum, getu þess og kjarnahæfni. Með því að 

þekkja takmarkanir og getu, að þekkja kjarnahæfni fyrirtækisins og geta nýtt hana á sem 

hagkvæmastan máta um leið og þeim ferlum er úthýst sem aðrir gera betur, skapar fyrirtækið 

sér samkeppnislega yfirburði. 

Í bókinni The Management of Strategy: Concepts and Cases (Hitt, Hoskinsson, & Ireland, 

2007), sem höfundur horfir mikið til í þessu verkefni, er innri greiningar ferlið sett upp í 

eftirfarandi röð (íslensk þýðing er höfundar): 

 

Mynd 24 - Innra greiningar ferlið  (Hitt, Hoskinsson, & Ireland, 2007) 

Förum nú í gegnum ferlið skref fyrir skref. 

4.2.1 Helstu auðlindir – efnislegar og óefnislegar  

Hér þarf að skoða fyrst hverjar eru efnislegar auðlindir fyrirtækisins. 

Hér undir falla eigið fé og aðgengi að fjármagni, ýmiss kerfi til eftirlits og stýringar, til dæmis 

gæðaeftirlitskerfi. Einnig tæknibúnaður og staðsetning verksmiðjunnar og aðgengi að 

hráefnum, þróunar- og tæknieign eins og einkaleyfi, vörumerki, höfundarréttur og ýmiss 

viðskipta leyndarmál. 

Kjarnahæfni 
Helsta 

geta 

Samkeppnis 

yfirburðir 

• Verðmæt 

• Sérstök 

• Dýrt að líkja eftir 

• Óútskiptanleg 

Úthýsing 

Samkeppnis- 

færni 

Auðlindir 

• Efnislegar 

• Óefnislegar 

Að finna 

kjarnahæfni 

Fjórir 

lykilþættir 

Virðiskeðju 

greining 
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Óefnislegar eignir eru mannauður, þekking hans, geta og venjur. Einnig nýsköpunar geta og 

orðspor fyrirtækisins eða vörunnar frá öllum hliðum hjá kaupendum og birgjum.  

4.2.2 Helsta geta/hæfileiki 

Geta fyrirtækisins er mæling á því hversu vel tekst til við að nýta auðlindir þess. Getuna 

getum við mælt í dreifingunni, mannauðsstjórnun, notkun eftirlits- og stýringarkerfa, 

markaðssetningunni, stjórnuninni, framleiðslunni og í þróun og rannsóknum til að nefna 

nokkur dæmi. 

4.2.3 Kjarnahæfni 

Kjarnahæfni er samheiti yfir þá þætti hér á undan sem fyrirtækið gerir best, hæfileiki 

fyrirtækisins til þess að skapa sér samkeppnislega yfirburði. Eins og fram kemur á mynd 24 

hér að framan, þá eru tvö tól sem hjálpa fyrirtækjum að greina kjarnahæfni sína og viðhalda 

henni.  

 

Annars vegar er að greina kjarnahæfnina 

út frá fjórum lykilþáttum, eins og við 

sjáum hér á mynd 25. 

Er hún verðmæt? 

Er hún sérstök eða sjaldgæf? 

Er dýrt að líkja eftir henni? 

Er hún óútskiptanleg, til dæmis vara í 

einkaleyfi? 

(Hitt, Hoskinsson, & Ireland, 2007) 

 

Hins vegar getum við greint kjarnahæfnina út frá virðiskeðju Porters (sjá mynd 26), en það er 

sambland þessara 

þátta, auðlinda og 

getu og hversu vel 

fyrirtækinu tekst að 

nýta þá, sem 

ákvarðar hver 

kjarnahæfni 

fyrirtækisins er. 

Mynd 26 - Virðiskeðja Porters  (Porter M. E., 1990) 

Mynd 25 - Fjórir lykilþættir kjarnahæfni 
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Fyrirtækið getur þá einbeitt sér að kjarnahæfni sinni og þá úthýst þeim þáttum sem aðrir gera 

betur. Takist vel upp við þetta ferli hefur fyrirtækinu líklega tekist að skapa sér 

samkeppnislega yfirburði. Samkeppnislegir yfirburðir eru aðeins staðfestir þegar 

samkeppnisaðilar eru hættir að reyna að líkja eftir stefnu fyrirtækisins eða hefur mistekist það.  

 

Þegar hingað er komið í stefnumótunarferlinu, ætti að vera komin á það nokkuð skýr mynd í 

hvaða umhverfi fyrirtækið er að starfa og hvaða ógnir og tækifæri þar felast. Þá ætti að vera 

búið að greina kjarnahæfnina og sjá hvernig best sé að byggja upp samkeppnislega yfirburði. 

Þá er komið að næsta skrefi, en það er að nýta þessar upplýsingar til þess að skapa fyrirtækinu 

sýn á það fyrir hvað það vill standa og hvaða árangri það vill ná, sem og hvernig það ætlar að 

ná þeim markmiðum. 
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5. Vision og Mission – Framtíðarsýn og Markmið 
 

(Hitt, Hoskinsson, & Ireland, 2007) 

 

Vision er lýsandi sýn fyrirtækis á hvað það vill standa fyrir og hvaða árangri það vill ná og 

hefur gjarnan tilfinningalega tilvísun, á meðan að Mission er ítarlegri yfirlýsing um 

meginmarkmið fyrirtækisins og þá gjarnan um hvernig það ætlar að ná þeim. Hagsmunahafar 

(Stakeholders) eiga að geta séð nokkuð skýrt út frá sýninni og meginmarkmiðunum hvers 

eðlis fyrirtækið er, hverju það ætlar að áorka og hverjum það ætlar að þjóna.  (Hitt, 

Hoskinsson, & Ireland, 2007) 

Skýr framtíðarsýn og markmið nýtist að sama skapi starfsfólki og stjórnendum vel, þar sem 

yfirlýsingarnar ramma inn hvert verið er að stefna og geta sömuleiðis oft haft mjög jákvæð og 

skapandi áhrif á fyrirtækjamenninguna. 

 

  

Vision / Framtíðarsýn 

– Viðvarandi mynd (framtíðarsýn) á það fyrir hvað fyrirtækið vill standa og 

og í stórum dráttum hverju það vill áorka 

• Hvetur á skorar á fólk og vekur upp tilfinningar og drauma 

Árangursríkar yfirlýsingar um framtíðarsýnina eru: 

– Þróaðar af fjölda fólks frá öllu fyrirtækinu. 

– Greinilega tengdar við ytra og innra umhverfi. 

– Í samræmi við ákvarðanir stefnumótunar og aðgerðir. 

• Mission / Markmið 

– Skilgreinir markaðinn sem að ætlunin er að keppa á og hvaða 

viðskiptavinum á að þjóna. 

– Eru áþreifanlegri en framtíðarsýnin. 

– Eru árangursríkari þegar þau byggja á skýrum siðferðilegum viðmiðum. 

• Árangurinn af því að ná að uppfylla framtíðarsýn fyrirtækisins og markmið er 

arðsemi yfir meðallagi. 
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6.  Leiðir í stefnumótun 

Það eru ýmsar leiðir færar þegar kemur að því að velja hvaða stefnu eða aðferð eigi að fylgja 

við mótun stefnunnar.  Í bókinni Strategy safari er meðal annars fjallað um þróun 

stefnumótunar frá 1960 og setja höfundar þróunina upp í þessa 10 skóla stefnumótunar, 

samkvæmt þýðingu Reynis Kristinssonar fyrrum deildarstjóri viðskiptadeildarinnar við 

Háskólann á Bifröst. 

Mynd 27 - 10 skólar stefnumótunar (Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel, 1998) (Reynir Kristinsson þýddi) 

Ekki verður fjallað ítarlega hér um hvern skólanna fyrir sig, en þeir eru í raun afsprengi hvers 

annars koll af kolli frá þeim fyrsta. Þeir þróuðust áfram eftir því sem menn á hverjum tíma 

komust að því að stefnumótunin þyrfti fleiri hugmyndir til viðbótar til þess að ná markmiðum 

sínum. Núverandi stefna svaraði ekki öllum þörfum. Hefðbundið stefnumótunarferli í dag er 

því í raun byggt á öllum þessum skólum að einhverju leyti (Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel, 

1998). 

Einnig hafa komið fram nýjar hugmyndir, og sú sem hér verður fjallað um var sérstaklega 

mótuð til þess að reyna að koma fyrirtækjum af samkeppnismarkaði og inn á einokunar- eða 

fákeppnismarkað (Kim & Mauborgne, 2005). 

 

10 skólar stefnumótunar
Skólar stefnumótunar

1. Hönnunarskólinn

2. Áætlanaskólinn

3. Staðsetningaskólinn

4. Frumkvöðlaskólinn

5. Hugræni skólinn

6. Lærdómsskólinn

7. Valdaskólinn

8. Menningarskólinn

9. Umhverfisskólinn

10. Samstillingarskólinn

Stefnumótun sem;

.. samhæfing innri getu og ytri möguleika

.. formlegt ferli sérfræðinga

.. val á grundvelli rökvissra greininga

.. hugsjón og framtíðarsýn stjórnenda

.. byggir á reynslu og þekkingu

.. þekking eykst með tímanum 

.. samningar um val á stefnu

.. sameiginlegt ferli (Japönsk áhrif)

.. viðbrögð við ytri þróun

.. ferli umbreytinga
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Í fyrirlestri sem Michael Porter hélt hér á landi undir heitinu: „What is strategy?“ (Porter M. , 

2006) lagði hann fram eftirfarandi fullyrðingu: „The worst error in strategy is to compete with 

rivals on the same dimension.“  Það er að keppa við andstæðingana á þeirra forsendum í stað 

þess að skapa fyrirtækinu sem mesta sérstöðu. Verðstríð til að mynda enda gjarnan á því að 

allir aðilar máls hafa í raun tapað verulegum fjárhæðum og í fjölda tilfella hafa þeir ekki aukið 

markaðshlutdeild sína nema að litlu marki hér á Íslandi. Þetta ætti síður við á markaði þar sem 

að ríktu jöfn tækifæri og almenn samkeppni, en hér á landi. Mikið til vegna þess að 

samkeppniseftirlit hefur gjarnan verið veikt og aðilar með markaðsráðandi stöðu hafa fengið 

að ráða ferðinni. Í samtali sem höfundur átti fyrir fjölda ára við Finnboga Gunnlaugsson 

rekstrarstjóra hjá Samskipum, sagði hann höfundi frá því að Samskip væru í raun búin að gefa 

það upp á bátinn að keppa við Eimskip á þeirra forsendum. Þegar að Samskip hefðu farið í 

áberandi markaðsherferðir með því markmiði að stækka sinn hlut á markaðnum, hefði 

Eimskip ætíð svarað með lækkuðu verði og niðurstaðan yfirleitt verið minni hlutur Samskipa 

á eftir. Þeir hefðu því sætt sig við það að vera með um það bil 28% af markaðnum (þetta var 

líklega árið 1998) og einbeittu sér heldur að því að skapa sér sérstöðu í öðrum þáttum en verði 

eingöngu (Finnbogi Gunnlaugsson, 1998). 

Michael Porter nefndi sem sagt sérstaklega mikilvægi þess að fyrirtæki reyndu að skapa sér 

sérstöðu á markaðnum í sinni markaðssókn. Höfundur telur að íslensk framleiðslufyrirtæki 

sem innleiða hjá sér sjálfbært framleiðsluferli væru að skapa sér þær aðstæður, að minnsta 

kosti þangað til að samkeppnisaðilar þeirra mögulega elta þá í þeirri stefnu. 

6.1 Blue Ocean Strategy  

Blue Ocean Strategy  er stefnumótunarferli eða aðferð sem gengur í grunninn út á að finna 

leið til að staðsetja sig á markaði þar sem er ekki bein samkeppni. Hugtakið kemur frá 

sjóhernaði þar sem Red Ocean er blóðugt bardagasvæði og Blue Ocean er friðarsvæði. 

Yfirfært á markað þá er rautt haf svæðið þar sem að samkeppnisaðilarnir eru að keppa í dag, 

eða eins og segir í Blue Ocean Strategy bókinni:  

In simple terms, red ocean strategy is about how to out-pace rivals in 

existing market space; it is a market-competing strategy. In contrast, blue 

ocean strategy is about how to get out of established market boundaries to 

leave the competition behind; it is a market-creating strategy. 

(Kim & Mauborgne, 2005) 
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Stefna fyrir rautt haf     Stefna fyrir blátt haf 

 

 

 

Keppa á núverandi mörkuðum 

 

Berjast við samkeppnisaðilana 

 

Nýta núverandi eftirspurn 

 

Framkvæma virðis- og 

kostnaðargreiningar 

 

Val á milli aðskilnaðar eða lágs kostnaðar 

 

Skapa markað án samkeppni 

 

Samkeppnin óviðkomandi 

 

Búa til og halda í nýja eftirspurn 

 

Segja skilið við virðis- og 

kostnaðargreiningarnar 

 

Aðskilnaður og lágur kostnaður 

 

Grunnurinn að árangri í Blue Ocean stefnumótun er það sem höfundar kalla 

virðisauki nýsköpunar (Value Innovation). Ólíkt því sem til dæmis Porter hefur 

lagt áherslu á, að fyrirtæki þurfi að leggja áherslu á annað hvort aðgreiningu eða 

lægri kostnað til þess að auka virði vörunnar, þá gengur virðisauki nýsköpunar út 

á að skapa virðisauka fyrir bæði viðskiptavininn og fyrirtækið með því að bæði 

aðgreina sig og lækka kostnað. Kostnaðurinn er lækkaður með því að fjarlægja 

eða minnka áherslu á eitthvað sem annars er mikil áhersla á innan greinarinnar og 

virðisauki fyrir viðskiptavininn er skapaður með því að leggja áherslu á þá þætti 

sem viðskiptavinurinn er að sækjast eftir og með því að leggja áherslu á eitthvað 

nýtt. Það er, einhverja þætti sem að greinin hefur ekki boðið áður. (Kim & 

Mauborgne, 2005) 

Það má segja að Blue Ocean stefnumótun í einfaldaðri mynd sé svona: 

Íslenskt framleiðslufyrirtæki sem vill stefna inn á bláa hafið þarf í upphafi að skoða annars 

vegar hverjar þeirra helstu sérstöku markaðsaðstæður eru og eins hvað samkeppnisaðilarnir 

eru að gera á sama markaði. 

Í bókinni Blue Ocean Strategy (Kim & Mauborgne, 2005) setja höfundar fram nokkur líkön 

og greiningartæki sem notuð eru við mótun á Blue Ocean stefnu. Þessi líkön þjóna hvert 

sínum tilgangi í vinnunni, en leysa ekki greiningarvinnuna til fulls og það er því mikilvægt að 

styðjast einnig við önnur greiningartól stefnumótunar, eins og fjallað hefur verið um hér á 

undan, þegar unnið er að Blue Ocean stefnumótun. 

Mynd 28 - Hefðbundin stefnumótun á móti Blue Ocean stefnumótun  (Kim & Mauborgne, 2005) 
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Fyrsta líkanið sem höfundur kýs að að fjalla um sérstaklega er svokalla strategy canvas, eða 

stefnu strigi á íslensku (þýðing höfundar). Á stefnu strigann setjum við upp hvar samkeppnin 

innan greinarinnar er í dag og hver ávinningur kaupandans er.  

 

Lóðrétti ásinn er mælikvarði á hversu mikla áherslu fyrirtækin leggja á tiltekinn þátt í 

samkeppninni og lárétti ásinn telur upp helstu þætti samkeppninnar. Þeim mun meiri áhersla 

sem lögð er á tiltekinn þátt, þeim mun meiri kostnaður er í honum fólginn í flestum tilfellum. 

Matið á því hvaða þættir eiga heima á lárétta ásnum og hvers virði þeir eru á lóðrétta ásnum er 

ekki einfalt, en það er eitthvað sem fyrirtækið þarf að ákvarða í ferlinu. Þegar búið er að skrá 

virðið á strigann er hægt að draga línu á milli þeirra (Value Curve). 

Tilgangurinn með þessari vinnu er að sjá það skýrt hvar samkeppnin er liggur helst í dag 

(rautt haf) og velja þá þætti þar sem lítil eða engin samkeppni ríkir. Þarna þarf líka að gera ráð 

fyrir öðrum greinum, sem bjóða upp á vöru sem að gæti komið í staðinn (sbr. bílaflutningar á 

myndinni hér að ofan). 

Eftirfarandi atriði er gott að hafa í huga við mat á virðislínunni (Value Curve):  

 Ef virðislína fyrirtækisins liggur eins og samkeppnisaðilanna, þá er fyrirtækið á rauðu hafi.  

 Ef virðislínan er há í flestum þáttum er líklegt að verið sé að leggja áherslu á of marga þætti í 

staðfærslunni.  

 Ef virðislínan hoppar upp og niður eru líkur á því að það vanti heildstæða samræmda stefnu 

hjá fyrirtækinu.  

 Ef síðan lögð er of mikil áhersla á einn þátt en ekki á þá þætti sem eiga að styðja hann, geta 

skapast erfiðleikar við að innleiða nýja. 

(Kim & Mauborgne, 2005) 

 

Mynd 29 - Dæmi um stefnu striga (Strategy Canvas)  (Kim & Mauborgne, 2005) 
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Annað líkan sem sett er fram er 

svo kallað „Four Actions 

Framework“ líkan, sem við sjáum 

hér á mynd 30. 

Þetta líkan er afar gott módel til 

að vinna eftir. Þetta eru þessir 4 

meginþættir sem eru nýttir við 

Blue Ocean stefnu- mótunina 

gera það kleyft að skoða fyrst 

hvað það er sem neytandinn 

sækist helst eftir. 

Eins og fram kom í svörum við spurningu 8 í könnuninni hér á undan, þá voru nokkur atriði 

sem stóðu upp úr varðandi það hvað skipti þátttakendurna mestu máli við val á 

umhverfisvottaðri vöru. Um 20% sögðu að umhverfisvernd skipti mestu máli, um 17% völdu 

vöru án aukaefna og um 10% merktu við heilsuna. Þetta eru þá þeir þættir sem hægt væri að 

leggja höfuðáhersluna á við skilgreininguna í stefnumótunar vinnunni. Líkanið gæti þá litið út 

eitthvað á þessa leið: 

Mynd 31 - Blue Ocean líkan fyrir íslenskan framleiðanda 

Mynd 30 - Blue Ocean líkanið  (Kim & Mauborgne, 2005) 

Umhverfisvottu
ð vara 

Minna:  Minni áhersla á verð ætti 
væntanlega alltaf við um umhverfisvottaða 

vöru, þar sem hún er almennt dýrari í 
framleiðslu. Annað fer mjög eftir hverjar 

áherslur greinarinnar eru fyrir. 

Nýjungar:  Íslensk 
umhverfisvottuð vara - þekkt 

vörumerki en nú 
umhverfisvottað. 

Engin aukaefni í vörunni og 
engin aukaefni notuð við 

framleiðsluna á henni. 

Meiri áhersla:  Minni mengun við 
framleiðsluna. Varan er framleidd á 

heimamarkaði í umhverfisvænu ferli og 
flutningur lágmarkaður. 

Áherslan á sérstöðu vörunnar. Umhverfisvæn, 
aukaefnalaus og holl íslensk vara. Veldu 

íslenskt! 

Fjarlægja: Hér væri 
áherslan væntanlega aftur 

undir megin áherslum 
greinarinnar komin, en sem 
dæmi mætti fjarlægja hér 
kostnað við aukaefni og 

áburð. 
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Blue Ocean stefna á að hafa til að bera þrjú 

einkenni. Þau eru skýrleiki, aðgreining og 

grípandi slagorð. Út frá myndinni hér að ofan má 

ætla að það tækist vel að uppfylla þau. 

Skýrleikinn kæmi fram í afar skýrri framsetningu 

vörunnar og áherslunni og leggur áherslu á 

umhverfisvænt, íslenskt og hollt. Aðgreiningin 

gæti verið fólgin í sérstöðunni sem einn fárra 

íslenskra framleiðenda á umhverfisvottaðri vöru. 

Slagorðið mætti síðan að hluta til endurvinna upp 

úr eldra íslensku slagorði: [Varan] er 

umhverfisvæn og holl íslensk framleiðsla. Veldu 

íslenskt! 

 

Þegar að hugmynd liggur fyrir um stefnu er gott 

að lokum að meta það hvort hún er á bláu hafi í 

raun, það er hvort hún skapi virðisauka fyrir bæði 

viðskiptavininn og fyrirtækið. Til þess að meta 

það setja höfundarnir fram þetta líkan (mynd 32) 

og ef einhverjum þáttum þess er svarað neitandi, þarf að fara aftur til baka og endurskoða 

þann þátt. 

 

 

 

  

Mynd 32 - Þrep að bláu hafi (Kim & Mauborgne, 2005) 
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7. Innleiðingarferlið 

Þegar stefnan liggur fyrir er komið að því að innleiða hana í fyrirtækið. Blue Ocean leggur á 

það áherslu að það eigi að framkvæma strax það sem er auðvelt að gera strax.  

Hér þarf að greina þær hindranir sem gætu staðið í veginum og vinna með þær. Höfundar 

Blue Ocean tala um að hér sé gott að halda stefnumótunarfund og fá alla hagsmunaðila innan 

fyrirtækisins (og jafnvel utan þess) saman og leyfa þeim að velja úr þeim tillögum sem liggja 

fyrir. Að mati höfundar væri þó mun betri kostur að hafa alla hagsmunaaðila innan 

fyrirtækisins með í vinnunni frá fyrstu skrefunum, því eins og nefnt var í upphafi þá gengur 

yfirleitt innleiðingar ferlið betur fyrir sig ef starfsfólkið upplifir að það eigi sinn þátt í nýrri 

stefnu, að það hafi verið tekið tillit til þess og þeirra hugmynda við vinnuna. 

Þá skiptir miklu máli að greina á þessu stigi þá aðila sem augljóslega munu ekki spila með í 

nýrri stefnu og ef ljóst er að það muni ekki takast að vinna þá á band með breytingunum, þá 

þarf að hreinsa þá strax í burtu. (Burns, 2009) 

 

Á þessum fundi, þar sem allir hagsmunaaðilar fá að taka þátt, er framtíðar stefnu-strigi 

fyrirtækisins settur upp og þessi þrjú einkenni sem voru nefnd hér á undan höfð í huga. Það er 

skýrleika og aðgreinin og um leið vonandi búið til grípandi slagorð. 

Hafi tekist vel til við að hafa alla hagsmunaaðila með í ráðum eru allar líkur á því að 

stefnubreytingin nái að renna tiltölulega þægilega í gegn, þar sem allir starfsmenn eru vel inni 

í því hver breytingin er, af hverju og hverju það á að skila þeim og fyrirtækinu. 

 

Það þarf einnig að velja 

aðferð til þess að fylgjast með 

innleiðingunni og meta 

árangurinn af henni. Gott tól í 

þá vinnu væri þá til dæmis 

Samhæft árangursmat 

(Balanced Scorecard), en það 

er tól sem hefur verið að riðja 

sér mjög til rúms hér á landi 

(Kaplan, 2008). 

 

  

Mynd 33 - Samhæft árangursmat  (Kaplan, 2008) 
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8. Niðurstöður 

Eins og sjá má í svörum við spurningakönnuninni virðast íslenskir neytendur almennt vera 

frekar jákvæðir gagnvart áherslum á umhverfismál og það kemur fram í svörum við spurningu 

eitt að 79% svarenda eru meðvitaðir um að auðlindir jarðar séu margar hverjar í hættu á að 

klárast á komandi árum eða áratugum. Þá telja um 74% svarenda að umhverfisvottun sé til 

góðs og hafa jákvætt viðhorf til hennar. Um 76% svarenda telja að innleiðing sjálfbærrar 

þróunar á sem flestum sviðum hafi áhrif til góðs og að val þeirra sem neytenda geti haft áhrif 

á umhverfið og þróun lífríkis. 

Um 61% svarenda í könnuninni segjast velja umhverfisvottaða vöru fram yfir hefðbundna, þar 

af segjast um 42% gera það alltaf eða frekar oft. 

Stærsti hluti þeirra sem versla umhverfisvottaða vöru, eða um 34% eru helst að versla þrif- og 

hreinsivörur. Höfundur telur að það sýni að það séu einnig ónýtt sóknarfæri í hinum 

flokkunum sem íslenskir framleiðendur ættu að skoða af alvöru að nýta sér betur. 

 

Höfundi þótti merkilegt að skoða mismuninn á milli fjölda þeirra sem eru annars vegar 

meðvitaðir um stöðu auðlinda í heiminum og máttinn sem að þeir hafa sem neytendur með 

vali sínu og svo þeirra sem að svara því til í spurningu 4, að þeir séu ekki að velja 

umhverfisvottaða vöru sérstaklega. En um 37% svarenda í spurningu 4 eru ekki að versla 

umhverfisvottaðar vörur sérstaklega. Líklegasta orsökin fyrir þeim mismun að mati höfundar 

er verðlag umhverfisvottaðrar vörur á móti hefðbundinni vöru, en eins og fram kemur í 

svörum við spurningu sex, um hvort að verðið skipti neytandann máli og þá hversu miklu, þá 

eru um 40% svarenda sem annað hvort velja ekki umhverfisvottaða vöru, eða telja að hún 

verði að vera á sama verði eða ódýrari en hefðbundin vara, svo að þeir velji hana. 

Höfundi finnst þó afar áhugavert hversu hátt hlutfall svarenda myndu greiða hærra verð fyrir 

umhverfisvottaða vöru, en um 47% lýstu sig reiðubúin til þess. Þar af eru um 15% svarenda 

tilbúin til að greiða 10% hærra verð fyrir vöruna, 10% lýsa sig reiðubúin til að greiða 20% 

hærra verð fyrir hana og 4% segjast myndu greiða 30% hærra verð fyrir hana. Þá segja einnig 

um 8% að þau velji hana alltaf frekar. Að auki svara um 7% því til að verðið skipti ekki máli, 

það er þó mögulegt að í þeim hópi séu einnig svarendur sem kaupa ekki endilega frekar 

umhverfisvottaða vöru. 

Þá er mikill fjöldi þeirra sem versla umhverfisvottaðar vörur að gera það mjög reglulega en 

um 40% segjast versla hana vikulega eða oftar. 
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Þegar spurt var um hvað skipti neytandann mestu máli við val á umhverfisvottaðri vöru í 

spurningu átta, þá stendur það upp úr hjá svarendum að um 20% þeirra segjast velja hana af 

umhverfisverndar sjónarmiðum og um 17% segjast velja hana vegna þess að það sé vara án 

aukaefna. Þá segjast um 10% velja hana heilsunnar vegna ef um er að ræða matvæli. 

 

Til þess að ná markmiðinu um 90% öryggismörk þurfti að lágmarki 100 svör og það bárust 

103 svör alls. Höfundur telur því að viðmiðum fyrir 90% öryggismörk sé náð. 

Heildarfjöldi þátttakenda í könnuninni voru 103 sem fyrr segir, þar af 37 karlmenn og 56 

konur og voru konurnar hlutfallslega líklegri til þess að velja umhverfisvottaða vöru. 

Þá virðist fólk í hjónabandi vera öðrum líklegra til þess að velja umhverfisvottaða vöru. 

Meðaltekjur á heimili hjá þátttakendum eru 733.012 krónur og var ekki að sjá á svörum 

þátttakenda að fylgni væri á milli tekna og afstöðu til spurninganna. 

Fram kom í svörum við spurningu 10, að konur í hópi svarenda voru frá tekjuhærri heimilum 

að jafnaði en karlmennirnir. Það gæti þýtt að fólk með hærri tekjur sé frekar unnt að leyfa sér 

að velja dýrari grænar vörur fram yfir hefðbundnar. En einnig skal hafa í huga að konur voru 

fjölmennari í hópi svarenda.  

 

Það kemur fram í svörum við spurningum 5-8 í könnuninni talsverð sveifla á hlutfalli þeirra 

sem svara „Vel ekki fremur umhverfisvottaða vörur“, frá 21-35% merkja við þann valkost. 

Það er erfitt að segja til um hvað valdi því og höfundur kýs að túlka það ekki sérstaklega. Það 

bárust jafn mörg svör við þeim öllum, eða 100 svör.  

 

„Er hagur af því fyrir innlenda framleiðendur að innleiða sjálfbærar áherslur í eigin rekstri 

og hvernig færi slíkt ferli fram út frá hugmyndafræði stefnumótunar?“ 

Það er mat höfundar að það að innleiðing sjálfbærni í rekstri sé arðbær, sé grunnforsendan 

fyrir því að fyrirtæki almennt vilji leitast við að innleiða slíka stefnubreytingu hjá sér. 

Höfundur telur það skýrt af niðurstöðum spurningakönnunarinnar að það séu raunveruleg 

sóknarfæri fyrir íslenska framleiðendur sem hafa hug á því að sækja inn á markað fyrir 

umhverfisvottaðar vörur. Þó að það sé mjótt á mununum á milli þeirra sem eru tilbúnir til þess 

að greiða hærra verð fyrir umhverfisvottaða vöru og hinna sem að eru það ekki, þá eru 

sóknarfærin að mati höfundar í því fólgin að skapa sér sérstöðu í gegnum stefnumótun með 

Blue Ocean ferlinu. Í gegnum það ferli munu framleiðendur geta skapað sér sérstöðu á 

markaðnum og um leið samkeppnislega yfirburði. 
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